 االسم...................................... :
 النسب.....................:الفوج..........:

المراقبة المستمرة الثالثة
مادة  :التربية اإلسالمية
األسدس الثاني
السنة الثانية ثانوي إعدادي

_ مكـــــــــــــون القرآن الكريـــــم  7.( :ن )

السنة الدراسية4102 :ـ4102
بتاريخ 22 / 00 .10 .4102د
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 1ـ اكتب من قوله تعالى  ":يا أيها الناس إنا خلقناكم .....إلى قوله  ........بصير بما تعملون "
 2ـ اشـــــــــــــــــــرح ما يلـــــــــــــــــي :

ـ يلتكـــــــــم 5220( :ن )

 3ـ اعط مضمونــــــــــــا منـاسبــــــــــــا للنص أعاله :

/

( 4ن)

سورة الحجرات

ـ لم يرتـــــــــابوا 5220 :ن )

( 520ن )

 4ـ استخرج من النص أعاله مثاال توضيحيا عن كل حكم من أحكـــــــــــام النون الساكنة و التنوين  2 ( :ن )
اإلقــــــــــالب

اإلظهـــــار

اإلدغـــام الناقص

اإلدغـــام الكامل

اإلخفـــــاء

مكـــــــــــــــــــــــــــون الحديــــــــــــث الشريــــــــــــف  2220( :ن)
 1ـ أتمم الحديث التالي  :عن أنس بن مالك رضي هللا عنه قال :سمعت رسول هللا  -صلى هللا عليه وسلم  -يقول :قال هللا تبارك وتعالى  :يا
(  52.1ن) رواه الترمذي
ابن آدم .
 2ـ اشرح سياقيا ما يلــــــــــــي :

ـ خطــايا 5220 ( :ن)  /ـ لقيتنــي  5220( :ن)

 2ـ اعط مضمونا مناسبا للنص الحديثـــــــــي  5,0( :ن)

مكــــــــــــــــــــون التربيــــــــــــــة اإلعتقـــــــــــــادية  2220 ( :ن )
 1ـ أتمم الحديث التالي  " :عن أبي هريرة رضي هللا عنه قال :

قال رسول هللا صلى هللا عليه و سلم

 2ـ اشــــــــــرح ما يلـــــــــــي  :ـ قــــــــذف  5,20 ( :ن )
 3ـ اعــــــــــط مضمـــــــــــونا منــــــــــاسبا للنص الحديثي :

/

 :أتدرون من المفلس ( 1220ن)

رواه مسلم

ـ سفك دم هذا 5220( :ن )

( 520ن)

مكــــــــــــــــــــــــــــون التربيــــــــــــــــة التعبديـــــــــــــــــة  020 ( :ن )
 1ـ عرف سجــــــــــود السهـــــــــو القبلــــــــــــي  ,و اذكـــــــر دواعيـــــــــــــه  1 ( :ن)
 2ـ ذهبت إلى المسجد قصد أداء الصالة  ,فوجدت اإلمام قد سبقك  .بناء على ما تعلمته من أحكام صالة المسبوق  ,بين ما يجب عليك فعله  1( :ن)
 3ـ يراعي المسبــــــــــــــوق في صالته قاعدة القضاء في األقوال و البناء في األفعـــــــال  ,ما المقصود بهذه القاعدة ؟ (  1ن)
 4ـ عرف الكفـــــــــــــــــــــارة ’ و اذكـــــــــر أنــــــــــواع كفــــــــــــارة الصيـــــــــــام ’ و موجبــــــــــــاتها 220 ( :ن )

مكـــــــــــــــــــــــــون التربيـــــــــــــــــــة األســـــــــرية و االجتماعية  3( :ن )
امــــــــــــــــــأل الجـــــــــــــــــــــــدول التـــــــــــــــــالي  3 ( :ن )
الفضيلة التي تناسب هذا السلوك

السلـــــــــــــــــوك
تلميذ يتودد إلى أصدقائه و ال يفتخر عليهم
شخص يجود بما عنده من طعام رغم حاجته إليه
تلميذة تختار من ُت َرغبها في عمل الخير و ُتصاحبها
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الدليـــــــــــل الشرعي

