
-————————— -١

اكتب الكلمة املناسبة في الفراغ في ما يأتي : 

التواكل- التوكل 

-————————— -٢


هو االعتماد على اهلل 
مع األخذ باألسباب 

هو ترك األخذ باألسباب 

الوحدة الثالثة الدرس االول ( أتوكل على اهلل دائما )
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الوحدة الثالثة الدرس االول ( أتوكل على اهلل دائما )

صل الكلمة املناسبة بالصورة املناسبة في ما يأتي :

التوكل

خالد 
 يذاكر 
 دروسه 
قبل  

االختبار 
لينجح

محمد 
ال يذاكر 
 دروسه 
قبل  

االختبار 
ويدعو 

اهلل 
لينجح

التواكل
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الوحدة الثالثة الدرس الثاني ( أحصن نفسي عند دخول املنزل )

اكتب كلمة دخول املنزل عند الدخول في ما يأتي :

أنا أردد دعاء 

 —————    —————

باسم اهلل ولجنا وباسم 
اهلل خرجنا ،وعلى اهلل 

ربنا توكلنا

WWW.KweduFiles.Com



الوحدة الثالثة الدرس الثالث ( أتوكل على اهلل عند الخروج من املنزل)

اكتب كلمة الخروج من املنزل عند الخروج في ما يأتي :

أنا أردد دعاء 

 —————    —————

بسم اهلل توكلت على 
اهلل وال حول وال قوة إال 

باهلل 
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الوحدة الثالثة الدرس الثالث ( أتوكل على اهلل عند الخروج من املنزل)

اكتب كلمة دخول املنزل و الخروج من املنزل عند الخروج في ما يأتي :

بسم اهلل 
توكلت على 
اهلل وال حول 
وال قوة إال 

باهلل  

باسم اهلل 
ولجنا وباسم 

اهلل خرجنا 
وعلى اهلل 
ربنا توكلنا

دعاء 

 —————    —————

دعاء 

 —————    —————
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الوحدة الثالثة الدرس الثالث ( أتوكل على اهلل عند الخروج من املنزل)

حوط صورة املنزل في ما يأتي :

أنعم اهلل علينا بنعمة املسكن
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الوحدة الثالثة الدرس الرابع ( صالتي تكتمل بأركانها)

لون:

للصالة                            أركان
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الوحدة الثالثة الدرس الرابع ( صالتي تكتمل بأركانها)

١-الصالة تبدأ بـ—————وتنتهي بـ—————  

٢-النية عبادة ——————- 

-أكمل العبارات من بني األقواس فيما يأتي :( قلبية - التسليم -التكبير)
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الوحدة الثالثة الدرس الخامس ( أصلي كصالة رسولي )
-صل املجموعة ( أ ) بما يناسبها من املجموعة ( ب ) فيما يأتي :

املجموعة ( ب ) 

الصالة 

مرتان ٢ 

مرة واحدة ١ 

ثالث مرات ٣ 

جميع الصلوات

املجموعة ( أ ) 

١-التشهد في الصالة الثنائية 

٢-التشهد في الصالة الثالثية والرباعية 

٣-الصالة اإلبراهيمية مرة واحدة في   

٤-أنا أحب
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الوحدة الثالثة الدرس الخامس ( زواج رسولي محمد صلى اهلل عليه وسلم بالسيدة خديجة رصي اهلل عنها )

-ظلل املعلومات الصحيحة عن قصة زواج رسولي صلى اهلل عليه وسلم بالسيدة خديجة رضي اهلل عنها 

تزوج الرسول 
صلى اهلل عليه وسلم 

وهو بعمر ٢٥ 
سنة

تزوجت السيدة 
خديجة رضي اهلل عنها 
وهي  بعمر ٤٥ 

سنة

تزوج الرسول 
صلى اهلل عليه وسلم 

السيدة 
خديجة رضي اهلل عنها

لقب الرسول 
صلى اهلل عليه وسلم 

بالصادق 
األمني

تزوج الرسول 
صلى اهلل عليه وسلم  

بـ سارة

لقبت السيدة 
خديجة رضي اهلل عنها 

بالطاهرة

أبناء الرسول 
صلى اهلل عليه وسلم  

 ٩

أبناء الرسول 
صلى اهلل عليه وسلم  

٦ من السيدة 
خديجة  
رضي اهلل عنها 
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الوحدة الثالثة الدرس الخامس ( زواج رسولي محمد صلى اهلل عليه وسلم بالسيدة خديجة رضي اهلل عنها )

١- أكمل ولون ما يأتي :

١- أنا            أحب         رسولي محمد صلى اهلل عليه وسلم

٢- أنا            أحب         السيدة خديجة رضي اهلل عنها
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الوحدة الثالثة الدرس الخامس ( أتأدب في بيوت اهلل )

- لون 
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الوحدة الثالثة الدرس الخامس ( أتأدب في بيوت اهلل )

- اختر التكملة الصحيحة فيما يأتي : 

١-املحافظة على نظافة  

٢-أدخل بالقدم 

٣-ارتداء املالبس  

٤-أخرج بالقدم 

٥-الكالم 

٦-من يحرص على الصالة في املسجد 

املجموعة ( ب )املجموعة ( أ )

-اليمنى 

-املسجد 

-الطيب 

-نظيفة 

-يحبه اهلل 

-اليسرى
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