
  .2017/2018 الّسنة الّدراسّية:ساعة واحدة.                                          المّدة:
  لناي عبد الّرحمن. متوّسطة: األولى متوّسط.                                   المستوى:

  اختبار الفصل األّول في ماّدة الّتربّية اإلسالمّية

  ن):08الجزء األّول (
  ن):06األولى ( الوضعّية

  _ سورة الطارق من الّسور المكّية، عدد آياتھا سبعة عشر آية.
ْدِع........................................أَْمِھْلُھْم ُرَوْيَدا"   قال ّهللا تعالى: " َواألَْرِض َذاِت الصَّ

  - 17-12 -سورة الطارق-
  ن).04لّترقيم. (استظھر اآليات كتابّيا واضبطھا بالّشكل الّتام مع ا -1س
  ن).01رويدا. ( -اشرح الكلمتين الّتالّيتين: يكيدون -2س
  ن).01ما موضوع سورة الطارق؟. ( -3س
  

  ن):06الوضعّية الثانّية (
  _ تستند الّشريعة اإلسالمّية على مصدرين أساسّيين ھما: القرآن الكريم والّسنة الّنبوّية.

  ن).02عّرف الّسنة لغة وشرعا. ( -1س
  ن).02اذكر أقسام الّسنة الّنبوّية. (بدون شرح). ( -2س
  ن).02إيت بدليل شرعّي يبّين مكانة الّسنة الّنبوّية. ( -3س
  

  ن):08الجزء الثاني (
  الوضعّية اإلدماجّية:

رأيت أخاك الّصغير يقلّد أباك في وضوئه دون أن يمّس جميع األعضاء بالماء،  السّياق:
  لّصحيحة للوضوء.فأردت أن تعلمه الكيفّية ا

َواِبيَن َوُيِحُب الُمَتَطِھِريَن".  الّسند:   قال هللا تعالى:" إِنَّ َهللاَ ُيِحُب التَّ
: اكتب موضوعا تحّدث فيه أخاك عن الحكمة من الّطھارة، وتبّين له الكيفّية الّتعليمة

  الّصحيحة للوضوء، مستشھدا بما تحفظه من آيات كريمة وأحاديث شريفة.
  

  -بالّتوفيق للجميع-                                   
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