يضر مع اِسمه شيئ في األرض و ال في السماء و هو السميع العليم
بسم اهلل الذي ال ّ

فرض في مادة التربيّة اإلسالميّة الثالثي الثاني
إعداد  :األستاذة ُزلَ ْيخَا قرابصي
عدد الصفحات  :صفحتان

المستوى  :الرابع متوسّط
الزمن  :ساعة من إلى

الجـ ـ ــزء األول

الوضعي ــة األولى 12 ( :ن )

 )1استظهر و أضبط بالشكل آيات التاليّة :

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

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

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

...................................................................................
الوضعيــة الثانية :

ُتعدّّاألسرةّالنواةّاألساسيةّللمجتمعّ.
 )1عرّفّاألسرةّ.
 )2اُذكرّأركانّالزواجّّ(دونّشرحّّ )ّ.
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
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الجـــــزءّالثانيّ:
الوضعيــةّاإلدماجيةّ08ّ(ّ:نّ)
ّّّّّّّّّّّّّ ّ

.
ّ
مستشهداّبآياتّقرآني ةّأوّأحاديثّنبوي ةّشريفةّّ .
ّ

بالتوفيـــــق
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صلّوا َعلَي ِه َو َسلِّموا َتسليمًا*
ذين ءا َمنوا َ
ون َعلَى ال َّن ِبىِّ ۚ ٰيأ َ ُّي َها الَّ َ
صلّ َ
َّللا َو َمال ِئ َك َت ُه ُي َ
*إِنَّ َّ َ
)¯´'•(¯`'•.¸(¯`'•.¸, _________________ , .•'´¯) .
)¯´'•(¯`'•.¸(¯`'•.¸««««««««««««»»»»»»»»»»»¸.•'´¯).
صلّوا َعلَي ِه َو َسلِّموا َتسليمًا<---<<<==--
ذين ءا َمنوا َ
>>>==ٰ --يأ َ ُّي َها الَّ َ
)_¸(_¸.•'´(_¸.•'´««««««««««««»»»»»»»»»»»`'•¸_)'•.
░▒▓█ صلوآ  .....على  ......من  ......علمنا  ......الحب█▓▒░
▓█صلوآ  ....على  ...من  ...آخى  ....القلب  ....بالقلب█▓
░▒▓█صلوآ  .على  .من  .فتح  .للخيرات  .كل درب█▓▒░
░▒▓█صلوآ  . .على  . .من  . .ينادي  . .أمتي . .أمتى█▓▒░
¯¯´'•(_¸.•'´(_¸.فوائد الصالة على الحبيب صلّى َّللا عليه و آله و صحبه و صحبه و سلّم ما دامت
السموات و األرض ـــ  :أ ّنها سبب لتبشير العبد بالج ّنة قبل موته
أ ّنها سبب للنجاة من أهوال يوم القيامة .
أ ّنها سبب من النجاة من الفقر .
أ ّنها سبب لنيل رحمة َّللا للعبد المصلّي .
أ ّنها سبب لشفاعة الرسول ـــ صلّى َّللا عليه و آله و صحبه و سلّم ما دامت السموات و األرض ـــ له
يوم القيامة .
ّ
ّ
أ ّنها سبب لقرب العبد من الرسول ــ صلى َّللا عليه و صحبه و سلم ما دامت السموات و األرض ـــ
يوم القيامة .
أ ّنها سبب لطيب المجلس و أن يعود حسرة على أهله يوم القيامة .
أ ّنها سبب لقضاء الحوائج .
أ ّنها زكاة للنجاة من أهوال القيامة .
أ ّنها سبب إلى إجابة الدعاء .
يكتب لك عشر حسنات و يمحى عنه عشر سيئات و يرفع عشر درجات بالج ّنة .
أ ّنها سبب لتذكرة العبد ما نسيه
َّللا يصلّي عليك ( و صالة َّللا عليك رحمة ) عشر مرّات عندما تصلّي ( و صالتك على رسول َّللا
صلّى َّللا عليه و آله و صحبه و سلّم تحيّة ) مرّ ة واحدة
أ ّنها سبب لغفران الذنوب و زيادة الحسنات
ْ
ْ
َّــــــــد كما
َّــــــــد ۩۞۩و علَ َے آل ۩۞۩ مُحم
صــــــ ٌل علَ َے ۩۞۩ مُحم
اللَّهُــــــــمّے ۩۞۩ َ
صــــــلٌيت۩۞۩ علَ َے ۩۞۩إِب َْراهِي َم و علَ َے آل ۩۞۩ إِب َْراهِي َم إِ َّنك َحمِي ٌد َم ِجي ٌد ۩۞۩اللهم بارك
َ
ْ
ْ
َّــــــــد ۩۞۩كما باركت۩۞۩علَ َے إِب َْراهِي َم۩۞۩و
َّــــــــد۩۞۩و علَ َے آل مُحم
علَ َے۩۞۩مُحم
ْ
ِين ۩۞۩ َّنك َحمِي ٌد َم ِجي ٌد•**
علَ َے آل ۩۞۩إِب َْراهِي َم فى ال َعالَم َ
ْ
َّــــــــد • •°´¯´°و علَ َے
صــــــ ٌل ع َل َے سيدنا مُحم
✿ ✿•.¸¸.✿•.¸¸.✿•.¸¸.✿•.¸¸.✿•.¸¸.اللـهـم َ
ْ
صــــــلٌيت علَ َے سيدنا إِب َْراهِي َم • °´¯´°و علَ َے آل سيدنا إِب َْراهِي َم
آل سيدنا مُحم
َّــــــــد ••°´¯´°كما َ
َ
َ
َ
ْ
ْ
• •°´¯´°وبارك عل َے سيدنامُحمَّــــــــد • •°´¯´°و علے آل سيدنا مُحمَّــــــــد ••°´¯´°كما باركت عل َے
سيدناإِب َْراهِي َم• •°´¯´°و علَ َے آل سيدنا إِب َْراهِيم• •°´¯´°فى ْال َعالَمِين إِ َّنك َحمِي ٌد َم ِجيد
صـ ٌل ۩۞۩ علَى َسيدنـا مُحم َّْـد ۩۞۩ وعلَى آل سيدنا مُحم َّْـد ۩۞۩ كما صلٌيت علَى
اللهُــم ۩۞۩ َ
َ
َ
َ
ْ
سيدنـا إِب َْراهِي َم ۩۞۩ وعلى آل سًيدنــُا إِب َْراهِي َم ۩۞۩ وبارك على ُ َسيدنـُا مُحمَّـد ۩۞۩ وعلى آل
َسيدنـُا مُحم ْ
َّــد ۩۞۩كما باركت علَى سًيدنا إِب َْراهِي َم۩۞۩ وعلَى آل ًسيدنــُا إِب َْراهِي َم ً۩۞۩ فى
ِين ۩۞۩ إنـك َحمِي ٌد َم ِج ْيد۩۞۩
ْال َعالَم َ

4am.ency-education.com

ْ
ْ
صــــــلٌيت علَ َے سيدنا
َّــــــــد و علَ َے آل سيدنا مُحم
صــــــ ٌل علَ َے سيدنا مُحم
َّــــــــد كما َ
الَّلهُــــــــمّے َ
ْ
َّــــــــد و علَ َے آل سيدنا مُحمَّــــــــد ْ...كما
إِب َْراهِي َم و علَ َےآل سيدنا إِب َْراهِي َم وبارك علَ َے سيدنا مُحم
ِين إِ َّنك َحمِي ٌد مجيد
باركت...علَ َے سيدنا إِ...ب َْراهِي َم و علَ َے آل سيدنا إِب َْراهِي َم فى ْال َعالَم َ
الله ّم ص ّل على سيدنا محمد
ّ
الله ّم ص ّل على سيدنا محمد كما أمرت أن يصلى عليه
الله ّم ص ّل على سيدنا محمد كما ينبغي الصالة عليه
الله ّم ص ّل على سيدنا محمد عدد من يصلّي عليه
الله ّم ص ّل على سيدنا محمد عدد من لم يص ّل عليه
الله ّم ص ّل على سيدنا محمد كما تحب أن يصلّى عليه
عدد ما تصلّي عليه يا َّللا و تصلّي المالئكة و يصلّي صالح المؤمنين عدد خلقك و رضى نفسك و زنة
عرشك و مداد كلماتك عدد ما أحاط به علمك و ّ
خطه قلمك و أحصاه كتابك و وسعته رحمتك عدد ما
كان و ما يكون و عدد الحركات و عدد السكون من يوم خلقت أوّ ل خلق إلى أيّام الج ّنة التي ال تنقضي و
نعيمها الذي ال ينفذ في ك ّل يوم.............
ْ
ْ
َّــــــــد •*`¨´*• ]♥ [
َّــــــــد ]♥ [ •*`¨´*• ]♥ [ و علَ َے آل مُحم
صــــــ ٌل ع َل َے مُحم
اللّهُــــــــمّے َ
صــــــلٌيت علَ َے إِب َْراهِي َم ]♥ [ •*`¨´*• ]♥ [ و علَ َےآل إِب َْراهِي َم´*• ]♥ [ إِ َّنك َحمِي ٌد
]♥ [كما َ
َ
َ
ْ
ْ
َّــــــــد
َّــــــــد ]♥ [ •*`¨´*• ]♥ [ و عل َے آل مُحم
مجيد ]♥ [ •*`¨وبارك عل َے مُحم
♥ •*`¨´*•♥كما باركت ع َل َے إِب َْراهِي َم •*`¨´*•♥ ♥و علَ َے آل إِب َْراهِي َم •♥ *`¨´*•♥ فى
ِين♥ إِ َّنك َحمِي ٌد مجيد
ْال َعالَم َ
اللهم ص ّل صالة جالل و سلّم سالم جمال على حضرة حبيبك سيّدنا محمّد وأغشه الله ّم بنورك كما غشيته
سحابة التجليات فنظر إلى وجهك الكريم وبحقيقة الحقائق كلّم مواله العظيم الذى أعاذه من كل سوء ...
اللهم فرّ ج كربنا كما وعدت "آآآآآآآمين يا من يجيب المضطرّ إذا دعاه و يكشف السوء " وعلى آله
وصحبه أجمعين ...الله ّم آآآآآآآآآآآمين"
****الله ّم ص ّل صالة كاملة وسلّم سالما تاما على سيّدنا محمّد النبىّ األمىّ الذى تنح ّل به العقد وتنفرج
و تقضى به الحوائح وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام وبوجهه
به الكرب
الكريم وعلى آله وصحبه عدد كل معلوم هلل****
****الله ّم ص ّل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد
وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد"
****الله ّم ص ّل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه عدد ما فى علم َّللا صالة دائمة بدوام
ملك َّللا****
****الله ّم ص ّل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه عدد كمال َّللا وكما يليق بكماله****
**** الله ّم ص ّل و سلم وبارك على سيّدنا محمد وعلى آله عدد حروف القرآن حرفا حرفا وعدد كل
حرف ألفا ألفا وعدد صفوف المالئكة صفا صفا وعدد كل صف ألفا ألفا وعدد الرمال ذرة ذرة و عدد كل
ذرة ألف ألف مرة عدد ما أحاط به علمك وجرى به قلمك ونفذ به حكمك فى برّ ك وبحرك و سائر خلقك
الواجب والجائز و المستحيل**** ...
عدد ما أحاط به علمك القديم من
أستغفر َّللا العظيم الجليل لي ولوالديّا وللمؤمنين والمؤمنات األحياء منهم واألموات ما دامت السموات
واألرض
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