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Vision 
Authenticity of the past and creativity of the present in our outcomes. 

 الرؤية
رالماضي وإبداع الحاضفي مخرجاتنا أصالة   

 

 السؤال األول .

 أتفكر في معاني المفردات

 حق القول ثبت وتحقق ونفذ القضاء
 تتجافى جنوبهم ترتفع وتتنحى للعبادة

 عن المضاجع الفرش التي يضجع عليها
 من قرة أعين من موجبات المسرة والفرح

 

 اذكرفوائد المداومة على قيام اليل. 

.............مغفرة الذنوب.......         ..............محبة هللا تعالى..........  

...................نورا له يوم القيامة..........         ..........استجابة الدعاء..........  

 علل إخفاء هللا تعالى نعيم الجنة.

       ........................... لكي يجتهد املؤمن في العبادة..............................

 اذكرأنواع السجود التي شرعها اإلسالم مبينا الحكمة من كل نوع منه.

 نوع السجود الحكمة منه

 سجود الصالة التقرب إلى هللا تعالى

 سجود السهو لجبر مانقص من الصالة

آية في القرآن تدل على السجودعند وجود   سجود التالوة 
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                        عن َعْبِد هللاِ ْبِن َمْسعوٍد أَنَّ النَّبِّي صلى هللا عليه وسلم قَاَل: )ِسبَاُب اْلُمْسلِم فُُسوٌق َوقِتالُهُ ُكْفٌر(.)             

                                                                                                                                                                                 

    على مايلي.استخرج من الحديث مايدل  –ب          

 

 ملاديترك العنف ا ترك العنف اللفظي

 القتل السب

 اإليذاء القدح في األعراض 

 التخويف التشهير

 

 قارن بين أثر ترك أحد فرائض الصالة ،وترك أحد سننها                                     -  

 

 أثر ترك السنة أثر ترك الفرض

 ترك السنة ناسيا اليبطلها   ترك الفرض يبطل الصالة 

أن يأتي بها ويسجد  اذا نساها املصلى يجب 

 للسهو

 اذا نسيها املصلى تجبر بسجود السهو 

         

 :أصنف وأستنتج

 ينقص األجر                     يبطل الصالة                اليبطل
 

 أفعال الصالة مكروه ينقص األجر يبطل أو اليبطل الصالة 
 الحركة غير الكثيرة أثناء الصالة ينقص األجر                      اليبطل

 مسابقة اإلمام أو التأخر عنه ينقص األجر يبطل الصالة                
 فرقعة األصابع ينقص األجر اليبطل

 عدم السجود على الجبهة ينقص األجر                      يبطل الصالة                
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 اكتب  فرائض الصالة القولية والفعلية:

الفعلية فرائض الصالة  فرائض الصالة القولية 

 تكبيرة اإلحرام  القيام للفاتحة

 قراءة الفاتحة الركوع

 السالم الرفع منه

 النية السجود

 

 اذكر أمثلة للفرائض والسنن والمكروهات:

 .. تكبيرة اإلحرام..             ... القيام للفاتحة....              ..قراءة سورة بعد الفاتحة..  

 ..... قراءة الفاتحة..             ... الركوع....                        عدم الخشوع

 بني آثر السجود على املسلم.

...........حمبة اهلل تعاىل  -التقرب إىل اهلل تعاىل   –الراحة والطمأنينة ....  

 قارن بني العذاب األدىن والعذاب األكرب:

 املقارنة العذاب األدىن العذاب األكرب
 أوجه التشابه هذا عذاب مؤمل و هذا عذاب مؤمل

 أوجه االختالف يكون يف الدنيا وينقطع باملوت يكون يف اآلخرة دائم الينقطع
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 وضح كيفية مواجهة االبتالءات أوالتحديات.

 .....يكون بالصرب واالستغفار والتقرب إىل اهلل بالدعاء.....

 

السباب يف التعامل مع الناس.اقرتح حال للحد من ظاهرة   

 .......................الرقابة الذاتية........................

 ...................التحلي حبسن اخللق......................

 بني النتائج املرتتبة عن الرعاية أواالعتداء على كل مما يلي:

 اجملال الرعاية االعتداء
انعدام األمن –القتل  األمن -السعادة  –حلياة ا   األنفس 

االستثمار اجليد –احلفاظ على الثروة  تبديد األموال  األموال 
 األعراض احرتام الذات اإلنسانية كثرة اخلصومات
كثرة احلوادث–إهالك األنفس   قوانني املرور احرتام قواعد املرور 

 أعلل

 يعد العمل التطوعي أحد العوامل التي تحقق األمن في املجتمع.

 .............................استثمار طاقات الشباب في العمل واإلنتاج.............................................

 ...........................يحسن املستوى االقتصادي للمجتمع.....................................
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يكتسبها املتطوع من عمله في مؤسسات التوعية الرسمية.أتوقع املهارات االجتماعية التي   

 ......................................الثقة بالنفس....................................................

 ...........................................التواضع ..............................................

 .ماهو العمل التطوعي الذي قام به أهل املدينة ملساعدة املهاجرين عند قدومهم للمدينة املنورة.

 ............................قدم أهل املدينة كل مالديهم من مال وطعام ومنازل للمهاجرين.........................

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

 

 بني رأيك يف املواقف التالية مع التعليل:

 املوقف الرأي التعليل
ألن العمل التطوعي هو كل جهد 

دون مقابل مادي يبذله اإلنسان  
اشرتط طالب حصوله على مبلغ مايل  تصرف خاطئ

مقابل املشاركة يف محلة تطوعية 
 لتنظيف املدرسة.

ألنه خيفف من مصاهبم وإزالة الضرر 
 عنهم

تربع صديقك بكل نقوده املدخرة  تصرف صحيح
للهالل األمحر اإلمارايت إلغاثة 

 منكويب الفيضانات
 

 


