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 ونسبه )ـها ( ة(( اسم التلمٌذ

........................................................... 
         ........:الثانٌة ثانوي إعدادي

 ................ الرقم :

 تقضًرفضت الذهاب ألنها أمك على الشكل التالً : ردود الك دعوة من ابنة جاركم لحضور حفل زفافها فكانت ت أسرتُ تلق  :  وضعٌة تقوٌمٌة

فقد  أما أبوكها سمعت أخبارا سٌئة عن العروس .رفضت الذهاب ألن أختك فاطمة. لما كانت مرٌضةاألٌام التً أفطرت فٌها خالل شهر رمضان 

" يا أيها الذين آمنوا ال ترفعوا ٌقرأ قوله تعالى:  الفقٌهوجدتما فك للعرس أبا صاحبت على حضور العرس وفاء لحقوق األخوة اإلٌمانٌة . وافق

تحدث الفقٌه فً درس بٌن فٌه . "وأنتم ال تشعرون .. أعمالكم تحبط أصواتكم فوق صوت النبي وال تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن

التً وصفاتهم مركزا على الرسول محمد صلى هللا علٌه وسلم الذي أكرمه هللا تعالى برحلة اإلسراء والمعراج  الرسلو األنبٌاءمكانة  للحضور

  .  ربه فٌها ناجى

 ما ٌوجب القضاء

 ما ٌوجب الكفارة
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