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  الجزء الثاني 
  نقاط)  : 08اإلدماجية (التقويمية الوضعية   

ى الناس رسال لھدايتھم إلى الطريق الصحيح وينزل عليھم كتبا      كان هللا يرسل إل  السند : 
  .عن طريق الوحي 

  اقرأ الفقرة جيدا ثم ضع الكلمة المناسبة في مكانھا المناسب  التعليمة:
      –بنت خويلد  خديجة  - اقرأ   –ورقة ابن نوفل  - زملوني زملوني –موسى عليه السالم 

   –غار حراء  –السالم جبريل عليه  –أربعون سنة 
  كان الرسول صلى هللا عليه وسلم يحب الخلوة بنفسه و لما بلغ من العمر ......................       

  وبينما ھو كعادته  يتعبد في ...........................حتى نزل عليه الوحي ...............................
    ا بقارئ فقال له اقرأ ، فقال له ما أنا بقارئ ، فضمه إلى صدره فقال له .................فرد ما أن

   .و قال له : اقرأ بسم ربك األعلى الذي خلق ...إلخ
  إلى بيته يرتجف وھو يقول .................................عاد الرسول صلى هللا عليه و سلم         

  ته عند ابن عمھا .............................فھدأت من روعه زوجته ولما حكى لھا ما جرى له أخذ
  ................نزل على سيدنا ...........................أالذي ) الناموس (فقال له إنه الوحي 

 وسيخرجك قومك ويا ليتني أكون حيا ألنصرك .

 يا أبنائي بالتوفيق 

حافظو على 
 نظافة الورقة
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