
 

 

 النقطة المحتـــــــــــــــــــــوى

                 

  : ومما سمعته في خطبة العيد  انطالقا مما تعلمته في دروس التربية اإلسالمية ●      

  فَلَۡم يَِزۡدهُۡم ُدَعآِءٓي إَِّلَّ فَِراٗرا إلى قوله تعالى:.....إِنَّآ أَۡرَسۡلنَا نُوًحا إِلَٰى قَۡوِمهِ : نوحفي  من قوله تعالى اكتب 

ِحيِم  ْحَمِن الرَّ ِ الرَّ  .... إِنَّآ أَۡرَسۡلنَا نُوًحا إِلَٰى قَۡوِمهِ  ﴾﴿ بِْسِم ّللاه
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....................................................................................................................................................

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

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

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

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

 .فَلَۡم يَِزۡدهُۡم ُدَعآِءٓي إَِّلَّ فَِراٗرا .......................................................................... 

ن (2)   عرف بسورة نوح:أ 

 .............نزلت بعد سورة  ..........وترتيبها في المصحف الكريم  ......عدد آياتها  .................هي سورة 

ن ( 1)   رح المفردات التاليةاش 

 ...........................................  :ـــــ مدرارا  ..............................................:         أصروا     

 ن ( 1):        القاعدة التجويدية 

 ؟ .........................................................................................بمد ِ الفصل المد المنفصل يسمى لماذا   

ن (   6)  :اَّلستظهار

 تحديد المفاهيم : –

اَّلسم والنسب: ................................

 :الثانياألسدوس  – الرابعةالمرحلة 

تاريخ اليوم : 

/2022الموسم الدراسي :2021 :التربية اإلسالمية في  فرض

 المؤسسة: 

الخامسالمستوى 

 الوضعيــــــة

من  افي األولى جزء تال :اإلمام ركعتين  ، صلىالمصلىعيد الفطر في  صالةوالدك حضرت مع 

ذكر في الخطبة  ،، وختم صالة العيد بخطبتين جزءا من سورة المدثر  وفي الثانية، نوح سورة 

لصبرهم ،ويجنبهم دخول جهنم  ،وسيغفر ذنوبهم  ،المؤمنين  ألولى أن هللا سيكون رحيما بعبادها

ودعا  ،وذلك باإلكثار من ذكره ومناجاته ودعائه واستغفاره في كل وقت  في أداء الصيام ،

وفي مذكرا في ذلك بقصة نوح عليه السالم . ،على تحمل المحن والمصائب المصلين لكي يصبروا 

من الدعوة السرية إلى الدعوة  الرسول الخطبة الثانية تناول السيرة النبوية وكيف انتقل 

 شيء. ألن رحمة هللا وسعت كل،  في الحياة  التفاؤل وعدم اليأس علىالمؤمنين  وَحثَّ ،العلنية 

واَّلعتراف به  فضيلة يحبها هللا ،  أن ديننا ينهانا عن التمادي في الخطإبوختمها بتذكير المؤمنين 

 تعالى ويثيب عليها.

+القسط + الحكمة اَّلستجابةالتزكية + اَّلقتداء + مدخل : فرض في 



ومعنى الغفور،  معنى الرحيم ألبيك بين، ةمن خالل ما تعلمته في دروس التربية اإلسالمي: 
 .......................................................................................................................الرحيم

 .......................................................................................................................الغفور   

  د رَ أَمَ وضح ألبيك متى ُ نَبِيَّهُ ُمَحمَّ َهرَ  بِأَن   ملسو هيلع هللا ىلص اً َّللاَّ ِه ال ُخُصوِص؟ َوبِأَن   بِالدَّع َوةِ  يَج   يَب َدأَ بِأَق ِربَائِِه َعلَى َوج 

 ....................................................................................................................................لما أنزل عليه   

  محبة الرسول الكريم:خول استشهد له بحديث نبوي 

 ............................................................... :قال أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلمأنس رضي هللا عنه عن 

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

  انطالقا مما تعلمته في درس صالة العيدين :بما يناسب  أكمل الفراغ 

وهي  ...............................وتكون قبل .............................بغير .........................في صالة العيدين تؤدى 
 ....................................................عبارة عن 

 :استشهد بآية من القرآن الكريم حول ذكر هللا 
............................................................................................................................قال هللا تعالى:   

  ليقتدي بها في حياته : اذكر ألبيك بعض فضائل الصبر 

 ........................................................................................................................ :من فضائل الصبر    

   :بين له معنى اَّلستغفار  
................................................................................................................................................... 

بين ألبيك الفرق بين التفاؤل واليأس:   
 ........................................................................................................................................التفاؤل هو 

 ........................................................................................................................................اليأس هو 

  :استشهد له بحديث نبوي حول الخطإ والتمادي فيه 

ِ  رضي هللا عنه َعن  أَنَس    ............................................................................: ملسو هيلع هللا ىلصقَاَل: قَاَل َرسُوُل َّللاَّ

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

 مدخل التزكية )2ن(

 مدخل اَّلقتداء )2ن(

مدخل اَّلستجابة )2ن( 

)2ن(

مدخل القسط   )2ن( 

)2ن(

مدخل الحكمة   )2ن( 

)2ن(


