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إيضـاء اٞب أٔ انٕن:ٙ

الكفاٌة :فٔ ٙضؼٛح دانح ٔ تاػرًاد أسُاد يكرٕتح ٔ يصٕسجٚ ،قذو انًرؼهى(ج) حال يٕظفا يٕاسدِ
انًشذثطح تًا ذؼهًّ حٕل فشائض انصالج ٔ انرسايح ٔ انؼفٕ ػُذ انًقذسج ٔ اإلًٚاٌ تأسًاء هللا انحسُٗ:
انؼفٕ – انشحٛى – انجٕاد  -انكشٚى ٔ اسرشؼاس يؼآَٛأ ،انرأنٛف ت ٍٛانُاط اقرذاء تانشسٕل صهٗ هللا
ػه ٔ ّٛسهى.

كن طفال مؤمنا ٌا صدٌقً

خالل هذه السنة الدراسٌة تقربت كثٌرا من صدٌق مفضل لدٌك ،ظنا منك أنه طفل مهذب خلوق ،و لكن مع
مرور الوقت الحظت علٌه عدة سلوكات سٌئة على مستوى معامالته و عباداته ،لعدم معرفته باهلل ،و لكونه
ٌندم على أفعاله .قررت تعدٌل سلوكاته.
ترى ماذا فعلت لتحقق هدفك؟

التعلٌمات:
قال هللا تعالىٌ " :دخل من ٌشاء فً رحمته ".سورة اإلنسان اآلٌة13 :
و قال أٌضا ":إن هللا كان عفوا غفورا ".سورة النساء اآلٌة31 :
و قال أٌضا " :و ما غرك بربك الكرٌم ".سورة االنفطار اآلٌة6 :
 -3من خالل اآلٌات الكرٌمات ،بٌن لصدٌقك معنى اسماء هللا تعالى :العفو الغفور و الكرٌم
الجواد ،و ذلك من خالل الربط بٌن االسم و معناه.

1

هللا انؼفٕ

هللا ٚكشو ػثادِ تانخٛشاخ ٔ انُؼى تسؤال أٔ تذٌٔ سؤال .

هللا انشحٛى

هللا ٚؼفٕ ػٍ انس ٛاخ ٔ ٚرجأص ػٍ انًؼاص ٙانرٚ ٙشذكثٓا ػثادِ.

هللا انجٕاد

هللا كصٛش انجٕد ٔ انؼطاء ٔ انخٛش كهّ تٛذِ.

هللا انكشٚى

هللا ٚشحى ػثادِ انًؤيُ ٍٛانًجرٓذ ٍٚف ٙطاػرّ ٔ ػثادذّ .
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 -2أتمم لصدٌقك اآلٌة الكرٌمة بالكلمة المناسبة:
قال هللا تعالى " :فأولئك عسى هللا أن ............................عنهم و كان هللا عفوا غفورا ".سورة
النساء اآلٌة99 :
 -1بٌن له األعمال التً تؤدي إلى عفو هللا و رحمته ،بوضع عالمة ( × ) تحت الحسنة
منها فقط:

1

اإلكصاس يٍ انزَٕب
ٔ انس ٛاخ.

اإلكصاس يٍ االسرغفاس.

طهة انشحًح ٔ انًغفشج
يٍ هللا ػض ٔ جم.

 -3بٌن له كٌفٌة شكر هللا على جوده و كرمه ،بوضع سطر تحت األعمال الدالة على ذلك:
 إطعام المساكٌن و الفقراء. معاملة المرضى معاملة قاسٌة.1

 عدم المحافظة على النعم و تبذٌرها. اإلكثار من الحمد و الشكر هلل عز و جل. -5قال هللا تعالى " :قد أفلم من تزكى و ذكر اسم ربه فصلى ".سورة األعلى اآلٌتان:
.35/33

1

 من خالل اآلٌتٌن الكرٌمتٌن و الصور ،اذكر لصدٌقك بعضا من فرائض الصالة:....................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................
 -6قال هللا ذؼانٗ ٔ ":انكاظً ٍٛانغٛع ٔ انؼاف ٍٛػٍ انُاط ٔ ،هللا ٚحة انًحسُ ".ٍٛسٕسج
آل عمران اٜٚح313 :
يٍ خالل اٜٚح انكشًٚح ،ت ٍٛنصذٚقك يؼُٗ انرسايح ترهٕ ٍٚانجٕاب انصحٛح:

0.5

ذقثم االػرزاس يٍ اٜخش
ٔ ػذو سد اإلساءج إن.ّٛ

سفض االػرزاس يٍ اٜخش
ٔ سد 2اإلساءج إن.ّٛ

ذقثم االػرزاس يٍ اٜخش
ٔ سد اإلساءج إن.ّٛ

 -7ت ٍٛنّ فٕائذ انرسايح ،يٍ خالل ٔضغ سطش ذحد اٞػًال انذانح ػهٓٛا:

1

0.5

 انًحافظح ػهٗ انؼالقاخ ت ٍٛانُاط. انؼٛش ف ٙصشاع ٔ ػُف. كسة يحثح ٔ سضا هللا ػض ٔ جم. انؼٛش تسالو ٔ طًأَُٛح. - 8قال هللا ذؼانٗ ٔ ":نٛؼفٕا ٔ نٛصفحٕا ،أال ذحثٌٕ أٌ ٚغفش هللا نكى ٔ ،هللا غفٕس سحٛى".
سٕسج النور اٜٚح22 :
يٍ خالل اٜٚح انكشًٚح ،ت ٍٛنصذٚقك يؼُٗ انؼفٕ ٔ ،رنك تٕضغ ػاليح ( × ) ذحد انجٕاب
انصحٛح:
انؼفٕ ْٕ انرجأص ػهٗ أخطاء اٜخش،ٍٚ
ٔ ػذو يؼاقثرٓى سغى قذسذ ٙػهٗ رنك.

انؼفٕ ْٕ يؼاقثر ٙنٝخش ٍٚػهٗ
أخطائٓى نقذسذ ٙػهٗ رنك.

 -9ت ٍٛنصذٚقك انصٕسج انحقٛقٛح نهؼفٕ ،يٍ خالل انشتظ ت ٍٛانًٕقف ٔ انجٕاب انصحٛح:

1

صذٚق ٙضشتُ ٔ ٙنى أضشتّ ،سغى
قذسذ ٙػهٗ رنك.

 ػفٕ٘ ػُّ ٚؼرثش ضؼفا يُ.ٙ


 ػفٕ٘ ػُّ ٚؼرثش قٕج يُ.ٙ
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 -10ت ٍٛنصذٚقك انحذز انز٘ أنف ف ّٛانشسٕل (ص) ت ٍٛقٕيّ ٔ جُثٓى انُضاع تسثثّ،
يٍ خالل ٔضغ ػاليح ( × ) أياو انجٕاب انصحٛح:
 -إػـادج تُـاء انكـؼثح.

-

1

ٔضغ انحجش اٞسٕد.

 -11ت ٍٛنصذٚقك كٛف ٚقرذ٘ تحكًح انشسٕل (ص) ٔ سأ ّٚانسذٚذ ٔ ،رنك تٕضغ سطش
ذحد اٞػًال انذانح ػهٗ انرأنٛف ت ٍٛانُاط:
 انًصانحح ت ٍٛاشُٚ ٍٛرخاصًاٌ. َشش انكشاْٛح ٔ انؼذأج ت ٍٛاٞصذقاء. َشش انًحثح ٔ انصقح ت ٍٛاٞصذقاء.يهحٕظح :ذًُح َقطح (  ) 1ػهٗ انؼًم انًُظى ٔ انخظ انٕاضح.
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