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

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

السنة الدراسية4102 -4102
بتاريخ 22/ 00 . 10 . 4102 :د

مكـــــــــــــــون القـــــــــــــــــــرآن الكـــــــــــــــــــريــم  5.5(:ن)
1ـ اكتب من قوله تعالي  " :و إذا غشيهم موج  .............إلى قوله  ...........عليم خبير "
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 2ـ اشرح ما يلي :
ـ ختـــــــــار ( 5,3ن)

سورة لقمان

( 5.3ن)

/

ـ فال تغرنكـــــــــم ( 5,3ن)

/

ـ غشيهــــــــــــم (  5,3ن)

 3ـ اعط مضمـ ــــــــــــونـــــــــا منـــــــــــاسبــــــــا للنـــــــــــص أعـــــــــــــــــــــــــــاله :

( 5.3ن)

مكـــــــــــــــــون الحديـــــــــــــث الشريــــــــــــف  3( :ن)
 1ـ أتمم الحديث التالي  :عن ابن عباس رضي هللا عنهما قال  " :كنت خلف النبي صلى هللا عليه و سلم  ,فقال  :يا غالم (  1.3ن )

رواه الترمذي

 2ـ اشــــــــــــرح ما يلــــــــــــي :
ـ تجــــــــــــاهك  5.3 ( :ن )

ـ احفـــــــــــــظ هللا  5.3 (:ن )

3ـ اعط مضمونا مناسبا للنــــــــص الحديثــــــــــــــــي :

(  5.3ن)

مكــــــــــــــــــــــــــــــــون التربيــــــــــــة التعبديـــــــــــــــــة  7.5 ( :ن)
الص َال ِة َف ْ
س ُحوا ِب ُرؤوسِ ُك ْم َوأَ ْر ُجلَ ُك ْم إِلَى ا ْل َك ْع َب ْي ِن ۚ
ام َ
اغسِ لُوا ُو ُجو َه ُك ْم َوأَ ْي ِد َي ُك ْم إِلَى ا ْل َم َراف ِِق َو ْ
ـ قال تعالىَ " :يا أَ ُّي َها ا َّلذِينَ آ َم ُنوا إِ َذا قُ ْم ُت ْم إِلَى َّ
صعِيدً ا َط سي ًبا
سا َء َفلَ ْم َت ِجدُوا َما ًء َف َت َي َّم ُموا َ
س َف ٍر أَ ْو َجا َء أَ َح ٌد ِم ْن ُك ْم مِنَ ا ْل َغائِطِ أَ ْو ََ َم ْس ُت ُم ال سن َ
ض ٰى أَ ْو َعلَ ٰى َ
َوإِنْ ُك ْن ُت ْم ُج ُن ًبا َفا َّط َّه ُروا ۚ َوإِنْ ُك ْن ُت ْم َم ْر َ
ٰ
َّ
س ُحوا ِب ُو ُجو ِه ُك ْم َوأَ ْيدِي ُك ْم ِم ْن ُه ۚ َما ُي ِري ُد هللا ُ لِ َي ْج َعل َ َع َل ْي ُك ْم مِنْ َح َر ٍج َو َلكِنْ ُي ِري ُد لِ ُي َط سه َر ُك ْم َولِ ُيتِ َّم ن ِْع َم َت ُه َع َل ْي ُك ْم َل َع َّل ُك ْم َت ْ
ش ُكرُونَ ".
ام َ
َف ْ
سورة المائدة األية 6

 1ـ استخــــــــرج فرائض الوضوء المذكـــــــــــورة في اآليــــــــــــــــة  1( :ن)
 2ـ اذكــــــــــــــــر باقي فرائــــــــــض الوضوء  5..3( :ن)
 5ـ متـــــى يُرخــــــــــــص التيمـــــــــــم ؟ (5..3ن)
 4ـ عـــــــــــــــرف الصـــــــــالة لغة و اصطالحــــــــــا 1( :ن )
 3ـ اذكــــــــــــــــر فرائـــــــــــــض الصالة 4( :ن)

مكـــــــــــــــــــــــون التربيــــــــــــــــــــة األسريـــــــــــــة و اإلجتمــــــــــاعية  1.5 ( :ن)
ـ تعــــرفت في درس أثر الفضائل في المجتمع على ثالث فضــــائل  :اذكرهـــــــــــــا  ,و عرفهــــــــــا  1.3( :ن)

مكــــــــــــون التربيــــــــــــــــة الصحيـــــــــــة و الوقائيــــــــــــــة  5.5( :ن)

َّللا عنهما قالُ :كنتُ غالماً في ِح ْجرِ رسول ه
س َل َم َة رضي ه
ي ُ
س هلم ،و َكانتْ ي َ ِدي تَ ِِط ُ
ص ّلى َّللا ُ َع َليْهِ و َ
َّللا َ
ـ عن عمر بن أبي َ
س ِّم ه
ص ْح َفةِ فقال لي رسولُ ه
ق عليه
َّللا تعالى َو ُك ْل بيمين ِ َك وك ْل ِممها يَلِي َك» متف ٌ
.في ال ه
س هلم« :يَا ُغال ُم َ
ص ّلى َّللا ُ َع َليْهِ و َ
َّللا َ
 1ـ اعــــــــــــــط مضمونــــــــــا منـــــــــــاسبـــــــا للنـــــــــــص الحديثــــــــــي  5.3 ( :ن)
 2ـ للطعــــــــــــــام و الشـــــــــــــــراب آداب  ,وجب على المسلــــــــــم التحلــــــــــــي بهــــــــا  .اذكـــــــــــــــرهـــا 2 ( :ن)
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وفقــــــــــــــــــــــكم هللا

