
 2022-2021: ة الدراسيـةالسن    النخلة -طريلي الحبيب مدرسة :

 القسم: الثالثة .......الرقم :.........................................االسم و اللقب:

 تربية إسالمية الثانيمتحان الفصل ا

 

  إن وجد: أجب  بـ  )صحيح( أو )خاطئ( مع تصحيح الخطأ التمرين األول  

 ........................................................تؤدى ركعتين سرا  ).........( صالة الفجر -1

 ............................................).........( من مبطالت الصالة عدم استقبال  القبلة  -2

 .................................................في الوضوء أغسل وجهي مرة  واحدة).........( -3

 ...............................................).........( يقع المسجد األقصى بالجزائر العاصمة -4

 : أكمل الفراغ بما يناسبالتمرين الثاني

 الفاتحة   -األكل والشرب  –عبادة  –السجود 

 أفعالوأقوال نتقرب بها إلى هللا تعالى، تحتوي على ....................  الصالة

 ...................منها تكبيرة اإلحرام وقراءة سورة ....................والركوع و...

 ................................ومن مبطالتها ............

 ميز  بين سلوكات الصاحب الحسن والصاحب السيئ :التمرين الثالث

 يقول الكالم البذيء  –يحافظ على الصالة  –يعق والديه  –يكذب في كالمه 

 يذكرني باهلل ورسوله   -يسب ويشتم   –ال يقول إال حقا  –يصدق في كالمه 

 السيئ بتصرفات الصاح تصرفات الصاحب الحسن

 

 

 

 

 

 قارن بين صالة الجمعة وصالة الظهر :التمرين الرابع

 صالة الظهر الجمعةصالة  وجه المقارنة

   عدد الركعات 

   السر والجهر 

   خطبة اإلمام ) نعم (  )ال(

   تؤدى في المسجد فقط ) نعم (  )ال(

 : استظهار سورتي العاديات والقارعة التمرين الخامس
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