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  عرف ما يلي : - 1
   السنة

 ........................................................................................ .........................  
   الحديث القدسي

..............................................................................................................  
  المالئكة

........ ........................................................................... .............................  
 ....................................................................................الوضوء ....................  
  الفرق بين الصحابي والتابعيوضح  - 2

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

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

  أكمل الفراغات التالية  - 3
 السنة إلى ...........................و..............................و................................. تقسم  
  .................................. الوضوء شرط من شروط  
  ....................................... خلق المالئكة من ............................ والناس من  
 ون الحديث من السند وهو .................................................................. و  يتك

............................وهو  
 .................................................................................................................  

 ........... أما الحديث تجوز روايته بالمعنى و القرآن تصح الصالة به القرآن ............................
  أما الحديث .................................... 

  من أهمية المياه في حياتنا
  ...............................و.............................و............................... 

 ء  ..................... ال يصح إال بها و......................... يثاب فاعلها وال يبطل الوضوء للوضو
  بتركها 

  من أعمال المالئكة
  .........................و...............................و........................................ 

 ...................... و خازن الجنة هو .......................... والذي ينفخ في  خازن النار هو....
الصور هو ................................ والذي ينزل األمطار بإذن هللا هو  

.....................................  
  من أخطار تلوث المياه

  ................................ ...........................................و..................
   من فضائل سورة الملك  

............................................................................................ومن أسمائها 
  .......................و.................... 

   من دالئل قدرة هللا تعالى الواردة في سورة الملك
 .........................و................................. ...... 
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  ............................. سورة الملك سورة 
  .........................................معنى كلمة (حسير )هو 
  .........................................معنى كلمة (فطور) هو 
  وية انها ...................................... و ....................................... فضائل السنة النبمن 
 ي حياة المسلم ................................................................... من اثر االيمان بالمالئكة ف 
 الدعاء عند االنتهاء من الوضوء هو.............................................................. ........... 
 و...................................... رئسية ........................................من مخارج الحروف ال 
  .................مخرج حرف العين هو ................................. 
 محافظة على الماء................................................................... لل اإلسالموجيهات من ت  
  ما يلي : علل  - 4

  ثنا اإلسالم على الحفاظ على المياه  ح

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

  

  صنف االعمال التالية إلى سنن وأركان الوضوء  - 5

لتسمية/ غسل الوجه/ مسح بعض الرأس/ المضمضمة /  النية / التيامن/ الترتيب/ غسل اليدين الى المرفقين/ ا 
 االستنشاق / غسل القدمين الى الكعبين/ غسل االعضاء ثالثاً/ التشهد والدعاء عند االنتهاء من الوضوء / السواك 

  أركان الوضوء   سنن الوضوء
  
  
  
  
  
  

  

  

  صنف السلوكيات التالية إلى صحيحة أو خاطئة  - 6
 )                          غسل السيارة بخرطوم المياه (    - 1
 ري المزروعات بالتنقيط (                         )  - 2
 القاء النفايات في البحار (                 )  - 3
 حفر اآلبار ليستفيد منها الناس (                 )  - 4
 اغالق صنبور المياه بعد استخدامه (                      ) - 5

 

 

 

 وفقكم هللا لما يحبه ويرضاه   

 معلم المادة : أ. عبيده الزغول 


