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جمادى اآلخرة 1441ــ فيفري  2020م
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متوسط

المــــدّة  :ساعــة

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

االسم :

مـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــادة  :التربية اإلسالمية

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

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

األول  12 ( :ن )
اجلزء ّ

أ.

s

 الوضعيّة األوىل  06 ( :ن ) سورة الربوج سورة مكية عدد آايهتا اثنان و عشرون آية .

m

السماء ذات ...........................................................................................
"و ّ

xa

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

/e

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

om

..............................................................................................................
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 ..........................................العزيز احلميد ( .") 08
 .1أكمل كتابة اآلايت الكرمية من سورة الربوج .

at

 .2اشرح الكلمتني اآلتيتني  :الربوج ......................... :اليوم املوعود ........................... :

uc

 .3ملاذا مسيت هذه السورة بسورة الربوج ؟ ......................................................
ـ الوضعيّةالثانية  06 ( :ن )

عرف الوضوء شرعـًا.............................................................. .
ــ ّ

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

cy
-

1

ed

َ
أحدث حتى يتوضّأ" رواه البخاري ومسلم
قال رسول هللا صلّى هللا عليه وسلّم":ال يَقب ُل هللا صالة أ َح ِد ُك ْم إذا

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

 3ــ

اذكر من خالل الحديث متى يجب الوضوء

؟

en

2ــ ما هي فرائض الوضوء ؟...............................................................

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

 -4إذا تعذّر على المصلي الوضوء  ،إالَ َم يلجأ ؟............................................................
ــ 5فيم يختلف التيمم عن الوضوء ؟..............................................................
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اجلزء الثاين  08 ( :ن )
 السياق :بينما أنت جالس مع أسرتك إذ مسعتم الرتل يقرأ آخر آية سورة التوبة "

اعنِت ُّْم
اء ُك ْم َر ُس ٌ
ول ِم ْن أَنْـ ُف ِس ُك ْم َع ِز ٌيز َعلَْي ِه َم َ
لََق ْد َج َ

ِ
وف َرِح ٌيم  " ...ف سأل أخوك من هو هذا الرسول ـ حممد صلى هللا عليه وسلم و كيف نشأ صغريا .
ني َرُء ٌ
يص َعلَْي ُك ْم ِِبل ُْم ْؤمنِ َ
َح ِر ٌ
أجب بـــ ( صح أو خطأ ) عما يلي ثم ّ أعد تركيب فقرة بذلك :
 التعليمة :
ـــ ولد محمد صلى هللا عليه وسلم يوم اإلثنين في ربيع األول عام الفيل الموافق لــ 571م ........
ــ أبوه هوعبد هللا و أمه بنت جميل ........

s

ــ توفي أبوه و هو في بطن أمه آمنة بنت وهب فعاش يتيما .......

m

ــ ماتت أمه وعمره  6سنوات فرباه جده عبد المطلب الذي توفي بعد عامين فكفله عمه أبو طالب الذي يحبه و يعطف عليه.

/e

xa

ــ رعى الغنم و هو صغير .....
ـ لما بلغ  25سنة خديجة بنت خويلد (رضي هللا عنها ) وذلك بعد أن تاجر لها وعرفت صدقه وأمانته .....
ـ حسم النزاع بين قريش حول وضع الحجر األسود في مكانه حين إعادة بناء الكعبة .....

om

أعد ربط ذلك في شكل فقرة محترما الربط السليم بينها و عالمات الترقيم .
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