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.............. ...............................................................................:االسم و الّلقب 

  

 وجدا مسحة من الحزن قّبال والدتھما ورانية إلى المنزل وبعد أن أحمدعاد  :1السند 

: فأجابت األم بصوت حزين " ؟ما بك يا أّمي وماذا يؤلمك " أّمه أحمدوالآآبة تعلو وجھھا فسأل 

 .إّن عمك مريض ويالزم الفراش والبّد أن يقوم بزيارته"

   : ثالثة أسباب تدعونا إلى زيارة األهل واألقارباذآر  :11-التعليمة 

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

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

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

  باقة زهور ورانية لزيارة عمھما المريض بعد أن اشترت له األم أحمدأسرع  :2السند 
  

  باإلجابة الّصحيحة  اربط :1-2التعليمة 

  تقّوي أواصر المحّبة  -          

  د بين الّناس تنشر الآره والحق -      األقارب زيارة -

  تنّمي اإلحساس باآلخر -          

   تخّفف ألم المريض وتعطيه الّشعور بالحّب والحنان -          
  

 فأعرض أحمد فبادرته بالّتحية أّما إبراهيمفي الّطريق أبصرت رانية صديقھا  :3السند 

  .ألّنه خاصمه منذ مّدةعنه ولم يسّلم عليه 

  ولماذا ؟ ؟ أحمدما رأيك في سلوك  :1-3التعليمة 

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

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

............................................................................................................  
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  .اذآر اآلية التي تدعو إلى الّتحية:  2-3التعليمة 

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

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

اطمأن الطفالن على عمھما و خّففا عنه ألمه و بينما هما آذلك إذ سمعا آذان :  4السند 

  . نسي بعض مراحل الّصالةأحمدصالة المغرب فأسرعا و توضآ لآّن 
  

  أآّمل تعمير الجدول :1التعليمة 
  

  

  صالة المغرب

  عدد رآعاتھا

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

  ...............................................آيف تؤدى؟ 

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

  

   في الرآعة األولى من صالة المغربأحمدأآّمل ذآر المراحل التي نسيھا  :2-التعليمة 

  ........................ ....-3.  و الّنية اإلحرام تآبيرة -2.................................-1

الرفع من السجود -7 ............................... -6الرفع من الّرآوع – 5 الرآوع -4

   السجود الثاني-8
  

  ّرب بين المسلم و اهللا يدعو للصالة على أساس أّنھا عبادة تقأذآر حديثا نبوّيا  :3-التعليمة 

  ..........................................................مثل الصلوات الخمس : قال الّرسول 

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

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

 معيار التميز  معايير الحد األدنى  

2مـعـ    1مـعـ    3مـعـ   4مـعـ    

1عتبة   0  0  0  انعدام التملك 2عتبة    

 3 2 1 1231  دون التملك األدنى

 4  2  4  التملك األدنى

 6 5 3  6  5  التملك األقصى

 من 

2 إلى 0  

 من 

3 إلى 0  
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