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 معلوماتي الشخصیة

َراوِ  لَـى الَْمْسِ�ِد ِ��َداِء َصَالِة الِْعَشاِء َو ال�ـ�
�
ـهَْت َكَعاَدتَِك ا ِم، تََوج� یـِح ِب�َمْسِج�د ِ�َالَل َشهِْر َرَمَضاَن الُْمَعظ�

ْرٍس  ِحی�َة َالْ�َمْسِ�د، َج�لَْسَت ُرفَْقَة الُْمَصلَِّني تُْنِصُت ِ�َ ـ� لِْقاِء قَْریَتِِك�م، بَْعَد ��َداِء ت
�
َحْوَل الّرَِضا " الَْفِق�هِ "ِدیِ�ـّيٍ ِمْن ا

ی�َماِن ِ�ِ� وَ 
�
وَرِة اْال ِة ِاْمَر��ِة ِع�ْمَراَن َو َرضُ ِة ِبَقَدِر ِهللا َو الت�َفاُؤِل ِ�لَْخْ�ـِر ُمْس�َْشهِدًا ِبِقص� تَِدال� ِبِقص�  الُْخُضوعِ َ�ُ ُمس�ْ

َیَة َزْوجِ ِفْرَعْوَن، قَْ�َل ��  ُسوِل "ْن یَْرضَِب لَُك�ْم َمْوِ�ًدا َمَع �ٓس�ِ �ةِ  ملسو هيلع هللا ىلصِبْعثَِة الر� ِی ّ ْرِس الُْمْقِ�لِ " َو َدْعَوِتِه الّرسِ  .ِفـي ا��

  

  

 التَّْعِلیَمات:  

یَاِق أَْعالَه، َو الصُّوَرتَْینِ  ْسالَِمیَّةِ  اِْنِطالَقاً ِمن َنّصِ الّسِ ا تََعلَّْمتَھُ فِي َوَحَدِة التَّْربِیَِة اْإلِ  :اْلُمْرفَقَتَْین، َو ِممَّ

ْكعَِة  )ـي(اُْكتُب -1 َماُم فِي الرَّ  )ن4(                                                             .اْلُجْزء اْلقُْرآنِيَّ الَِّذي تَالَهُ اْإلِ

ف -2 یَماُن َواْذُكرَمْعنَى ) ـي(َعّرِ  )ن2(                                                                .بَْعَض أَْرَكانِِھ  )ـي(اْإلِ

 )ن1(                                                                                َما ُھَو اْلُحْكُم الشَّْرِعيُّ ِلَصالَةِ التََّراِویح؟ -3

ینِيُّ ) ـي(ْن ِخالَِل َما َسِمْعتَھُ فِي اْلَمْسِجِد، اُْذُكرمِ  -4  )ن1.              (قِیَمتَْیِن ِمَن اْلِقیَم الَّتِي تََمْحَوَر َحْولََھا الدَّْرُس الدِّ

ح -5  )ن1.                (لَى الشَّدَائِدِ ِلفَاِطَمةَ َرأْیَك َحْوَل ثَبَاِت آِسیَةَ َزْوجِ فِْرَعْوَن َعِلى إِیَمانَِھا َو َصْبِرَھا عَ ) ـي(َوّضِ

َخ ِلبِْعثَِة النَّبِّيِ ) ـي(بَیِّن -6 ِل َحدٍَث أَرَّ  )ن1( .                         ُمْستَْشِھداً بِنَّصٍ َشْرِعّيٍ ُمنَاِسبٍ  ملسو هيلع هللا ىلصِألَْحَمدَ َعن أَوَّ

 م،َماِن الرَِّحيـحْ رَّ ِبْسِم ِهللا ال 

  َعَلى اْلَكاِفرِيَن َغيـُْر َيِسري ..... َ� أَيـَُّها الْـُمدَّثِّر، ُقْم فَأَْنِذر 

 
َما رَْأَيك ِيف ثـََباِت آِسَيَة َزْوِج ِفْرَعْوَن 

 َماِ�َا َو َصْربَِها َعَلى الشََّداِئِد؟ـَعِلى ِإي
 

َهْل َمتِْلُك َ� َصِديِقي بـَْعَض 

ِبْعثَِة "اْلَمْعُلوَماِت َعْن َمْوُضوِع 

َو َدْعَوتِِه ملسو هيلع هللا ىلص الرَُّسوِل 

ّرِيَّةِ  ْلِقيِه " الّسِ الَِّذي َسيـُ

  الدَّْرِس اْلُمْقِبِل؟ اْخلَِطيُب يفِ 
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