
 

 2017/2018الموسم : 

 القسم : السنة الثالثة

 اختبار الفصل األول

 . اإلسالميةفي التربية 

 المدرسة:أحمد بن بلة ،سيدي عيسى 

 المعلم:جزولي محمد

 

 صلى .ثم و ترك الحنفية مفتوحة  توضأ  الفجرو بعدما سمع أذان صالة   باكرا  استيقظ أحمد : 1 السند

 العبارات الخاصة باألذان. لون: 1

 أكرب هللا   هللا سبحان    ابهلل إال قوة ال و الحول   النوم من خري الصالة   الصالة قامت قد   الفالح على حي
  اذكر أعضاء الجسم التي تغسل ثالث مرات في الوضوء : : 2

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

 له نصيحة .وجه  ثم ،ارتكب أحمد خطأ حدده  : 3
......................................................................................................................................... 

ي صالته سورتي التكاثر و الهمزة  ، ولما أنهى صالته قالت له جدته : صوتك حسن يا قرأ أحمد ف : 2 السند

 : ..من هللا أن تكون من أفضل الناس كما قال رسول هللا صلى هللا عليه و سلم  ألرجوأحمد ، و إني 

 التكاثر .رتب آايت سورة  : 1
 كال لو تعلمون علم اليقني            لرتون اجلحيم                   مث كال سوف تعلمون         حىت زرمت املقابر          
 أهلاكم التكاثر       مث لرتوهنا عني اليقني           مث لتسألن يومئذ عن النعيم        كال سوف تعلمون          

 الهمزة اللمزة؟ و بماذا توعده هللا؟من هو الشخص  : 2
.......................................................................................................................................... 

  .اكتب الحديث الشريف الذي تقصده الجدة  :3
........................................................................................................................................ 

 

دخل أحمد إلى المطبخ فوجد أمه قد حضرت الفطور فحمله إلى أبيه الذي يرقد في فراشه بسبب  : 3 السند

 ، يجب أن نرضى بقدر هللا  على كل حالالحمد هلل يا بني .األب :  ؟كيف حالك يا أبي :سألهقبله أحمد و المرض .

 استخرج من الحوار الذي دار بين أحمد و أبيه ركنا من أركان اإليمان . : 1
.............................................................................................................................. 

  اذكره و على ماذا يدل ؟ قام أحمد بتصرف أعجبك : 2

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

أحمد نظرة أخيرة على بحثه حول طفولة الرسول صلى هللا عليه و سلم قبل خروجه من المنزل ألقى  :4 السند

 الذي سيقدمه إلى معلمه .

 األخطاء التي ارتكبها و صححها . تحت ضع خطاما كتبه أحمد في بحثه . إليك بعض: 1

  بالمدينة المنورة عام الفيل ولد الرسول صلى هللا عليه و سلم.....:.................................................... 

  أبوه عبد هللا ، و أمه حليمة السعدية.............................:............................................................... 

  كفله جده أبو طالب ثم عمه عبد المطلب فعاش يتيما.......:............................................................... 

 .تحدث عن واجبك نحو رسول هللا صلى هللا عليه و سلم  : 2
........................................................................................................................................ 

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