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 :في التربية إلاسالمية أجيب عن ألاسئلة انطالقا من الوضعية و مما اكتسبته

 

 

 

  (ن5.2):القلمي باآليات التي تالها إلامام من سورة تأذكر أخ .1

 "سنسمه على الخرطوم: إلى قوله تعالى......................  ودوا لو تدهن فيدهنون "من قوله تعالى 

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

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

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

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

 (ن5):على وصل آلاية بما يناسبها اأساعده .5

 سنسمه على الخرطوم   الرسول صلى هللا عليه و سلم 

 إنك لعلى خلق عظيم   يونس عليه السالم 

 صاحب الحوت    املغيرةالوليد بن 

   عيس ى عليه السالم 
 

  (ن1):أشرح لها الكلمتين التاليتين .3

 ........................................................ :يتالومون  : ........................................................يسطرون
 

 

 (ن1:) :فيما يلي وضح لها القاعدة التجويدية مع ذكر السببأ .4

 ........................................................ :السبب : ........................................................مطلع

 ........................................................ :السبب : ........................................................أساطير
 

 (ن5):نها على تعرف أركان إلاسالم الخمسةيأع .2

 :بني إلاسالم على خمس -

 ..............................–...................................... –........................................ –............................... –دتان الشها

 
 

 
 

 

 

 .درسا دينيا تحدث فيه إلامام عن أهمية مراتب الدين و فرائض الصيام و سننه، ثم تال آيات من سورة القلم حضرت

 .عند عودتك إلى البيت طلبت منك أختك التحدث إليها

 بــــسم هللا الـرحمن الـــرحيم

 التعليم عن بعد 

 أنشطة داعمة

 التربية إلاسالمية

  

............:..........االسم   

 ..........:..........التاريخ 

 



 (ن1.2):سننهفرائض الصيام و  اأميز له .6

ترك إيصال ش يء إلى  – تعجيل الفطور  – النية في الليل قبل طلوع الفجر – ترك ألاكل و الشرب

 الاعتكاف في املسجد –  تأخير السحور   –املعدة 

 الصيام سنن الصيام فرائض

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

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

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

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

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

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

 

 :ألاسئلة أقرأ الوضعية قراءة متأنية ثم أجيب عن

 

 
 

 

 

 

في املكان  )+(أبين ألمي كيف احتضن الرسول صلى هللا عليه و سلم آل ياسر بوضع عالمة  .1

 (ن1.2:)املناسب
 

  بتبشيرهم بالجنة   باملواساة و التسلية   بعدم الاهتمام
 

 (ن4:)"سلوك حسن"أو " سلوك قبيح"أساعد أمي على ملء الجدول بــ  .5
 

 

 ............................................ التكلم بالسوء عن الغير

 ............................................ احترام آراء آلاخرين و عدم السخرية منهم

 ............................................ التسرع في الحكم على آلاخرين

 ............................................ تفهم مشاعر الناس و أحاسيسهم
 

 

 (ن1.2:)أحدد ألمي القيمة التي حاول قوم مريم أن يطعنوا فيها .3

  املحبة   الكرامة   إلاحسان

 

 (ن3:)أوضح لها العبرة التي استخلصتها من قصة السيدة مريم عليها السالم .4

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

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

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

 

 

استمعت لبرنامج إذاعي حول سيرة الرسول صلى هللا عليه و سلم و نبل أخالقه و ألاذى الذي تعرض له، و صبر 

 .مريم على الاتهامات التي تعرضت لها

 .بعد انتهاء البرنامج طلبت منك أمك التحدث إليها

 ".و إنك لعلى خلق عظيم" قال تعالى 


