
 

الدرس األول ( اهلل ربي الرحمن الرحيم ) 
١- رتب صور خلق اإلنسان بوضع الرقم الصحيح تحت كل صورة :(١-٢-٣) 

WWW.KweduFiles.Com



 
 
 

الدرس األول ( اهلل ربي الرحمن الرحيم ) 
١-مثل بالرسم ( أنا أرسم مطر ) 

WWW.KweduFiles.Com



 

 

الرحمة بالحيوان                        الرحمة بالناس 

الدرس األول ( اهلل ربي الرحمن الرحيم ) 
١- لون مظاهر الرحمة  

WWW.KweduFiles.Com



 

 

 

الدرس الثاني ( استقامتي من إيماني ) 
١- ارسم خطا مستقيما من االستقامة إلى معناها  

هي  
سلوك 

الطريق  
املستقيم 
بفعل 

الطاعات 
وترك 

املنهيات  

االستقامة  

WWW.KweduFiles.Com



 
 

 

 

 

 

الجنة 
 ————

زكاة

صالة

طاعة

بر  
الوالدين 

عيادة املريض

الدرس الثاني ( استقامتي من إيماني ) 
١- انا اكتب اسمي وأصل إلى الجنة باألعمال الصالحة فيما يأتي : 

حج

أنا 
 ————WWW.KweduFiles.Com



 
 
 

الدرس الثاني ( استقامتي من إيماني ) 
١- اختر اإلجابة الصحيحة فيما يأتي: 

١- في استقامتي سعادتي

WWW.KweduFiles.Com



 

 
 

الدرس الثالث ( أتوضأ ألصلي ) 
١- حوط أعضاء الوضوء فيما يأتي: 

WWW.KweduFiles.Com



 

 
 

 

١-ولد رسولي 
صلى اهلل عليه وسلم في عام 

٢-ملك حاول 
هدم الكعبة 

٣-أرسل اهلل 
على الجنود

٤-ولد الرسول 
صلى اهلل عليه وسلم في

الدرس الرابع ( مولد رسولي صلى اهلل عليه وسلم ) 
١-صل الجمل بما يناسبها فيما يأتي : 
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الدرس الخامس  ( طفولة رسولي صلى اهلل عليه وسلم ) 
١- اختر التكملة الصحيحة من بني االختيارات فيما يأتي: 

١-نشأ رسولي صلى اهلل عليه وسلم في بادية                 ( بني سعد ، بني خالد )

٢-مرضعة رسولي صلى اهلل عليه وسلم                       ( زينب ، حليمة السعدية )

٣-توفيت أم الرسول صلى اهلل عليه وسلم آمنة وهو في عمر  ( ٦ سنوات ، ٧ سنوات )

٤-توفي جد الرسول صلى اهلل عليه وسلم  عبداملطلب وهو في عمر( ٧سنوات، ٨سنوات)

٥- كفل الرسول صلى اهلل عليه وسلم بعد وفاة جدة                ( عبداهلل  ، أبوطالب )
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الدرس السادس ( أصل أرحامي ) 
١- لون األرحام واكتب كلمة االقرباء في ما يأتي: 

األرحام هم 
األقرباء 

 ————
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الدرس السادس ( أصل أرحامي ) 
١- صل مظاهر صلة األرحام بما يناسبها من الصور في ما يأتي: 

٣-زيارة األقارب

١-السؤال عن األقارب 

٢-الدعاء لألقارب

WWW.KweduFiles.Com


