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حليمة 

السعدية 

بَعْبُد الُمَطل

َمَكةَ   

َعْبُد هللا

أم ) بََرَكة ُ

( أيمن

آمنَةُ 

قَُرْيشُ 

أبوه

جده

ولد في

حاضنته

قبيلته

مرضعته 

أمه

(صلى هللا عليه وسلممحمد )مولد النبي 

:..............اسمي

)  (أول: صفي

:العمود األول بما يناسبه في العمود الثانيصل 
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المسلم عون ألخيه

- :مهارات التفكير، لوني الوجه المناسب

.أرادت أحد الطالب المقعدين أن يخرج من الصف فلم يجد أحد يدفعه    -2

.احترق منزل أحد الجيران في الحي  فقمت بالمساعدة في إطفاء الحريق   -3

.فاطمة ال تشارك في حمالت التبرع للفقراء والمساكين -4

.وقعت أمل وانكسرت رجلها فساعدتها صديقتها للذهاب للممرضة  -1

:أكملي الخريطة الذهنية  بما يناسبها  

حل مشكلته  أ–بالمال  –أعلمه -أقضى حاجته 

كيف أساعد اآلخرين

أخي ال  

يستطيع حل واجباته  

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

رجل أعمى ال يستطيع

شراء الطعام
.................

جاري وقع في مشكلة 
.................

في حمالت التبرع 

........أشارك 
.

:..........امسي
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:..........امسي

:أبوهُ 
......................

:أمهُ 
......................

:عّمهُ 
......................

:جّدهُ 
......................

:حاضنتهُ 
......................

:مرضعتهُ 
......................

منبينا محمد صلى هللا عليه وسل

صغيرييا أكمل 

.................. .ماتت آمنة فكفله-1

................... .مات َجدُّهُ عبدالمطلب فكفلهُ -2

.سنوات......................ماتت آمنة وُعمر النبي صلى هللا عليه وسلم-3

.سنوات....................مات عبدالطلب و ُعمر النبي صلى هللا عليه وسلم -4

.النبي محمد صلى هللا عليه وسلم عندما ماتت أُّمهُ ..................احتضنت-5

..... ..........و...............من الصفات التي جعلت النبي محبوباً عند جده أنّهُ كان-6
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:أمام العبارات التالية)    ( أو )    ( ضعي عالمة 

المسلم عون ألخيه –الرحمة بالحيوان–آداب النظافة في اإلسالم -أركان اإليمان ) من دروس:أنشطة الطالب:السؤال الثالث

(أحب أسرتي 
 P

)   (  خالد يتكاسل فال يرمي النفايات في سلة المهمالت  -1

)   ( دخلت المرأة النار ألنها لم تطعم القطة  -2

)   (أشارك في حمالت التبرع للفقراء والمساكين  -3

)     (من أفراد األسرة العم والخال  -4

)    (احترق منزل أحد الجيران في الحي  فقمت بالمساعدة في إطفاء الحريق  -5

)    (من أركان اإليمان أن يؤمن المسلم بالكتب السماوية  -6

()     أتدخل في الحديث الذي يجري بين خالي وأمي  -7

:ضعي عالمة     أو     أمام الجمل التالية

)        (سافرت آمنة مع ابنها إلى المدينة لزيارة أخوال محمد صلى هللا عليه وسلم     -1

)       (بركة أم أيمن هي خالة النبي صلى هللا عليه وسلم    -2

)        (الذي كفل نبينا محمد صلى هللا عليه وسلم بعد وفاة أمه هو أبو طالب     -3

)         (ماتت آمنة وهي في طريق الذهاب في التجارة      -4

)        (عمل النبي صلى هللا عليه وسلم وهو صغير في التجارة      -5

صلى هللا عليه وسلممن درس محمد  

P
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:................اسمي
)      (أول  : صفي

الدائرة الدالة على أركان اإليمان لون (: أركان اإليمان) من درس 
.الستة

باهلل
إقام 
الصالة

اليوم
اآلخر

صوم
رمضان

إيتاء 
الزكاة

المالئكة

الرسل
القدر

خيره وشره

:صلي الكلمة بمعناها(: سورة الناس)من درس 

اساْلَخن  

أَعوذُ 

سالِوْسوا

الش ْيطان

أَتََحص ن

هللاالّذي يختفي عند ذكر

1of 3
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الفصل الثاني–األول اتقويم/ امتحان التربية اإلسالمية 

: ........................................اسمي 

: .........................................صفي 

:األحاديثومعاني عامة لآليات -:السؤال األول

(المسلم عون ألخيه+ الفلقسورة :)من درس

6

(قل أعوذ برب الفلق ) :ما اسم السورة التي تبدأ بقوله - 1

عون  :معنى ( وهللا في عون العبد )-صلى هللا عليه وسلم -قال رسول هللا  - 4

5

سورة الفاتحةالفلقسورة سورة اإلخالص

العبد :معنى ( وهللا في عون العبد )-صلى هللا عليه وسلم -قال رسول هللا  - 5

:معنى النفاثات ( من شر النفاثات في العقد : ) قال تعالى  -2

الساحراتاإلنسان الحشرات

الغضب

اإلنسان المطيع 

هلل

الرحمةالمساعدة

اإلنسان المطيع

الوالدين
اإلنسان المطيع

للناس

وزارة التربية والتعليم 

ةالخاصالحكمةمدرسة

الفلق

غاسق

:صل المفردات بالصورة المناسبة  -3
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أكمل الخريطة الذهنية  بما : السؤال الثاني 

:يناسبها 

بْ ـالِ ـو طـأَب–8–ب ــلّ ـطْ ــمُ ـد ُالْ ــبْ ـعَ –آِمـنـة –6

(صلى هللا عليه وسلم )محمد 

جده

................. أمه

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

عمره عندما توفى جده

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

عمره عندما توفت أمه

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

عمه

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

(الرسول في رعاية جده وعمه : من درس: )

5

:ضع عالمة صح على أركان اإليمان فقط 

الّزكاة للّا الّصالة 

الّزكاةاْلكتب اْلمالئكة

اليوم اآْلخرالّرسل 
بالقدر خيره 

وشره
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تنتشر الحشرات واألمراض-2

تكون البيئة نظيفة-1

:مهارات التفكير: السؤال الرابع
2

المسلم عون –الرحمة بالحيوان–آداب النظافة في اإلسالم -أركان اإليمان )من دروس:أنشطة الطالب:السؤال الخامس

(رسولنا في رعاية جده وعمه –أحب أسرتي-ألخيه 

:أمام العبارات التالية)    ( أو )    ( ضعي عالمة  P

)   ( .أركان اإليمان خمسة -1

)   ( . يرمي النفايات في سلة المهمالت والخالد يتكاسل -2

)   ( .  في طريق العودة إلى مكة المكرمة( ص)مات أم الرسول –3

)   ( . أشارك في حمالت التبرع للفقراء والمساكين -4

- ( )     أتدخل في الحديث الذي يجري بين خالي وأمي -5

5

(   آداب النظافة في اإلسالم: من درس ) 

:اختاري اإلجابة الصحيحة 

ماذا أتوقع أن يحدث لو استمر الناس في رمي القمامة على األرض-1

:ارسم أداة من األدوات التي يمكن أن أتشارك مع زميلي في المدرسة -2

ثم أكتب اسم األداة( درس المسلم عون ألخيه ) 

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

حوادث السيارات-3
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:اختر اإلجابات الصحيحة

:هي ( قُْل أَعوذُ بَِرّبِ النّاس ) السورة التي تبدأ بـ -1

اْلفلق                             اإلْخالص                     النّاس

:يْختفي الّشيطان عند ذكر-2

اْلوالدين                                هللا                            اأْلَصدقاء

:أَتَعوذُ باهلل من شر-3

يطاناأْلَصدقاء األشرار فقط               الشيطان فقط                األصدقاء األشرار والش

:أقرأ قبل النوم ليبتعد الشيطان عني-4

القصص                              المعوذتان                      المجالت

ضع عالمة صح أو خطأ

)             (اْلمعوذتان هما سورة الفيل والفاتحة  -1

)              (أحصن نفسي كل يوم حتى يبتعد الشيطان عني    -2

)                (المسلم يسمع كالم صديقه إذا طلب منه تأخير الصالة -3

:اكمل الخريطة

محمد صلى هللا عليه وسلم

أمه

..................
أبوه

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

جده

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

عمه

..................
مرضعته

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

حاضنته

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