اسم
الدرس

رلم
الصفح
ة

سورة"ق"
اآلٌات
الكرٌمة من
()11-1

11

سورة"ق"
اآلٌات
الكرٌمة من
()11-1

11

سورة"ق"
اآلٌات
الكرٌمة من
()11-1
سورة"ق"
اآلٌات
الكرٌمة من

11

11

النشاط أو التموٌم

اإلجابة النموذجٌة

نشاط ختامً:
َ
َ
ْ
لال هللا تعالىَ ":و َ
ً َخلمهُ لا َل
ب َلنا َمثالً َونَ ِ
ض َر َ
س َ
ً َر ِمٌم ,لُ ْل ٌُحْ ٌٌِ َها الَّذِي
َم ْن ٌُحْ ً ِ ا ْل ِعظا َم َو ِه َ
سورة ٌس,
تبٌن اآلٌتان الكرٌمتان أن هللا تعالى المادر على خلك اإلنسان أول مرة ال ٌعجزه أن
ع ِلٌم"
أ َ ْنشَأَها أ َ َّو َل َم َّرة َو ُه َو بِ ُك ِ ّل َخ ْلك َ
اآلٌتان 87,87
ٌعٌد خلمه مرة أخرى.
تدبر اآلٌتان السابمتان وبٌن كٌف تستدل من
خاللهما على لدرة هللا تعالى على البعث.
نشاط بٌتً:
الحروف الممطعة  :هً الحروف التً ابتدأت بها
سوؤة البمرة -سورة مرٌم -سورة طه -سورة الملم -سورة ٌس.
بعض سور المرآن الكرٌم وهً أربعة عشر
حرفًا .ارجع إلى المرآن الكرٌم ،واستخرج منه
أسماء خمس سور ،ابتدأت بحروف ممطعة
 .1تعمٌك اإلٌمان بالمرآن الكرٌم.
السؤال األول:
 .2تعمٌك اإلٌمان بالٌوم اآلخر فً النفوس ،والردّ على منكري البعث..
حدد ثالثة موضوعات تناولتها سورة "ق".
 .3تحذٌر الكافرٌن من العالبة السٌئة التً تنتظرهم فً الدنٌا واآلخرة.
السؤال الثانً:
علل:
بدأت اآلٌات الكرٌمة من السورة بحرف "ق".

للداللة على إعجاز المرآن الكرٌم؛ حٌث عجز العرب وهم أهل الفصاحة والبٌان عن
اإلتٌان بمثل المرآن الذي ألسم هللا تعالى به والمكون من حروف العربٌة التً

ٌعرفونها.

()11-1

سورة"ق"
اآلٌات
الكرٌمة من
()11-1

11

سورة"ق"
اآلٌات
الكرٌمة من
()11-1

11

سورة"ق"
اآلٌات
الكرٌمة من
()11-1

11

السؤال الثالث:
ما اآلٌة التً تدل على إنكار الكافرٌن للبعث؟

السؤال الرابع:
اركًا
س َم ِ
لال هللا تعالىَ ":ونَ َّز ْلنَا ِم َن ال َّ
اء َما ًء ُمبَ َ
ب ا ْل َح ِصٌدِ"
فَأ َ ْنبَتْنَا بِ ِه َجنَّات َو َح َّ
تدبر اآلٌة الكرٌمة السابمة ووضح كٌف تستدل
من خاللها على لدرة هللا تعالى على البعث.
السؤال الخامس:
 .1ضع دائرة حول رمز اإلجابة الصحٌحة فٌما
ٌأتً:
 )1الكلمة التً وردت فً اآلٌات الكرٌمة وتعنً
الجبال هً:
ب -بهٌج
 .1فروج
د-حب الحصٌد
ج-رواسً

لال هللا تعالى( أَئِذَا ِمتْنَا َو ُكنَّا ت ُ َرابًا ذَ ِلنَ َرجْ ع بَ ِعٌد)

إنزال الماء من السماء ,وإنبات األشجار المثمرة ,والنخل الطوٌل بثمره المرتب فً
عنالٌد جمٌلة ,بعد أن تكون األرض جرداء ال حٌاة فٌها؛ فكما أحٌا هللا تعالى األرض
المٌتة فهو لادر على إحٌاء الموتى بعد أن تبلى أجسادهم ,وهذا فٌه تبصرة وذكرى
لإلنسان.

( .1ج)

(.2أ)

(.3ب)

 )2الحمٌمة التً أنكرها الكافرون فً هذه
اآلٌات هً:
ب -الموت
أ -البعث
د -خلك السماء واألرض
ج -إنزال المطر
 )3الكلمة التً وردت فً اآلٌات الكرٌمة وتعنً
" طوٌلة" هً:
ب -باسمات
أ -نضٌد
د -منٌب
ج -فروج

اإلجابات النموذجية للفصل الثاني
اسم

الدرس
الدرس2

رقم

النشاط أو التقويم

الصفحة

أسمم في السنة السابعة لميجرة النبوية ،وكان اسمو في الجاىمية عبد شمس وكنيتو أبو األسود فسماه
12

استذكر

من فضائل األعمال

13

استذكر

من فضائل األعمال

14

فكر

من فضائل األعمال

15

من فضائل األعمال

16

من فضائل األعمال

اإلجابة النموذجية

رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص عبد الرحمن وكناه أبا ىريرة ألجل ىرة كان يعتني بأوالدىا ،الزم رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص فحفظ عنو

أحاديث كثيرة  ،كان زاىدا حريصا عمى طمب العمم ،واله أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي هللا عنو

عمى البحرين ،وتوفي في المدينة المنورة سنة سبع وخمسين لميـجرة.
 -1النية
 -2التسمية

 -3غسل اليدين إلى المرفقين ثالثا
 -4المضمضة ثالثا

 -5االستنشاق واالستنثار ثالثا
 -6غسل الوجو ثالثا

 -7غسل اليدين إلى المرفقين ثالثا
 -8مسح الرأس ثالثا
 -9مسح األذنين

 -11غسل الرجمين إلى الكعبين
نشاط ختامي
التقويم

قراءة القرآن ،التسبيح ،التيميل ،الذكر ،مطالعة في كتاب مفيد.
اآلية الكريمة والحديث الشريف كالىما يبينان أىمية الصالة في محو السيئات وتكثير الحسنات
ارتياد بيوت هللا لصالة الجماعة واالستماع لدروس العمم والوعظ

اإلجابات النموذجية للفصل الثاني
السؤال األول
من فضائل األعمال

16

السؤال الثاني

من فضائل األعمال

16

السؤال الثالث

من فضائل األعمال

16

السؤال الرابع

من فضائل األعمال

16

السؤال الخامس

يدل عمى األجر العظيم الذي أعده هللا تعالى لمن يرتاد المساجد ويحرص عمى صالة الجماعة
دليل عمى صدق نيتو ورغبتو في أداء الصالة عمى وقتيا
تشبيياً ليا بالجياد؛ فالمواظبة عمى الطيارة والصالة والعبادة كالجياد في سبيل هللا ،ألنيا تربط صاحبيا
عن المعاصي والشيوات ،لذلك من قام بيذه األعمال رغبة في إرضاء هللا تعالى فقد استحق الدرجات

العالية ومغفرة الذنوب.
 -1صح
 -2خطأ

 -3صح
 -4صح

اإلجابات النموذجية للفصل الثاني
اسم

الدرس

رقم

الصفحة

اإلجابة النموذجية

النشاط أو التقويم

الدرس 3
التالوة والتجويد
مخارج
الحروف
(مخرج حافتي
اللسان)

التالوة البيتية :سورة الزمر ()16-1
02

استخرج كلمتني فيهما حرف الالم ،وكلمتني فيهما حرف
الضاد.

1

نزيل ال ِكتَ ِ
اب ِم َن الم ِـو ال َع ِز ِ
تَ ِ
يز ال َح ِكي ِم ﴿﴾١
ِ
ِ
ِ
َنزل َنا ِإَلي َك ال ِكتَ ِ
ين ﴿﴾٢
ِإنا أ َ
صا لو ِّ
الد َ
َ
اب بال َح ِِّق َفاعبد الم َـو مخم ً
ِ
ض ِبال َح ِِّق ي َك ِِّور المي َل َعَمى الن َه ِار﴿﴾٥
َخَم َق الس َم َاوات َواْلَر َ
ِِ ِ ِ
ضو ﴿﴾٧
ضى لع َباده الكف َر َواِن تَشكروا َير َ
َوََل َير َ

اإلجابات النموذجية للفصل الثاني
اسم الدرس

الدرس 4

رقم
الصفحة

-2
12

عبدهللا بن مسعود

الدرس 4
عبدهللا بن مسعود

الدرس 4
عبدهللا بن مسعود

الدرس 4
عبدهللا بن مسعود

الدرس 4
عبدهللا بن مسعود

النشاط أو التقويم

اإلجابة النموذجية
أبوبكر رضي هللا عنو.

-1

نشاط:

عمر بن الخطاب.

-3

من السابقين لإلسالم:

عبدالرحمن بن عوف

من أسمم من الصحابة بمكة

-4

العشرة المبشرين بالجنة ................الخ

-5

المحافظة عميو بمراجعتو
11

13

14

14

ما واجبك إذا يسر هللا لك حفظ شي ء من القرآن الكريم؟

العمل بو
تعميمو

االستفادة من المعمومة

من خالل فهمك لما سبق:
تناقش مع زمالئك أثر انتباه الطالب لتوجييات معممو والعمل بيا.

التركيز في المطموب

التوجيو السميم

َع ْن أَِبي ُى َرْي َرَة رضي
حديث يدل عمى أن هللا تعالى يحاسب الناس عمى أعماليم
مر معك
ٌ
ّ
ِ
َ
ّللا
ظ ُر
ن
ي
ال
ن
إ
:
وسمم
َ
َُ
َ
وليس عمى أشكاليم ،استذكر ىذا الحديث.
َع َمالِ ُك ْم
أ
و
َ ْ
نشاط ختامي:
ما أكثر صفة أعجبتك في الصحابي الجميل عبد هللا بن مسعود رضي

هللا عنو ،وتنوي أن تقتدي بو فييا.

1

ّللاِ صمى هللا عميو
ول َ
ال َرُس َ
هللا عنو قال َ :ق َ
ِ
ظ ُر ِإَلى قُموِب ُك ْم
ص َوِرُك ْم َوأ َْم َوالِ ُكمَ ،وَل ِك ْن ي َن ُ
إَلى ُ

صفات ابن مسعود الواردة في الدرس يختار منيا ما يحب

اإلجابات النموذجية للفصل الثاني
الدرس 4
عبدهللا بن مسعود
الدرس 4

الدرس 4

الدرس 4

بناء المسجد

اختبر معلوماتك:

المؤاخاة

15

 -2عرف بالصحابي الجميل عبد هللا بن مسعود رضي المـو عنو من بناء السوق

15

اختبر معلوماتك:
مركز الستقبال
يصمون ويتعبدون ،ويتعممون فيو أمور دينيم ،و ىو
ٌ
 . 1ماذا تستنتج من قول النبي ملسو هيلع هللا ىلص ،وقال( :من أحب أن يسمع الوفود ،و إيواء المياجرين الذين ال يجدون مكان يسكنونو ،وفيو يتشاور

حيث اسمو ،و إسالمو.

رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص و أصحابو رضي هللا عنيم في شؤون الدولة.

القرآن غضاً كما أُنزل فليسمعو من ابن أم عبد)؟
اختبر معلوماتك:

15

15

الوثيقة

 .3عالم يدل قول رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص( :والذي نفسي بيده لهما أثقل في

ُحد).
الميزان من أ ُ

-1
-2

بيذه المؤاخاة حقق الرسول ملسو هيلع هللا ىلص مبدأ التكافل بين أفراد المجتمع

وأنشأ رابطة بين المسممين تقوم عمى أخوة اإليمان

 -2لتقوية اقتصاد الدولة اإلسالمية ،بحيث تتناسب مع مبادئ

اختبر معلوماتك

موقفا لمصحابي الجميل عبد هللا بن مسعود رضي المـو عنو
 .4أذكر ً
يدل عمى شجاعتو في المعارك.

اإلسالم وقيمو.

 -1لتخميص المسممين من سيطرة الييود عمييا ،الذين كانوا

يسيطرون عمى أسواق المدينة ،ويتعاممون بالربا ،والغش ،واالحتكار.

اختبر معلوماتك
 .6ضع دائرة حول رمز اإلجابة الصحيحة فيما يأتي:
الدرس 4

أول من جير بالقرآن الكريم عند الكعبة ،ىو:
-2
أبوبكر الصديق هنع هللا يضر.
أ-
ب -عمر بن اخلطاب هنع هللا يضر .ث -عبد هللا بن مسعود رضي هللا عنو
ث -عبد هللا بن مسعود هنع هللا يضر.
ت -خالد بن الوليد هنع هللا يضر.

37

-1

دل عميو قول حذيفة رضي هللا عنو( :ما أعرف
الخمق الذي َ
ُ
2

اإلجابات النموذجية للفصل الثاني
ودال بالنبي ملسو هيلع هللا ىلص من ابن أم عبد).
ىديا ً
ً
أحدا أقرب سمتًا وال ً
ب -صدقه
أمانته.
أ-
ث -عدله.
ت -حرصه على االقتداء ابلنيب
ملسو هيلع هللا ىلص.
-3

ت -حرصو عمى االقتداء بالنبي ملسو هيلع هللا ىلص.

أجيز عبدهللا بن مسعود رضي المـو عنو عمى أبي جيل في
أ – بدر
ج – اخلندق
-4
أ-
ت-

معركة:

ب – أحد
د – بنو قينقاع

توفي عبد هللا بن مسعود رضي المـو عنو في:
( )11للهجرة .ب )11( -للهجرة.
( )22للهجرة .ث )21( -للهجرة.

3

أ – بدر

ث )12( -لميجرة.

اإلجابات النموذجية للفصل الثاني
اسم

الدرس

رقم

الصفحة

الدرس 5

قصة نبي هللا عيسى عليه

السالم

قصة نبي هللا عيسى عليه

السالم

قصة نبي هللا عيسى عليه

السالم

قصة نبي هللا عيسى عليه

السالم

قصة نبي هللا عيسى عليه

السالم

قصة نبي هللا عيسى عليه

اإلجابة النموذجية

النشاط أو التقويم

72

تأمل اآلايت الكرمية السابقة.
مث استخرج منها املعجزات اليت أيد هللا هبا عيسى عليه السالم.

واألبرص ،يحيي الموتى.

72

العبر المستفادة من قصة عيسى عميو السالم

أدرك أن هللا تعالى قادر عمى كل شئ.

72

72

72
72

التقويم  .1بني موقف بين إسرائيل مما أييت:
أ .والدة عيسى عليه السالم.
ب .دعوة عيسى عليه السالم.
أمر هللا تعاىل مرمي عليها السالم أن ال تتكلم مع قومها،
 .2فسرَ :
يف وقت هي أبمس احلاجة أن تتكلم لتربئ نفسها.
.3كيف جنَّى هللا تعاىل عيسى عليه السالم من بين إسرائيل ؟

يخمق من الطين كييئة الطير ،يبرئ األكمو

أ -اتيموا مريم عمييا السالم بالفاحشة

ب -أمنت بو طائفة ،وكفرت طائفة إذ كذبوه
واتيموه بالسحر واستمروا عمى كفرىم

وضالليم.

الن هللا تعالى يريد أن يظير ليم عالمة صدقيا.
رفعو هللا تعالى إليو ،وألقوا القبض عمى شبيو لو من

الناس ،فقتموا الشبيو وصمبوه وىم يضنون انو عيسى
عميو السالم.

 .4ضع دائرة حول رمز اإلجابة الصحيحة:

.1ج

.7ج

.3ب.

اإلجابات النموذجية للفصل الثاني
السالم

 إحدى املعجزات اآلتية ليست من معجزات عيسى عليه
السالم :
أ -إبراء األكمه و األبرص
ب -إحياء املوتى إبذن هللا تعاىل
ج -حتويل العصا إىل حية تسعى
 النيب الذي كفل مرمي عليها السالم:
ب -موسى عليه السالم
أ -ابراهيم عليه السالم
د -أيوب عليه السالم

ج -زكراي عليه السالم

 الكتاب الذي أنزله هللا تعاىل على عيسى عليه السالم:
أ -التوراة ب -اإلجنيل ج -القرآن الكرمي د -الزبور

اسم

الدرس

رقم

الصفحة

النشاط أو التقويم

اإلجابة النموذجية

اإلجابات النموذجية للفصل الثاني

اإلجابات النموذجية للفصل الثاني
اسم

الدرس

رقم

الصفحة

اإلجابة النموذجية

النشاط أو التقويم

َّ ِ
َّ
اغوت أَن يعبدوىا وأَنابوا ِإَلى َّ
الم ِـو َل ُي ُم اْلُب ْش َرى ﴿﴾ٔ1
اجتََن ُبوا الط ُ َ
َوالذي َن ْ
َ ْ ُُ َ َ َ ُ
َل ُي ُم اْلُب ْش َرى َف َب ِّش ْر ِع َب ِاد ﴿﴾ٔ1

الدرس 6
التالوة والتجويد
مخارج
الحروف
(مخرج طرف
اللسان)

ٖٗ

التالوة البيتية :سورة الزمر ()ٖ٘-ٔ1
أكتب كممة واحدة فقط لكل حرف أجده من حروف مخرج طرف المسان.

اما﴿ٕٔ﴾
صَف ِّار ثُ َّم َي ْج َعُم ُو ُح َ
ثُ َّم َي ِي ُ
يج َفتَ َراهُ ُم ْ
طً
ِ
المـو أ َ ِ
أََلم تَر أ َّ َّ
ِ
يع ِفي ْاْل َْر ِ
ض﴿ٕٔ﴾
َن َ
ْ َ
اء َف َسَم َك ُو َي َناب َ
َنزَل م َن ال َّس َماء َم ً
المـو أَن َزل ِمن َّ ِ
أََلم تَر أ َّ َّ
ِ
يع ِفي ْاْل َْر ِ
ض ثُ َّم ُي ْخ ِرُج
َن َ َ َ
ْ َ
اء َف َسَم َك ُو َي َناب َ
الس َماء َم ً
ِ
ِب ِو َزْرًعا ُّم ْخ َتمًفا أَْل َو ُان ُو ﴿ٕٔ﴾
و َّالِذين اجتَنبوا ا َّ
وىا َوأ ََن ُابوا ﴿﴾ٔ1
لط ُ
اغ َ
وت أَن َي ْعُبُد َ
َ َ ْ َُ
ِِ
َليم َّما ي َش ن ِ ِ ِ ِ
ين ﴿ٖٗ﴾
اء اْل ُم ْحسن َ
ُ
اءو َ عن َد َرّبي ْم َذل َك َج َز ُ
َ ُ
ِإَّن َك َمِّيت َواَِّن ُيم َّمِّيتُو َن ﴿ٖٓ﴾
وِق ِ َّ ِ ِ
ين ُذوُقوا َما ُكنتُ ْم تَ ْك ِسُبو َن ﴿ٕٗ﴾
يل لمظالم َ
َ َ
ِ
ِ
َّ
ِ
َّ
اب ﴿ٕ٘﴾
َكذ َب الذ َ
ين من َقْبم ِي ْم َفأَتَ ُ
اى ُم اْل َع َذ ُ
ِ
ِ
ِ
يع ِفي ْاْل َْر ِ
ض ثُ َّم ُي ْخ ِرُج ِبو َزْرًعا ُّم ْخ َتمًفا أَْل َو ُان ُو ثُ َّم َي ِي ُ
يج َفتَ َراهُ
َف َسَم َك ُو َي َناب َ
اما ﴿ٕٔ﴾
صَف ِّار ثُ َّم َي ْج َعُم ُو ُح َ
ُم ْ
طً

1

اإلجابات النموذجية للفصل الثاني
اسم

الدرس
الدرس 7

صالة الجنازة

رقم

الصفحة
35

صالة الجنازة

36

صالة الجنازة

33

صالة الجنازة

33

صالة الجنازة

33

صالة الجنازة

33

النشاط أو التقويم

فكر وجمموعتك يف أمور أخرى من فروض الكفاايت
استنتج مع زمالئك فضيلة أخرى لصالة اجلنازة.
التقويم  .1ما املقصود بصالة اجلنازة ؟
 .2ما حكم صالة اجلنازة ؟
.3وضح فضل صالة اجلنازة.

اإلجابة النموذجية
تعلم العلوم الدنيوية كالطب والهندسة ،صالة الجماعة.

الشفاعة والدعاء بالمغفرة للميت ،العبرة والعظة.
صالة يؤديها المسلمون بكيفية مخصوصة على من مات منهم.
فرض كفاية.

ينال بها المسلم األجر والثواب من هللا تعالى.
صالة الجنازة ال ركوع وال سجود فيها وتؤدى على النحو

 .4اكتب يف خطوات كيفية صالة اجلنازة:

سرا.

اآلتي -1:يكرب تكبرية اإلحرام مث يقرأ سورة الفاحتة ً
 -2يكرب التكبرية الثانية مث يقرأ بعدىا الصالة اإلبراهيمية
سرا.

اإلجابات النموذجية للفصل الثاني

سرا مبا شاء
 -3يكرب التكبرية الثالثة مث يدعو للميت ً
من أدعية مأثورة عن النيب صلى هللا عليو وسلم.
 -4يكرب التكبرية الرابعة ,ويلتزم ابلدعاء الوارد عن النيب
صلى هللا عليو وسلم فيها) اللهم ال حترمنا أجره وال
تفتنا بعده واغفر لنا ولو(مث يسلم بعد التكبريات عن
جهة اليمني وجهة اليسار.
.5ضع كلمة (صح) جبانب العبارة الصحيحة ،وكلمة(خطأ)
جبانب العبارة اخلطأ فيما أييت:
أ( .

صالة الجنازة

اسم

33

رقم

) تصح صالة اجلنازة مجاعة أو بشكل فردي.

ب ) ( .تصح صالة اجلنازة بدون وضوء.
ج ) ( .يكرب اإلمام تكبرياتن يف صالة اجلنازة.
د ) ( .يسلم اإلمام بعد إهنا صالة اجلنازة تسليمتان،
جهة اليمني وجهة اليسار.
النشاط أو التقويم

أ -صح
صح

ب -خطأ

ج -خطأ

اإلجابة النموذجية

د-

اإلجابات النموذجية للفصل الثاني
الدرس

الصفحة

اسم
الدرس
سورة
"ق"
اآلٌات
الكرٌمة من
(ٕٔ)ٕٕ-
سورة "ق"
اآلٌات
الكرٌمة من
(ٕٔ)ٕٕ-
سورة "ق"
اآلٌات
الكرٌمة من
(ٕٔ)ٕٕ-

رلم
الصفح
ة

ٓٗ

النشاط أو التموٌم

استذكر أهم الموضوعات التً تحدثت عنها
اآلٌات الكرٌمة (ٔ )ٔٔ-من سورة "ق".

اإلجابة النموذجٌة

ٔ .المسم بالمرآن الكرٌم.
ٕ .مولف الكافرٌن من البعث.
ٖ .دالئل لدرة هللا تعالى على البعث.

ٔٗ

فكر كٌف ٌؤثر استشعارن بمرالبة هللا تعالى لن
فً سلوكن؟

استشعاري بمرالبة هللا تعلى لً فً السر والعلن ٌدفعنً إلى تموٌم سلوكً بفعل
الطاعات واالبتعاد عن المعاصً.

ٖٗ

السؤال األول:
ألوام عذبهم هللا
ذكرت اآلٌات الكرٌمة أسماء
ٍ
تعالى بسبب كفرهم ,اذكر ثالثة منهم.

لوم نوح -عاد -ثمود – أصحاب الرس -أصحاب األٌكة.

سورة "ق"
اآلٌات
الكرٌمة من
(ٕٔ)ٕٕ-

ٖٗ

سورة "ق"

ٖٗ

السؤال الثانً:
 .استخرج من اآلٌات الكرٌمة األلفاظ والتراكٌب
التً تدل على المعانً اآلتٌة:
 شن وحٌرة حاضر البوقالسؤال الثالث:

ٔ .البوق  -الصور
ٕ .حاضر -عتٌد
ٖ .شن وحٌرة  -لبس
أي أن هللا تعالى ٌعلم بأحوال اإلنسان الظاهرة والباطنة جمٌعها ,حتى ما ٌخفً فً

اآلٌات
الكرٌمة من
(ٕٔ)ٕٕ-
سورة "ق"
اآلٌات
الكرٌمة من
(ٕٔ)ٕٕ-
سورة "ق"
اآلٌات
الكرٌمة من
(ٕٔ)ٕٕ-

سورة "ق"
اآلٌات
الكرٌمة من
(ٕٔ)ٕٕ-

ٖٗ

ٖٗ

ٖٗ

ب إِلَ ٌْ ِه
وضح الممصود بموله تعالى" َونَحْ نُ أ َ ْل َر ُ
ِم ْن َح ْب ِل ا ْل َو ِرٌدِ".

صدره من حدٌث النفس؛ فاهلل تعالى ألرب إلى اإلنسان من حبل الورٌد(عرق كبٌر
فً العنك متصل بالملب)

السؤال الرابع:
ْ
من هم المتلمٌان فً لوله تعالى ":إِذ ٌَتَلَمَّى
ش َما ِل لَ ِعٌدٌ"
ٌن َوع َِن ال ِ ّ
ان ع َِن ا ْلٌَ ِم ِ
ا ْل ُمتَلَ ِمٌَّ ِ

المتلمٌان :الملكان الموكالن بكتابة أعمال اإلنسان

السؤال الخامس:
استخرج اآلٌة الكرٌمة التً تبٌن هروب
اإلنسان من الموت.

السؤال السادس:
الرأ اآلٌات الكرٌمة (ٕٔ )ٕٕ-من سورة "ق"
غٌبًا.

ك ذَ ِلنَ َما ُك ْنتَ ِم ْنهُ ت َ ِحٌدُ"
س ْك َرةُ ا ْل َم ْو ِ
لال هللا تعالى" َو َجا َءتْ َ
ت ِبا ْل َح ّ ِ

تترن إلجابة الطالب.

اإلجابات النموذجية للفصل الثاني
اسم

الدرس
الدرس 9
التالوة والتجويد
سورة الزخرف
اآليات الكريمة
( )36 – 11

رقم

النشاط أو التقويم

الصفحة

اإلجابة النموذجية

م
64

م

أشكال الميم المتحركة

ِم
1

الدرس 9
التالوة والتجويد
سورة الزخرف
اآليات الكريمة
( )36 – 11

64

التالوة البيتية :سورة الزمر (.)36-64

2
3
4

1

حرف الكاف
حرف القاف
ِ
ض ِّرِه
َى ْل ُى َّن َكاشَف ُ
ات ُ
ِ
ض
َّم ْن َخَل َق َّ
الس َم َاوات َو ْاْل َْر َ
أ َْو أ ََرَادِني ِب َر ْح َم ٍة َى ْل
َليُقوُل َّن َّ
الل ُـو ُق ْل أََف َأرَْيتُم ﴿﴾66
َ
ِ
َّ
ات ﴿﴾66
ك
س
م
م
ن
ى
ُ ُْ َ ُ
اع َمُلوا َعَلى﴿َ ﴾67عَل ْي ِو َيتََوَّك ُل اْل ُمتََوِّكُلو َن
ُق ْل َيا َق ْو ِم ْ
ٍ
ِ ِ
إ َّن في َذل َك ََل َيات ْ
ِ
ام ِة َوَب َدا َل ُو ﴿﴾65
َي ْوَم اْلق َي َ

ّلَِقو ٍم﴿﴾6٤

﴿﴾66

عَلي ِيم ِبو ِك ٍ
يل
َْ َ
ََلي ٍ
ات ّلَِق ْو ٍم َيتََف َّك ُرو َن
َ
﴿﴾6٤

﴿﴾6٤

اإلجابات النموذجية للفصل األول
اسم

الدرس
الدرس 01

رقم

الصفحة

اإلجابة النموذجية

النشاط أو التقويم

94

استذكر

"ما يمفظ من قول إال لديه رقيب عتيد"

حفظ اللسان

21

تأمل

اآلية الكريمة والحديث الشريف يدعوان إلى إخالص النية هلل تعالى.

حفظ اللسان

21

القيم المستفادة

أتجنب الرياء

حفظ اللسان

21

حفظ اللسان

التقويم

 -2القصد

السؤال األول

 -1يحصل عميها

حفظ اللسان

21

السؤال الثاني

 .2أن يقصد المسمم بأعماله إرضاء هللا تعالى

حفظ اللسان

21

السؤال الثالث

إذا كانت النية إلرضاء هللا فإني أؤجر عميه وأثاب.

حفظ اللسان

21

السؤال الرابع

حفظ اللسان

21

السؤال الخامس

الفرق بينهما أن الهجرة إلى هللا ورسوله تعني اخالص النية هلل ،أنا الهجرة لألمور الدنيوية فهي ليست هلل
تعالى وال يؤجر عميها

 -2ب
 -1د

اإلجابات النموذجية للفصل الثاني
اسم

الدرس

رقم

الصفحة

اإلجابة النموذجية

النشاط أو التقويم

حرف الشين

الدرس 21
التالوة البيتية :التالوة البيتية :سورة الزمر (ٗ٘.)ٚ٘-

التالوة والتجويد

سورة الزخرف
اآلايت الكرمية

ٖٗ

ٔ

َوأَنتُ ْم ََل تَ ْش ُع ُرو َن
﴿٘٘﴾

ٕ

َّ
الم ُـه َخالِ ُق ُك ِّل
َشي ٍء ﴿ٕ﴾ٙ
ْ

ثم أمأل الفراغات بكممتان ورد فيهما أحد حروف مخرج وسط المسان،
(الشين ،والجيم ،والياء المدية) ،في الجدول اآلتي:

()98 -46

1

حرف الجيم

طت ِفي
َما َف َّر ُ
نب َّ
ج ِ
الم ِـه ﴿﴾٘ٙ
َ

حرف الياء

وين ِجي َّ
الم ُـه
َ َُ ّ
َّالِذي َن اتََّق ْوا

﴿ٔ﴾ٙ
َج َهَّن َم َم ْث ًوى
َوِسي َق َّالِذي َن
ِ
ين ﴿ٓ ﴾ٙاتََّق ْوا ﴿ٖ﴾ٚ
ّلْم ُمتَ َكِّب ِر َ

اإلجابات النموذجية للفصل الثاني
اسم الدرس

الدرس 31

رقم

النشاط أو التقويم

الصفحة

ٔٙ

اإلجابة النموذجية

استنتج:

لماذا حرص ييود بني قينقاع عمى ادخار الطعام والشراب بما ظناً منيم أنيم سيصمدون ليذه المدة الطويمة من الحصار

يكفييم مدة عام

يوم بني قينقاع

فكر:
يوم بني قينقاع

ٕٙ

ما داللة اميال النبي ملسو هيلع هللا ىلص لييود بني قينقاع ثالثة أيام قبل أن يخرجوا

حتى يعطييم زمن كاف لتجييز أنفسيم وأغراضيم لمرحيل.

من المدينة؟

الدرس ٖٔ
يوم بني قينقاع

ٔ -ال يرى النور بعد بزوغو

نشاط بيتي:
ٖٙ

ٕ -في قموبيم النفاق (مرض) ثم ينتقل ألجسادىم.

اتل اآليات الكريمة ( )ٕٓ-ٛمن سورة البقرة ،واستخرج ثالث صفات ٖ -ليم آذان لكنيم صم عن سماع الحق
ُ
ٗ -ليم عيون يرون بيا ولكنيم عن الحق عميان
لممنافقين؟

٘ -ليم أفواه وألسن لكنيم يعجزون عن النطق بالحق

الدرس ٖٔ
يوم بني قينقاع

الدرس ٖٔ

يوم بني قينقاع

اختبر معموماتك:
ٗٙ

وبعد انتصار المسممين في معركة بدر ،جاىر الييود بعدائيم

لممسممين ،وأخذوا يسيئون لمنبي صمى هللا عميو وسمم ويقفون في وجو

ٔ -بين موقف الييود من المسممين بعد معركة بدر.

المسممين ودعوتيم.

ٗٙ

من أكثر من جاىر بعداء المسممين من الييود بنو قينقاع) وىي أحدى

اختبر معموماتك

القبائل الييودية التي كانت تسكن المدينة المنورة ( فمما اشتد أذاىم
صَّمى هللا عميو وسمم
وعدوانيم عمى المسممين جمعيم رسول هللا َ
فوعظيم ودعاىم إلى الرشد ،وحذرىم من خطورة البغي والعدوان .

ٕ .ما سبب معركة بني قينقاع؟
1

اإلجابات النموذجية للفصل الثاني
وذكرىم بالميثاق الذي أبرمو معيم وضرورة االلتزام بو .كما ذكرىم
ّ
وردوا
َبزيمة قريش في معركة بدر ,لكنيم لم يأخذوا بكالمو ونصحو ّ ,
أقدر ِم ْن قريش عمى اْلرب والمواجية  1 ,وكان ذلك تيديد
عميو ّ
بأنيم ُ
منيم لممسممين وتأكيد لنقض العيد الذي بينيم وبين النبي صمي هللا

عميو وسمم  .كاونوا ّأول قبائل الييود في المدينة المنورة اّلتي نقضت
العيد مع المسممين.
الدرس ٖٔ

يوم بني قينقاع

اختبر معموماتك
ٗٙ

* ألن ىذا طبع الييود ال يحاربون إال من وراء جدران.

ٖ .عمل:

* تحصن بنو قينقاع في حصنيم بدل المواجية في القتال؟
* قرر بنو قينقاع اإلستسالم وطمب الصمح بعد خمسة عشر يوما؟

الدرس ٖٔ
يوم بني قينقاع

ٗٙ

الدرس ٖٔ
يوم بني قينقاع

الدرس ٖٔ

يوم بني قينقاع

ٖٚ

اختبر معموماتك
ٗ .بين دور المنافقين في المعركة؟

ٔ -اإلسالم يحث المسممين عمى احترام المواثيق وااللتزام بيا
ٕ -المسممون ال يبتدئون أعداءىم بالقتال.

٘ .أذكر ثالثة من الدروس والعبر التي نستفيدىا من يوم بني قينقاع؟
 .ٙضع دائرة حول رمز اإلجابة الصحيحة:
أ-

ٔ -بعد معركة بدر.

حرض المنافقون ييود بني قينقاع عمى قتال المسممين ووعدوىم بالنصرة
ّ
فمما حاصرىم المسممون خذل المنافقون ييود بني قينقاع وتخموا
والتأييدّ ،
عن نصرتيم.

اختبر معموماتك

وقعت معركة بني قينقاع:

* ألنيم فقدوا نصرة المنافقين ،وألقى هللا الرعب في قموبيم

ٕ -بعد معركة أحد.
2

ٖ -اْلخيانة ونقض العيود من صفات الييود والمنافقين.
ٗ -نصر هللا ال يكون إال لممؤمنين

اإلجابات النموذجية للفصل الثاني
ٗ -بعد سرية بئر معونة.

ٖ -بعد سرية األبواء.

ب -أعطى النبي هللا عميو وسمم الراية في معركة بني قينقاع

 -3بعد معركة بدر.

لمصحابي الجميل:
ٔ-

هللا عنو.
ٖ-

عمر بن الخطاب رضي

ٕ-

خالد

حمزة بن عبد المطمب

ٗ-

عبادة بن الصامت

رضي هللا عنو.

رضي هللا عنو.

بن

الوليد

 -1حمزة بن عبد المطمب رضي هللا عنه.

رضي هللا عنو.

ت -من صفات الييود التي اشتيروا بيا:
ٔ -نقض العيد.

ٕ -الغدر والخيانة.

ٖ -كره المسممين.

ٗ -جميع ما ذكر.

 -4جميع ما ذكر.

3

اإلجابات النموذجية للفصل الثاني
اسم

الدرس

رقم

النشاط أو التقويم

الصفحة

اإلجابة النموذجية

الدرس 14

إدغام بغنة

التالوة والتجويد

سورة الدخان

66

اآلايت الكرمية

إدغام بغير غنة

أقوم تعممي وأدائي:

إظهار حمقي

أحكام النون الساكنة والتنوين.

إخفاء حمقي

إقالب

()11 -1
الدرس 14

سورة الدخان
()11 -1
سورة الدخان
()11 -1

66

66

إدغام شفوي

أقوم تعممي وأدائي:

إظهار شفوي

أحكام الميم الساكنة.

إخفاء شفوي

أقوم تعممي وأدائي:

ألن لهما نفس الصوت عند النطق وهو صوت النون الساكنة

 -3لماذا جمعت النون الساكنة والتنوين؟
التالوة البيتية :سورة ص ()42–1

الدرس 14
التالوة والتجويد

سورة الدخان
()11 -1

طا أسفل اإلظهار الشفوي في اآليات الكريمة اآلتية من سورة
أضع خ ً

45

سميما:
(ص) ،وأنطقها نطًقا ً

ِ ِِ ِ
ِ
ين م َن ٍ
ٍن
اص ﴿﴾3
َك ْم أَ ْهَم ْك َنا من َقْبمهم ّمن َق ْر َف َن َادوا َّوََل َت ح َ َ
ِ
اصِب ُروا َعَمى آلِ َهِت ُك ْم ﴿﴾6
َوان َ
ام ُشوا َو ْ
طَم َق اْل َم ََلُ م ْن ُه ْم أَ ِن ْ
اء َليب ِغي بعضهم عَمى بع ٍ َّ َّ ِ
ِ
ير ِمن اْلخَم َ ِ
آمُنوا ﴿﴾٤5
َواِ َّن َكث ًا ّ َ ُ
ض ِإَل الذ َ
ط َْ َ ْ ُ ُ ْ َ َ ْ
ين َ
1

اإلجابات النموذجية للفصل الثاني
أستخرج حكمين آخرين من اآليات الكريمة لإلظهار الشفوي وأكتبهما في
دفتري.

2

َبل ُىم ِفي َش ّك ِمن ِذ ْك ِري َبل َّل َّما َي ُذوُقوا َع َذ ِ
اب ﴿﴾٨
ْ ْ
ّ
ِ
ِ
اب
يل َّما ُى ْم َو َ
ظ َّن َد ُاو ُ
ود أََّن َما َف َتَّن ُ
اس َت ْغ َفَر َرَّب ُو َو َخَّر َراك ًعا َوأََن َ
اه َف ْ
َوَقم ٌ
﴿﴾٤٢

اإلجابات النموذجية للفصل الثاني
اسم

الدرس

رقم

النشاط أو التقويم

الصفحة

اإلجابة النموذجية
 -1القسم بالقرآن الكريم:

الدرس 15
سورة (ق)
()23-32

 -3موقف الكافرين من البعث:
69

مصير المؤمنين

استذكر أهم الموضوعات التي تحدثت عنها اآليات الكريمة ( )33-1من

سورة (ق)

 -4االعتبار بمصير األمم السابقة:
 -3التأكيد عمى حقيقة البعث:

 -6إحاطة عمم هللا تعالى باإلنسان:

والكافرين

 -7الموت وبعض مشاهد البعث:
تناقش مع زمالءك في أثر معرفتك بوجود:

الدرس 15
سورة (ق)

77

الدرس 15
سورة (ق)

71

()23-32

 -2دالئل قدرة هللا تعالى عمى البعث:

 -1أخاف أن يسجل سيئاتي التي سأحاسب عميها فال أفعمها

 -1قرين من المالئكة يسجل أعمالك .

 -3أستعيذ منه ومن وسوسته

 -3قرين من الشياطين يوسوس لك.

حال المؤمنين:

()23-32

نشاط ختامي

قارن بين حال المؤمنين وحال الكافرين كما وردت في اآليات الكريمة.

أعد هللا تعاىل اجلنة ثو ًاب ععااه ام منني  ،فتقرب هلم يوم
اعقيامة حبيث يروهنا أبعينهم و يرون نعيمها .وأيمر مالئكته
فرتحب هبم.

حال الكافر:

يأمر هللا تعالى الممكين ،السائق والشهيد ،أن يمقيا كل كافر في
1

اإلجابات النموذجية للفصل الثاني
نار جهنم .وهو يحاول أن يمقي بالموم عمى شيطانه ،ولكن الشيطان
يتب أر منه.
اختبر معموماتك:

الدرس 15
سورة (ق)

72

الدرس 15
سورة (ق)

72

الدرس 15
سورة (ق)

72

الدرس 15
سورة (ق)

72

()23-32

()23-32

 .1من يخاطب هللا تعالى في قوله( :أَْل ِقَيا ِفي َج َهَّن َم ُك َّل َك َّف ٍار
يد)..
َعِن ٍ
اختبر معموماتك:
 .3ورد ذكر القرين في موضعين من اآليات ،بين معنى كل منهما.

كل كافر
ال َق ِريُن ُه َهـ َذا َما َل َد َّي َع ِتيد ﴿ ﴾32يأتي قرين اإلنسان من
َ -1ق َ
المالئكة ،الموكل به يسوقه إلى المحشر.

ال َق ِريُن ُه َرَّبَنا َما أَ ْط َغْي ُت ُه ﴿ ﴾37الشيطان.
َ -3ق َ
صفات الكفار:
بالقرن وبالبعث والحساب يوم القيامه.
 -1كفر آ

()23-32

()23-32

 -3ومنع الخير وحارب فاعميه ،وظمم الناس ،واعتدى عميهم.

اختبر معموماتك:

 .2قارن بين صفات المؤمنين وصفات الكافرين كما وردت في
اآليات الكريمة

 -2وشك في صدق دعوة دمحم ملسو هيلع هللا ىلص ودعا إلى الشرك با﵀ تعالى.
صفات المؤمنين:

 -1المؤمن تواب ح ِف ٍ
يظ
َ
الر ْح َم َـن ِباْل َغ ْي ِب
 -3ي َخ ِشي َّ
َ
اء ِبَقْم ٍب ثابت عمى الحق
َو َج َ

اختبر معموماتك:
 .4اكتب في دفترك رمز اإلجابة الصحيحة مما يأتي:
2

اإلجابات النموذجية للفصل الثاني
قوله تعالى(:ولدينا مزيد) يدل عمى:
أ -تكريم المؤمنين بالنعيم في الجنة.
ج -سعة جهنم و كبر مساحتها.

الكممة التي وردت بمعنى قربت هي:

أ عتيد

ب عنيد

ج أزلفت

د أواب

ب -تعذيب الكافرين في النار .د -سعة الجنة و كبر حجمها.
د -سعة الجنة و كبر حجمها.

ج -أزلفت

المقصود بكممة) مريب(
أ ُمعد

ج أجبرته

ب شاك

ب -شاك

د ِبَقْمب سميم

3

اإلجابات النموذجية للفصل األول
اسم

الدرس
الدرس2

رقم

النشاط أو التقويم

الصفحة

اإلجابة النموذجية

11

فكر

من خالل النية الصادقة ،فأجعل نيتي في المدرسة بهدف تعالم العمم ارضاء هلل تعالى

صدق النية مع هللا تعالى

11

تأمل

اآلية الكريمة والحديث الشريف يدعوان إلى إخالص النية هلل تعالى.

صدق النية مع هللا تعالى

11

القيم المستفادة

أتجنب الرياء

صدق النية مع هللا تعالى

11

صدق النية مع هللا تعالى

التقويم

 -1القصد

السؤال األول

 -1يحصل عميها

صدق النية مع هللا تعالى

11

السؤال الثاني

 .1أن يقصد المسمم بأعماله إرضاء هللا تعالى

صدق النية مع هللا تعالى

11

السؤال الثالث

إذا كانت النية إلرضاء هللا فإني أؤجر عميه وأثاب.

صدق النية مع هللا تعالى

11

السؤال الرابع

صدق النية مع هللا تعالى

11

السؤال الخامس

الفرق بينهما أن الهجرة إلى هللا ورسوله تعني اخالص النية هلل ،أنا الهجرة لألمور الدنيوية فهي ليست هلل
تعالى وال يؤجر عميها

 -1ب
 -1د

اإلجابات النموذجية للفصل الثاني
اسم

الدرس

رقم

النشاط أو التقويم

الصفحة

اإلجابة النموذجية

الدرس 71
التالوة والتجويد

سورة الدخان

ٜٚ

اآليات الكريمة

أقوم تعلمي وأدائي:
ٔ -استخرج من اآليات الكريمة ثالثة أمثمة عمى مخرج الجوف.

()ٖٙ-ٔٚ
الدرس 71
الدرس 71

ٜٚ

ٕ -وضح الحكم في الكممات التي بالمون األحمر وتحتيا خطين.

رسول أ ِ
ين
َم ٌ
َُ ٌ

ٜٚ

ٖ -استخرج من اآليات الكريمة مثال آخر عمى ذات الحكم.

ين ﴿﴾ٕٛ
اىا َق ْوما آ َخ ِر َ
َوأ َْوَرْث َن َ

الدرس 71

اآليات الكريمة

إِ ْن ِهي

ٓٛ

اكتب في الجدول حرفا إظيار حمقي وبجانبو مثال مع رقم اآلية
الكريمة التي ورد فييا:

()ٖٙ-ٔٚ

1

اظيار حقيقي

﴿﴾ٔٛ

﴿﴾٥٣

الحرف

التالوة البيتية :سورة ص (ٕ٘ )٘ٗ-

التالوة والتجويد

سورة الدخان

َوَلَق ْد َفتََّنا َقْبَم ُي ْم َق ْوَم ِف ْرَع ْو َن ﴿﴾ٔٚ
َواِِّني ُع ْذ ُت ِب َرّبِي َوَرّبِ ُك ْم أَن تَ ْرُج ُمو ِن ﴿﴾٠٢
ٍ
ِ
ِ
ين ﴿﴾ٕٚ
ييا َفاك ِي َ
َوَن ْع َمة َكاُنوا ف َ

ٔ-

ألف

ٕ-

الحاء

اظيار حقيقي

المثال

ِكتَا ٌب أَ َ ْ
نزل َناهُ
ِ ِِ
اب
َص َ
بأ َْمره ُر َخاء َح ْي ُث أ َ

رقم اآلية
﴿﴾ٕٜ
﴿﴾ٖٙ

اإلجابات النموذجية للفصل الثاني
اسم الدرس

الدرس 18

رقم
الصفحة

83

أبو ذر الغفاري
الدرس 88

أبو ذر الغفاري

النشاط أو التقويم

84

اإلجابة النموذجية

فكر :كيف توظف طريقة تحصيل أبي ذر رضي هللا عنو

لمعمم في صفك

بالمواظبة عمى الحضور واإلنصات لمشرح ومراجعتو مع الحرص عمى

كل ما يفيد.

 -8عممو

نشاط ختامي:

أقتدي بأبي ذر الغفاري رضي هللا عنو في:

 -2زىده

 -3حبو لمنبي عميو السالم

اختبر معموماتك:
أبو ذر الغفاري

85

 -8امأل الفراغ فيما يأتي:

أ أبو ذر الغفاري رضي هللا عنو ىو  :جندب ..................

ب توفي أبو ذر رضي هللا عنو في سنة  ............ودفن في

أ -ابنجنادةالغفاري
ب32 -هالربذة

...........
كان لو دور بارز في الجياد حيث شيد المعارك كميا مع رسول هللا
الدرس 88

أبو ذر الغفاري

85

موقفا فقد عجزت راحمتو عن
ملسو هيلع هللا ىلص إال بد اًر ،وكان لو في يوم تبوك
ً
المسير ،فحمل متاعو وسار عمى قدميو حتى أدرك جيش المسممين.

اختبر معموماتك:
 . 2بين دور أبي ذر رضي هللا عنو في الجياد؟

كما شارك في فتوحات الشام ومصر وشيد فتح بيت المقدس مع عمر

بن الخطاب رضي هللا عنو ،وفتح جزيرة قبرص
1

اإلجابات النموذجية للفصل الثاني
اختبر معموماتك:

الدرس 88

أبو ذر الغفاري

85

 .3عمل :

أ ( أمر النبي صمى هللا عميو وسمم أبا ذر رضي هللا عنو أن يرجع
لقبيمتو.

أ) حتى يدعوىم لإلسالم.

ب) ألنو ىاجر لممدينة بعد بدر.

ب ( لم يشارك أبو ذر رضي هللا عنو في معركة بدر.
الدرس 88

أبو ذر الغفاري

اختبر معموماتك

85

أقمت الغب ارء من ذي َلجة أصدق وال أوفى من أبي ذر(؟
اختبر معموماتك

الدرس 88

أبو ذر الغفاري

 .4ما داللة قول النبي صمى هللا عميو وسمم) "ما أظمت اْلضراء ,وال

85

صدقوسمم أبو ذر رضي هللا عنو ووفائه
أ .وعى أبو ذر عمماً عجز الناس عنو

حب العمم

 .5امأل الفراغات اآلتية بما يناسبيا من الصفات في الصندوق التالي :ب جير باإلسالم عند الكعبة ...............الشجاعة
حب العمم

الجياد

الشجاعة

2

اإلجابات النموذجية للفصل الثاني
اسم

الدرس

الدرس 91
أنصبة الزكاة ومصارفيا

رقم

النشاط أو التقويم

الصفحة

86

مر معك يف السنوات السابقة درس الزكاة ،استذكر:
معىن الزكاة  ،واألموال اليت جتب فيها الزكاة.

اإلجابة النموذجية
معنى الزكاة :فرض هللا تعالى حقا في هال األغنياء يعطى للوستحقين
شرعا وهنهن الفقراء والوساكين.

األموال التي تجب فييا الزكاة .1 :األنعام وتشول اإلبل والبقر والغنن

 .2عروض التجارة .3الزروع والثمار  .4المعادن المستخرجة من
األرض

اتجر ميلك سوبر ماركت ،وفيو بضاعة قد حال عليها
احلول ،فكيف حيسب ىذه البضاعة حىت يعرف مقدار
الزكاة الواجبة على ىذه البضاعة.

أنصبة الزكاة ومصارفيا

88

أنصبة الزكاة ومصارفيا

91

التجارة.

أنصبة الزكاة ومصارفيا

91

.5ما نصاب الزكاة الواجبة يف األصناف اآلتية ،كما
ىو موضح يف ادلخطط التنظيمي:

.1يقوم بجرد البضاعة المعروضة لمبيع في السوبر ماركت،ثم يقيم
ثمنيا.

 .2يقوم بضرب قيمة البضاعة بسعر ثمن غرام الذىب أو الفضة في
نفس التاريخ.

 .3إذا بمغت النصاب ،يقوم بضرب قيمة البضاعة ب %5.5

ثم

يخرج الزكاة لمستحقييا.
التقويم .1

ّبي ادلقصود من :النصاب ،عروض

النصاب :قدر معموم من المال حدده الشرع لبدء وجوب الزكاة فيو.
عروض التجارة :كل سمعة تعرض لمبيع والشراء ألجل التكسب
والربح.

نصاب الذىب 85 :غرام،

نصاب الفضة 595 :غرام.

اإلجابات النموذجية للفصل الثاني

أنصبة الزكاة ومصارفيا

91

أنصبة الزكاة ومصارفيا

91

أنصبة الزكاة ومصارفيا

91

.3استنتج احلكمة من مشروعية الزكاة.
.4بي مقدار الزكاة يف احلاالت اآلتية ،إذا كان سعر
دينارا أردنيًا:
غرام الذىبً 55
.1قام اتجر بعد مضي حول كامل جبرد البضاعة يف
دينارا أردنيًا.
حملو التجاري ،فبلغت قيمتهاً 0777
.5امرأة متلك  577غرام من الذىب لالستثمار،
ومضى عليو حول كامل.
 .5اكتب مصارف الزكاة اليت تدل عليها العبارات
اآلتية:
) إنفاق ادلال يف وجوه اخلري؛ كتجهيز
أ( -
اجليوش.
) من عليو دين ومل يستطع السداد.
ب( -

.1تحقيق التكافل االجتماعي .2تطيير النفس من الشح والبخل
.3نشر األمن والمودة بين أفراد المجتمع

 .4سد حاجات

مستحقي الزكاة

 175= % 2.5 × 7777 -1دينا ار أردنيا مقدار الزكاة
 -2غرام ذىبا 25× 577دينا ار =  12577دينا ار أردنيا ،

 312.57 = % 2.5 × 12577دينا ار أردنيا مقدار الزكاة

أ -في سبيل هللا تعالى
د -العاممون عمييا

ب -الغارمين

ج -الفقراء

اإلجابات النموذجية للفصل الثاني

مال يسد حاجاهتم.
ج( -
) من ليس معهم ٌ
) ادلوظفون الذين يقومون جبمع أموال
د( -
الزكاة من الناس وتوزيعها على مستحقيها.
اسم

الدرس

رقم

الصفحة

النشاط أو التقويم

اإلجابة النموذجية

اإلجابات النموذجية للفصل الثاني
اسم

الدرس

رقم

النشاط أو التقويم

الصفحة

اإلجابة النموذجية

الدرس 20
التالوة والتجويد

سورة الدخان

93

اآلايت الكرمية
()95 -73
الدرس 20
سورة الدخان
()95 -73

93

أقوم تعلمي وأدائي:
-1

استخرج من اآليات الكريمة مثال عمى اإلدغام الشفوي.

أقوم تعلمي وأدائي:

-2

َف ْارَت ِق ْب ِإَّنهم مْرَت ِقبو َن ﴿﴾59

ال يصح ،بل في كممتان ،ألنه إن جاء في كممة واحدة

هل يصح اإلدغام الشفوي أن يكون في كممة واحدة؟ ولماذا؟

أظهرت الميمان أو شددتا.

التالوة البيتية:

الدرس 20
سورة الدخان
()95 -73

أبين اإلدغام الشفوي ،وما ال يصح فيه اإلدغام مع بيان السبب ،في

94

األتي:
-1
-2

-3

( َهـ َذا َف ْو ٌج م ْق َت ِح ٌم َّم َعك ْم ََل مْر َحًبا ِب ِه ْم ِإَّنه ْم َصالو َّ
الن ِار) ﴿﴾59
َ
ِ
َشَر ِار) ﴿﴾62
(وَقالوا َما َلَنا ََل َنَرى ِر َج ًاَل كَّنا َنعدهم م َن ْاْل ْ
َ
َن جهَّنم ِمنك و ِم َّمن َت ِبعك ِمْنهم أ ِ
ين) ﴿﴾٥5
َ
ََ
َج َمع َ
ْ ْ
(ْل َْم ََل َّ َ َ َ َ َ

1

 -1ال يصح اإلدغام ألن الميم األولى متحركة

 -2إدغام الشفوي ،ألن الميم األولى ساكنة والثانية متحركة
 -3إدغام الشفوي ألن الميم األولى ساكنة والثانية متحركة

اإلجابات النموذجية للفصل الثاني
اسم

الدرس

رقم

النشاط أو التقويم

الصفحة

اإلجابة النموذجية

الدرس 12
سورة (ق)
()54-63

63

مظاهر قدرة هللا

استذكر أهم الموضوعات التي تحدثت عنها اآليات الكريمة ()64-36

من سورة (ق)

 -1عاقبة الكافرين.

 -3تخاصم الكافر مع شيطانه.
 -6مصير المؤمنين.

تعالى
الدرس 12
سورة (ق)
()54-63

فكر:

69

الدرس 12
سورة (ق)
()54-63

مظاهر قدرة

66

هللا تعالى
الدرس 12
سورة (ق)
()54-63

مظاهر قدرة هللا
تعالى

كيف يكون الستشعارك بعظمة هللا تعالى وقدرته عمى البعث أثر في

سموكك؟

 -3ماذا أعددت لهذا اليوم.

 -1بالقرأن المنزل عممنا أحداث يوم القيامة ،لذا بدأت وأنتهت

نشاط ختامي

بذكر القرآن وما بين البداية والنهاية وردت أحداث وصور

ِ
وخِتمت بالحديث عن القرآن
افتُتحت سورة ق بالحديث عن القرآن الكريم ُ
الكريم .تناقش مع زمالئك في ذلك.

ليوم القيامة.

 -3لمكانة القرآن.
اسم األمة المعذبة

نشاط بيتي:
66

 -1أخاف يوم أبعث أني سألقى هللا ويحاسبني

نظم جدوالً تبين فيه أسماء ثالث أمم أهمكها هللا تعالى ,واسم النبي الذي

أرسل إليهم ،ونوع العذاب الذي أصابهم.

1

قوم نوح

النبي
نوح عميه السالم

نوع العذاب
الطوفان

عاد

هود عميه السالم

ريح صرصر عاتية

ثمود

صالح عميه السالم

الصيحة

اإلجابات النموذجية للفصل الثاني
الدرس 12
سورة (ق)
()54-63

مظاهر قدرة هللا

111

.1

اختبر معموماتك:

أي أن اهالك األمم المكذبة عبرة وفائدة لممؤمنين حتى يتجنبوا فعمهم.

ما المراد من قوله تعالى( :إن في ذلك لذكرى)؟.

تعالى
الدرس 12
سورة (ق)
()54-63

الدرس 12
سورة (ق)
()54-63

الدرس 12
سورة (ق)
()54-63
الدرس 12
سورة (ق)
()54-63
الدرس 12
سورة (ق)

اختبر معموماتك:

111

111

111

111
111

ماذا العالقة بين قوله تعالى( :بل ع ِجبوا أَن جاءهم م ِ
.3
نذٌر ِّمْن ُه ْم يدعو هللا تعالى نبيه عميه السالم أن يصبر عمى ما يصدر من الكفار
َْ َ ُ
َ َ ُْ ُ
ِ
يب) في بداية السورة ،وبين قوله تعالى :من أقوال جارحة ومنكرة
ال اْل َكافُرو َن َه َذا َش ْي ٌء َع ِج ٌ
َفَق َ
اص ِبْر َعَمى َما َيُقوُلو َن)؟
( َف ْ
اختبر معموماتك:
.6

ما الصيحة التي أشارت إليها اآلية الكريمة(:يوم يسمعون

الصيحة بالحق)؟(

.4

ما الحقيقة التي أرشدت إليها اآلية الكريمة( :ذلك حشر عمينا

يسير)؟

أن اعادة الخمق أهون عند هللا من الخمق ذاته.
 -1الصبر.

.5

أذكر عبادتين دلت عميهما اآليات الكريمة.

.6

ضع دائرة حول رمز اإلجابة الصحيحة فيما يأتي:

أ-

نفخة البعث من الموت

 -3التسبيح.

قال تعالى( :ومن الميل فسبحه وأدبار السجود)
2

أ-

ج عقب الصموات المفروضة.

اإلجابات النموذجية للفصل الثاني
()54-63

المقصود بـ( :أدبار السجود):
أ -حالتا الركوع والسجود.

ج -عقب الصموات المفروضة.
ب-

أ -شهيد
ج -قرن

ب -أوقات الميل والنهار.

د -بعد الرفع من السجود.

الكممة التي تحمل معنى أمة هي:
ب -لغوب

د -محيص

السماو ِ
ض َو َما َبْيَن ُه َما
ت-
ات َو ْاْلَْر َ
قال تعالىَ ( :وَلَق ْد َخَم ْقَنا َّ َ َ
ِ
وب) تدل عمى:
ام َو َما َم َّسَنا ِمن ُّل ُغ ٍ
ِفي ِس َّتة أََّي ٍ
ب -قدرة هللا تعالى.
أ -مصير األمم السابقة.
ج -الصبر عمى طاعة هللا تعالى.

د -تذكير الناس بالقرآن الكريم.

3

ب-

ت-

ج -قرن

ب -قدرة هللا تعالى.

اإلجابات النموذجية للفصل الثاني
اسم

الدرس
الدرس22

رقم

النشاط أو التقويم

الصفحة

اإلجابة النموذجية

11

فكر

من خالل النية الصادقة ،فأجعل نيتي في المدرسة بهدف تعالم العمم ارضاء هلل تعالى

صدق النية مع هللا تعالى

11

تأمل

اآلية الكريمة والحديث الشريف يدعوان إلى إخالص النية هلل تعالى.

صدق النية مع هللا تعالى

11

القيم المستفادة

أتجنب الرياء

صدق النية مع هللا تعالى

11

صدق النية مع هللا تعالى

التقويم

 -1القصد

السؤال األول

 -1يحصل عميها

صدق النية مع هللا تعالى

11

السؤال الثاني

 .1أن يقصد المسمم بأعماله إرضاء هللا تعالى

صدق النية مع هللا تعالى

11

السؤال الثالث

إذا كانت النية إلرضاء هللا فإني أؤجر عميه وأثاب.

صدق النية مع هللا تعالى

11

السؤال الرابع

صدق النية مع هللا تعالى

11

السؤال الخامس

الفرق بينهما أن الهجرة إلى هللا ورسوله تعني اخالص النية هلل ،أنا الهجرة لألمور الدنيوية فهي ليست هلل
تعالى وال يؤجر عميها

 -1ب
 -1د

اإلجابات النموذجية للفصل الثاني
اسم

الدرس

رقم

النشاط أو التقويم

الصفحة

اإلجابة النموذجية

الدرس 23
التالوة والتجويد

سورة اجلثاية

017

أحرف اإلدغام هي ( :ي ،ر ،م ،ل ،و ،ن).

أقوم تعلمي وأدائي:

 -0أكتب أحرف اإلدغام ،ثم أميز بين أحرف اإلدغام بغنة ،وأحرف

اإلدغام بغير غنة.

اآلايت الكرمي

أحرف اإلدغام بغنة هي ( :ي ،م  ،و ،ن).
أحرف اإلدغام بغير غنة هي ( :ر  ،ل).

()11 -1
اإلدغام بغنة

التالوة والتجويد

سورة اجلثاية
اآلايت الكرمي

017

أقوم تعلمي وأدائي:

طا تحت مثالين لإلدغام بغنة ،ودائرة حول مثالين لإلدغام
 -2أضع خ ً

بغير غنة من اآليات الكريمة أعاله

()11 -1

أُول ِئك ل ُه ْم عذاب ُّم ِهين ﴿﴾ 9
عْنهم َّما كسبوا شيئا ول ما َّاتخ ُذوا ِمن دو ِن َّ ِ
ّللا ﴿ ﴾ 01
ُ
ْ
ُ
ُ

اإلدغام بغير غنة

َليات ّلِْل ُم ْؤ ِمِنين ﴿﴾ 3
آيات ّلِق ْوم ُيوِقُنون ﴿ ﴾4

اإلدغام بغنة

التالوة والتجويد

سورة اجلثاية
اآلايت الكرمي
()11 -1

التالوة البيتية :سورة الصافات ()58- 0
018

-0

استخرج من اآليات الكريمة أربعة أحكام لإلدغام الحمقي ،اثنان
بغنة واثنان بغير غنة.

1

ِّمن ُك ِّل شْيطان َّم ِارد ﴿﴾٧
ولهم عذاب و ِ
اصب ﴿﴾٩
ُْ

اإلدغام بغير غنة

اهم ِّمن ِطين َّل ِزب ﴿﴾١١
خل ْقن ُ
بْيضاء ل َّذة ِّل َّ
لش ِاربِين ﴿﴾٦٤

اإلجابات النموذجية للفصل الثاني
التالوة والتجويد

سورة اجلثاية
اآلايت الكرمي
()11 -1

019

اإلدغام الشفوي

التالوة البيتية :سورة الصافات ()58- 0

است ْف ِت ِه ْم أ ُه ْم أشُّد خْلقا أم َّم ْن خل ْقنا ِإَّنا خل ْقنا ُهم ﴿﴾11
ف ْ
وه ْم ِإَّن ُهم َّم ْسُئوُلون ﴿﴾٤٢
وِق ُف ُ

 -2استخرج حكمين لإلدغام الشفوي.

2

اسم
الدرس
حموق
األرحام
حموق
األرحام
حموق
األرحام
حموق
األرحام
حموق
األرحام
حموق
األرحام
حموق
األرحام

رلم
الصفح
ة

اإلجابة النموذجٌة

النشاط أو التموٌم

استذكر مع مجموعتن بعض حموق األخوة
 901واألخوات.

زٌارتهم ومساعدتهم واالطمئنان على أحوالهم.

 990فكر فً حك آخر من حموق األلارب.

مساعدة المحتاجٌن منهم.

فكر كٌف تستثمر وسائل التواصل االجتماعً فً
ٌمكن استخدامها فً التواصل مع األرحام واالطمئنان على أحوالهم.
 999صلة األرحام.
نشاط ختامً:
تنالش شفوًٌا مع أفراد مجموعتن فً أدب من
تجنب الغٌبة والنمٌمة -تجنب المزاح الذي ٌجلب المشاكل -عدم اإلطالة فً الزٌارة.
991
اآلداب التً على المسلم أن ٌتحلى بها عند
زٌارته ألرحامه.
نشاط بٌتً:
لم أنت وأسرتن بزٌارة أحد ألاربن ,ثم اكتب عن
ٌترن إلجابة الطالب
991
أهم اآلثار اإلٌجابٌة التً وجدتها فً زٌارتهم.
السؤال األول:
991
ما الممصود بكل من :الواصل ,المكافئ.
991

السؤال الثانً:

 .9الواصل :هو الذي ٌصل ألاربه ولو لطعوه.
 .1المكافئ :هو الذي ٌصل ألاربه إذا وصلوه وٌمطعهم إذا لطعوه.
 .9اآلباء

 .1األمهات

 .1األخوة

 .4األخوات

عدد أربعة من األرحام التً ٌتوجب على
المسلم صلتهم وأداء حمولهم.

حموق
األرحام

حموق
األرحام

السؤال الثالث:
استخرج من النصوص الشرعٌة اآلتٌة حمًا
من حموق األلارب:
اَّللُ تَعالىَ ":و َل َ
ضى َربُّنَ أ َ هال ت َ ْعبُدُوا
 .9لَا َل ه
سانًا"
إِ هال إٌِهاهُ َوبِا ْل َوا ِلدٌَ ِْن إِحْ َ
سنَ
 .1لَا َل علٌه الصالة والسالم" :ا ْبدَأْ ِبنَ ْف ِ
علَ ٌْ َها فَ ِإ ْن فَ َ
ش ًْ ٌء
ض َل َ
صدهقْ َ
فَت َ َ
فَ ِِل َ ْه ِلنَ فَ ِإ ْن فَ َ
ش ًْ ٌء
ض َل ع َْن أ َ ْه ِلنَ َ
991
َ
َ
َ
َ
ف ِلذِي ل َرابَتِنَ ف ِإ ْن ف َ
ض َل ع َْن ذِي
ش ًْ ٌء فَ َه َكذَا َو َه َكذَا ٌَمُو ُل فَ َبٌ َْن
لَ َرا َب ِتنَ َ
ش َما ِلنَ "
ٌَدَ ٌْنَ َوع َْن ٌَ ِمٌنِنَ َوع َْن ِ
اص ُل
ْس ا ْل َو ِ
 .1لال علٌه الصالة والسالم ":لٌَ َ
اص ُل ِإذا لَ َط َعتْ
ِبا ْل ُمكا ِف ِئَ ,ولَ ِكنه ا ْل َو ِ
ص َلها"
َر ِح َمهُ َو َ
991

السؤال الرابع:
اذكر ثالثة من آثار صلة األرحام.

 .9حسن معاملتهم والتأدب معهم.

 .1تفمد أحوالهم ولضاء حوائجهم.
 .1العفو عن المسئ منهم وممابلى اإلساءة باإلحسان.

ٌ .9بارن هللا تعالى فًِ رز ق من ٌحسن إلى أرحامه وألاربه ،كما ٌبارن له فً

عمره.
 .1تسود األلفة والمحبة بٌهن األلارب واألرحام.
 .1تحمٌك التكافل االجتماعً بٌهن أفراد المجتمع.
ٌ .4نال رضا هللا تعالى وٌفو بجنته.

حموق
األرحام

السؤال الخامس:
كٌف تتصرف إذا كان لن ألارب أو أرحام
991
ٌمطعونن؟

ألوم بزٌارتهم واالطمئنان على أحوالهم ومساعدتهم لدر استطاعتً وال ألطعهم.

اإلجابات النموذجية للفصل الثاني
اسم

الدرس

رقم

النشاط أو التقويم

الصفحة

اإلجابة النموذجية

الدرس 62
التالوة والتجويد

سورة اجلثاية

ٔٔ1

حرف اإلدغام الشفوي :الميم

أقوم تعلمي وأدائي:

ما هو حرف اإلدغام الشفوي ،و حرف اإلخفاء الشفوي ،وهل يصح هذان

اْلحكمان في كممة واحدة؟

اآلايت الكرمي

إدغام الشفوي
ِ
ِ
ين﴿﴾٢٧
َوَلَق ْد أَْر َسْلَنا في ِهم منذ ِر َ
إخفاء الشفوي
ِ
ين ﴿﴾٧٨
َف َما َ
ظنكم ِبَر ِِّب اْل َعاَلم َ

التالوة والتجويد

اآلايت الكرمي

ٕٓٔ

()61 -61

التالوة البيتية :سورة الصافات (ٓ)ٔٔ1-0

استخرج حكما لإلدغام الشفوي ،وآخر لإلخفاء الشفوي.

التالوة والتجويد

سورة اجلثاية
اآلايت الكرمي
()61 -61

ٕٓٔ

ال يصح البد من تأتي الميم الساكنة في الكممة األولى ثم الحرف

المتحرك في الكممة الثانية

()61 -61
سورة اجلثاية

حرف اإلخفاء الشفوي :الباء

وجعْمنا ُذ ِّريَّت ُه ُه ُم اْلب ِاقين ﴿ ﴾٧٧الواو

التالوة البيتية :سورة الصافات (ٓ)ٔٔ1- 0

استخرج ثالث كممات تحتوي عمى حرف من حروف مخرج الجوف.

1

وترْكنا عم ْي ِه ِفي ْاْل ِخ ِرين ﴿ ﴾٧٧الياء
ِإَّنا كذلِك ن ْج ِزي اْل ُم ْح ِسِنين ﴿ٓ ﴾٧األلف

اسم
الدرس
الوفاء

الوفاء

الوفاء

الوفاء
الوفاء

رقم
الصفح
ة
121

النشاط أو التقويم
استنتج مفهوم الوفاء.

اإلجابة النموذجية
االعتراف بالفضل وتقديم الخير لمن أسدى إلينا معروفًا.

قام رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص في يوم حنين بفرد عباءته
ألخته بالرضاعة " الشيماء" ابنة مرضعته
حليمة السعدية ,التي كانت من بين األسيرات في
ذلك اليوم ,حيث خيرها بين البقاء معه أو
يدل على وفائه ألمه بالرضاعة حليمة السعدية ,كما يدل على وفائه ألخته بالرضاعة
 122الرجوع إلى زوجها وقومها فاختارت الرجوع
الشيماء.
إلى زوجها ,فقام بإرجاعها معززة مكرمة
لوالدتها.
عالم يدل موقف الرسول ملسو هيلع هللا ىلص؟
تأمل الحديث الشريف اآلتي واستخرج منه حق
المسلم على المسلم:
ْ
علَى
س ِل ِم َ
قال عليه الصالة والسالمَ ( ":ح ُّ
ق ال ُم ْ
123
يض
ا ْل ُم ْ
س ِل ِم َخ ْمس َ :ردُّ ال َّ
س َال ِم َو ِعيَادَةُ ا ْل َم ِر ِ
اط ِس
َواتِّبَا ُ
ع ا ْل َجنَائِ ِز َو ِإ َجابَةُ الدَّع َْو ِة َوتَش ِْميتُ ا ْلعَ ِ
متفق عليه
)
تصرف واح ٍد تكون فيه وفيًا مع معلمك.
 124فكر في
ٍ
فكر :هل يتعارض خلق الوفاء مع الوالدين
124
واألقارب واألصحاب والمعلمين مع تقديم النصح

رد السالم – زيارة المريض – اتباع الجنائز – إجابة الدعوة – تشميت العاطس.

عدم استغابته – االعتراف بفضله علي – التأدب في سؤاله.
ال يتعارض الوفاء مع الوالدين واألقارب واألصحاب مع تقديم النصح لهم بالحكمة
والموعظة الحسنة مع عدم تجاوز حدود األدب في الحديث معهم.

لهم؟

الوفاء

الوفاء
الوفاء

نشاط بيتي:
 125قم بقراءة قصة عن الوفاء ولخصها بأسلوبك
واقرأها باإلذاعة المدرسية.
السؤال األول:
126
ما المقصود بخلق بالوفاء.
السؤال الثاني:
اذكر ثالثة من ثمرات الوفاء.
126

السؤال الثالث:
امأل الجدول اآلتي بما يناسبه:
كيفيته
الوفاء
الوفاء

126
مع الوالدين
مع المعلمين
مع األصدقاء

يترك إلجابة الطالب.

االعتراف بالفضل وتقديم الخير لمن أسدى لك معروفًا.
 .1نيل رضا هللا تعالى والفوز باألجر العظيم يوم القيامة.
 .2اتساع أعمال الخير والبر.
 .3انتشار المودة والرحمة بيَّن أفراد األسرة والمجتمع.
مجال الوفاء
مع الوالدين

كيفيته
حسن معاملتهما -وطاعتهما بالمعروف -والقيام على خدمتهما
وإدخال السرور إلى قلبيهما -واجتناب كل ما يغضبهما مناألقوال واألفعال -والدعاء واالستغفار لهما في حياتهما وبعد
مماتهما -وصلة أقاربهما -وإكرام أصدقائهما.

مع العلماء

محبتهم -وتوقيرهم -واحترامهم-والدفاع عنهم وعدم إيذائهم-
وعدم تتبع أخطائهم وعوراتهم.
حسن معاملتهم -والدفاع عنهم-رعاية مصالحهم -وإكرامهم-
وتقديم المساعدة لهم-ونصحهم.

مع األصدقاء

الوفاء

126

السؤال الرابع :أكتب أمام كل موقف من
المواقف اآلتية كلمة "وفي" أو "غير
وفي":
تعاون طالب الصف السابع في
-1
تنظيف مدرستهم في يوم الوفاء
للوطن.
ساعد حسن زميله في االعتداء على
-2
زميل آخر.
 -3قام حسام بالكتابة على جدران الغرفة
الصفية.

 .1وفي
 .2غير وفي
 .3غير وفي

اإلجابات النموذجية للفصل الثاني
اسم

الدرس

رقم

النشاط أو التقويم

الصفحة

اإلجابة النموذجية

الدرس 82
التالوة والتجويد

سورة اجلثاية

82٨

اآلايت الكرمي

أقوم تعلمي وأدائي:

 -8استخرج من اآليات الكريمة ثالثة أحكام لإلخفاء الحمقي.

()72 -72

وتَ َرى ُكل أُمة َج ِاث َية ُكل أُمة تُد َعى ِإَلى ِكتَاِب َها
ن ِِ
ِ
ِ
وم
تَع َمُمو َ َولِل ُمم ُك الس َم َاوات َواْلَرض َويوَم تُق ُ
ال ُمب ِطُمو َن ﴿ ﴾ 2٨

التالوة والتجويد

سورة اجلثاية
اآلايت الكرمي
()72 -72

82٨

َفأتُوا ِب ِكتَاِب ُكم ِإن ُكنتُم ِ ِ
ين ﴿﴾8٥٧
صادق َ
َ
ِ ِِ
ين ﴿﴾8٦2
َما أَنتُم َعَميه ِبَفاتن َ

التالوة البيتية :سورة الصافات ()8٨1- 821
 -8استخرج حكمين لإلخفاء الحمقي.

1

ال َيوَم تُج َزو َن َما ُكنتُم
اع ُة يو َمِئذ َيخ َس ُر
الس َ

