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1القسم: ...../ المادة: التربية اإلسالمية  

................. المديرية اإلقليمية       لثانوية اإلعدادية       ا  

.........................جهة                        ...................  

........:..................الترتيبي لرقما  

.................................األستاذ:   

 الوضعية التقويمية:
صالة  العصر فنويتن صالة فوجدت المصلين  في سجود الركعة الثانية م ،قال أحمد : دخلت المسجد ولم أكن صليت الظهر

ونسيت التشهد األول ، أصالتي  ثة التي فاتتني بالفاتحة والسورة،ت الركعات الثالفلما سلم اإلمام قمت فصلي الظهر ،

؟صحيحة ام أعيدها من البداية  

السند1: قال تعالى: )يابني اقم الصالة وامر بالمعروف وانه عن المنكر واصبر على ما اصابك إن ذلك من عزم األمور ( 

.16سورة لقمان اآلية   

السند2 : قال تعالى :) فاعفوا عنهم واستغفرلهم وشاورهم في االمر فإذا عزمت فتوكل على هللا إن هللا يحب المتوكلين( سورة 

.159آل عمران  اآلية   

ن1.5                       .على ضوء مادرست بين رأيك فيما فعله أحمد من صالة العصر مع الجماعة بنية الظهر مع التعليل-1  

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

ن1                                                             صحيحة إذا نسي التشهد األول. صالتهلتكون أشر على أحمد بما يفعل  -2  

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

 ن1.5          ؟وما طريقة تصحيحه؟ ، األول نسيان التشهد األوسط ، فما هو الخطأ الثاني.ارتكب أحمد خطأين في الصالة  -3

      

.........................الخطأ الثاني:................................................................................................................-  

..................................................الوضعية:........................................... طريقة تصحيحه على ضوء ماجاء في -  

ن1:.................................................................................................................عرف بما يلي : المسبوق  -4  

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

ن1................................................................................................................................_ القرآن الكريم :   

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

ن2                          .حدد أربعة أسباب جعلت الرسول صلى هللا عليه وسلم يختار دار األرقم لالجتماع بصحابته فيها  -5  

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

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

ن1                                                                                                                 .حدد مضمون السند األول -6  

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

ن1             يفة كان يقوم بها الرسول صلى هللا عليه وسلم  مع صحابته في دار االرقم.اعتمادا على السند الثاني أذكر وظ -7  

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

ن3                                                                                  _ استدل من سورة لقمان بما يناسب المعنيين اآلتيين : 8  

                )أجب على ظهر الورقة(النهي عن التكبر واالمر بالتواضع -أ

ظهر الورقة() أجب على  تذكير هللا عباده بالنعم التي سخرها لهم  -ب  

ن1             ....استخرج من السند األول مثاال لتغليظ الالم............................................................................. -9  

ن2                                                                                                  ما الفرق بين السجود القبلي والبعدي؟ -10  

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

ن2                               دخلت المسجد فوجدت اإلمام راكعا في الركعة الثالثة من صالة المغرب ، هل تعتبر نفسك:  -11  

تنتظره حتى ينتهي......... -.........تدخل معه في الصالة ..... -غير مسبوق ............ب -مسبوق...................-أ  

تكبر تكبيرة واحدة ..............-تكبر تكبيرتين............ -ج  

تصلي ركعتين بالفاتحة سرا..................... -بعد سالم اإلمام تصلي ركعتين بالفاتحة والسورة جهرا ............ -د  

ن2    اسب ستدل على ذلك بنص شرعي من،وا المسلمين لبعض ة الواقعيةقارن بين موقف اإلسالم من البيئة والممارس -21  

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

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

  وهللا الموفق
 


