
: ...............................االسم 

: ..............................الصف 

المعلمة شروق الحربي 

وزارة التربية

منطقة الجهراء التعليمية 

تمدرسة الصليبية االبتدائية بنا

WWW.KweduFiles.Com



WWW.KweduFiles.Com



التاريخ الميالديالتاريخ الهجري

م....../.............../............هـ....../.............../............

العقيدة:      الدرس األول   
إيماني بالكتب السماوية

مهارة الربط

-:أكملي النصف اآلخر من البيضة باسم النبي المناسب* 

اإلنجيل

التوراة

الزبور

الصحف
القرآن 

الكريم

ة بناتمدرسة الصليبية ابتدائي

احلربي
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التاريخ الميالديالتاريخ الهجري

م....../.............../............هـ....../.............../............

العقيدة:    الدرس األول 
2إيماني بالكتب السماوية ج

مهارة التعبير

اذكري أهمية القرآن في حياتك ؟•

.........................................................................................................

.........................................................................................................

باالنجيلمنى ال تؤمن •

: .................................................................................................الحكم

مهارة اصدار الحكم
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التاريخ الميالديالتاريخ الهجري

م....../.............../............هـ....../.............../............

الحديث الشريف:   الدرس الثاني 
1صيامي جنة   ج

-:ظللي اإلجابة الصحيحة •
يدخل الصائمون الجنة من باب -1

اإلحسانالريانالرب

مهارة الربط

مهارة التذكر

-:صلي بين كل كلمة و المعنى المناسب لها •

الكلمة

ُجنّة

يرفُث

يصخب

معناها

يُعلي صوته عند التخاصم

لنارحفظاَ من اآلثام و ستراَ من ا

ينطق بكالم فاحش بذيء
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التاريخ الميالديالتاريخ الهجري

م....../.............../............هـ....../.............../............

الحديث الشريف:   الدرس الثاني 
2صيامي جنة   ج 

-:أمام السلوك الصحيح ضعي عالمة •

)              (خالد يتشاجر مع زمالئه و هو صائم                                           -1

)              (مريم تحرص على صيام االثنين و الخميس                                   -2

)               (سالم ينصح زمالئه باإلكثار من قراءة القرآن في رمضان                   -3

مهارة التمييز
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التاريخ الميالديالتاريخ الهجري

م....../.............../............هـ....../.............../............

الفقه:  الدرس الثالث 
المستحب في صيامي

-:رتبي تعريف المستحب بوضع الرقم المناسب •

فيه الشارع                      ما رغب                        و لم يوجبه

             (                                      )                 (                                     )               ()

مهارة التذكر

مهارة الربط

-:أكتبي بعضَا من األعمال المستحبة في الصيام مستعينة بالصور اآلتية •

.............................

.............................

.............................

...........................

...........................

...........................

............................

............................

............................
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التاريخ الميالديالتاريخ الهجري

م....../.............../............هـ....../.............../............

الفقه:  الدرس الرابع 
أتجنب مكروهات الصيام

-:صنفي أعمال الصيام أيها مستحب و أيها مكروه •

-اإلفطار على رطب   -اإلكثار من النوم نهاراَ   -تعجيل الفطور    
الدعاء عند اإلفطار –مواصلة الصوم إلى الليل -إضاعة الوقت في مشاهدة التلفاز  

المبالغة في المضمضة و االستنشاق 

مهارة التصنيف

مكروهات الصياممستحبات الصيام
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التاريخ الميالديالتاريخ الهجري

م....../.............../............هـ....../.............../............

السيرة:  الدرس الخامس 
رحلة رسولي محمد صلى الله عليه
1وسلم في االسراء و المعراج    ج 

-:أكتبي المصطلح الشرعي المناسب بين القوسين •

أمر خارق للعادة يجريها هللا عز وجل على يد نبي من ) ...........................( 

األنبياء تأييداَ لصدق نبوته

مهارة التذكر

مهارة االستنتاج

(و إنك لعلى خلق عظيم   )    قال تعالى •

...........................................................اآلية الكريمة تتحدث عن •

اذكري بعض من صفات الرسول صلى الله عليه و سلم •
1-................................................................................................

2-...............................................................................................
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التاريخ الميالديالتاريخ الهجري

م....../.............../............هـ....../.............../............

السيرة:   الدرس الخامس 
رحلة رسولي محمد صلى الله عليه و 

2سلم في اإلسراء و المعراج     ج 

-:ضعي دائرة حول المكمل الصحيح للعبارات اآلتية •

الملك الذي صحب الرسول صلى هللا عليه و سلم في رحلة اإلسراء و المعراج-1

جبريل                                 رضوان                                   اسرافيل

بدأت رحلة اإلسراء و المعراج من -2

المسجد النبوي                       المسجد الحرام                             المسجد األقصى

هيالدابة التي ركب عليها الرسول صلى هللا عليه و سلم في رحلة اإلسراء و المعراج-3

البراق                                القصواء                                  االسراء

مهارة التمييز

مهارة التعبير

-:ماذا يعني لك الرسول صلى الله عليه و سلم بكلمتين من عندك   •
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التاريخ الميالديالتاريخ الهجري

م....../.............../............هـ....../.............../............

السيرة:   الدرس السادس 
و مبايعة رسولي محمد صلى الله عليه

سلم في العقبة الصغرى

-:أكملي الفراغات التالية بما يناسبها •

(مصعب بن عمير  -الطفيل بن عمرو   -15-12-منى    -الصفا    )  

.....................حدثت بيعة العقبة في -1

رجالا .......................... حضر إلى النبي -2

ن إلى المدينة ليعلمهم أمور الدي...................................... أرسل الرسول الصحابي -3

مهارة التذكر

مهارة التعبير

ماذا تعلمت من موقف األنصار مع الرسول صلى الله عليه و سلم ؟•

...............................................................................................................

...............................................................................................................
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التاريخ الميالديالتاريخ الهجري

م....../.............../............هـ....../.............../............

التهذيب:   الدرس السابع 
1أستأذن بأدب  ج 

ما حكم االستئذان ؟•

.....................................................................................................

مهارة التذكر

مهارة التعبير

ما هو شعورك لو دخل عليك  زائر دون اذن ؟•

...............................................................................................................

...............................................................................................................
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التاريخ الميالديالتاريخ الهجري

م....../.............../............هـ....../.............../............

التهذيب:   الدرس السابع 
2أستأذن بأدب  ج 

:أكملي الحديث الشريف •

.(...................... فإن أذن لك و إال ......................االستئذان)  قال رسول هللا صلى هللا عليه و سلم 

مهارة التذكر

مهارة االستنتاج

:  قال تعاىل  •

ۚ  اَث َمرَّاٍت  ِمنُكْم َثَلَأيَُّها الَِّذيَن آَمُنوا ِلَيْسَتْأِذنُكُم الَِّذيَن َمَلَكْت َأْيَماُنُكْم َوالَِّذيَن َلْم َيْبُلُغوا اْلُحُلَمَيا ) 

ََاٍت لَُّكْم  َثَلمِّن َقْبِل َصَلاِة اْلَفْجِر َوِحنَي َتَضُعوَن ِثَياَبُكم مَِّن الظَِّهرَيِة َوِمن َبْعِد َصَلاِة اْلِعَشاِء  ََْو (..اُث 

:استخرجي من اآلية أوقات االستئذان 

1-..............................................................................................................

2-..............................................................................................................

3-...............................................................................................................
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التاريخ الميالديالتاريخ الهجري

م....../.............../............هـ....../.............../............

العقيدة:   الدرس األول 
القرآن الكريم كالم الله تعالى

:أكتبي المصطلح الشرعي •

)                                     (

بدكالم هللا تعالى المنزل على خاتم رسله محمد صلى هللا عليه و سلم المعجز بلفظه و معناه المتع

بتالوته المنقول إلينا بالتواتر المبدوء بسورة الفاتحة المختوم بسورة الناس 

:أكملي خصائص القرآن الكريم •

مهارة التذكر

.................

ةالكتب السماوي

مصدقاَ للكتب

قة السماوية الساب

و مهيمنا عليها

..................

لكل زمان و 

.................

..................

هبألفاظه و معاني

لى تكفل هللا تعا

...............بـ 
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التاريخ الميالديالتاريخ الهجري

م....../.............../............هـ....../.............../............

الحديث الشريف :   الدرس الثاني 
حيائي من إيماني 

-:أكملي الفراغات التالية بما يناسبها •

(الحياء -إماطة األذى عن الطريق –سبعون –أربعون –ال إله إال هللا –السخرية )   

شعبة.......................... شعب اإليمان بضع و -1

....................و أدناها ........................ أفضل شعب اإليمان قول -2

خلق يبعث على ترك القبيح .................... -3

مهارة التذكر

-:اختاري من المواقف اآلتية ما يعد من األعمال الدالة على اإليمان بوضع               أمامها •

)           (فاطمة تحترم معلماتها                                                     -1

)           (أحمد فتح محفظة والده ألخذ النقود دون اذنه                             -2

)           (مريم تساعد عامالت النظافة في المدرسة                                -3

مهارة التمييز
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التاريخ الميالديالتاريخ الهجري

م....../.............../............هـ....../.............../............

الحديث الشريف:   الدرس الثالث 
إيماني قوة

-:الفراغات اآلتية بشروط األخوة اإلسالمية أكملي •

مقرونة 

...............بـ 

و التقوى

..................

..................

..................

  ..................

في السراء و 

الضراء

..................

في هللا

شروط األخوة اإلسالمية

مهارة التذكر
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التاريخ الميالديالتاريخ الهجري

م....../.............../............هـ....../.............../............

الحديث الشريف:   الدرس الثالث 
2إيماني قوة  ج

مهارة االستنتاج

-:استخرجي وسائل تقوية األخوة اإلسالمية من خالل الشواهد اآلتية •

(إذا أحب الرجل أخاه فليخبره أنه يحبه ) قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم   -1

........................................................................................................................

ك بمثل من دعا ألخيه بظهر الغيب قال الملك الموكل به آمين و ل) وسلم   قال رسول هللا صلى هللا عليه -2

(ذلك 

........................................................................................................................
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التاريخ الميالديالتاريخ الهجري

م....../.............../............هـ....../.............../............

الفقه:   الدرس الرابع 
أصلي التراويح

-:ضعي دائرة حول المكمل الصحيح •

حكم صالة التراويح -1

سنة                                   فرض                            مستحب

سنة تقام في ليالي رمضان-2

الضحى                               التراويح                           العيد 

نحن نصلي التراويح-3

أو فرادىجماعةفرادى                                 جماعة                           

مهارة التذكر

مهارة التعبير

قدمي نصيحة لزميلتك  التي تنشغل بمشاهدة التلفاز في رمضان•

........................................................................................................................

........................................................................................................................

........................................................................................................................
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التاريخ الميالديالتاريخ الهجري

م....../.............../............هـ....../.............../............

السيرة:   الدرس الخامس 
أول سفير في اإلسالم 

-:ظللي المعلومات الصحيحة •

:الصحابي الجليل  مصعب بن عمير  رضي الله عنه •

مهارة التذكر

مهارة التعبير

كيف تساهمين في نشر اإلسالم ؟•

........................................................................................................................

........................................................................................................................

........................................................................................................................

ساعده أهله في الدخول المأول سفير في اإلس

لإلسالم

أسلم في دار األرقم بن

األرقم 

علم أهل المدينة القرآن و

اإلسالم

ا فقيراا  سفير الرسول ألهل ولد يتيما

الطائف
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التاريخ الميالديالتاريخ الهجري

م....../.............../............هـ....../.............../............

التهذيب:   الدرس السادس 
آداب االستنجاء

-:صلي اآلداب بالصورة المعبرة عنها •

االستنجاء أوالا بالماء•

نستخدمه بعد الماء في االستنجاء •

نتجنب االستنجاء باليد اليمنى •

مهارة الربط 
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التاريخ الميالديالتاريخ الهجري

م....../.............../............هـ....../.............../............

التهذيب:   الدرس السابع 
أتأدب في حديثي و حواري

مهارة التمييز

-:أمام السلوك الصحيح ضعي عالمة •

)              (سارة ترفع صوتها عند التحدث مع أختها                                      -1

)              (مريم تنصت جيداا لحديث زميلتها                                               -2

)               (  فاطمة تتحدث بهدوء و طمأنينة مع زميالتها                                   -3
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