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السؤال األول8(:ن)
 - 1ما هً حقٌقة العبادة؟
 - 2بٌن منزلة و فضل الصالة؟ وما هو حكم تاركها؟
 - 3اذكر أسرار وحكم الصالة؟

السؤال الثاني(12ن)
 - 1أكمل قوهل تعالى  ":قُق ْل َعَت َععالَع ْلوا َعْل ُق َعا َعح َّررَع َعبُّب ُق ْل

َعلَعْل ُق ْل ...

ون (" )153
لَع َععلَّر ُق ْل َعَتتَت ُق
َّرق َع

األنعام 153-152

 - 2استخرج من اآلٌات عشر وصاٌا مهمة ثم اشرحها.

بالتوفيق
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األجوبة النموذجٌة
السؤال االول:
 - 1حقٌقة العبادة  :هً كل ماٌرضاه هللا تعالى من أقوال وأفعال ظاهرة وباطنة وهً تتضمن شٌئٌن :
الخضوع الوامر هللا  ،مع كامل الحب له.
فلٌست العبادة صالة وزكاة وصوم وحج فقط بل هً تسع الحٌاة كلها فحتى االكل والشرب واللعب هو عبادة إذا صحت النٌة .
 *2منزلتها  :هً عمود الدٌن قال ـ ص ـ " رأس االمر االسالم وعموده الصالة " وهً أول ما أوجبه هللا من العبادات وفرضت فً السماء دون
غٌرها وهً أول ما ٌحاسب علٌه العبد ٌوم القٌامة .
* فضلها  :تمحو الذنوب وٌرفع هللا بها درجات المؤمن فً الجنة وٌقترب العبد من ربه أكثر الن أقرب موضع هو السجود .
* اثم تاركها  :قال ـ ص ـ " من حافظ علٌها كانت له نورا وبرهانا ونجاة ٌوم القٌامة ومن لم ٌحافظ علٌها لم تكن له نورا وال برهانا وال نجاة
وحشر ٌوم القٌامة مع قارون وفرعون وهامان وأبً بن خلف "
 3ـ من أسرارها وحكمها :
* الصالة سبب فً زٌادة االٌمان وتحسٌن االخالق .
* هً قوة روحٌة ونفسٌة تعٌن فً الصبر على الشدائد.
* تعتبر تربٌة بدنٌة ورٌاضة عقلٌة تساعد على التركٌز
* تعلمنا تنظٌم أوقاتنا والمحافظة علٌها
-1

* تغرس فٌنا قٌم الوحدة واالخاء والتواضع والتعاٌش.

السؤال الثاني:

 - 3قال تعالى ":قُق ْل َعَت َععالَع ْلوا َعْل ُق َعا َعح َّررَع َعبُّب ُق ْل

َعلَعْل ُق ْل ...

ون (" )153
لَع َععلَّر ُق ْل َعَتتَت ُق
َّرق َع

األنعام 153-152

 -1تحرٌم الشرك :اي عبادة هللا وحده والبعد عن الخرافات والسحر والشعوذة.
 -2االحسان للوالدٌن  :باللطف فً المعاملة والحب واالحترام وعدم اهانتهما.
-3رعاٌة االبناء :وعدم قتلهم مخافة الفقر ألن هللا هو الذي ٌرزقهم.
 -4تحرٌم القرب من الفواحش :سواء كانت افعاال او اقواال ظاهرة او باطنة وحذر من االقتراب قبل الوقوع.
 -5حرمة قتل النفس :ألنه من الكبائراال اذا استحق ذلك.
 -6حفظ مال الٌتٌم  :بتنمٌته واالنفاق علٌه بقدر الحاجة.
 -8/7العدل فً القول والكٌل والمٌزان  :بالصدق فً الشهادة وعدم سرقة اموال الناس واكلها بالباطل.
 -9الوفاء بالعهد :سواء مع هللا او مع الناس والن صاحبه مسؤول فً الدنٌا واآلخرة.
 -10اتباع الصراط المستقٌم :النه اقرب الطرق وهو سبب للسعادة فً الدارٌن.
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