
 

ُن َخاَنةَ  ِحيِح: ألَوِّ  ن(1)    الَجَواَب الصَّ

داَ َصلَّى هللا َعلَْيِه َو َسلَّم فِي ُسوَرِة النَّْصِر بــ:  ُه ُمَحمَّ  أَمَر هللا َنبِيَّ

 أِصلُ بَِخط ُكلَّ آَيٍة بَِما َيلِيَها:    )1ن(

"    ةيَ ها راضِ يِ ـعْ سَ لِ "   "  ة  عَ خاشِ  ذٍ ئِ مَ وْ يَ  جوه  وُ "   

"  ة  بَ ناصِ  ة  لَ عامِ "  "   ِ  ةمَ ناعِ  ذٍ ئِ مَ وْ يَ  جوه  وُ "   

 أَ كْ تُ بُ  أَ رْ بَ عَ  مَ خْ لُ وقَ اتٍ  تَ دُ ل   عَ لَ ى عَ ظَ مَ ةِ  هللا تَ عَ الَ ى:   )2ن(

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

انِي بَِنْفِس اللَّوْ  ْطر الثَّ ل َمَع َما ُيَناِسُبَها ِمْن َخاَنات السَّ ْطر اْْلوَّ ُن ُكلَّ َخاَنٍة ِمْن َخاَنات السَّ ن(1.5)    ن:أُلَوِّ

ِة أَْسَفلَ ِمْن ُغْضُروِف َكتِفِهِ ُبوَّ  " أَلَْم َنْشَرْح لََك َصْدَرَك " "َو ُمَبشِّراَ بَِرُسوٍل َيأْتِي ِمْن َبْعِدي اْسُمُه أَْحَمُد " َوإنِّي أَْعٍرفُُه بَِخاَتِم الن 

ُر َصلَّى هللا َعلَْيِه َو َسلَّم ُسولُ الُمَطهَّ سُ  الرَّ ِة الرَّ وِل َصلَّى هللا َعلَْيِه َو َسلَّمَ َعََلَماُت ُنُبوَّ ُر بِِه َصلَّى هللا َعلَْيِه َو َسلَّمَ   ُسولُ اْلُمَبشَّ  الرَّ

 أَْمََلُ اْلَفَراَغ بَِما ُيَناِسب:    )2ن(

انَِية ْكَعَتْيِن اْلولَى َو الثَّ ْهِر، أْقَرأُ اْلَفاتَِحة َو ُسوَرة  َقِصيَرة  ................... )َجْهرا   فِي الرَّ ِسّرا ( –ِمْن َصََلِة الظَّ  

ْبِح  ى ِمْثلَ َصََلِة ...................... )الص  ْهِر( –َصََلَة اْلَعْصِر ُتَؤدَّ الظ   

ِد ثُ  ْكَعِة الّرابَِعِة أْجلُِس لِلتََّشه  أَُسلُِّم( –مَّ ...................... )أقُوُم فِي نَِهاَيِة الرَّ  

ََلِة أَْرَفُع َيَديَّ إلَى َكتَِفيَّ َو أَقُولُ .......................)هللا أْكَبر ِعنْ  َسِمَع هللا لَِمْن َخِمَدهُ( –َد بَِداَيِة الصَّ  

ن(2.5)   فِي اْلَخانة اْلُمَناِسَبة: (X)أََضُع َعََلَمة 

ء   ُسلُوك  َحَسن   ُسلُوك  َسيِّ

أُُطِعُم اْلَحَيَواَنات َو أْسقِيَها َو ََل أْعَتِدي َعلَْيَها

اقَِية ُث َماَء السَّ ِعَماد  ُيلَوِّ

َمْرَيُم ُتَشاِرُك فِي َحْملَِة َنَظافَِة قِْسِمَها

َستِيأَُساِهُم فِي إْصََلِح أْحَواِض اْلَمْغُروَساِت فِي  ُمَؤسَّ

أَْكُتُب َعلَى اْلُجْدَراِن َو ُسوِر اْلَمْدَرَسة

سم الكامل:.........................................اال  

3المستمرة  المراقبة

2
 النقطة

ْسِبيحِ  اَْلْسِتْغَفارِ  اْْلْنَفاقِ   التَّ

أَُحافُِظ َعَلى َنَظاَفِة 

 َوَرَقِتي ..... 

 التزكية

 اَلقتداء

 اَلستجابة

 القسط و الحكمة


