
  2016/2017السنة الدراسية :  السنة األولى من التعليم المتوسط  مديرية التربية لوالية سيدي بلعباس
اختبار الثالثي الثاني في مادة التربية   متوسطة شيخي موسى

  اإلسالمية
  ساعة واحدة  :المدة

  

  ن )6الوضعية األولى : ( 

صاحبه في الدنيا واآلخرة و الكذب خيبة وخسران وسوء مھلكة أعآذنا هللا من شر السند : الصدق خلق من األخالق الفاضلة فھو منجاة  
  الكاذبين  وحشرنا في زمرة الصادقين .

  التعليمة : 

أتم قول رسول هللا صلى هللا عليه وسلم :{ عليكم بالصدق ، فإن الصدق يھدي إلى البِّر.... إلى قوله حتى يكتب عند هللا كذابا } رواه  -1
  ن)4(سلمالبخاري وم

 ن)2( إنَّ الفجور يھدي إلى النار }. –اشرح  معنى قوله صلى هللا عليه وآله وسلم { يتحرَّى الصدق  -2

  الوضعية الثانية :

  .الخطايا وھو وضاءة في الوجه و الجسم الدرجات و يغفر به لوضوء طھارة حسية وطھارة معنوية يرفع بهالسند:  ا

  التعليمة : 

 بترتيبھا لتحصل على كيفية الوضوء الصحيحة :إليك ھذه الكلمات قم  -1

أغسل يديَّ  5- أنوي بقلبي الوضوء ثم أقول بسم هللا  4-أغسل الوجه كامال ثالث مرات  3- أقرأ دعاء المستحب   2-أمسح أذني مرة واحدة  1-

أغسل  9-أغسل كفيَّ ثالث مرات  8-أمسح رأسي مرة واحدة  7-أتمضمض ثالث مرات  6-إلى المرفقين ثالث مرات بادئاً باليمين قبل اليسار 

 ن)4( أستنتر بالماء ثالث مرات. أستنشق ثم 10-رجليَّ إلى الكعبين مع تخليل األصابع 

 ن)2ما ھي نواقض الوضوء ؟ ( -2

 

  ن)8(الوضعية اإلدماجية : 
خلق هللا سبحانه وتعالى اإلنسان في أحسن تقويم و أسبغ عليه نعمه ظاھرة وباطنة وقد خص هللا سورة النحل بتعداد بعض السند : 

  . النعم على عباده  
عن نعم هللا على عباده معطرا إجابتك بما أسطر تتحدث فيھا ثمانية واُكتب فقرة من   نحلآيات سورة الستحضر عظمة التعليمة : اِ 

  .تحفظه من آيات قرآنية و أحاديث نبوية شريفة
  

الورقة تشتمل على آيات الذكر الحكيم فحافظ 
  عليھا

و ما توفيقنا إالَ با عليه توكلنا 
  وھو أرحم الراحمين

  شر الشباناأوصيكم مع
***  

  بطاعة الرحمن عليكم
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