
 

 

 

 التقويمية يةالوضع
  

 

 

 
 

 

 

 

  
 دَّكا و:  كتب مع الشكل التام من قوله تعالىأ ْر خا ع ِّ  ..........................................................................................................َلا تُصا

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

 ن2.5لصوت الحمير( ..........................................................................................................................................................................

  :ن 0.5..  ..................................................................................................................................................... عرف قاعدة الحذف 

  ن 0.5 ........................................................................................إستخرج من اآلية الواردة في الوضعية مثاَل لقاعدة الحذف 

   :دَّكا لِّلنَّاسِّ وإشرح ما يلي ْر خا ع ِّ تُصا  ن 0.5 ...........................................................................................................................: َلا

 ن3: استخرج من الوضعية سلوكين خاطئين قام بهما أحمد مع تصويبهما .أ

 ......................................................................................................................................................السلوك األول: 

 ....................................................................................................................................................السلوك الثاني: 

  ن:من خالل دراستك لدرس القران الكريم هدى ورحمة للعالمي 

 عرف القران الكريم: .أ

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

 ن2 ........................................................................................................................................................................

 هقراءت – الفرقان- ورحمة هدى – ألموره اَلمتثال- الكتاب – الحكيم المناسبة: الخانة في التالية الكلمات ضع .ب

 ن2 بتدبر

 واجبنا نحوه من صفات القران من أسماء القران

   

   
 

 أجب بصحيح او خطأ مع تصويب الخطأ 

 ن1 ................................................................. رقم /مع صحابته بدار األ خالل الدعوة الجهرية كان يجتمع الرسول 

 .ن1 ..........................................................................................................................رقم في المدينة المنورة / تقع دار األ

 

 التالية  األسئلةاجب عن  السهومن خالل دراستك لدرس أحكام: 

عرف بسجود السهو؟  .أ

 ن1 ..................................................................................................................................................

 : تعتبر فهل اَلمام مع الصالة في مباشرة دخلت .ب

         ن                               1فذا مأموما مسبوق مأموم مسبوق غير مأموم
 .السهو احكام في تعلمته لما طبقا تصححها ان عليك فواجب صالتك في طاتخأ ادا .ت

  امالء الجدول بما يناسب  .ث
 تصحيحه نوع الخطأ

زيادة ركعة في 

 صالة المغرب

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

 

صالة الظهر 

 بالجهر
.......................................................................... 

 

 

 االعدادي 1953عشت  20ثانوية 

 مديرية موالي رشيد/ الدارالبيضاء
 2016/2017الموسم الدراسي 

 براهيم مرعوشااألستاذ : 

  -2-الفرض المحروس 

 األسدوس الثاني 
 مادة التربية اإلسالمية  

 ........................................... االسم:

 : .........................................النسب

 ..... الرقم ت: ....../ القسم

يقرا القران فلما حضر وقت الصالة خرج مسرعا ألداء صالة الجماعة فوجد اَلمام سبقه وأدركه في وضعية  أحمدكان 

 عامرصديقه بلتقى إثناء خروجه من المسجد أمام وسلم معه والسجود في الركعة األولى من صالة الظهر فدخل مع اإل

وله لقمان فوقفت عند قة لقد طلب منا األستاذ حفظ آيات من سور ,فسأله عن السبب فأجابه ،حيث وجده في حيرة من أمره

( فحرت في تفسيرهاو )ا دَّكا لِّلنَّاسِّ ْر خا ع ِّ تُصا  ،فسيرهاتعن  المؤسسة والبحث ةلى مكتبإحمد وعامر الذهاب أفقرر كل من  ،َلا

فليس العبرة كما تحفظ من القران بل  ، فقال أحمد هكذا اخالق الرسولبعدها من الطريقأهما وجدا صخرة فوفي طريق

 : صدقت.  عامرهل تتجمل بأخالقه، فرد عليه 
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 السرية. الدعوةرقم خالل بي األأأذكر وظيفتين لعبتهما دار اَلرقم بن 

 ن1 ............................................................................../.......................................................................................................

 أذكر وسليتن للمحافظة على البيئة من التلوث 

 ن1 ........................................................................................................................../............................................................

ستدل بواحد منها من حفظك.إا للمحافظة على البيئة هناك كثير من األحاديث تدعون 

 ن2 .......................................................................................................................................................................................

  ن1أجب بصحيح او خطا 

 .............................الفقيه في الدين من يحفظ القران فقط 

 النبوية ..................الفقيه كل الفقيه من يتجمل باألخالق 

 

 
 

 من غش ليس منا قال رسول هللا 
 

 
 ثق بنفسك فقط اإلجابةقادر على  أنكاعلم 

 وفقك اهلل
 تخصص نقطة واحدة على جمالية الخط وعدم الضرب والتشطيب
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