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

......

الــوضــعـــيـــة
شاهدت شريط فيديو قصير تطرق فيه الواعظ إلى عدة مواضيع متعلقة بعقيدتنا و بالسيرة النبوية .أول ما افتتح به الواعظ درسه هو تالوة آيات
بينات من سورة القيامة و التكوير  .بعد ذلك استهل درسه بضرورة اإليمان بالبعث و الجزاء ،ثم انتقل إلى قصة مساندة خديجة رضي هللا عنها
للرسول المصدق صلى هللا عليه و سلم وعن ضرورة تقدير المرأة  .كما تحدث صاحب الشريط عن طر يقة الغسل الصحيحة .و في األخير اختتم
درسه ب فضائل صالتي الوتر و الفجر وأهمية المحافظة عليهما لما فيهما من أجر و ثواب .و بعد انتهاء الشريط دار بينك و بين والدك حوار حول ما
استفدته من هذا الدرس الشيق.

انطالقا من الوضعية و من تعلماتك السابقة أجب عن األسئلة التالية:
 .1استظهر لوالدك بعض اآليات التي رتلها الواعظ6( :ن)
ال أقسم بيوم

﷽

القيامة.......................................................................... ............................................. ......................

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

.................................................................................................................................................................ال تحرك به لسانك لتعجل به.

الرجيم "فال أقسم بالخنس الجواري
أعوذ باهلل من الشيطان ّ

الكنس ......................................................................................................

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

 ...................................................................................................................................................................و ما هو على الغيب بضنين
 .2ما هي القاعدة التجويدية التي قرأ بها الواعظ الكلمات التالية:

أَخ َر

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

رءاه

(1ن)
........................

 .3فسر لوالدك معنى الكلمات التالية (1ن)

فاقرة

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

سجرت

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

 .4أثناء الحوار طلب منك والدك أن تفسر له معني البعث و الجزاء و أن تذكره بعالمات يوم القيامة 2( :ن)
البعث............................................................................... :

عالمات يوم

الجزاء...................................................:
..............

القيامة....................................... ........................................................................ ..................................................................................................... :

 .5ناقشت أنت و والدك الدور الكبير الذي قامت به خديجة رضي هللا عنها في مساندة الرسول "ص" فطلب منك أن تسرد له بعض
الصفات االتي ذكرتها رضي هللا عنها في حق الرسول "ص" لتثبته عندما عاد من غار حراء خائفا؟ 1( :ن)
..................................................... ............................................................................................................................. 

 .6أثنى عليك والدك ألنّك تصلي جميع الصلوات المفروضة في وقتها .وطلب منك أن تذكره بمواقيت صالتي الفجر و الوتر
و عدد ركعاتهما و حكمهما3( .ن)
صالة الوتر

صالة الفجر

وقتها

……………………………..

……………………………..

عدد ركعاتها

……………………………..

……………………………..

حكمها

……………………………..

……………………………..

 .7طلب منك والدك أن تصف له كيفية الغسل ليمتحن مدى فهمك للدرس الذي ألقاه الواعظ4( :ن)
.................... .................................................... .......................

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

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

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

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

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

 .8سألتك أ ّمك عن الحوار الذي دار بينك وبين والدك حول تقدير المرأة؛ فسألتك" :كيف تقدر المرأة؟ " (1ن) فأجبتها:
..........................................................

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

 .9زميلك في القسم دائما يؤدي أصدقاءه و يظلمهم ،فقررت تذكيره بحديث رسول هللا "ص" عن تهذيب الخلق لكي يكتسب محبة
هللا و رسوله و محبة الناس1( .ن)

و
عليه
هللا
صلى
هللا
رسول
قال
""..........................................................................................................

سلم:

