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 :ا هَ تِ يَ ة �ِ ورَ السُّ  طْ بِ رْ أَ  ن2 :التمرين األول 

 . ُبُدوا َربَّ َهذا اْلبَـْيتِ فـَْليَـعْ   ••                                                    ُسورَُة اْلَماُعون�

 .ضُّ َعـلى َطَعاِم اْلِمْسـِكنيِ وال حيَُ   ••                                                       ُسورَُة اْلِفيل�

 . ى َ@رًا َذاَت َهلَبٍ َسَيْصل  ••                                                     ُسورَُة قـَُرْيش  �

                        .  َتْضـِليلٍ  َعْل َكْيَدُهْم ِيف جيَْ َأَملْ   ••                                                   ُسورَُة اْلَمَسد   �

 أكمل التشّهد ن3: التمرين الثاين

 .. َو................النَِّيبُّ َو َرْمحَُة هللا ْيَك أَيـَُّهاَعـلَ .........................M الّزاِكَياُت M الطّيِّباُت الصََّلواُت M  اَلتَِّحّيات

َنا و َعـلى ِعَباِد هللا   ..............  ........ْن ال ِإَلَه ِإالّ هللا................، َأْشَهُد أَ .........................السَّالُم َعَليـْ

 َو َرُسولُه. ......................... و َأْشَهُد َأنَّ ُحمَمًَّدا .

 رَبِيع ْاَألوَّل ) –ٍمَنة آ  -  لسَّْعِديَّةاَحٍليَمُة   - َعْبُد اcَّ  -َعْبُد ْاملُطَِّلْب  َأْكِمْل ِمباَ يَلي (  ن2:التمرين الثالث

  لٍفيلِ اْ  عام................................. الثَّاِين َعَشر ِمْن ....ــْني ـــنَ ثْ الِ اْ  مَ وْ يَـ  –ليه وسلم صل هللا ع – ولُ سُ الرَّ دَ لِ وُ ـ �
عته ومرض.......................هو ..... وأبوه ....................هي......... -عليه وسلمصل هللا  -أم الرسول �

هي...........................

 أكتب ( صحيح) أو ( خاطئ ) أمام كل مجلة : ن1.5 : التمرين الرابع

 .................. ـاملَْسِجُد ُخمَصَُّص للصَّالِة َوطََلِب الِعْلم .   

 .................  .       طْ قَ فَـ  فُ رِ عْ أَ  نْ ى مَ لَ عَ  ةَ يَّ حِ ي التَّ قِ لْ أُ ـ 

 .................. ـ َأْدُخُل اْلَمْسِجَد ِبرِْجـِلي اْلُيْمـَىن َو َأْخُرُج ِبرِْجـِلي اْلُيْسرى . 

 يفرِ ي الشَّ وِ بَ يث النَّ دِ لحَ اْ  بْ تِّ رَ ن 1.5التمرين اخلامس :

دِ ـجِ ـسْ ـمَ ـالْ  ينِ ــْ تَ عَ ـــكْ رَ    عْ كَ رْ يَ لْ ــفَ    لَ خَ ا دَ ذَ إِ     أََحــُدُكـــْم   سَ لِ جْ يَ  أَنْ قَْبَل   
 

بالتوفيق

ا

en
cy

-ed
uc

ati
on

.co
m/ex

am
sالتالتمرين sةورة�� وُس
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دَسدد                     َساْلم

ّدددتشهمل التشهدد

 M  M ُواتواُت وووللََ ََّّلللص الصََّّ ........ُُت

هْشه.................. ،، َأ

هههولولُه.ه. وُس س َر
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