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اختبار الفصل ا أل ّول يف مادة الرتبية السالميّة
املس
متوسط.
توى ّ :أأ
األول:
الجزء
وىل ّ

ربيع الث ّاين/1441ديسمرب9112
املدة 2:ساو01د.
املـــدة1 :ساو01د

األول21 :ن.
الجزء ّ
الوضع ّية األولى6 :ن.

هللا صلّى هللا علٌه وسلم قالَ { :ت َر ْك ُ
ت فٌِ ُك ْم ........
بن أ َنس أن ُه َبلَ َغ ُه أن َرسُو َل ِ
ـ عن اإلمام مالِك ِ
أخرجه اإلمام مالك فً الم َُوطأ.
َ ..........................................ن ِب ٌِّ ِه}.
َ

أأفريل 9112 :
املس توى:الثاهية متوسط2AM
2ـ أكمل كتابة الحدٌث النبويّ الش ِرٌف.
1ـ إشرحْ ما ٌلً:

ـ لن َتضِ لُّوا.

ـ َت َمسك ُتم.

رآن ال َك ِرٌم.
3ـ أُذ ُكر َثالث َخ َ
صائص لِلقُ ِ
الوضع ّية ال ّثانية6 :ن.
ص َال َة أَ َح ِد ُكم إِ َذا أَحْ َد َ
ث َحتى
ٌر َة أن َرسو ُل ِ
هللا صلّى هللا علٌه وسلّ َم قالََ {:ل ٌَ ْق َب ُل هللاُ َ
ـ عن أبً ه َُر َ
ٌَ َت َوضأ َ } .رواه مسلم.
2ـ َعرِّ ف الوُ ضُوء َشرعً ا.
1ـ م َتى ٌَ ُكونُ الوُ ضو ُء َوا ِجبًا؟ وم َتى ٌ ُكونُ مُسْ َت َح ًّبا؟
ضائِل للوُ ضُوء.
3ـ أُذ ُكر َث َالث َف َ

الجزء ال ّثاني 8 :ن.
الوضع َّية اإلدماج َّية:
ني " سورة التوبة.111/
اذلين أ امنُوا ات َّ ُقوا ا
هللا و ُكوهُوا ام اع َّ
الصا ِد ِق ا
ال ّسندَ :قا َل هللا َتعالى " :اَي َأُّيه اا ا
سياق :الص ُ َ
ون اإلن َسانُ مُس َتقٌِمًا إن ل ْم ٌَ ُكن
من
األخالق ال َفاضِ لَةَِ ،ف َال ٌُمكِنُ أن ٌَ ُك َ
ٌِر َ
ال ّ
ِ
ِّدق أ َساسٌ لل َكث ِ
صا ِد ًقاَ ،فالص ُ
ِّدق َم ْن َجاةٌ وال َكذِبُ َخٌ َب ٌة َو ُخسْ َران.
َ
قر ًة من َخم َس َة َع َش َر َسطرً ا ت َت َحد ُ
ِّدقَ ،و َث َم َراتِه ،وأَه ِّم
ال ّتعليمة :أُك ُتبْ َف َ
ث عنْ أَ َهمٌِّ ِة ُخل ُ ِق الص ِ
ون فً َح ٌَات ِِهم.
ال ُّسلُو َكا ِ
ت التً ٌَ ْن َبغًِ أنْ ٌَ َت َجن َب َها الصا ِدقُ َ
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اإلجابة ال ّنموذج ّية إلختبار ا ّلثالثي ّ
سنة أولى متوسط
األول في مادة ا ّلتربية اإلسال ّمية لل ّ
للسنة الدراسية 1212-1222 :

األول21( :ن)
الجزء ّ
الوضع ّية الجزئ ّية األولى6( :ن)
هللا صلّى هللا
بن أ َنس أن ُه َب َل َغ ُه أن َرسُو َل ِ
1ـ كتابة الحدٌث النبويّ الش ِرٌف1( :ن) عن اإلمام مالِك ِ
علٌه وسلم قالَ { :ت َر ْك ُ
هللا وسُن َة َن ِب ٌِّهِ}.
اب ِ
ْن لَنْ َتضِ لُّوا َما َت َمس ْك ُت ْم ِب ِه َماِ :ك َت َ
ت فٌِ ُك ْم أَ ْم َرٌ ِ

1ـ شرح المفردات2( :ن)

ـ لن َتضِ لُّوا= لنْ َت ْن َح ِرفُوا.

صم ُتم.
ـ َت َمسك ُتم= إع َت َ

رآن ال َك ِرٌم3( :ن) ـ ُ
الحٌاة.
شمُو ُل أحكا ِم ِه لِ ُك ِّل َن َواحًِ َ
3ـ َثالث َخ َ
صائص لِلقُ ِ
مان و َم َكان.
ـ َ
صالحٌِ ُة القُرآن لِ ُك ِّل َز ٍ
الوضع ّية الجزئ ّية ال ّثانية6 :ن.

ْدٌل والتحْ ِرٌف.
ـ َت َعهدَ هللا ُ ِبحِفظِ ه من التب ِ

ص َال َة أَ َح ِد ُكم إِ َذا أَحْ َد َ
ث َحتى
ٌر َة أن َرسو ُل ِ
هللا صلّى هللا علٌه وسلّ َم قالََ {:ل ٌَ ْق َب ُل هللاُ َ
ـ عن أبً ه َُر َ
ٌَ َت َوضأ َ } .رواه مسلم.
صةٍ،
ضا َء َم ْخصُوصةٍ ،على صِ َف ٍة َمخصُو َ
2ـ الوُ ضُوء َشر ًعا2( :ن) هو َط َهارةٌ مائٌ ٌةَ ،تتعل ُق ِبأع َ
ِبنٌِ ِة الت َعبُّد.
مس المصحف2(.ن) ،وٌ ُكونُ مُسْ َت َح ًّباَ :قب َل
1ـ ٌَ ُكونُ الوُ ضو ُء َوا ِجبًا :ألدا ِء الصالةِ ،وللط َوافِ  ،ولَ ِ
ُصحفِ 2( .ن)
رآن مِن َغٌ ِْر الم َ
وم ،وعِ ند ال َغ َ
ضبِ ،وعِ ن َد قِراءة القُ ِ
الن ِ
3ـ َث َال ُ
ضائِل للوُ ضُوء3( :ن)
ث َف َ

ـ ٌَمحُو ُّ
َ
والخطاٌا.
الذ ُنوب
ـ ٌُزٌ ُل األو َسا َخ والروا ِئ َح ال َكرٌه َة.
ـ ٌُ ْكسِ بُ ال ِجسْ َم َبها ًء و َن ً
ظافة.

الجزء ال ّثاني28( :ن)
ص ُ
دق"
الوضع ّية اإلدماج ّية" :ال ّ
ـ عرض.
ـ مقدمة.
ـ خاتمة.
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