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 .......................................................................................... :االسم و الّلقب 

  

 في والغاية واالتجاه اللباس في عددهم بلغ مھما الناس يتساوى"  قال جّدي حّدثنا: 1 السند

 المغفرة راجيين لذنوبھم مستغفرين يآّبرون و يھّللون و يصّلون و يتضّرعون فالجميع عرفة جبل

  " الرحمة و
  

   اإلسالم أرآان من رآن النّص في ذآر:  1 لتعليمةا

   اإلسالم في ……..............………… الرآن وهو ………..........………… هو

  الرآن هذا فرضّية تؤّآد قرآنّية بآية أستدّل -

 …………………………………………………………………………………………………………:" تعالى اهللا قال

…………………………………………………………………………………………………………………………………  
  

  : التالّية اتالمعلوم باستعمال الجدول عّمر : 2 التعليمة

 اإلفاضة طواف -        ىوالمر و الصفى بين السعي -

 المالّية و الصحّية االستطاعة -              البلوغ -

  العقل -             االحرام -
  

 الحج شروطمن الحجأرآانمن 

………………………………………………………… 

…………………………………………………………  

…………………………………………………………  

………………………………………………………… 

…………………………………………………………  

…………………………………………………………  

…………………………………………………………  

………………………………………………………… 
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 تتعّدد:"قائال الفارط العام في حّجه عند ذآرياته يسترجع وهو حديثه جّدي واصل :2 السند

   فريضته أداء أثناء الحاج بھا يقوم التي األعمال
  

  األعمال هذه أرّتب : 1 التعليمة

  جمرة العقبة يرمي    

  يّتجه إلى منى    

  طواف اإلفاضة    

  يصلي المغرب و العشاء قصرا بمزدلفة    

  يتحّلل التحلل األصغر    

  يقف بعرفة

  

   أحّرر فقرة أذآر فيھا بعضھا عديدة فوائد للحج - 2 التعليمة

………………………………………………………………………

………………………………………………………………………

………………………………………………………………………

………………………………………………………………………

…………………………........................................................  
  

 أخرى مّرة المشّرفة الآعبة لرؤية شوقا الدموع في عينيه ترقرقت و جّدي تنّھد: 3 السند

 عبس سورة فتال نافلة رآعتين صلىو قامف. الصالة إال شوقه و حنينه حّدة من ئيھد ما يجد فلم

  .سليمة تالوة

   تعالى اهللا نعم تثبت و تظھر التي و عبس سورة من اآليات هذه أرّتب : 1 التعليمة

  وعنبا وقضبا    

  إّنا صببنا الماء صّبا    

  فأنبتنا فيھا حّبا    
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  اإلنسان حياة مراحل على الدالة اآليات أآتب : 2 التعليمة

………………………………………………….............................................................

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

................…………………………………………………………………………………………………………  

   القرآن آتاب في عبس سورة وردت : 3 التعليمة

   عليه أنزل الذي بالآتاب ولرس اسم آّل أصل

  الآريم القرآن -           عيسى -

  اإلنجيل -            محمد -

 التوراة -            موسى -
  

 اهللا محّبة الآتساب المؤمن يتبعھا أن يجب التي السلوآات بعض أذآر : 4 التعليمة

  .ورضوانه

………………………………………………………………………

………………………………………………………………………

………………………………………………………………………

………………………………………………………………………

………………………………....................................................  

  

  

 4معـ   3معـ  2معـ  1معـ  

  0 0 0 0 0 0 0 انعدام التملك

  1 1 0،5 1 0،5 0،5 0،5 دون التملك األدنى  

  2 2 1 2 1 1 1 التملك األدنى

 2,5 2,5  3 3 1،5 3 1،5 1،5 1،5 التملك األقصى
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