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.مدرسة عين شوفواملؤسسة: .  

 

 الوضعية :            

ىل درس ديين  تلأداء صالة الرتاوحي خالل شهر رمضان مبسجد احلي، وقبل الصالة اس متع كوادل ترافق حول ا 

لقاء أأحد الوعاظ "الرسول )ص( و دعوته بعثة" ىل قصة أ س ية زوج فرعون و قصة  حديثهاذلي أأشار يف  ، من ا  ا 

مام ما تيرس من سوريت املكل و امرأأة معران و قصة  براهمي عليه السالم .وأأثناء صالة العشاء قرأأ ال  س يدان ا 

ىلفاعرتفوا بذنهبم"، ففي الركعة الأوىل تال ال مام من قوهل تعاىل : القرأ نية املرسالت حمرتما القواعد التجويدية  ..... ا 

ىل قوهل تعاىل بداية سورة املرسالت "ة فقرأأ منأأما يف الركعة الثاني.  سورة املكلمن  ،" فا ذا يه متور:  قوهل وما  :ا 

ويف الغد بيامن كنت تتجول يف املدينة ، أأاثر انتباهك أأحد املارة يش مت  .من نفس السورة "أأدراك ما يوم الفصل

 .ساحئا أأجنبيا يتناول الطعام هنارا 

 اإلسالمية،أجب عن األسئلة اآلتية :ما درسته خالل حصص مادة التربية مانطالقا من الوضعية أعاله و  

 ن(3) خالل ركعتي صالة العشاء ؟سورتي الملك و المرسالت أكتب ما قرأه اإلمام من أ(   -1

 في الركعة األولى:اإلمام ما قرأه  •

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

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

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

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

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

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

 في الركعة الثانية :اإلمام ه أما قر •

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

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

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

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

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

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

 ،  لناشراتاتي قرأ بها اإلمام الكلمتين اآلتيتين مع تبيان السبب في كل حالة ؟ ما هي القاعدة التجويدية الب ( 

 ن(1) رزقهمن 

 ن(0,5) القاعدة التجويدية هي :........................................................... •

 ن(0,25)....................................................................................:رزقه من  السبب في كلمة •

 ن(0,25) ..:................................................................................ الناشراتالسبب في كلمة  •

 

 



 ن(1)مها . احكلوات المذكورة أعاله و بأنوع الصأصل بين ج ( 

 .                        . صالة مفروضة  صالة التراويح  •

 صالة العشاء    .                        . صالة مسنونة       •

 ن(2عرف الصيام ،و بين أحد شروطه الذي ال يتوفر في السائح المذكور أعاله؟ ) -2

 ن(1) :تعريف الصيام

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

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

 ن(1:)هو الشرط الذي ال يتوفر في السائح

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

 ن(1).  اربط بين اآلية و معناها  -3

 أتانا رسول قال المشركونا السماء الدنيا بمصابيح .            . و لقد زين •

 قالوا بلى قد جاءنا نذير.                         . هللا هو الذي خلق اإلنسان •

 . زين هللا السماء بالنجوم                                                    

 ن(1) ( أمام القيمة المستخلصة من قصة امرأة عمران .xضع عالمة )  -4

 اليأس                   عدم الرضا بقضاء هللا و قدره               الرضا و التفاؤل   

 ن(1) ؟، مبرزا رأيك في ذلككيف حاور سيدنا إبراهيم عليه السالم أباه و هو ينصحه بترك عبادة األصنام  -5

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

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

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

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

 ن(1؟  )عن إيواء هللا تعالى آلسية زوج فرعون جزاء إيمانها و ثباتها على الحقالتحريم استشهد بآية من سورة  -6

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

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

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

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

 

 

  

 

 


