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مدرسة
السنة الخامسة

اﻻسم ....................................
اللقب ....................................

1
أكمﻞ أخي قراءة آيات بينات ﻣن سورة اﻻنفطار و أحس بغموض بﻌﺾ ﻣﻌانيها فطلب ﻣني أن
أساعده على شرحها و فهمها:
ﻣﻊ1

 1اربط كﻞ آية بمﻌناها :

اك فَﻌَدَلَ َك ●
س ﱠو َ
الﱠذِي َخلَقَ َك فَ َ
●
ار لَ ِفي َج ِح ٍيم
ِإ ﱠن ْالفُ ﱠج َ

ورةٍ َﻣا شَا َء َر ﱠك َب َك ●
ي ُ
ص َ
ِفي أَ ِّ

ﻣﻊ1أ

ﻣﻊ1ب

ﻣﻊ2أ

● عدل ﷲ بين عباده

● إتقان ﷲ في خلق اﻹنسان

● إن الكفار في نار جهنم

 : 2أرتب اﻵيات التالية ﻣن سورة اﻻنفطار.

ِك َرا ًﻣا َكاتِ ِبينَ
علَ ْيكُ ْم لَ َحا ِف ِظينَ
َو ِإ ﱠن َ
اك فَﻌَدَلَ َك
س ﱠو َ
الﱠذِي َخلَقَ َك فَ َ
يَ ْﻌ َل ُمونَ َﻣا تَ ْف َﻌلُونَ
س ُ
ان َﻣا غ ﱠَر َك ِب َر ِب َّك ْال َك ِر ِيم
اﻹ ْن َ
َيا أَيﱡ َها ْ ِ
ّين
َك ﱠﻼ بَ ْﻞ ت ُ َك ِذّبُونَ بِال ِد ِ
 : 3أذكر اﻵيات الناقصة ﻣن سورة المطففين :
َو ْي ٌﻞ  (2)............................................ (1)..........................و إِذَا َكالُو ُه ْم أَو ﱠوزَ نُوهُ ْم
ع ِظ ٍيم )......................... (5
ي ُْخس ُِرونَ )ِ (4) ............................................... (3ليَ ْو ٍم َ
(6)............................................
 4أربط اﻵية بالسورة التي أخذت ﻣنها.

علَى ْاﻷ َ َرائِ ِك َين ُ
ف فِي ُو ُجو ِه ِه ْم نَض َْرةَ النﱠ ِﻌ ِيم ﴿▪ ﴾24
ظ ُرونَ ﴿ ﴾23ت َ ْﻌ ِر ُ
َ
اب ﱠﻣ ْرقُو ٌم يَ ْش َهدُهُ ْال ُمقَ ﱠربُونَ )▪ (21
اك َﻣا ِع ِلّيﱡونَ ِ .كتَ ٌ
َو َﻣا أَد َْر َ

ِختَا ُﻣهُ ِﻣ ْسكٌ َوفِي ذَ ِل َك فَ ْل َيتَنَافَ ِس ْال ُمتَنَافِسُونَ ﴿﴾26

▪

www.madrassatii.com

▪ اﻻنشقاق
▪ اﻻنفطار
▪ المطففين

ﻣﻊ4

 : 5ﻣاذا فﻌﻞ اﻻبرار حتى فازوا بالجنة  ،أعدّد أعمالهم :

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

...................................................................................................
 6أعمر الجدول :

ﻣﻊ2أ

الكتاب السماوي

القرآن

الديانة

الرسول المنزل عليه

ﻣوسى عليه السﻼم
عيسى عليه السﻼم

ﻣﻊ3

 7أحدد أنواع الزكاة :
البقر والغنم.................................................. :

الحبوب والتمور............................................ :

الذهب والفضة.............................................. :

ﻣﻊ2ب

ﻣﻊ2ب

 8قال ﷲ تﻌالى في كتابه الكريم عن الزكاة :
................................................................................................................
................................................................................................................
 : 9أﻣيز بوﺿﻊ عﻼﻣة )( xأﻣام ﻣن تجب عليه الزكاة

 فﻼح يملك  6بقرات فﻼح يملك  30بقرة فﻼح يملك  30شاة -فﻼح يملك  40شاة

معايير الحد اﻷدنى
معايير مستويات التملك
ﻣﻊ 1ﻣﻊ1أ ﻣﻊ1ب ﻣﻊ 2ﻣﻊ2أ ﻣﻊ2ب ﻣﻊ3
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التملك اﻷدنى
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التملك اﻷقصى
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معيار التميز
ﻣﻊ 4
ﻣن
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