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   :االسم و الّلقب 
  
  

م األب ألداء الصالة هأّم و المغرب فتوّضأ الجميع حان موعد صالة:  1السند عدد 

  ."عبس"ما تيّسر من سورة  الفاتحة و تال في الرآعة األولىف

  :أواصل تعمير الجدول التالي: 1التعليمة عدد 

 شروط صّحة الصالة   شروط وجوب الصالة  

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

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

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

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

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

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

  

  ."عبس"رة وأواصل ذآر اآليات الناقصة من س: 2التعليمة عدد         

 لكّل امرئ منهم يومئذ شأن ُيغنيه 

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

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

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

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

 لئك هم الكفرة الفجرةأو.  

اثر االنتهاء من الصالة رّن جرس الباب فإذا به ابن الجيران أحمد و قد  : 2السند عدد      

  .جلب حافظة نقود األب التي وجدها ملقاة على األرض أمام الّدآان

  ما رأيك في تصّرف أحمد؟ و لماذا؟: 1التعليمة عدد      

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

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

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

  

  

أ3معـ

ب3معـ

 2معـ 

  

  4معـ 

1عتـ

www.matheleve.net



  .أستدّل بالحديث النبوي الشريف المدّعم لهذا المغزى األخالقي :2التعليمة عدد      

صّلى عليه و سّلم  قال رسول اهللا

......................................................................": " 

أحمد المنزل انفجر أخي الصغير ضحكا و لّما سألناه السبب  لّما غادر :3السند عدد  

فنهاه األب عن هذا التصّرف و دعاه إلى ضرورة . قال بأن ثياب أحمد آانت ممّزقة

  . التعّفف عن مساوئ األخالق مقّدما له آية قرآنّية في هذا السياق

  .قّدمها األبأستدّل باآلية القرآنية التي  :1التعليمة عدد     
قال اهللا 

  ...............................:"..............................................................تعالى

...................................................................................................".  

  .ئ األخالقوأمام مضاّر مسا) X(أضع عالمة  :2التعليمة عدد    

 القطيعة مع اآلخرين. 

 التحابب  التآلف. 

 فقدان االحترام و الثقة بين الناس. 

 اصر المحّبةوتقوية أ. 

 ء السمعةوس .  

  .آيف نقاوم مساوئ األخالق :3التعليمة عدد    

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

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

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

  

  

  

  

  
  جــدول إسنــــاد األعــــداد

  

  
 

  معيار التمّيز  معايير الحّد األدنى  

مع   1مع
2  

  4مع  ب 3مع   أ3مع 

 2عتـ 1عتـ  0  0  0  0  انعدام التملك

      1  1  2  1  دون التمّلك األدنى

      2  2  4  2  التمّلك األدنى

  3  2  3  3  6  3  األقصى التمّلك

1معـ

 4معـ 

  2عتـ

  2معـ 

  2معـ 
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