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بيوم احلسابأ ؤمن 

:  رتب ال حداث اليت مير هبا الإنسان -1

ورالنفخ يف الص–احلرش –احلياة –البعث –احلساب –املوت 

. . . . . .

:....................
نارا  هو توقيف هللا تعاىل عباده للحساب قبل الا

من احملرش عىل أ عامهلم أ قواًل وأ فعالً 

: ........................

معناه العدل

اكتب املصطلح  املناسب -2

:  أ مكل العبارات الآتية -3

ميان بيوم احلساب -أ   .......................................................................حمك الإ

..............................................................أ ول من س يحاسب يوم القيامة -ب

....................................................أ ول معل حياسب عليه العبد يوم القيامة -ج

.......................................و ................................. الشهود اذلين يقميهم هللا تعاىل عىل العبد من -د

:  حصِح ما حتته خط فامي ييل  -4

.                                         )................................(نس بهحياسب الإنسان يوم احلساب عىل  -أ  

.                                   ).................................(بعرش أ مثالهااجلزاء عىل السيئة يوم احلساب --ب

).................................(.                                  س بعة أ ل  عدد من يدخل اجلنة بال حساب -ج
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أ صيل عىل رسويل محمد 
صىل هللا عليه وسمل

براهمي براهمي وعىل أ ل اإ نك محيد جميد اللهم صل عىل محمد وعىل أ ل محمد كام صليت عىل اإ اإ

براهمي وعىل أ ل  نك محيد جميد براهمياإ اللهم ابرك عىل محمد وعىل أ ل محمد كام ابركت عىل اإ  اإ

)......................... (

:اكتِب املصطلح الرشعي املناسب -1

:من أ فضل ال وقات للصالة عىل النيب صىل هللا عليه وسمل-2

:من فضل الصالة عىل النيب صىل هللا عليه وسمل -3

. .

. .

:كيف تصلني عىل النيب ؟-4
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رحليت اإىل احلج

:ضع خطاً حتت التمكةل الصحيحة للك عبارة مما يأ يت -1

: ميقات أ هل الكويت-أ  

ذات عرق-قرن املنازل                     -يلممل                                     

: من أ فضل ال ايم عند هللا تعاىل-ب

ذي القعدة -رجب                       -العرش ال وائل من ذي احلجة            

: يوم العارش هو -ج

يوم العيد -من أ ايم الترشيق                     -يوم عرفة                          

(:ب ) ما يناس هبا من اجملموعة ( أ  ) صِل من اجملموعة -2

(ب ) المجموعة (أ) المجموعة 

يوم النحراليوم الثامن 

يوم الترويةالتاسعاليوم

يوم عرفةالعاشراليوم

التشريقأيام13و12و11اليوم 

:أ مكِل ما ييل -3

احلجةمن ال عامل املس تحب فعلها يف العرش من ذي

1-

2-

3-
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ه 3غزوة أ حد 

:ما يه أ س باب غزوة أ حد ؟-1

:أ مكِل أ حداث غزوة أ حد -3
.........................  بقيادة مقاتل...................... : هجز كفار قريش جيشًا يتكون من 

مقاتل  لدلفاع عن ادلين ، وقبل بدء القتال ................................ وهجز املسلمون جيشًا يتكون من 

املقاتلني.........................وانسحب من اجليش مع ................................. مترد املنافق  

وأ مرمه ابلبقاء فوق اجلبل ..........................................اختار الرسول صىل هللا عليه وسمل 

وانشغل املسلمون جبمع الغنامئ  ............................... وبعد التحام اجليشان اكن النار حليف

.......................... واستشهاد عدد من الصحابة مهنم ............................. واكن ذكل من أ س باب اهنزام 

صابة الرسول صىل هللا عليه وسمل ......................................... و  ...........................................وواإ
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يف أ ي س نة وقعت غزوة أ حد ؟-2



ه 5غزوة اخلندق 

.للهجرة ........................ حدثت غزوة اخلندق يف الس نة -1

......................... .الهيود اذلين خانوا العهد يف غزوة اخلندق -2

......................................... .من جنود هللا يف هذه الغزوة -3

......................................... .من أ سامء غزوة اخلندق غزوة -4

:أ مكل ما ييل -ا

هيودهيودي أ سمل رساً وأ ضعف ثقة ال

....................هو

أ شار حبفر اخلندق

...................هو

الكرمي من الصحابة اذلين عيهنم النيب
حلراسة اخلندق

.......................هو

:من هو -2

:أ مكل ما ييل-3

من أ س باب غزوة اخلندق

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

.........................................................
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:ظلِل فوائد الاعتدال فامي يأ يت-1

وقاية من الفقر 

واحلاجة
املعتدلون عبدا الرمحن

ويس تحقون حمبته

الفقر جزاؤه اجلنة

:أ مام الإجابة الغري حصيحة فامي يأ يت( ×    )   أ مام الإجابة الصحيحة وعالمة ( √  )   ضع عالمة -2

.                                )       ( .املرس  والبخيل أ تباع الش يطان-1

.                                  )        (.الإعتدال  مسة ديننا الإساليم -2

.                           )       (.من معاين الاعتدال املبالغة والإرسا  -3

:امكِل اخملطط فامي يأ يت-3

االعتدال 
يكون في

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

ما معىن الاعتدال ؟-4

الاعتدال مهنجي
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:  قال رسول هللا صىل هللا عليه وسمل

ل غلبه ،))   اإن ادلين يرس ولن يشاد ادلين أ حد اإ

فسددوا وقاربوا وأ برشوا ، واس تعينوا ابلغدوة والروحة

84ص ((. ويشٍء من ادلجلة 

ال حاديث املقرر حفظها

الوحدة الثالثة  

8

رحليت اإىل احلج

الاعتدال مهنجي

مَلَ  هللُا عَلَْيِه َوسَ َصىَل -عن عبد هللا بن معر ريض هللا عهنام عن النيب جاء 

ليه العمل فهين من هذ: )قال- ه ما من أ ايم أ عظم عند هللا ول أ حب اإ

51ص (. دال ايم العرش فأ كرثوا فهين من الهتليل والتكبري والتحمي


