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 ) درس هللا القادر ـــــ سورة النبأ (                   ــ اقرأ اآليات الكريمة ثم أجب عن اآلتي:   1

آداب  السيرة النبوية الحديث الشريف أحكام التالوة القران الكريم
 اإلسالم

ــ شرح بعض األيات 
 الكريمة

ــ تفسير بعض الكلمات 
 القرانية 

ــ يستنبط من اآليات 
 درة هللا تعالىدالئل ق
 

يبن الالم القمرية ــ 
 والالم الشمسية

ــ يطبق حاالت أحكام لفظ 
 –الجاللة )الترقيق 

  التفخيم(
يتعرف على حروف ــ 

 القلقلة وأقسامها

فسر معاني المفردات ــ ي
 الصعبة 

_ يستنتج األعمال التي 
تدل على المثابرة 

 واالجتهاد
_ يستنبط أسباب مرافقة 

 عليه الرسول صلى هللا
 وسلم في الجنة

يتعرف على شخصية عمر 
بن الخطاب رضي هللا عنه 

يستنتج أبرز صفاته  ـــ
 وأهم أعماله

 
 
 

يوضح مفهوم 
الشجاعة ويعدد 
 مجاالت الشجاعة

ــــ يستنبط 
 ثمرات الشجاعة

  اسم الطالب
   الصف والشعبة

   الخامسالصف  التربية االسالميةُمَراَجعَةُ 
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 ــ اقرأ اآليات الكريمة ثم أجب عن اآلتي:                     ) درس هللا القادر ـــــ سورة النبأ ( 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 ــ صل المفردة القرآنية بالمعنى المناسب 2

 ) ب (                      )  أ  (                                           

 النبإ العظيم                                                 السحب 
 مختلفون                                                    استقرارا 

 مهادا                                                       الماء العذب 

                 يوم القيامة                                        سباتا 

 المعصرات                                                  بين مصدق ومكذب 

 ماء ثجاجا                                                  راحة لإلنسان 

 ــ اذكر الحكمة من قيام الساعة : 3
   ............................................................................. 

 ـــ حدد من اآليات الكريمة ما يفيد المعاني التالية : 4

 النوم راحة لبدن اإلنسان 
........................................................................ 

 

ْحَمنِ  للّاِ  بِْسمِ ﴿  ِحيمِ  الرَّ ﴾ الرَّ  
 َسيَْعلَُمونَ  َكّلَّ ﴾ ٣﴿ ُمْختَِلفُونَ  فِيهِ  ُهمْ  الَِّذي﴾ ٢﴿ اْلعَِظيمِ  النَّبَإِ  َعنِ ﴾ ١﴿ يَتََساَءلُونَ  َعمَّ 
﴾ ٧﴿ أَْوتَاًدا َواْلِجبَالَ ﴾ ٦﴿ ِمَهاًدا اْْلَْرضَ  نَْجعَلِ  أَلَمْ ﴾ ٥﴿ َسيَْعلَُمونَ  َكّلَّ  ثُمَّ ﴾ ٤﴿

 َوَجعَْلنَا﴾ ١٠﴿ ِلبَاًسا اللَّْيلَ  َوَجعَْلنَا﴾ ٩﴿ ُسبَاتًا نَْوَمُكمْ  اَوَجعَْلنَ﴾ ٨﴿ أَْزَواًجا َوَخلَْقنَاُكمْ 
﴾ ١٣﴿ َوهَّاًجا ِسَراًجا َوَجعَْلنَا﴾ ١٢﴿ ِشَداًدا َسْبعًا فَْوقَُكمْ  َوبَنَْينَا﴾ ١١﴿ َمعَاًشا النََّهارَ 

اًجا َماءً  اْلُمْعِصَراتِ  ِمنَ  َوأَنَزْلنَا  َوَجنَّات  ﴾ ١٥﴿ َونَبَاتًا اَحب   بِهِ  ِلّنُْخِرجَ ﴾ ١٤﴿ ثَجَّ
﴾ ١٦﴿ أَْلفَافًا  
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 .الماء سبب إلحياء األرض 
      ...................................................................... 

 ــ استنتج أثر اإليمان باليوم اآلخر على المؤمن في المجاالت اآلتية: 5

 أثر اإليمان باليوم اآلخرعلى المؤمن المجال

 ............................................... عبادة هللا تعالى

 .............................................. أخالقه

 .............................................. عالقاته مع الناس

 ............................................... خدمته لوطنه

 ـــ أنظم مفاهيمي من خالل المخطط اآلتي: 6

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 هللا القادر عزوجل

 حقيقة قيام الساعة

 موعد قيام الساعة علمه عند هللا

موقف غير المؤمنين من البعث 
إنكاره

المؤمن يستثمر الدنيا في طاعة 
 هللا تعالى

 من دالئل قدرة هللا تعالى 

 خلق اْلرض مبسوطة ممهدة ليعيش عليها الناس

 خلقت الجبال لتثبيت اْلرض

 خلق الناس أزواجا ليتكاثروا

والنهار للعملخلق الليل للراحة والنوم ,   

 المؤمن يشكر هللا على نعمه
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 أجب عن اآلتي.                 ) درس الطريق إلى الجنة ( ــ اقرأ الحديث الشريف ثم 7
 ــــ صل الكلمات اآلتية بالمعنى المناسب : 7

 )  أ  (                                                ) ب (      
  زعيم                                                معه الحق 
                        ضامن وكافل                       الربض 

 المراء                                               أدنى درجات الجنة 

 محقا                                               المجادلة المؤدية إلى خصومة 

 ـــ صنف أنواع الصدق التالية أمام كل دليل مع بيان فائدة كل نوع: 8     

 (  -ترك الغيبة  –عدم الظن والشك في اآلخرين  –)عدم التسرع في نقل الخبر                 

      

 

 الفائدة         نوع الصدق      الدليل                 

إياكم والظن فإن الظن أكذب الحديث " رواه البخاري 
 ومسلم

................. .................... 

 .................... ................. كفى بالمرء كذبا أن يحدث بكل ما سمع  " رواه مسلم

 .................... ................. (12الحجراتوال يغتب بعضكم بعضا  )

المراء  زعيم ببيت في ربض الجنة لمن تركقال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم " أنا 
على أوإن كان محقا وببيت في وسط الجنة لمن ترك الكذب وإن كان مازحا وببيت في 

 الجنة لمن حسن خلقه" 
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 ـــ أتامل النصوص اآلتية وأستنتج األعمال المؤدية إلى الجنة : 9

 ا إلى الجنة ) رواه مسلم (:" من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل هللا له به طريق 
...................................................................... 

 "أفشوا السالم وأطعموا الطعام وصلوا األرحام وصلوا الليل والناس نيام تدخلوا الجنة بسالم " 

....................................................................... 

                                

 ـــ وضح مكانة العقل في اإلسالم.                                ) درس نعمة العقل ( 10
 

 ـــ ................................... 2ـــ ......................................  1     
 

 ـــ عدد وسائل تنمية العقل. 11
 
 ـــ ..................... 3ــ .............................  2.......................... ـــ...... 1  
 

 ـــ ما ثمار إعمار العقل. 12
 

 ـــ ...................... 3ــ .............................  2ــ .............................  1   
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 نعمة العقل

 مكانة العقل في اإلسالم

 اهتم اإلسّلم بالعقل ْلنه

 أداة معرفة هللا تعالى

 وسائل تنمية العقل ثمار إعمال العقل

الحق  أداة التمييز بين
 والباطل

 حفظ القرآن

 أساس التكليف بالعبادات

 االجتهاد

 الرياضة

التقدم العلمي 
 والتكنولوجي

 طلب العلم

 حسن الخلق القراءة

فعل الخير واالبتعاد عن 
 الشر
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 ـــ عدد آداب الطريق في اإلسالم .                                        ) آداب الطريق ( 14
 ـــ ..................................... 2ـــ ...........................................  1     

 ـــ وضح فوائد االلتزام بآداب الطريق وآثارها اإليجابية على حياة الفرد والمجتمع في الجدول اآلتي: 15

 آثرها على المجتمع آثرها على الفرد
....................................... ........................................ 

 ....................................... نيل محبة الناس واحترامهم
 المساهمة في التقليل من حوادث السير ......................................

 ــ أنظم مفاهيمي من خالل المخطط اآلتي:         16

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 آداب الركوب

كف اْلذى عن 
الطريق مثل عدم 
إلقاء اْلوساخ على 

 الطريق

إزالة اْلذى عن 
الطريق من خّلل: 
إزالة اْلذى كالزجاج 

 أو الحجارة

التواضع في 
الطريق ويكون 
بحسن التعامل مع 

 الناس

خفض الصوت في 
الطريق ,حتى 
النزجع الناس 
 باْلصوات العالية

إفشاء السّلم 
 ورد السّلم

 
 
 
 
 
 
 
 
 

الحكمة من اْلمر 
بإفشاء السّلم 

ن الناس المحبة بي
 من خير اْلعمال

فوائده : تحقيق 
اْلمن , 

والمحافظة على 
 سّلمة الناس

احترام قواعد 
السير وإشارات 

 المرور

مساعدة المحتاج 
مثل:مساعدة من 
يحتاج لحمل 
 اْلمتعة

داللة ضال 
الطريق إلى 
المكان الذي 

 يريده

الشعور على الفرد: 
وز بمحبة بالمساعدة , الف

 هللا ورسوله

انتشار على المجتمع: 
اْللفة بين أفراد المجتمع 

 , نظافة الطرقات

 آثار االلتزام بها

 آداب الطريق
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 درس صالة الجمعة والعيدين (     ـــ  اختر اإلجابة الصحيحة لكل مما يلي:                      )  17       

 حكم صالة الجمعة على الرجل القادر: -1

 )    واجبة    ـــــــ       سنة مؤكدة      ــــــ        مستحبة      (                             
 خطبتي صالة العيد تكون : – 2       

 ـــ   بعد الصالة   ـــــ    قبل الصالة وبعد الصالة     ()  قبل الصالة      ـ                                   

 صالة الجمعة تؤدى ركعتين مع الخطبة في: – 3             

 )     البيت           ــــــ        المسجد      ــــــ          البر         (                                      

 صالة الجمعة في المسجد يصليها : من لم يحضر – 4             

 )   جماعة مع إخوته ركعتين  ــــــ   أربع ركعات ظهرا  ـــــ   ثالث ركعات (                                    

 حكم صالة العيد:  - 5             

       ـــــــ        سنة مؤكدة         (  )     واجبة      ـــــــ        مستحبة                                          

 خطبة صالة الجمعة تكون : – 6       
 )      بعد الصالة    ـــــ    قبل الصالة      ــــــ      قبل الصالة وبعد الصالة (                      

 وقت صالة العيد :  - 7         

 قبل طلوع الشمس  ـــــــ   بعد طلوع  الشمس قدر رمح أو رمحين( )   بعد صالة الفجر  ــــــ                

 عدد تكبيرات العيد في الركعة األولى : – 8          

 )   ست تكبيرات   ــــــ      خمس تكبيرات    ــــــ       ثالث تكبيرات   (                     

  ة :ــ عدد تكبيرات العيد في الركعة الثاني 9          

 )    خمس تكبيرات    ــــــ      ثالث تكبيرات   ــــــ     ست تكبيرات   (                                 
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 ــــ ما اآلثار اإليجابية لاللتزام بأداء صالة الجمعة والعيدين على المسلمين 18 

 ..............................ـــ .......... 2ـــ ........................................  1    
 ـــ وضح اآلداب المشتركة في العيدين واآلداب الخاصة بكل منهما في الجدول اآلتي: 19

 عيد األضحى عيد الفطر اآلداب
   المشتركة
  اإلفطار قبل صالة العيد الخاصة

 ــــ  أنظم مفاهيمي من خالل المخطط اآلتي: 20

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 صّلة الجمعة وصّلة العيدين

 ضالة الجمعة

: فرضحكمها  

العيدينصالة   

: سنة مؤكدةحكمها  

: بعد طلوع الشمس وقتها  

تصلى ركعتين , الركعة اْلولى ست تكبيرات كيفية صالة العيدين: 
بعد تكبيرة اإلحرام, والركعة الثانية خمس تكبيرات بعد تكبيرة 

 القيام

إحياء ليلة العيد بالصّلة وتّلوة القرآن , آداب صالة العيدين: 
 االغتسال والتجمل بالثياب

: وقت صّلة الظهروقتها  

ي فريضة أخرى بنفس صّلة ركعتين كأكيفية صالة الجمعة: 
 الشروط واْلحكام

الغسل , التطيب , وقص اْلظافر , والسواك , آداب صالة الجمعة: 
 االستماع لخطبة الجمعة

عرفة المصلين التواصل وزيادة المودة , ماآلثار اإليجابية لاللتزام بأداء صالة الجمعة والعيدين على المسلمين: 
 أحوال بعضهم البعض , مضاعفة اْلجر والثواب
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 ــــ اقرأ اآليات الكريمة ثم أجب عن اآلتي:                       ) درس هللا الحكم العدل عزوجل ( 12

 

 

 

 

 

 ــــ صل المفردة القرآنية بالمعنى المناسب : 22
 )  أ  (                                           ) ب (            
                                باطال كذبا       يوم الفصل 

 الصور                                          في سن واحدة 

 أفواجا                                           البوق الذي ينفخ فيه الملك إسرافيل 

 أحقابا                                           جزاء موافقا ألعمالهم 

                       اسم من أسماء يوم القيامة                       لغوا 

 أترابا                                             أزمنة طويلة 

 جزاء وفاقا                                        جماعات كثيرة 

 ـــــ " علل " وصف القرآن الكريم ألحداث يوم القيامة 23  

          ......................................................................... 
 ــــ  " علل "  وصف القرآن الكريم ألنواع نعيم الجنة. 24  

           ........................................................................ 

 

 َوفُتَِحتِ ﴾ ١٨﴿ أَْفَواًجا فَتَأْتُونَ  الصُّورِ  فِي يُنفَخُ  يَْومَ ﴾ ١٧﴿ ِميقَاتًا َكانَ  اْلفَْصلِ  َيْومَ  إِنَّ " تعالى قال
﴾ ٢١﴿ ِمْرَصاًدا َكاَنتْ  َجَهنَّمَ  إِنَّ ﴾ ٢٠﴿ َسَرابًا َفَكانَتْ  اْلِجبَالُ  َوُسيَِّرتِ ﴾ ١٩﴿ أَْبَوابًا فََكانَتْ  اءُ السَّمَ 
ِبثِينَ ﴾ ٢٢﴿ َمآبًا ِلّلطَّاِغينَ   اَوَغسَّاقً  َحِميًما إاِلَّ ﴾ ٢٤﴿ َشَرابًا َوالَ  بَْرًدا فِيَها يَذُوقُونَ  الَّ ﴾ ٢٣﴿ أَْحقَابًا فِيَها الَّ

 َشْيء   َوُكلَّ ﴾ ٢٨﴿ ِكذَّابًا بِآيَاِتنَا َوَكذَّبُوا﴾ ٢٧﴿ ِحَسابًا يَْرُجونَ  الَ  َكانُوا إِنَُّهمْ ﴾ ٢٦﴿ ِوفَاقًا َجَزاءً ﴾ ٢٥﴿
﴾ ٣٢﴿ ْعنَابًاَوأَ  َحَدائِقَ ﴾ ٣١﴿ َمفَاًزا ِلْلُمتَِّقينَ  إِنَّ ﴾ ٣٠﴿ َعَذابًا إِالَّ  نَِّزيَدُكمْ  فَلَن فَذُوقُوا﴾ ٢٩﴿ ِكتَابًا أَْحَصْينَاهُ 
ن َجَزاءً ﴾ ٣٥﴿ ِكذَّابًا َوالَ  لَْغًوا فِيَها يَْسَمعُونَ  الَّ ﴾ ٣٤﴿ ِدَهاقًا َوَكأًْسا﴾ ٣٣﴿ أَتَْرابًا َوَكَواِعبَ  بِّكَ  ِمّ  َعَطاءً  رَّ

﴾٣٦﴿ ِحَسابًا  
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 الل اآليات الكريمة كما في الجدول اآلتيـــ  قارن بين المؤمنين وغير المؤمنين يوم القيامة من خ 25 

 غير المؤمنين المؤمنين وجه المقارنة
 ...................... وجوههم ناعمة  وجوههم
 ....................... .................. شرابهم
 فعل المعاصي ................. أعمالهم
 ....................... الجنة النتيجة

 ـ أنظم مفاهيمي من خالل المخطط اآلتي:ـــ 26

 

 

 

 

 

 

 

 

 ــــ اقرأ الحيث الشريف ثم أجب عن اآلتي:         ) درس مع رسولي صلى هللا عليه وسلم في الجنة( 27

 

 

 

 هللا الحكم العدل عزوجل

 يوم القيامة

 جزاء المتقين عقاب الضالين
 أحداث يوم القيامة

ــــ مصيرهم نار جهنم 1  
ـــ البثين فيها أزمنة طويلة 2  

    ـــ شرابهم الحميم  3

 سعادة المؤمن يوم القيامة

ـــــ يتنعمون بالبساتين  1
 النضرة

ــــ يفوزون بالحور العين 2  
ـــــ يشربون من أنهار من  3

 لبن وعسل

 حال المتقين

ـــ  2ــ النفخ في الصور  1
 تنشق السماء  تنهدم الجبال

ــــ 3  الفوز بالجنة 
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 ـــــ  صل الكلمات اآلتية بالمعنى المناسب :28

  ما يساعدني على أن تكون معي في الجنة فآتيه بوضوئه                         قدم لنفسك 

  أوغير ذلك                           أي كثرة السجود 

 فأعني على نفسك                    أحضر له الماء الذي يتوضأ به 

  بكثرة السجود                        أتريد شيئأ آخر غير مرافقتي في الجنة 
 به ربيعة األسلمي عند رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ــــ  ما العمل الذي كان يقوم 29 

     .................................................................................. 

 ـــ وضح األخالق التي تحلى بها الصحابي ربيعة األسلمي رضي هللا عنه. 30

     .................................................................................. 

 ــــ من الحديث الشريف عمال يؤدي إلي مرافقة الرسول صلى هللا عليه وسلم في الجنة 31

 ـــ ..................... 3ـــ .................................  2ـــــ ...........................  1    

 االجتهاد.ــــ من ثمرات المثابرة و  33

 ــــ ....................................... 2ـــ  ...................................   1   

 

 

عن أبي فراس ربيعة بن كعب اْلسلمي رضي هللا عنه قال : كنت أبيت مع رسول هللا صلى هللا عليه وسلم 
فآتيه بوضوئه وحاجته, فقال لي "سلني" فقلت : أسالك مرافقتك في الجنة فقال : " أوغير ذلك؟ قلت : هو 

 اه مسلم (ذاك قال " فأعني على نفسك بكثرة السجود"   ) رو
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 ـــ ابدي رأيك في العبارات اآلتية: 34  

 غير موافق موافق العبارات
   يكافئ الناس ويشكر من يخدمه

 .  يقصر في أداء العبادات ويأمل دخول الجنة
   يزيد في العمل الصالح فتزيد حسناته وترتفع منزلته في الجنة
   يكثر من السجود ألنه أقرب حالة يتقرب بها المسلم هلل تعالى

 ـــ أنظم مفاهيمي من خالل المخطط اآلتي: 35 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ول صلى هللا عليه مرافقة الرس
وسلم

 األعمال التي تؤدي إلى مرافقة الرسول صلى هللا عليه وسلم في الجنة

حب هللا تعالى ورسوله صلى هللا عليه وسلم 
 طاعة هللا تعالى

 كثرة السجود
 أداء النوافل

من أسباب مرافقة الرسول صلى هللا عليه 
 وسلم

سباب مرافقة الرسول صلى هللا عليه وسلممن أ  

 األعمال التي تدل على المثابرة واالجتهاد

 المحافظة على الصّلة

الخشوع والدعاء في 
 السجود

ــ طاعة هللا تعالى ورسوله صلى هللا عليه وسلم  1  
ــــ التحلي بالصبر والبعد عن اليأس 2  

ـــ حسن الخلق 3  
 

دخول من ثمراتها : 
 الجنة

http://www.shk.ampss.ae/
mailto:info@ampss.ae


                                         

  مدرسة المنارة الخاصة )الشامخة(
 

                                                                                     

             Tel: 025858621 / 025858760    www.shk.ampss.ae    info@ampss.ae: mail E    رائدة في الفكر واألداء والمخرجات : مؤسسة تعليمية  رؤية المدرسة
 ق الشراكة في المجتمع المحلي ليؤهل جيالً يملك المعارف والمهارات والقيم، وينتمي للوطن: أداء مؤسسي متطور يضمن الجودة في المخرج ويحقرسالة المدرسة

 ) درس الشجاعة (              ــــ ما مفهوم الشجاعة.                                          36

   .................................................................................................. 

 ـــــ  عدد مجاالت الشجاعة. 37

 ..............ــــ ........ 3ـــ ..............................  2ــــ ................................  1  

 ــــ استنتج الثمرات التي يجنيها المسلم عند تحليه بالشجاعة. 38

 ـــ ........................ 3ـــ ..............................  2ـــ ..............................  1  

 ـــ أنظم مفاهيمي من خالل المخطط اآلتي: 39

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مفهوم الشجاعة

 الشجاعة

ت الشجاعةمجاال  

جرأة القلب وقوة النفس , والثبات , 
واإلقدام ,والصبر على تحصيل 

ْلمور النافعة ومواجهة اْلمور ا
 الصعبة

 ثمرات الشجاعة

ـــ الشجاعة في القيادة والطموح 1  
ــــ الشجاعة عن الدفاع عن النفس 2  

ــ الشجاعة في اتخاذ القرار 3  
ــ الشجاعة في إبداء الرأي 4  

ـــ التحلي بالفضائل  1  
ــ يتعود على الصبر وضبط  2

 النفس
ـــ ينال محبة هللا تعالى  3

 ورسوله
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 )درس عمر بن الخطاب(. إشارة)صح( أمام العبارة الصحيحة وإشارة ) خطأ(أمام العبارة الخطأ: ـــ ضع40

 )          (                         .أسلم عمر بن الخطاب في السنة السادسة من النبوة 

 )          (             .يلتقي نسب عمر بن الخطاب مع نسب رسول هللا في عبدالعزي 

 بن الخطاب رضي هللا عنه قبل عام الفيل بثالث عشرة سنة.        )          ( ولد عمر 

 )          (     .تزوج عمر بن الخطاب رضي هللا عنه أم كلثوم بنت علي بن أبي طالب 

 )          (               .أشار عثمان بن عفان على عمر بن الخطاب بتدوين الدواوين 

 ات عمر بن الخطاب رضي هللا عنه.ــــ  وضح أهم إنجاز  41

 ـــ .................. 3ــــ .............................  2ــــ ...................................   1   

 ـــ أنظم مفاهيمي من خالل المخطط اآلتي: 42

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 عمر بن الخطاب رضي هللا عنه

يل بن عديالخطاب بن نفأبوه:   
أم كلثوم بنت علي بن أبي طالبزوجته:  
بعد عام الفيل بثّلث عشرة سنةمولده:   

في السنة السادسة من النبوةإسالمه:   

 نسبه
 من أبرز صفاته رضي هللا عنه من أهم أعماله

قوي وشجاع , متواضع , عالم بكتاب  
 هللا , رفقه بالناس ورعايتهم

أول من وضع التاريخ الهجري , أول 
من وضع بيت المال , أول من وسع 

 المسجد النبوي
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 ) اإلنسان والكون (                       ـــ وضح مظاهر عناية هللا تعالى باإلنسان.          43

   .............................................................................................. 

 ــــ عدد مكانة اإلنسان في الكون. 44

 ـــ ................... 3ـــ ............................... 2ــ .................................  1   

 ــــ استنتج مهمة اإلنسان في الكون. 45

 ـــ ..................... 3ـــ ............................  2ـــ ...................................  1  

 ـــ أنظم مفاهيمي من خالل المخطط اآلتي: 46

 

 

 

 

 
 

 اإلنسان والكون

سخر له اْلرض , سخر له 
الشمس والقمر, سخر له اْلنعام 

 , سخر له الماء

تعالى  مظاهر عناية هللا
مهمة اإلنسان في  األرض مهد اإلنسان مكانة اإلنسان في الكون باإلنسان

 الكون

تسوية اإلنسان , وبث الروح فيه, 
خلقه هللا تعالى في أحسن صورة , 
توفير أسباب العيش الكريم له, 

 وهبه نعمل العقل

عبادة هللا تعالى وشكره 
, عمارة اْلرض , اقامة 

 العدل بين الناس

دوران اْلرض , جاذبية 
اْلرض , صّلحية 

اْلرض للزراعة , كوكب 
 اْلرض كروي
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