ّسارة الخزبٍت الْطٌٍت
هذٌزٌت الخزبٍت لْالٌت الجلفت

ابخذائٍت :سً دمحم الطٍب ـ القاُزة ـ

الوْسن الذراسً4102/4102:

قسن:الخاهست ابخذائً

الوذة:ساعت ًّصف.

انُص :

كاى رسْل هللا صلى هللا علٍَ ّ سلن ٌـحب هكت حبا كبٍزا  ،فِـً بلذٍ الذي ّلذ فٍِا  ّ ،فٍِا بٍج هللا
الحزام  ّ ،على أرضِا ًشل الْحــً ألّل هزة  ّ ،لـوا اشخذ إٌذاء الـوشزكٍي للزسْل صلى هللا علٍَ ّ سلن
ّ صحابخَ فً هكت  ،أهزٍ هللا حعالى بالِجزة إنً الوذٌٌت .
فلوا خشج صلى هللا علٍَ ّ سلن هي هكت ًظز إلٍِا ًظزة الـوحب الْفـً  ّ ،أخذ ٌْدعِا ُْ ّ ،
ٌقْل  ّ ( :هللا إًك لـخٍز أرض هللا  ّ ،أحب أرض هللا إلى هللا  ّ ،لْ ال أًـً أخزجج هٌك ها خزجج ) .
ّ بعذ ثواًـ ً سٌْاث  ،كخب هللا لٌبٍَ صلى هللا علٍَ ّ سلن أى ٌعْد إلى هكت فاحـحا ّ هٌخصزا  ،بعذ
أى اضطز إلى الخزّج هٌِا  ،فذخلِا الٌبً صلى هللا علٍَ ّ سلن فزحا يسشوسا ّ عفا عي أُلِا بزغن ها
فعلٍْ بـَ .
األسئهــــــخ :
أسئـهـــخ انفهى :
ـ  1ـ اقزشح ػُىاَب يُبسجب نهُص
ـ  2ـ يٍ خالل انُص ثًبرا كبَذ رزًيز يكخ انًكشيخ ؟
ـ  3ـ أكزت انجًهخ انزي رذل ػهً ػظى يحجخ انشسىل صهً هللا ػهيه نًكخ انًكشيخ
ـ  4ـ هبد أضذاد انكهًبد انزبنيخ يٍ انُص  :ـ يهزويب ـ حزيُب .
أسئـهـــخ انهغــــخ:
ـ  1ـ اسزخشج يٍ انُص  :ـ
فؼال صحيحب

جًغ يزكش سبنى

جًغ يؤَش سبنى

اسًب يىصىال

أداح َصت

اسى يفؼىل

ـ  2ـ أػشة يب رحزه حط في انُص .
ـ  3ـ صشف انفؼم ( ػفب ) في انًبضي يغ ضًبئش انًخبطت .
ـ  4ـ ثيٍ َىع انهًزح في انكهًزيٍ انزبنيزيٍ  :ـ أخز ـ اِشزذ
انىضؼيخ اإلديبجيخ :
هم سًؼذ ثبنشسىيبد انًسيئخ نهشسىل انكشيى صهً هللا ػهيه و سهى ؟ و هم سًؼذ خطجخ
انجًؼخ يزحذس فيهب إيبو ػٍ خصبل انُجي دمحم صهً هللا ػهيه و سهى ؟
ـ اكزت فقشح ال رقم ػٍ  12سطشا يزحذصب فيهب ػٍ حيبح انشسىل انكشيى و حسٍ يؼبيالره يغ اآلخشيٍ
يسزؼًال  :كبٌ أو إحذي أخىارهب ـ انفؼم انًبضي

