
 الجمهورية الجزائرية الدمقراطية الشعبية
 وزرة التربية الوطنية

 2018\2017: السنة الدراسيةعبد الالوي بوبكر                                                  مدرسة:

 مستوى السنة الخامسة  

 التربية االسالميةاختبار الفصل الثاني في نشاط 

 النشاط األول : 

ِ َصلهى َّللاه َعلَْيِه َوَسلهمَ    : ورد في صحيح مسلم َعْن أَبِي ُهَرْيَرةَ قَاَل : قَاَل َرُسوُل َّللاه

ُ َعْنهُ ُكْربَةً ِمْن ُكَرِب يَْوِم اْلِقيَاَمِة ، َوَمْن يَسهَر َمْن نَفهَس َعْن ُمْؤِمٍن ُكْربَةً ِمنْ (( ْنيَا نَفهَس َّللاه  ُكَرِب الدُّ

ْنيَا ُ فِي الدُّ ْنيَا َواْْلِخَرةِ ، َوَمْن َستََر ُمْسِلًما َستََرهُ َّللاه ُ َعلَْيِه فِي الدُّ ُ  َعلَى ُمْعِسٍر يَسهَر َّللاه َواْْلِخَرةِ ، َوَّللاه

ُ لَهُ فِي  َل َّللاه  بِِه َطِريقًا َعْوِن اْلعَْبِد َما َكاَن اْلعَْبدُ فِي َعْوِن أَِخيِه ، َوَمْن َسلََك َطِريقًا يَْلتَِمُس فِيِه ِعْلًما َسهه

 )) .....إِلَى اْلَجنهِة 

من خالل هذا الحديث الشريف استخرج أفعال الخير التي يحث النبي صلى هللا عليه و سلم  -

 عنها :

 

 اشرح األلفاظ التالي :  النشاط الثاني : 

 حفتهم =........................ السفهاء =.......................... –.. ربة= .................ك

 الصعيد الطيب =......................-...ليبلوكم =.............–.. ّي حميم =.................ول

 

 الوضعية اإلدماجية : 

األسرة هي مهد اإلنسان فيها يتعلم األلفة و المحبة و يكسب األدب و األخالق ومن األسرة يتكون 

 المجتمع , فإذا كانت متعاونة متماسكة يكون المجتمع كله متعاونا محبا لبعضه بعضا .

الصفات التي تجعل األسرة متماسكة مستشهدا  تحدث في بضعة أسطر عنعلى ضوء ما تقدم 

 م النبي صلى هللا عليه وسلم:بحديث من كال

 

 

 

                                                                                                                                                       بالتوفيق~                                                                 
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 الجمهورية الجزائرية الدمقراطية الشعبية
 وزرة التربية الوطنية

 2018\2017: السنة الدراسيةعبد الالوي بوبكر                                                  مدرسة:

 مستوى السنة الخامسة  

 التربية االسالميةاختبار الفصل الثاني في نشاط 

 النشاط األول : 

ِ َصلهى َّللاه َعلَْيِه َوَسلهمَ    : ورد في صحيح مسلم َعْن أَبِي ُهَرْيَرةَ قَاَل : قَاَل َرُسوُل َّللاه

ُ َمْن نَفهَس َعْن ُمْؤِمٍن ُكْربَةً ِمنْ (( ُ َعْنهُ ُكْربَةً ِمْن ُكَرِب يَْوِم اْلِقيَاَمِة ، َوَمْن يَسهَر َعلَى ُمْعِسٍر يَسهَر َّللاه ْنيَا نَفهَس َّللاه  َعلَْيِه ِفي  ُكَرِب الدُّ

ُ فِي  ْنيَا َواْْلِخَرةِ ، َوَّللاه ُ فِي الدُّ ْنيَا َواْْلِخَرِة ، َوَمْن َستََر ُمْسِلًما َستََرهُ َّللاه َعْوِن اْلعَْبِد َما َكاَن اْلعَْبُد فِي َعْوِن أَِخيِه ، َوَمْن َسلََك الدُّ

ُ لَهُ بِِه َطِريقًا إِلَى اْلَجنهِة  َل َّللاه  )) .....َطِريقًا يَْلتَِمُس فِيِه ِعْلًما َسهه

 من خالل هذا الحديث الشريف استخرج أفعال الخير التي يحث النبي صلى هللا عليه و سلم عنها : -

 طلب العلم  –اعانة المسلمين  –ستر المسلم  –التيسير على المعسر  –تنفيس مصائب المسلم  -

 

 اشرح األلفاظ التالي :  النشاط الثاني : 

 الذين ال يحسنون التصرف في المالالسفهاء =. . احاطتهم  حفتهم = – مصيبةكربة= 

 كل ما هو طاهر على وجه األرض=الصعيد الطيب -.ليختبركمليبلوكم =–صديق مخلق  ولّي حميم =

 

 الوضعية اإلدماجية : 

األسرة هي مهد اإلنسان فيها يتعلم األلفة و المحبة و يكسب األدب و األخالق ومن األسرة يتكون 

 المجتمع , فإذا كانت متعاونة متماسكة يكون المجتمع كله متعاونا محبا لبعضه بعضا .

الصفات التي تجعل األسرة متماسكة مستشهدا  تحدث في بضعة أسطر عنعلى ضوء ما تقدم 

 بحديث من كالم النبي صلى هللا عليه وسلم:

تكون األسرة متعاونة إذا عطف الكبير على الصغير و احترم الصغير الكبير و أطاع األبناء 

اْلباء و األمهات , و أدى ل فرد واجبه نحو اْلخر . و قال النبي صلى هللا عليه و سلم :" خيركم 

 الترمذي ركم ألهله و أنا خيركم ألهلي " رواهخي

 

 

 

                                                                                                                                                       بالتوفيق~                                                                 
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