فرض محروس في مادة التربية اإلسالمية– المستوى الخامس
اسم التلميذ
الفرض الثاني
الدورة األولى
الوضعية

صالة الجمعة
يوم الجمعة الماضي ،اغتسلت ولبست ثوبا حسنا ،ورافقت صديقك ألداء صالة ال ُجمعة بالمسجد .أثناء
الخطبة تحدّث اإلما ُم عن األخالق المذمومة ،وذكر على الخصوص الغش والتطفيف في الميزان.
الركعة األولى من سورة الم ّطففين ،من قوله تعالى" :ويل للم ّ
طففين ...
وأثناء الصالة قرأ اإلما ُم في ّ
ساطير االولين" ،وقرأ في الركعة الثانية من سورة النّازعات ،من قوله تعالى:
إلى قوله تعالى  ...األ
ُ
ّ
الصالة عُدتما
"فإذاجاءت ال ّطا ّمةُ الكبرى  ...إلى قوله تعالى  ...إالّ عشيّة أو ضحاها" .وبعد انقضاء
فرحين مسرورين إلى منزليكُما.
التعليميات
 اُكتب ما قرأ َ ُه اإلما ُم في كل ركعة4( :ن)
بسم هللا الرحمن الرحيم وي ٌل

للمطففين .................................................................................................................................

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

األساطير االولين.
.................................................................................
ُ
أعوذ ُ بالل من الشيطان الرجيم" :فإذا جاءت الطامة الكبرى
...................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................... ....
........................................................................................................................ ......................................................................

.................................................................................إال عشية أو ضحاها".
سطرفي هذه اآليات1( :ن)
يجب على اإلما ُم مراعاتها في الكلمات التي تحتها
حدد القاعدة التجويدية التي
ٌ
ُ

ومآ أدرايك ما سجين
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........................................................................................................................................................................................

فرض محروس في مادة التربية اإلسالمية– المستوى الخامس
اسم التلميذ
الفرض الثاني
الدورة األولى

فإذا جآءت الطآمةُ الكبرى

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

من بين القيم التالية ،ضع عالمة ( )Xأمام القي َم التي هدانا هللا تعالى إليها في بداية سورة المطففينَ 1( :ن)
اإلحسانُ في الكيل والميزان.
احترا ُم الوالدين ومساعدةُ المحتاجينَ
ق بيوم القيامة.
اإليمانُ بالبعث والتصدي ُ
لوظائف مختلفة ،اُذكر أسما َء المالئكة المكلفين
من أركان اإليمان اإليمانُ بمالئكة هللا الذين خلقهم هللا تعالى
َ
بالوظائف التالية1( :ن)
الوحي
ُ
األمطار
ُ

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

النف ُخفيالصور

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

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

قبضُالروح

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

من آداب يوم الجمعة االغتسا ُل قب َل الذهاب إلى المسجد ،رتب أفعا َل الغسل كما كانَ يغتس ُل الرسو ُل ﷺ1( :ن)
إفاضةُ الماء على سائر الجسد.

غس ُل اليدين.

تخلي ُل الشعر.

وضو ُء الصالة

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

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

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

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

أثنا َء ال ُخطبة حث اإلما ُم على اجتناب الغش في جميع المعامالت ،عبر عن رأيكَ في من يغش واذكر الوعي َد الذي
توعدُه هللاُ تعالى الذينَ يغشونَ 1( :ن)
.................................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................... .................................

ق الحسنُ  ،أكمل الحديثين النبويين الذين
المسل ُم من سل َم المسلمونَ من لسانه ويده ،وأفض ُل ما
أوتي المسل ُم الخل ُ
َ
يوصينا فيهما الرسو ُل ﷺ باالتصاف باألخالق الحسنة1( :ن)
 قال رسول هللا ﷺ" :ال يدخ ُل الجنةَ"...........................................................................................................................


قال رسو ُل هللا ﷺ" :إن من أحبكم إلي"......................................................................................................................
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