
 بسم هللا الرحمان الرحٌم

علمه شدٌد القوى ذو .ما ضل صاحبكم وما غوى. وما ٌنطق عن الهوى إن هو إال وحً ٌوحى . " والنجم إذا هوى  ٌقول هللا تعالى :    

  15إلى  1سورة النجم اآلٌات من " عندها جنة المأوى ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى .................مرة
 من خالل دراستك لسورة النجم ، اجب عما ٌلً :

 ن (1)                                                                                                   :التالٌتٌن  لكلمتٌناشرح حسب السٌاق ا -1

 .........................................................................................................................................................: شدٌد القوى

  .......................................................................................................................................................... :  صاحبكم 
 ن ( 1)  .............................................................. وما الغاٌة من هذه المعجزة؟ معجزة الواردة فً مطلع سورة النجم ؟الما  -2

.......................................................................................................................................................... .  
                                                                           .ن (1)  ......................................................................................ٌرى: مع التعلٌل :ما حكم الراء فً الكلمة التالٌة  -3

 ن (1)  ................................./ صاحبكم : ....................................← : مناة لمصحفًااكتب الكلمتٌن التالٌتٌن بالرسم  -4

  ن ( 2)                                                        "عندها جنة المأوى كتابة اآلٌات إلى قوله تعالى : " ... خلف الورقة واصل   -5
       نص الوضعٌة :

مسجد ؟ فأجاب : أال ترافقنا إلى ال فسألته :ٌغسل سٌارة أبٌه أحمد صدٌقك ، وفً طرٌقكما وجدتما ء صالة الجمعةاصطحبك والدك ألدا

بهذا  إنك خاطبه أبوك قائال: فبصوت مرتفع ،  ٌبٌع فواكهه وفً باب المسجد وجدتما بائعا . أٌضا عبادة نوالدٌالطاعة والعمل 

مستدال  وعبر" الحبشة دروسإلى هجرة ال" . وكان موضوع خطبة الجمعة  مسؤولٌتكل حم  ت  ف، شعائر هللاتنتهك ٌا أخً السلوك 

فً دٌنهم رضً هللا عنها التً قالت : " لما ضاقت علٌنا مكة وأوذي أصحاب الرسول صلى هللا علٌه وسلم ، وفتنوا  سلمهبحدٌث أم 

   أخرجه البٌهقً فً السنن  ...قال لهم النبً صلى هللا علٌه وسلم : إن بأرض الحبشة ملكا ال ٌظلم عنده أحد فالحقوا ببالده ..."

 اقرأ الوضعٌة جٌدا وأجب عما ٌلً :                                                   
 ن (2)                                                                                                          ا :مالمسطر تحته اشرح الكلمتٌن -1

 .............................................................................................................................................. شعائر هللا :
 ................................................................................................................................................. : العبادة 

 ن ( 2) ..............................................:، اقترح التصرف المناسب لو كنت مكانه ما موقفك من تصور صدٌقك أحمد للعبادة  -2

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

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

 ن (1)  ............................................................العبادة :  هً نساناإل أن الغاٌة من خلقبدلٌل شرعً على حمد ألاستدل  -3
............................................................................................................................................................ 

ر  -4 ًْ قبول العبادة:بصدٌقك أحمد ذك  ْرط   ن (1)  ................................................................................................ش 

 ن ( 3)                وكٌفٌة تعظٌمهما ، مستعٌنا بالجدول  : ا البائعمانتهكهزمانٌة  أخرىاستخرج من نص الوضعٌة شعٌرة مكانٌة و -5

 كٌفٌة تعظٌمها شعٌرة مكانٌة كٌفٌة تعظٌمها شعٌرة زمانٌة

    

 ن ( 2)  ................................... :لتً أخل بها البائع أمسؤولٌات الحدد نوعٌن من ،   " تحمل مسؤولٌتك " : قال أبوك للبائع -6

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

 : رضً هللا عنها سلمهر المصلٌن بحدٌث أم ك  ذف   تحدث خطٌب الجمعة عن الهجرة إلى الحبشة ، -7

 ن (1) ........................................................................................؟ذكر فً نص الحدٌث اسم ملك الحبشة الذي  ما  – أ

 ن ( 2) ....................................................................دوافع هجرة الصحابة إلى الحبشة : دافعٌن من نصاستخرج من ال -ب

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

  وهللا ولً التوفٌق
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