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  األسئلة :

 النشاط األول: 

ا ھَ اتِ آيَ ة بِ يَ الِ التَ  ورَ السُ ط اربِ    : ◄ 

يم "وِ قْ تَ  نِ حسَ ي أَ فِ  انَ سَ ا االنْ نَ قْ لَ خَ  دْ قَ "  لَ     ✦                          

ق "لَ ي خَ الذِ  كَ بِ رَ  اسمِ أ بِ رَ " اقْ     ✦            ✦      العلقِ  ورةُ سُ  

َ بِ  هللاُ  يسَ لَ " أَ    ين "مِ اكِ الحَ  مِ حكَ أ ✦            ✦     التينِ  ورةُ سُ   

ب "رِ د و اقتَ اسجُ  وَ  عهُ طِ  تُ  اَل اَل كَ  "   ✦                         

  النشاط الثاني:

، أَِجب ِبَصِحيح أَو َخَطأ ِبوضِع الَكلِمِة الُمَناِسبِة أََماَم ُكل ِعَباَرٍة .  ◄   

الَزَكاةُ ِھَي الُركُن الَرابُِع ِمن أَرَكاِن االساَلِم .   • 

   ِ ِ . -َعالَىتَ سبَحانُه و  -َيجُب أَن َتُكوَن َجميُع أَعَمالَِنا ُمخلِصًة  • 
َرَبُعوَن سَنًة ِعنَدَما َنزلَ َعلَيِه الَوحُي .أ -ه و سلمصلى هللا علي-َكاَن ُعمُر الَرُسوِل    • 
أَولُ َما َنزلَ مَن القُرآِن َيدُعوَنا اَلى الَصاَلِة .   • 

   النشاط الثالث :  " عِ بَ ادُ  الرَ حمَ انِ  ھم الذِ ينَ  يتَ صِ فُ ونَ  بِ األَ خاَل قِ  الفَ اضِ لِ ةِ  ."    

: بناًءا َعَلى َذلَك َلِون الِصفة الِتي َيَتصُف ِبَھا ِعَباُد الَرحَمِن ِمن َما َيِأِتي   ◄    

    ةٍ سوَ قَ بِ  ةُ لَ امَ عَ المُ            الَعـــدلُ          َساءِة اإلبِ  ُمقاَبلة اإلحَسانِ           الَتواُضُع و َعَدم الَتكُبر  

يقِ رِ ي الطَ ى فِ األذَ  ضعُ وَ           يةِ حِ التَ  اءُ لقَ إِ          اءُ يَ الرِ            ارِ ى الجَ إلَ  اإلحسانُ   

َ ن  " الزَ كَ اةُ  طَ ھَ ارَ ةٌ  لِ لنَ فسِ  مِ نَ  الشُ حِ  وَ  بَ رَ كَ ةٌ  لِ لمَ الِ  ."  النشاط الرابع : اذَ ا كنتَ  تَ علَ مُ  بِ أ

؟  اةِ الزكَ  روطُ شُ  يَ ا ھِ فمَ     ◄  

  ☺♥ االستاذ قتوم  ♥    ☺
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