الصف  /الثالث اﻻبتدائي

المادة /

الفقه والسلوك

الفصل الدراسي  /الثاني

الصف  /الثالث اﻻبتدائي

الفقه والسلوك

المادة /

الفصل الدراسي  /الثاني

الوحدة :اﻷولى
الدرس :اﻷول ) آية الكرسي (
الزمن :ست دقائق

هيا أيها البطلة أجبي مع مجموعتك  :نشاط
أصل :

أربط كل كلمة في العمود )أ( بمعناها في العمود )ب(:
)أ(

)ب(

ﻻ يؤده حفظهما

نعاس.

سنة

الدائم الحخياة بﻼ زوال.
ﻻ يتعبه حفظهما.

أضع دائرة حول اﻻجابة الصحيحة :
وردت آية الكرسي في سورة :
الصف – البقرة  -الشمس

اسم المجموعة :

توقيع المعلمة

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

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

درجة المجموعة :
.....................................

الصف  /الثالث اﻻبتدائي

المادة /

الفقه والسلوك

الفصل الدراسي  /الثاني

الوحدة :الثانية
الدرس :اﻻول ) الدعاء (
الزمن :ست دقائق

هيا أيها البطلة أجبي مع مجموعتك  :نشاط
أكمل

من فضائل الدعاء
...................................................... -١
...................................................... -٢
...................................................... -٣

أدعو الله بثﻼث دعوات
 -١اللهم ......................................................
 -٢ربي ......................................................
 -٣اللهم ......................................................

اسم المجموعة :

توقيع المعلمة

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

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

درجة المجموعة :
.....................................

الصف  /الثالث اﻻبتدائي

المادة /

الفقه والسلوك

الفصل الدراسي  /الثاني

الوحدة :الثالثة
الدرس :اﻻول ) آداب المزاح (
الزمن :ست دقائق

هيا أيها البطلة أجبي مع مجموعتك :
أكتب ثﻼثة من آداب المزاح
............................................................................. ................................... ...........................
............................................................................. ................................... ...........................
............................................................................. ................................... ...........................

أحد أصدقائك ﻻ يحب يالمزاح  ،فكيف تتصرف معه ؟
 -١استمر في المزاح

 -٢أتجنبه

 -٣أترك مصاحبته

المزاح يدخل السرور على اﻵخرين ويؤنسهم أذكر ثﻼث مواقف
.............................................................................
.............................................................................
.............................................................................

اسم المجموعة :

توقيع المعلمة

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

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

درجة المجموعة :
.....................................

الصف  /الثالث اﻻبتدائي

المادة /

الفقه والسلوك

الفصل الدراسي  /الثاني

الوحدة :الرابعة
الدرس :اﻷول )آداب المجالس (
الزمن :ست دقائق

هيا أيها البطلة أجبي مع مجموعتك :

آداب
الون الكلمة التي تنتمي إلى مجموعة الكلمات :
السﻼم

البشاشة

التفسح

السخرية

أكمل  :أنواع المجالس نوعان هما
مجالس .........

مجالس ..........

يذكر فيها الله

يذكر فيها الكذب

من .........................

من .........................

اسم المجموعة :

توقيع المعلمة

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

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

درجة المجموعة :
.....................................

الصف  /الثالث اﻻبتدائي

الفقه والسلوك

المادة /

الفصل الدراسي  /الثاني

الوحدة :الخامسة
الدرس :اﻷول )آداب الكﻼم (
الزمن :ست دقائق

هيا أيها البطلة أجبي مع مجموعتك :
الصﻼة على التبي
إذا عملي لي أحد معروف ﻷقول له :

الكﻼم الطيب ومنه

.................................................
إذا أساء لي زميلي ﻻ أرد بكﻼم :
.................................................

كيف يسلم المسلمون من لساني :
 ﻻ أكذب .
................................ 

 ﻻ أستهزئ بأحد .
................................ 

اسم المجموعة :

توقيع المعلمة

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

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

درجة المجموعة :
.....................................

الصف  /الثالث اﻻبتدائي

المادة /

الفقه والسلوك

الفصل الدراسي  /الثاني

الوحدة :الخامسة
الدرس :اﻷول )آداب الكﻼم (
الزمن :ست دقائق

هيا أيها البطلة أجبي مع مجموعتك :
أضع عﻼمة √
جلس سعيد مع زمﻼئه فاغتابوا احد الطﻼب كيف يتصرف

 oيشلركهم الغيبة .
 oيصمت .
 oينهاهم عن هذا الكﻼم .
أضع دائرة حول الصفة المختلفة مما يأتي -:

الغيبة – الصدق – النميمة – اﻻستهزاء باﻻخرين

اسم المجموعة :

توقيع المعلمة

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

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

درجة المجموعة :
.....................................

الصف  /الثالث اﻻبتدائي

المادة /

الفقه والسلوك

الفصل الدراسي  /الثاني

الوحدة :السادسة
الدرس :اﻷول ) آداب اللباس (
الزمن :ست دقائق

هيا أيها البطلة أجبي مع مجموعتك :
نشاط
أضع الكلمة المناسبة في الفراغ المناسب  :إطالة ثيابها  -الرجل
يحرم على  ...............إسبال ثيابه .
المشروع في حق المرأة  ...............حتى تستر قدميها

أختار اﻹجابة الصحيحة
) فصل أخي ثوبا وعندما لبسة وجده أسفل الكعبين (.
 -١يعيده إلى الخياط ليقصره.
 -٢يلبسه وهو طويل .
 -٣يتركه ويشتري غيره .

)
)
)

اسم المجموعة :

توقيع المعلمة

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

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

(
(
(

درجة المجموعة :
.....................................

الصف  /الثالث اﻻبتدائي

المادة /

الفقه والسلوك

الفصل الدراسي  /الثاني

الوحدة :السابع
الدرس :الثاني ) البرنامج اليومي (
الزمن :ست دقائق

هيا أيها البطلة أجبي مع مجموعتك  :نشاط
الحرص على اﻷذكار صباحا ً ومساء
طلب والد عبدالملك أن يرافقه في الذهاب لجدته  ،ماذا يفعل ؟
 oيوافق ويذهب معه .
 oيفضل اللعب على الذهاب معه.
أختار التصرف الذي يعجبني دعاني أبي وأنا أذاكر دروسي :

 oأكمل المذاكرة ثم أذهب إليه .
 oأجيبه ثم أعود للمذاكرة .

اسم المجموعة :

توقيع المعلمة

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

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

درجة المجموعة :
.....................................

