
 عناصر اإلجابة

 
رة فوق صغي ألفلف الطويلة باالقتصار على ما يدل عليها بوضع كتابة األ نعدة الحذف هو االستغناء عالتعريف بقا

 السطر بعد الحرف الممدود.

 ْر ع ِّ تُصا  إستخرج من اآلية الواردة في الوضعية مثاال لقاعدة الحذف : والا

  :ال تصرف شرح الكلمات : دَّكا لِّلنَّاسِّ ْر خا ع ِّ تُصا  وجهك عن الناس تكبراوالا

 ن3: استخرج من الوضعية سلوكين خاطئين قام بهما أحمد مع تصويبهما .أ

 ، من أجل إدراك الصالة/  اإلسراع في الخطواتالسلوك األول: 

 التسليم مع االمام / يعتبر مأموما مسبوقا يلزمه أن يقضي ما فاتهالسلوك الثاني: 

 ورحمة للعالمين:خالل دراستك لدرس القران الكريم هدى 

 التعريف بالقران الكريم:  .ب

بواسطة جبريل عليه السالم، منجما مبتدئ بسورة الفاتحة  القران الكريم كتاب هللا تعالى المنزل على سيدنا محمد 

 والمنتهي بسورة الناس، والمتعبد بتالوته والمنقول الينا بالتواتر

 وضع الكلمات في الخانة المناسبة:  .ت

 

 واجبنا نحوه من صفات القران القرانمن أسماء 

 االمتثال ألموره الحكيم الكتاب

 قراءته بتدبر هدى ورحمة  الفرقان

 االجابة بصحيح او خطأ مع تصويب الخطأ 

 خطأ بل خالل الدعوة السرية مع صحابته بدار األرقم /  كان يجتمع الرسول  الجهريةخالل الدعوة 

 خطأ بل في الحرم المكي قرب جبل الصفا / المنورة تقع دار األرقم في المدينة 

 .ذكر وظيفتين لعبتهما دار االرقم بن أبي األرقم خالل الدعوة السرية 

 وظيفة : تربوية / تعليمة/ تعلم القران ومبادئ الدين اإلسالمي.......

 التالية:من خالل دراستك لدرس أحكام السهو اجب عن األسئلة 

 عرف بسجود السهوالت .ج

  الشك أو النسيان في الصالة كعدم معرفة عدد الركعات التي صليت. هو

 دخلت مباشرة في الصالة مع االمام فهل تعتبر : .ح

                                مأموما فذا مأموم مسبوق مأموم غير مسبوق

 أخطات في صالتك فواجب عليك ان تصححها طبقا لما تعلمته في احكام السهو. إذا .خ

 لجدول بما يناسب  ملء ا .د

 تصحيحه نوع الخطأ

زيادة ركعة في 

 عصرصالة ال
 يلزمه سجود بعدي/ سجدتين بعد السالم

صالة المغرب 

 بالجهر
 يلزمه سجود قبلي/ سجدتين قبل السالم

 

 توجيهن اسالمين لحماية البيئة  

 ماطة األذى عن الطريق / النهي عن التبول في الماء الراكد إ

  باالحاديث الواردة في الدرس.االستدالل 

 أاالجابة بصحيح أو خط 

 الفقيه في الدين من يحفظ القران فقط / خطأ

  النبوية صحيحالفقيه كل الفقيه من يتجمل باألخالق 

 


