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 4ن

م وال يجدون في صدورهم الدار واإليمان من قبلهم يحبون من هاجر إليه تبوءووالذين :الحشرفي سورة  يقول هللا    

 9اآلية . شح نفسه فأولئك هم المفلحون ومن يوقتوا ويوثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة أوحاجة مما 

 1,5؟ ن، استخرجها صفات وأخالق تميز بها الصحابة األنصارثالث تضمنت هذه اآلية الكريمة  - أ

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

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

 0.5ن".؟ جويدية الموجودة في الكلمة التي تحتها خطالقاعدة التاسم ـ استخرج ب 

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

    2ن. لكاذبونواهلل يشهد إنهم :إلى قوله ...والذين جاءو من بعدهم: الكريمة من قوله  واصل كتابة اآلية ـ  ج 
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...............................................................................................................................................................
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...............................................................................................................................................................

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

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

 61:ن 

 التقويمية الوضعية 

 "دين والتزكية تالأصل  التربية، والتقوىالمسجد أساس "ؤسسة تعليمية ندوة تربوية بعنواننظم نادي القرآن الكريم والسيرة النبوية بم

 وقه تعالى المتمثلة في العبادةالنفوس ال تتحقق إال بالتعلق باهلل وحده ومراعاة حقن تزكية أومما جاء في مداخلة المشارك األول: 

 50سورة الذارايات اآلية  .ففروا إلى اهلل إني لكم منه نذير مبين كما قال  والهجرة إليه فرارا من المعاصي والذنوب

ومراعاة حقوق الغير المتمثلة في اإلحسان  هللا،عاة حقوق تحقق بمراتأما المتدخل الثاني: فأكد أن التزكية الحقيقية للنفس 

 مع مراعاة حق النفس في التخطيط والتنظيم. .....وصرف الزكاة لمستحقيها،والتعاون.

أن مراعاة حقوق هللا هي أساس لمراعاة حقوق النفس والغير وأن  نقاش هادف وبناء ختم مسير الندوة الجلسة بفكرة أساسية مفادها: بعد

 .أي تفريط في حق هللا يتبعه ال محالة تفريط في حقوق النفس والغير

 أسماء على إال بالتعرفتعالى وتوحيده وال يتحقق هذا   تعظيم هللالمراعاة الحقوق إال  ب فقال إذن ال سبيل قبل الختام  تدخل منسق النادي

يا أيها الذين آمنوا اتقوا اهلل ولتنظر نفس  :في سورة الحشر ، واالستعداد ليوم الحساب ألم يقل هللا الحسنى، والتأمل في الكون هللا

 18اآلية  .ما قدمت لغد واتقوا اهلل إن اهلل خبير بما تعملون

 1ن الوضعية األساسية التي تعالجها القضيةحدد  -1

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

 

 



  1.5ن حدد مفهوم المصطلحات التالية: ـ 2

 ..............................................................................................................................................التقوى:. -

 ...............................................التخطيط:.............................................................................................. -

   ...........................العبادة:..................................................................................................................... -

النبوية، حدد انطالقا مما درسته في مدخل االقتداء ومدخل الحكمة الفرق بين الهجرة  . ففروا إلى اهلل إني لكم منه نذير مبين قال  -3

 ن2والهجرة المتجددة 

 .............................................................................................................................................................الهجرة النبوية:. - أ
 ..............................................................................................................................................:..............ةالمتجددالهجرة  - ب

". ئهم وترد على فقرائهمفأعلمهم أن اهلل افرتض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيالمعاذ بن جبل رضي هللا عنه لما بعثه إلى اليمن:".... قال  -4

 انطالقا من الحديث أجب عن ما يلي: البخاري. رواه

 .....................................................................................................2ن من القرآن على وجوب الزكاةدليل  - أ

 .....................................................................................................................2نوجوب الزكاة  شروط - ب

 1,5ن  الجدول بما يناسب؟إمأل  - ت

 نصابها األنواع الواجبة فيها الزكاة

  الغنم والماعز

 غرام 85 

 كيلو غرام 650 

 

 3؟ ن فيما يلي في المكان المناسب xالصحيح من الخطأ بوضع عالمة   ،  بيناإلسالميةفي التربية  من خالل مكتسباتك -6

 خطأ صحيح المعلومة

   نتعرف على أسماء هللا الحسنى من باب الترف الثقافي. -1

   الهجرة النبوية تحول سلبي في طريق دعوة اإلسالم.  -2

   والتعايش معهم.اإلسالم يمنعنا من محاورة غير المسلمين   -3

   هو تقديم مصلحة الغير على حاجيات النفس. اإليثار -4

   من وظائف المسجد تحقيق التعاون والتواصل بين المسلمين. -5

   اإليمان يزيد وينقص بقدر االجتهاد في العمل الصالح. -6

 

ليوم الحساب، دوافع لتحقيق  واالستعدادأن التعرف على أسماء هللا الحسنى والتأمل في الكون  جاء في مداخلة منسق النادي – 7

رسالة ألبيك تذكره فيها بعشرة من  أكتب في حدود  خمسة أسطر على األقل  حقوق هللا وحقوق النفس والغير،التقوى ومراعاة 

 3؟ ن األسماء، وثواب من أحصى هذه والغاية من معرفتهاأسماء هللا الحسنى، 
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 وهللا ولي التوفيق


