
 

 

  الرحيم الرحمن اهلل بسم

 استظهر اآليات الدالة على عظمة هللا وبديع صنعه   لقمان،من خالل حفظك لسورة 

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

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

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

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

 ه الكلمتين اتالقاعدة على هطبق  الزكاة الغداة بينها:تقلب األلف واوا في ثمان مواضع من القران الكريم من .  

 *الزكاة: ...........................      *الغداة:  .......................

  :اشرح ما يلي 

 .............................................. بكم:*رواسي: ....................................................  *أن تميدا 

 التزكية / االقتداء/ االستجابة/ القسط/ الحكمة

 1وضعية تقويمية 

 فسخر منك وقال هل تصلي ام سبحان هللا كنت جالسا تشاهد برنامجا وثائقيا حول الطيور المهاجرة، وسمعك اخوك تسبح

ا الى معرفته فيما يوصلن حواسنابتسخير التلفاز؟ فأجابته أنظر وأتأمل في مخلوقات هللا وبديع صنعه، فاهلل امرنا  تشاهدأ

 ونهتدي الى طريق الحق. 

 حدد مضمونا مناسبا للوضعية 

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

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

 الحواس؟ما المقصود بتسخير  

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

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

 2وضعية تقويمية 

 

وكان موضوع الخطبة حول قيمة الصبر، واثناء خروجك من المسجد، دار حوار بينك وبين زميالك حضرت صالة الجمعة 

لينا أداء ، كما يجب عقدوتناالى هللا فهم  االولين في الدعوة السابقين صبربحول الخطبة، فقال لك يجب علينا ان نقتدي 

 .الناس ونتجمل باألخالق الحميدةونحسن معاملة  فرائضها وسننهافي وقتها ونحرص على اتقان لصلوات ا

 اشرح ما تحته خط 

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

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

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

 

 1953غشت االعدادي  20ثانوية 

   البيضاء / مديرية موالي رشيدالدار 

 األستاذ: إبراهيم مرعوش

 

  -1-فرض محروس 

 األسدوس الثاني 

 مادة التربية اإلسالمية 

 

 .......................... االسم:

 ......................... النسب:

 ......... رقم ......... األولى:

 

 ن 3.5

 ن 1

 ن 1.5

 ن 1

 ن 1

 ن 3



  أصنف في الجدول أسفله فرائض الصالة وسننها ومبطالتها 

 -رامتكبيرة االح –قراءة السورة بعد الفاتحة  -الجلوس للتشهد األول  –السجود  –القهقهة  -قراءة الفاتحة   - وج الريحخر

 التشهد الثاني  –الجهر في الصالة الجهرية والسر في الصالة السرية  –االعتدال  –األكل 

 مبطالتها سننها فرائض الصالة

   

   

   

   

 

 صل بسهم 

 صلة الرحم  .                                                             . حق من حقوق األباء الواجبة علي االبناء

 .  حق من الغير الواجب علينا                                                  واالمهات.  توقير األباء 

 على األباء الواجبة من االبناء حق .                                                      والتعليم.حق التربية 

 

 حدد موقفك من السلوكات االتية بوضع عبارة أوفقك / ال أوفق مبرزا السبب 

         ................................................شتم زميلي وزميلتي ونعتها:...................................................................

 ................احترام استاذي واجب : ........................................................................................................

 ..............................................................................عدم افشاء السالم غير ضروري: .............................

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.5

 ن 3

 ن 1.5

 ن 3


