
 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

                        
 :

                                                               

توقيع ولي المأر :
.......................

توقيع المعلم: 
.........................

 :أركان السإلما  الموضوع

اسم 
الطالب :

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

المادة  : 
التوحيد

الصف:الثال
ث 

الركن الول 

شهادة.............................
وشهادة..........................

الركن الثاني  

إقاما ...............
.....

الركن الثالث 

إيتاء  ............
........

الركن الرابع  
 

صوما  ..............
......

الركن الخامأس 
 

........  بيت ال 
الحراما 

الصلة واجبة في 
حال الصحة فقط 

 )(   

الشهادتين أعظم 
الرأكان ول يدخل 
النإسان السإلما إل 

بالنطق بهما 

 )(   

صوما رأمضان 
واجب على 

المكلفين وغير 
المكلفين 

 )(   

     ) لـ بالصلة الصبي ت     يؤمر  سنوا
       ت سنوا

    )      العمر        في يجب لـــثــمراتالحج ث
     –      ة مرةواحد مرتان



 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

                     

 

توقيع ولي المأر :
.......................

توقيع المعلم: 
.........................

 :شهادة أن ل إله إل ال  الموضوع

اسم 
الطالب:

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

المادة  : 
التوحيد

الصف:الثال
ث 

 :شهادة أن مأحمدا رسإولالموضوع
              ال   

اسم 
الطالب:

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

المادة  : 
التوحيد

الصف:الثال
ث 

-الركن الول مأن أركان السإلما 

- دليل شهادة أن ل إله إل ال 

- مأعنى ل إله إل ال :

- ال وحده المستحق للعبادة لنه :

- هو المحيي المميت الخالق الرازق 

 الله إل بحق معبود -ل

- شهادة أن ل إله إل ال وأن مأحمدا.
  رسإول ال 

- ( فاعلم انه ل إله إل ال 

بأ

الدليل على أن ال 
هو المستحق 

للعبادة  ( ل إله إل 
هو يحيي ويميت )

مأن مأات وهو يعلم انه ل 
إله إل ال دخل الجنة 

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

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



ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 -مأن أمأثلة تصديق النبي         :

                                                               
توقيع ولي المأر :
.......................

توقيع المعلم: 
.........................

                 :

                      

        :

             

P

المحافظة على 
الصلة 

 )(   

تعجيل الفطر في 
رأمضان

 ) (   

إخبارأه عن نإعيم أهل 
الجنة 

 )(   

(

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

..............عنه 

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

قال تعالى(.................................................................................................................

.(........................................................................................................................



(     صلوات في اليوما والليلة  4عدد الصلوات المفروضة 
(

(    الصلة ل بد أن تكون بالصفة التي بينها النبي
(  

 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

توقيع ولي المأر :                                                               
.......................

توقيع المعلم: 
.........................

إقاما الصلة    :الموضوع

اسم 
الطالب:

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

المادة  : 
التوحيد

الصف:الثال
ث 

P

الصلة هي  :
1  الركن الثالث مأن أركان السإلما-

2  الركن الثاني  مأن أركان السإلما -

3  الركن الرابع  مأن أركان السإلما -

P

P

P

التعبد ل 
بأداء .........

الخمس المفروضة 
في .........المحددة 

 

قال تعالى  
( و........... .........

......
وآتوا الزكاة )



قال تعالى ( وأقيموا الصلة وآتوا الزكاة 
وأطيعوا الرسإول لعلكم ترحمون )

 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

                                                               
توقيع ولي المأر :
.......................

توقيع المعلم: 
.........................

 :إيتاء الزكاة  الموضوع

اسم 
الطالب:

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

المادة  : 
التوحيد

الصف:الثال
ث 

الزكاة هي الركن الثالث مأن أركان السإلما 

تدفع الزكاة للفقراء والصدقاء مأحتاجين أو غير مأحتاجين

P

الزكاة سإبب في تأليف قلب الفقراء والمحتاجين 

بإخراج 
جزء 

الزكاة 
هي

للمستحقمأن المالالتعبد ل
ين 

وإعطائه 
 

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



 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

                                                               
توقيع ولي المأر :
.......................

توقيع المعلم: 
.........................

 :صوما رمأضان الموضوع

اسم 
الطالب:

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

المادة  : 
التوحيد

الصف:الثال
ث 

- الصوما هو التعبد ل تعالى 
بترك  الطعاما والشراب  

- الصياما يربي نفوسإنا ويعودنا 
  

- الصياما هو الركن    

- الصياما سإببا    

- الصبر    

- وغيرهما مأن طلوع الفجر إلى 
غروب الشمس

  
- للتقوى    

- الرابع 
- الخامأس     

P

أصلي صلة التراويح في شهر رمأضان 

الشهر الذي يصوما فيه المسلمون هو شهر رمأضان  

أنزل اله تعالى القرآن الكريم في شهر شعبان 

   )        يأيهاالذينآمنواقالتعالى 
  م كتبعليك

     
  



 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

                                          
                                       

توقيع ولي المأر :
.......................

توقيع المعلم : 
.........................

 :حج بيت ال الحراما الموضوع

اسم 
الطالب:

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

المادة  : 
التوحيد

الصف:الثال
ث 

 : الموضوع

اسم 
الطالب:

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

المادة  : 
التوحيد

الصف:الثال
ث 

           

                                             

          

      

ذي ذي القعدة 
الحجة  

شوال

المدينة 
المنورة

مأكة 
المكرمأة  

عورة  

كلهما مأعا 

الخامأس الثالث الثاني 

يجب الحج في 
العمر مرة 

واحدة 

 )(   

من أعمال الحج الطواف 
بالكعبة والسعي بين الصفا 

وزيارة المسجد والمروة 
النبوي 

 )(   

الحج المبرورأ 
ليس له جزاء إل 

الجنة 

 )(   

   )      وللهعلىالناسقالتعالى 
     نـــــــــــــــــ اــــــــــــــلـبيتم إليه

 ل سبي



 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

                                                             

                                                              
توقيع ولي المأر :
.......................

توقيع المعلم: 
.........................


