
الوحدة الثالثة(١)( حفظ اهلل تعالى القران الكريم من التحريف والضياع)

رتب الحروف وكون كلمة وأكمل العبارات في ما يأتي :

١- تعهد اهلل تعالى بـ—————- القران الكريم. ( ف ، ح ، ظ ) 

٢- حفظ اهلل تعالى القرآن الكريم من——————والضياع(ت ،ح ،ا ،ل ،ر ،ف ،ي) 

٣-من وسائل حفظ القران الكريم  
حفظ في ————————-.( ل ، ص ، ر ، د ، ا ، و ) 

حفظ في ————————-.( ط ، ر ، ل ، س ، و ، ا ) 

٤- أنا أحب ———————- الكريم . ( ا ، ق ، ر ، آ، ل ، ن ) 

٥- القرآن الكريم ——————- الكاب السماوية . ( ر ، خ ، آ )
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الوحدة الثالثة(١)( حفظ اهلل تعالى القران الكريم من التحريف والضياع)

اكتب الكتب السماوية أمام اسم كل رسول في ما يأتي :


اسم 
الرسول


إبراهيم
عليه السالم 


موسى
 عليه السالم


عيسى
 عليه السالم


داود
 عليه السالم


محمد
صلى اهلل عليه 

وسلم


الكتاب 
السماوي


) ح،ص،ف(

—————
إبراهيم


) و،ل،ر،ا،ة ،ت،ا(

—————


) ا،ن،ج،ي،ل،ا،ل(

—————


) ا،ز،ل،ب،و،ر(

—————


)ا،ق،ر،آ،ن،ل(

—————
الكريم
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الوحدة الثالثة(٢)( صحابة رسولي خير الناس )

١-صل املجموعة (أ) بما يناسبها من املجموعة (ب) في ما يأتي :


١- قرني

٢-خير الناس

٣-يلونهم

-
جماعة تعيش في عصر أو زمان )مئة عام(
-
جاءوا بعدهم
أفضل الناس مكانة عند اهلل تعالى -

املجموعة (ب)املجموعة (أ)

٢-أكمل الفراغات بما يناسبها من ما درست :

من أسباب الخير في زمن الرسول صلى اهلل عليه وسلم : 

أ) وجود ————————-. 

ب) بتطبيق —————— الكريمة . 

ج) طاعة —————- األمر . 

WWW.KweduFiles.Com



الوحدة الثالثة(٣)( أصل أرحامي )

من هم األرحام ؟  

-————————————————————————————————————————————

٢- اكتب تحت الصورة صور صلة الرحم : 

—-——————      ————————      ———————

١- أجب عن ما يأتي :
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ما ثمرات صلة الرحم ؟

 ——————

———————

 ——————

———————

 ——————

———————

الوحدة الثالثة(٣)( أصل أرحامي )

WWW.KweduFiles.Com



الوحدة الثالثة(٤)( زكاة أموالنا )
١-امأل الفراغات بالكلمات املناسبة في ما يأتي : 

( املال -ركن -التكافل -الرضا - فرض - الفطر - الزكاة -الفقراء ) 

١- ———-——- هي حق واجب في مال لطائفة مخصوصة في وقت مخصوص 

٢- الزكاة نوعان زكاة —————— و زكاة ——————-. 

٣-الزكاة ————- من أركان االسالم. 

٤-الزكاة ————— على كل مسلم قادر ذكر وأنثى. 

٥-الزكاة تحقق ————— وتقوي العالقة بني األغنياء و—————- 
  

وتجلب ———— من عند اهلل تعالى .
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الوحدة الثالثة(٥)( بيعة العقبة الكبرى )

أكمل األشكال بما يناسبها من معلومات عن بيعة العقبة الكبرى في ما يأتي :

بيعة العقبة ————

بعد ——— من بيعة 
العقبة ——————

اجتمع 
الرسول صلى اهلل عليه وسلم 

بأكثر من —————- 
رجال و—————

 ———
الرسول صلى اهلل عليه وسلم   املرة 
الثانية بيعة العقبة 

————

عاد 
الصحابي 

 ——————
من املدينة

—————- الرسول صلى اهلل عليه وسلم على أن 
يعبدوا ————- و ينصروه ويدافعوا عنه

فبشرهم  
بـ ——————
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الوحدة الثالثة(٦)( تأدبي مع جيراني )

                   الجار هو كل ما جوارك في منزلك 

-———————————————————————————————————

١- انسخ ما يأتي :

٢- ضع خطا تحت الذي ال ينتمي لحقوق وآداب الجار ما يأتي :

البدء بالسالم- عدم إجابة الدعوة- اللني بالكالم -اإلزعاج بالصوت والفعل  

املشاركة في األفراح واألحزان -العفو عن الزالت - عدم اإلزعاج في الصوت والفعل  

عدم العفو عن الزالت - إجابة الدعوة - عدم البدء بالسالم - غلطة الكالم

٣- أجب عن ما يأتي : ( الجنة - النار )

أ- ما جزاء من يؤذي جاره ؟ ————————————- 

ب- ما جزاء من يحسن إلى جاره ؟——————————-
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الوحدة الثالثة(٧)( أحافظ على املمتلكات العامة والخاصة)

١- أكمل الجدول في ما يأتي :

املمتلكات الخاصةاملمتلكات العامة املمتلكات

التعريف
 ————————————

-———-———-————

 ————————————

-———-———-————

————————————————————————مثال

 -——————————————— -١

 -——————————————— -٢

-——————————————— -٣

٢- اكتب أهمية املمتلكات في حياتنا

١- أنا أحافظ على املمتلكات —————— 

٢- أنا أحافظ على املمتلكات ——————

٣- أكمل ما يأتي : 
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