
اِمتحان التّربية اإلسالميّة للثُّالثي  ُمتوّسطة...........................
 الثّاني

 2022/2021الموسم الّدراسي:
 

ط الُمّدة:ساعة واحدة  المستوى:أولى متوّسِ

                                                                                                                                                

             

                                                                                                     الوضعيّة األولى

((.                                 16............................فَعَّاٌل ِلما يُِريد  05قال تعالى))النَّاٍرذاِت الَوقودِ 

[كتابيًّا.                                                 16- 05البروج] اآليات الكريمة من سورة اِستظهر -01

                                                                     نقموا. -البروج -فتنوا -خدوداألُ إشرح ما يلي: -02

03- .......... يت سورة البروج بهذا اإلسم أِلنَّ وقد نزلت  .في بدايتها بِالبروج,أكمل بما يُناسب:ُسّمِ

..........,وعدد آياتها............آية. يدور محور الّسورة حول............, وحاِدثة............وهي قِصَّة بِ 

في سبيل............,وأنَّ هللا تكفَّل ِب............ِكتابِِه العزيز.                                 التَّضحية بِالنّفس 

إلى ما ترِشُد هذِه اآليات الكريمة؟                                                                             -04

                                                                                                      الوضعيّة الثّانية

                                                                                            إّن الوضوء طهارةٌ...   

شطر اإليمان.                                                                                             الّطهوررسول هللا صلّى هللا عليه وسلّم:قال 

لُغتًا وشرًعا.                                                                                   عّرف الّطهارة -01

هات دليلين عن ذلك من السُّنَّة ومن القرآن الكريم.                                        ما ُحكم الّطهارة؟ -02

                                                      ماهي فرائض الوضوء؟                             -03

انظر مستحبّات  ҆ ҆رأ الّدعاءرتّب كيفيّة الوضوء: أمسح أذنّي مّرة واحدة/بعد أن أنتهي من الوضوء أق -04

واحدة/أغسل الوجه كامال ثالث مّرات/أنوي بقلبي ثالث مّرات/أمسح رأسي مّرة /أتمضمض  ҅ ҅الوضوء

وأبدأ  /أغسل رجلّي إلى الكعبين ثالث مّرات مع تخليل األصابع بالماء ҅ ҅بسم ّللّا  ҆ ҆أقول:الوضوء,ثّم 

مّرات وأبدأ باأليمن قبل باأليمن وبعده األيسر/أغسل كفّّي ثالث مّرات/أغسل يدّي إلى المرفقين ثالث 

 األيسر/ أستنشق ثّم أستنثر ثالث مّرات.

                                                                                                                       

                                                                                  الوضعيَّة اإلدماجيَّة اإلنتاجية

منذ أن  ة على اإلطالقِ حدث في تاريخ البشريّ م أهّم ى ّللاَّ عليه و سلّ د صلّ كان ميالد الّنبي محمّ السياق:

ان يرتقب قدومه منذ زمن بعيد. و كأنَّ هذا الكون ك مة اإلنسان،ر كل مافيه لخدو سخّ  خلق ّللاَّ هذا الكون،

                                                                                                          الّسندات:

من شهر ربيع األّول عام  في الثّاني عشر ُوِلد الحبيب صلّى هللا عليه وسلّم بمّكة المكّرمة الّسنداألّول:

خمسمئة و سبعون من ميالد المسيح عيسى عليه الّسالم.                                          الفيل, الموافق ِلسنة

هم على رعاية الغنم,أِلّن ذلك يُساعدهم على رعاية األمم.     هللا األنبياء و الّرسل ودّربطّوع الّسند الثّاني:

 : أكتب فقرة تسُرُد فيها حياة الّرسول صلّى هللا عليه وسلّم. التّعليمة

 الجزء األّول

 ا

 ا

 ا

 الجزء الثّاني
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