
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 3معـ

 لـا

 

 : 1د ـــــالّسن

ه إالّ هللا وأّن مّحمدا عبده ورسوله ، وإقام الّصالة اإلسالم على خمس شهادة ان ال إل بني

 . وإيتاء الّزكاة وصوم رمضان وحّج البيت من استطاع إليه سبيال 

 . أكتب الّركن أمام اإلفادة المناسبة له : 1التعليمة 

   توفّر المال والصّحة 

   الّشعور بالحرمان 

   الصدق في القول 

   التصّرف في األموال 

    التقّرب بالعبادة 

 : 2د ــــالّسن

 : رّد األب . سأل سعيد والده عن الّزكاة 

الّرابع ـ المسلم العاقل ـ مدينا ـ المملوك : أتّم الفراغات لتعّرف الّزكاة مستعمال   :2 التعليمة

 .النّصاب ـ أجله 

بعد الّصوم وقبل الحّج وهي واجبة ..................... الّزكاة هي الّركن

وال تجوز إالّ إذا بلغ .............................  بشرط أن ال يكون.............................  على

 ............................. .وحلّ ............................. الّشيء

 : 3 دـــنـالسّ 

 . ترك األب ابنه ونهض ليتوّضأ استعدادا للّصالة 

 : أتّم تعمير الفراغات معتمدا ما يلي   :3 التعليمة

بالفاتحة .......................  أّدى األب ركعتين....................... بعد أن توّضأ 

أّدى األب صالة ....................... . و سّرا  بالفاتحة.......................  و

...................... 
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 : 4 دــــالّسن

 : أثناء الصالة قرأ األب ما تيّسر من سورتي 

 . أربط اآلية بالسورة الموافقة  لها  : 1ـ4 التعليمة

  وإذا قرئ عليهم القرآن ال يسجدون 

  فاليوم الذين آمنوا من الكفّار يضحكون 

 سورة المطفّفين   بل الذين كفروا يكذّبون 

 سورة اإلنشقاق   على األرائك ينظرون 

    وهللا أعلم بما يوعون 

   هل ثّوب الكفّار ما كانوا يفعلون 

   فيّشرهم بعذاب أليم 

 بالقيمةأربط اآلية الكريمة :  4/2التعليمة 

 ها تضمنتاألخالقية التي  

  وعباد الرحمان الذين يمشون على األرض هونا ": قال تعالى 

 (  3الفرقان)    ."و إذا خاطبهم الجاهلون قالوا سالما 

  يؤثرون على أنفسهم  ولو كان بهم خصاصة : " قال تعالى" 

 ( 9الحشر )

 : 5 دــــالّسن

 .رّد األب موّضحا حيرة ابنه أّن اإلسالم دين تسامح وعبادة وتعاون 

 .اجعل هذه القيم في فقرة قصيرة تبرز فيها سلوك المسلم  : 5 التعليمة
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 اإليثار

 التواضع

واالئتالفاأللفة   

 mektabeti.com   مكتبتي  

 mektabeti.com   مكتبتي  

 


