
الجمھوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة
2014/2015السنة الدراسیة : مدیریة التربیة لوالیة النعامة                                                        

المستوى : السنوات األولى المتوسطة      متوسطة اإلبراھیمي العین الصفراء                                                  
المدة : ساعة واحدة 

االختبار الثالث في مادة التربیة اإلسالمیة

ن12الجزء األول : 
ن   06ى : الوضعیة األول

الوقت ھو الحیاة

/ أكتب الحدیث النبوي التالي واضبطھ بالشكل1

ن4عن عبد هللا بن عباس رضي هللا عنھما قال : قال رسول هللا صلى هللا علیھ وسلم: ( اغتنم خمسا .....)

ن2اغتنم / ھرمك/ سقمك/ شغلكیاي:/ اشرح ما 2

ن  قال صلى هللا علیھ وسلم : ( وجعلت قرة عیني في الصالة)06الوضعیة الثانیة : 

صالة الجماعة من أعظم الشعائر الدینیة 

ن2/ عرف صالة الجماعة 1

ن4/ بین في أربعة عناصر الحكمة من تشریعھا2

ف و المودة و لتقویة الترابط االجتماعي حرص اإلسالم على مراعاة و أداء حق المسلم إلى الترابط و التآلیدعو اإلسالمن  8وضعیة اإلدماجیة ال

التعلیمة : أنجز موضوعا ال یقل عن ثمانیة أسطر تبین فیھ حقوق المسلم على أخیھ المسلم مستعینا بآیات قرآنیة و أحادیث نبویة 
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ن12الجزء األول : 
ن   06الوضعیة األولى : 

الوقت ھو الحیاة

/ أكتب الحدیث النبوي التالي واضبطھ بالشكل1

ن4عن عبد هللا بن عباس رضي هللا عنھما قال : قال رسول هللا صلى هللا علیھ وسلم: ( اغتنم خمسا .....)

ن2/ اشرح ما یاي: اغتنم / ھرمك/ سقمك/ شغلك                                  2

ن  قال صلى هللا علیھ وسلم : ( وجعلت قرة عیني في الصالة)06الوضعیة الثانیة : 

صالة الجماعة من أعظم الشعائر الدینیة 

ن2/ عرف صالة الجماعة                                                                          1

ن4/ بین في أربعة عناصر الحكمة من تشریعھا                                                                    2

ة و أداء حق المسلم ن  یدعو اإلسالم  إلى الترابط و التآلف و المودة و لتقویة الترابط االجتماعي حرص اإلسالم على مراعا8الوضعیة اإلدماجیة 

التعلیمة : أنجز موضوعا ال یقل عن ثمانیة أسطر تبین فیھ حقوق المسلم على أخیھ المسلم مستعینا بآیات قرآنیة و أحادیث نبویة


