ثانوية  20عشت  1953االعدادي
مديرية موالي رشيد /الدارالبيضاء
الموسم الدراسي 2017/2016
األستاذ  :ابراهيم مرعوش

الفرض المحروس -2-
األسدوس الثاني
مادة التربية اإلسالمية

االسم:
/...........................................
20
النسب......................................... :
القسم /...... :الرقم ت .....

الوضعية التقويمية

كان أحمد يقرا القران فلما حضر وقت الصالة خرج مسرعا ألداء صالة الجماعة فوجد االمام سبقه وأدركه في وضعية
السجود في الركعة األولى من صالة الظهر فدخل مع اإلمام وسلم معه وأثناء خروجه من المسجد إلتقى بصديقه عامر
حيث وجده في حيرة من أمره ،فسأله عن السبب فأجابه ,لقد طلب منا األستاذ حفظ آيات من سورة لقمان فوقفت عند قوله
اس) فحرت في تفسيرها ،فقرر كل من أحمد وعامر الذهاب إلى مكتبة المؤسسة والبحث عن تفسيرها،
ص ِّع ْر اخدَّكا ِّللنَّ ِّ
(ا و االت ُ ا
وفي طريقهما وجدا صخرة فأبعدها من الطريق ،فقال أحمد هكذا اخالق الرسول فليس العبرة كما تحفظ من القران بل
هل تتجمل بأخالقه ،فرد عليه عامر  :صدقت.
أكتب مع الشكل التام من قوله تعالى  :ا
ص ِّع ْر اخدَّكا
وال ت ُ ا

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

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

..........................................................................................................................................................................لصوت الحمير) 2.5ن
 عرف قاعدة الحذف 0.5 ....................................................................................................................................................... :ن
 إستخرج من اآلية الواردة في الوضعية مثاال لقاعدة الحذف  0.5 ........................................................................................ن
 إشرح ما يلي :ا
اس 0.5 .................................................................................................. ......................... :ن
ص ِّع ْر اخدَّكا ِّللنَّ ِّ
والت ُ ا
أ .استخرج من الوضعية سلوكين خاطئين قام بهما أحمد مع تصويبهما3 :ن
السلوك األول...................................................................................................................................................... :
السلوك الثاني.................................................................................................................................................... :
 من خالل دراستك لدرس القران الكريم هدى ورحمة للعالمين:
أ .عرف القران الكريم:
..................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
2 ........................................................................................................................................................................ن
2ن
ب .ضع الكلمات التالية في الخانة المناسبة :الحكيم – الكتاب -االمتثال ألموره – هدى ورحمة -الفرقان – قراءته بتدبر

من صفات القران

من أسماء القران

واجبنا نحوه

أجب بصحيح او خطأ مع تصويب الخطأ
خالل الدعوة الجهرية كان يجتمع الرسول  مع صحابته بدار األرقم 1 ............................................................................. /ن
تقع دار األرقم في المدينة المنورة 1 .......................................................................................................................... /ن
 أذكر وظيفتين لعبتهما دار االرقم بن أبي األرقم خالل الدعوة السرية.
....................................................................../.......................................................................................................
1 ....ن

من خالل دراستك لدرس أحكام السهو اجب عن األسئلة التالية :
أ .عرف بسجود السهو؟
1 ..................................................................................................................................................ن
ب .دخلت مباشرة في الصالة مع االمام فهل تعتبر :

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

ث .امالء الجدول بما يناسب
نوع الخطأ
زيادة ركعة في
صالة العصر
صالة المغرب
بالسر

تصحيحه
..........................................................................
..........................................................................

1ن

أذكر توجيهين إسالميين للمحافظة على البيئة
1 ..............................................................................................................................................ن
هناك كثير من األحاديث تدعونا للمحافظة على البيئة استدل بواحد منها من حفظك.
.....................................................................................................................................................
2 ..................................ن
 أجب بصحيح او خطا 1ن
الفقيه في الدين من يحفظ القران فقط .............................
الفقيه كل الفقيه من يتجمل باألخالق النبوية ..................

قال رسول هللا  من غش ليس منا


اعلم أنك قادر على اإلجابة ثق بنفسك فقط
وفقك اهلل
تخصص نقطة واحدة على جمالية الخط وعدم الضرب والتشطيب

عناصر اإلجابة

التعريف بقاعدة الحذف هو االستغناء عن كتابة األلف الطويلة باالقتصار على ما يدل عليها بوضع ألف صغيرة فوق
السطر بعد الحرف الممدود.
إستخرج من اآلية الواردة في الوضعية مثاال لقاعدة الحذف  :ا
ص ِّع ْر
والت ُ ا
شرح الكلمات :ا
اس :ال تصرف وجهك عن الناس تكبرا
ص ِّع ْر اخدَّكا ِّللنَّ ِّ
والت ُ ا
أ .استخرج من الوضعية سلوكين خاطئين قام بهما أحمد مع تصويبهما3 :ن
السلوك األول :اإلسراع في الخطوات ،من أجل إدراك الصالة/
السلوك الثاني :التسليم مع االمام  /يعتبر مأموما مسبوقا يلزمه أن يقضي ما فاته
خالل دراستك لدرس القران الكريم هدى ورحمة للعالمين:
ب .التعريف بالقران الكريم:
القران الكريم كتاب هللا تعالى المنزل على سيدنا محمد  بواسطة جبريل عليه السالم ،منجما مبتدئ بسورة الفاتحة
والمنتهي بسورة الناس ،والمتعبد بتالوته والمنقول الينا بالتواتر
ت .وضع الكلمات في الخانة المناسبة:
من صفات القران
الحكيم
هدى ورحمة

من أسماء القران
الكتاب
الفرقان
االجابة بصحيح او خطأ مع تصويب الخطأ
خالل الدعوة الجهرية كان يجتمع الرسول  مع صحابته بدار األرقم  /خطأ بل خالل الدعوة السرية
تقع دار األرقم في المدينة المنورة  /خطأ بل في الحرم المكي قرب جبل الصفا
 ذكر وظيفتين لعبتهما دار االرقم بن أبي األرقم خالل الدعوة السرية.
وظيفة  :تربوية  /تعليمة /تعلم القران ومبادئ الدين اإلسالمي.......
من خالل دراستك لدرس أحكام السهو اجب عن األسئلة التالية:
ج .التعرف بسجود السهو
هو الشك أو النسيان في الصالة كعدم معرفة عدد الركعات التي صليت.
ح .دخلت مباشرة في الصالة مع االمام فهل تعتبر :
مأموم غير مسبوق مأموم مسبوق مأموما فذا
خ .إذا أخطات في صالتك فواجب عليك ان تصححها طبقا لما تعلمته في احكام السهو.
د .ملء الجدول بما يناسب
تصحيحه
نوع الخطأ
زيادة ركعة في
يلزمه سجود بعدي /سجدتين بعد السالم
صالة العصر
صالة المغرب
يلزمه سجود قبلي /سجدتين قبل السالم
بالجهر
توجيهن اسالمين لحماية البيئة
إماطة األذى عن الطريق  /النهي عن التبول في الماء الراكد
 االستدالل باالحاديث الواردة في الدرس.
 االجابة بصحيح أو خطأ
الفقيه في الدين من يحفظ القران فقط  /خطأ
الفقيه كل الفقيه من يتجمل باألخالق النبوية صحيح

واجبنا نحوه
االمتثال ألموره
قراءته بتدبر

