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 امـــــالصي ذ ــــاصــــهق هـــــحكو امـــــىاع الصيــــأً

 اى ـــــام شهر رهضـــصي

 ام االثٌيي والخويس هي كل شهرـصي

 ذـــــالعيىم ـــام يــــصي

 ـــام يىم الجوعة هٌفردصي

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

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

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

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

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

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

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

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

 ن2                                                                                                                                           

الرتبيــة اإلسالميـةمــادة: 

 

 

ك قد تم اإلعالن عنو ..فقال صديق الصيامن شهر أمو الباب لتخبركم بأأثناء مراجعتكم استعدادا للفرض الكتابي ببيت أحد األصدقاء طرقت  
... فأجاب صديقكم سعيد بأن الجوع والعطش ؟الحكمة من الجوع والعطش في رمضان ما م مستحب و أىل الصيام واجب رشيد إنني ال أفهم 

على  الوحي نزول في محنتهم عندما حاصرىم كفار قريش وكان مما ثبتهم أصحاب النبي سبحانو اختبار وتدريب على الصبر كما أختبر اهلل 
اليس اهلل  ؟ على الوقوع في الكبائر الموبقات بالصبر رد رشيد متعجبا ولماذا إذا ال يتحلى بعض المسلمين ..الفرج والنصر القريببالنبي يبشره 

فقال : سعيد نحن      { }أمرنا باجتنابها في قولو : وجل عز
 عن آثار الكبائر.عبر شبكة األنترنيت والبحث ستاذ عن سبب ذلك ...لى سؤال األإبحاجة 
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توسيق الكتة  -4سلىك قذ يؤري االخريي -3
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