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1مع

2مع

1مع

2مع

3مع

ند :1السّ
أ فقال لھ ّ أحد إخوتي یُكثر من استعمال الماء وھو یتوضّ ر الماء:"الحظ أبي أن ّ سول كان علیك أن ال تبذ ّ كما أمرنا الر

ّ علیھ وسلّم رجة یا أبي؟وھل الماء ثمین:" أخي مستغربافأجابھ ." صلّى هللا ّ نعم ھو كذلك،فحیاة :"، فابتسم أبي ثمّ قال"لھذه الد
..."جمیع المخلوقات مرتبطة بھ

ة الّتي دعا لھا األب اِبنھ؟)1 ...............................................................................ماھي القیمة األخالقیّ
: ..........................................................................مظھرا آخر من مظاھر ھذه القیمة األخالقیّةاُذكر )2
ة تعرفھا )3 :تدلّ على قیمة الماءاُكتب آیة قرآنیّ

ّ تعالى ّ العظیم:"........................................................................." قال هللا .صدق هللا
ةاِ )4 ّ شریف على ضرورة المحافظة على الثّروة البیئیّ :ستدلَّ بحدیث نبوي

ّ علیھ وسلّم سول صلّى هللا ّ .........................................................................ما من مسلم یغرسُ :" قال الر
).رواه البخاري..............................................................................................................." (

ند :2السّ
الم ّ على رسلھ علیھم السّ دٌ وعیسى وموسى كتبا سماویّة: أنزل هللا ...دعوة النّاس إلى اإلسالمعلى تساعدھم محمّ

ماوي ّ المرسلالكتاب السّ یانةالنبي ّ الد

الم(موسى ................... .......................)علیھ السّ

.............................................اإلنجیل

اإلسالم.........................................

الي)1 :أُكمل تعمیر الجدول التّ

ند :3السّ
وكلّ ھؤالء قطعوا یجتمع فیھ المرء بأناس مختلفي اللّون واللّغة والجنس، . الحجّ عبادة تتاح لمن یستطیع القیام بھا

ویلة ألداء مناسكھم د العالقة بینھم .المسافات الطّ ف اإلنسان على إخوة لھ من جمیع أصقاع األرض فتتوطّ ّ في ھذا المكان یتعر
.موجودة بین أوطانھمویقضون على الحواجز ال

اعیة إلى التّقارب البشري)1 ّ الیة الد ة التّ : أكمل كتابة اآلیة القرآنیّ
ّ تعالى ْ نَفسٍ :" قال هللا ن مْ مِ أكُ شَ ْ ي أَن ِ َ الّذ و ْ ھ َ .....................................................................................و

ّ العظیم..................................................................." .......................... . صدق هللا

:أضع في إطار فوائد الحجّ )2

نوب- ّ باھي     –.    التّقارب بین الشّعوب–.      التّكفیر عن الذ ّ الخیر ونبذ الشرّ -التّفاخر والتّ . حب



3مع

4مع

واف - رمي جمرة العقبة : ما یلي في الجدولأصنّف) 3 –نحر الھدي –رمي الجمرات الثّالث –اإلحرام -الحلق –الطّ

عي  .الوقوف بعرفة–المبیت بمنى –السّ

واجبات الحجّ أركان الحجّ 

1..............................................(

2......(........................................

3..............................................(

4..............................................(

1..................................................... (

2..................................................... (

3.....................................................(

4.................................................... (

5..................................................... (

م أمثلة على ذلك)4 ّ قارب البشري؟ قد .حسب رأیك كیف یساھم الحجّ في التّ

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

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

جدول إسناد األعداد

4مع3مع2مع1معالمعاییر                                            التملّك مستوى

0000انعدام التملّك

2120دون التملّك األدنى

4242.5التملّك األدنى

6365التملّك األقصى


