
 

 

 

 الوضعية األولى:

 قال الله تعالى:" إِنَّ األْبَرارَ ........................................................... يَْومئٍِذ ِللَّهِ . "

بالشكل. أ*أكمل قوله تعالى مع الضبط  

؟سما،ماهو؟وما معناه*اختار الله عز وجل لهذه السورة إب  

بغائبين -يصلونها    / -رح:     ج*اش  

 الوضعية الثانية:

*كيف تكون صالة المالئكة على العبد؟أ  

 ب*متى يكون العبد أهال لصالة المالئكة؟

 ج*اذكر دليال من القرآن يثبت ذلك.

 

 الوضعية اإلدماجية:

 

 السياق: 
عسى أن  بعدما تمادى كفار قريش في إيذاء النبي صلى الله عليه وسلم أقدم على اإلبتعاد عن مكة

 يجد من يسمع لرسالته.

 التعليمة:
رة ال في فق إلى مكةمالقيه من قومها إلى غاية عودته تحدث عن الرحلة التي قادته إلى الطائف و 

  .مستخلصا الدرس من هذه الرحلةتقل عن ثمانية أسطر،

 

 

 

 بالتوفيق

 0202فيفري         :الثانية متوسط              لمستوىا  

 فرض الفصل الثاني في التربية االسالمية



 

 التصحيح النموذجي

 الوضعية االولى:

أ*قال الله تعالى:" َكالَّ بَْل تَُكِذِّبُوَن بِالِدِّيِن )9( َوإِنَّ َعلَْيكُْم لََحافِِظيَن )12( ِكَراًما َكاتِبِيَن )11( يَْعلَُموَن َما تَْفعَلُوَن 

اَر لَِفي َجِحيٍم )11( يَْصلَْونََها يَْوَم الِدِّيِن )11( َوَما هُْم َعْنَها بِغَائِبِيَن  )10( إِنَّ اأْلَْبَراَر لَِفي نَِعيٍم )11( َوإِنَّ اْلفُجَّ

)11( َوَما أَْدَراَك َما يَْوُم الِدِّيِن )11( ثُمَّ َما أَْدَراَك َما يَْوُم الِدِّيِن )11( يَْوَم اَل تَْمِلُك نَْفٌس ِلنَْفٍس َشْيئًا َواأْلَْمُر يَْوَمئٍِذ 

ِللَِّه )19( "                                                                                               )1.1(                    

 ب*اختار الله اسما لهذه السورة هو:اإلنفطار،وسميت أيضا كذلك إلنفطار السماء عند قيام الساعة أي 

             إنشقاقها.                                                                                       )1ن(

 ج*معنى: يصلونها:يدخلونها ، غائبين:خالدين في جهنم                                  )1ن(

اَر لَِفے َجِحيٖم )11(               )1ن( ْلفُجَّ اَلْبَراَر لَِفے نَِعيٖمٖۖ )11( َوِإنَّ اََ۬  د* اآليتان هما: إِنَّ اََ۬

 الوضعية الثانية:

 أ*تكون صالة المالئكة على العيد يالدعاء لهم لهم بالمغفرة و الرحمة.                )1ن(

 ب*يكون العبد أهال لصالة المالئكة ب: - تعليم الناس الخير.  - زيارة المريض

                        - المحافطة على الصالة في المسجد  إلنفاق في سبيل الله.      )2ن(  

ج*الدليل:قال الله عز وجل:"الَِّذيَن يَْحِملُوَن اْلعَْرَش َوَمْن َحْولَهُ يَُسب ُِحوَن ِبَحْمِد َرب ِِهْم َويُْؤِمنُوَن بِِه َويَْستَ ْغِفُروَن 

ِللَِّذيَن آَمنُوا َربَّنَا َوِسْعَت كُلَّ َشْيٍء َرْحَمةً َوِعْلًما فَاْغِفْر ِللَِّذيَن تَابُوا َواتَّبَعُوا َسبِيلََك َوقِِهْم َعذَاَب اْلَجحِ يم" غافر-  

   )1.1(                                                                                                         

 الوضعية اإلدماجية:

 يتطرق التلميذ فيها إلى:

 حلة الرسول صلى الله عليه وسلم إلى الطائف.  ر -               

 ن(8)       وصول الرسول صلى الله عليه وسلم إلى الطائف و ما تعرض له. -              

 عودته إلى مكة. -             

 .العبرة المستخلصة من هذه الرحلة-             

 .سالمة اللغة و االنسجام بين األفكار -             

 

 


