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هادة التربية اإلسالهية (عٌاصر اإلجابة)
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ثاًيا :االقتداء واالستجابةً 6( :قط)
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 )3بذأت دعٕة انرسٕل صهى هللا عهٍّ ٔسهى سرٌة)ٌ 1( .

 )4جصهى صالة انحرأٌح فً شٓر ايض ٌ)ٌ 1( .
 )5ق ل اسٕل هللا صهى هللا عهٍّ ٔسهى " :ناق ما ض ناإي ن اواح ل ب اغف الها ا قدما ناذنبه"1( .
ٌ)
ثالثا :القسط والحكوةً 6( :قط)
 )1آيُث ب هلل ٔبرس نة يٕسى عهٍّ انسالو اغى إغراءات انسهطة ٔانًهك ٔاغى انحعذٌب انذي َ نٓ يٍ فرعٌٕ.

()ٌ 1.5
 )2اسحج ب هللا نذع ئٓ ٔازقٓ يٕنٕدا اغى أَٓ ع قر ال جهذ)ٌ 1.5( .
 )3اَِطالق انرفق ٔانهٍٍ ()ٌ 1
انًٕعظة ب نحً ًْ أحسٍ ()ٌ 1

انحهطف فً انخط ب ي أيكٍ ()ٌ 1

