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إمضـاء األب أو الولً:

إمضـاء اإلدارة:

الكفاٌة :فً وضعٌة دالة و باعتماد أسناد مكتوبة و مصورةٌ ،قدم المتعلم(ة) حال موظفا موارده المرتبطة بما تعلمه حول شروط
الصالة و نصرة المظلوم و الثبات على الحق و اإلٌمان بأسماء هللا الحسنى :الرقٌب – الشهٌد و استشعار معانٌها،
و االقتداء بالرسول صلى هللا علٌه و سلم األمٌن.

غٌر من سلوكاتك ٌا ابن عمً
فً العطلة الماضٌة زرت أسرة عمك فً البادٌة ،و مكثت مدة أسبوع هناك ،خاللها الحظت على ابن عمك سلوكات
لٌست بالجٌدة ،على مستوى المعامالت و العبادات.
ترى كٌف السبٌل إلى تعدٌل سلوكات ابن عمك؟

قال هللا تعالى " :و هللا على كل شًء شهٌد".
" سورة البروج اآلٌة9 :
و قال أٌضا:
" إن هللا كان علٌكم رقٌبا ".سورة النساء اآلٌة:
التعلٌمات:
 -1من خالل اآلٌتٌن الكرٌمتٌن بٌن البن عمك معنى اسمً هللا تعالى :الرقٌب الشهٌد ،من
خالل الربط بٌن االسم و معناه.
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هللا الرقٌب

هللا ٌشهد على تصرفات عباده من أقوال و أفعال.

هللا ال ٌغفل عن عبادهٌ ،علم عنهم كل صغٌرة و كبٌرة.

هللا الشهٌد

0.5

 -2أتمم البن عمك اآلٌة الكرٌمة بالكلمة المناسبة:
قال هللا تعالى " :و كفى باهلل ".............................
 -3بٌن له كٌف ٌستحضر مراقبة هللا الرقٌب الشهٌد على كل أعماله بوضع عالمة ( × )
تحت الحسنة منها فقط:
االعتداء على األصدقاء.

طاعة الوالدٌن.

0.5

أداء الصالة.

الغش فً االمتحان.

 -4قال هللا تعالى " :إن الصالة كانت على المؤمنٌن كتابا موقوتا ".سورة النساء اآلٌة102 :
قال الرسول صلى هللا علٌه و سلم " :ال تقبل صالة بغٌر طهور" .
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 من خالل اآلٌة الكرٌمة و الحدٌث الشرٌف ،اذكر البن عمك بعضا من شروط الصالة:
............................................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................................ 
 -5قال الرسول ( ص ) فً الحدٌث القدسً :قال هللا تعالىٌ :ا عبادي إنً حرمت الظلم
على نفسً و جعلته بٌنكم محرما فال تظالموا ".رواه مسلم.
 من خالل الحدٌث القدسً ،بٌن البن عمك معنى الظلم بتلوٌن الجواب الصحٌح:
مساعدة الناس فً حل
مشاكلهم.

مساعدة الناس فً حل مشاكلهم
مقابل المال .

االعتداء على الناس
و إكراههم على ما ال ٌحبون .

 -6بٌن له أنواع الظلم من خالل وضع سطر تحت األعمال الدالة علٌه:
َ صزة انًظهىو و يساعذجّ.
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 االعحذاء عهى انغيز تانضزب و انشحى.
 أداء انحمىق ألصحاتها.
 إسعاج انجيزاٌ.
 جخزية يًحهكات انغيز.
 وضع انمًاية أياو أتىاب اآلخزيٍ.

 -7ساعده على إتمام الحدٌث النبوي الشرٌف بالكلمة المناسبة:
0.5

لال انزسىل صهى هللا عهيّ و سهى " :انظهى ظهًات يىو"....................................
 -8قال هللا تعالى " :و إنك لعلى خلق عظٌم ".سورة القلم اآلٌة 4 :

0.5
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 يٍ خالل اآلية انكزيًة ،تيٍ التٍ عًك يا انصفة انحي اجصف تها انزسىل ( ص ) يُذ صغزِ  ،و جعهث
لىو لزيش يىدعىٌ أياَاجهى نذيّ:



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

 -9بٌن له ما هً األمانة العظمى التً أداها الرسول صلى هللا علٌه و سلم على أكمل وجه:
....................................................................................................................................

 -10بٌن البن عمك أن من أخالق المؤمن الثبات على الحق فً أمرٌن اثنٌن هما:
.....................................................................................................................................

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

 -11بٌن له األعمال التً تدل على الثبات على الحق بوضع سطر تحتها:
 شهادة انحك.
 انصذق في انمىل.
 شهادة انشور.
 انكذب في انمىل.
يهحىظة :جًُح َمطة (  ) 1عهى انعًم انًُظى و انخط انىاضح.

