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الجـــــمـــهـــوريـــة الجــــزائـــرية الديــــمقراطيـــة 
 الشــــعبـــيـــــة

 03/2019/ :التاريخ                                          :متوسطة

 ساعة :المدة                                                 الثاني متوسط :المستوى

 اختبار الفصل الثاني في مادة التربية اإلسالمية

 ) ن12 (       :الـــــــــــجزء األول
 ) ن06 ( :الوضعية األولى

:  قال رسول هللا صلى هللا عليه و سلم:عن أبي هريرة رضي هللا عنه قال

» َصدَقَةٌ ...........................................  ُكل ُسالََمى مَن النَاس َعلَْيه َصدَقَةٌ «

 رواه البخاري و مسلم

: المطلوب

 ن03.........................أكمل الحديث النبوي الشريف و أضبطه بالشكل التام)1

 ن01.............................تميط -                  سالمى         :اشرح ما يلي)2

.  في حديثه بعض األنواع من الصدقة)ص(كر الرسول ذلقد )3
 ن 02...............................................................منها)04( كر أربعذا

 ) ن06 (:الوضعية الثانية 
 . الدعاء للمؤمنين:               مهمات المالئكة  كثيرة من بينها

: المطلوب

 ن01.............................................كيف يكون دعاء المالئكة للمؤمنين؟)1

 ن01......................................لك من القرآن الكريم أو السنةذاستدل عن )2

 ن04...................... أعمال تجعل المالئكة تدعو للمؤمنين)04(كر أربعة ذا)3

متو

mالمستوالمستوىamاختاختبار a
/exالـالـــــ

m/
)o نom0606om((::ولىألولى

 قال:هللا عنه قالضي هللا عنه قال

ةقَةةٌ دددصه َصددَ َ هْي ................لَ

...............كل التاملشكل التام

..............................ط

 . دقة الصدقة
........................2.
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 ) ن08 (   :الـــــــــــجزء الـــــــثاني

: الوضعية اإلدماجية
 خرج الرسول ،في شوال من السنة العاشرة بعد بدء نزول الوحي :السند�

 . إلى الطائف)ص(
 

 سطرا تبين فيها أهم األحداث التي )12( حرر فقرة من إثني عشر :التعليمة�
      إلى الطائف مستشهدا بما تحفظه من قرآن )ص(جرت أثناء خروج النبي 

 . أو حديث
 

 . و هللا ولي التوفيق                                              
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: جيةذاألجوبة النمو

 ) ن12 (       :الـــــــــــجزء األول
 ) ن06 ( :الوضعية األولى

: المطلوب

:إكمال الحديث النبوي الشريف و أضبطه بالشكل التام)1
:  قال رسول هللا صلى هللا عليه و سلم:عن أبي هريرة رضي هللا عنه قال

كل يوم تطلع فيه الشمس تعدل فيه بين  ، ُكل ُسالََمى مَن النَاس َعلَْيه َصدَقَةٌ «
و تعين الرجل في دابته فتحمله عليها أو ترفع له عليه  )ن0.5( ،اإلثنين صدقة
و كل خطوة تمشيها إلى  )ن0.5( ،و الكلمة الطيبة صدقة  )ن0.5(،متاعه صدقة
 )ن0.5(»ى عن الَطِريِق َصدَقَةٌ ذو تميط األ )ن0.5( ،الصالة صدقة

                                                         ) للتشكيل 0.5+ (           
  رواه البخاري و مسلم 

)ن0.5(.    مفصال360مفاصل اإلنسان و عددها =   سالمى:الشرح)2

  )ن0.5(  .تزيل و تبعد=           تميط

: أنواع من الصدقة04كر ذ)3
)ن0.5( .اإلصالح بين المتخاصمين-

)ن0.5(. مساعدة المحتاج-

)ن0.5( .الكالم الطيب-

 )ن0.5( .الصالة في جماعة-

 ) ن06 (:الوضعية الثانية 
: المطلوب

 ) ن01(. المغفرة و الرحمة : يكون دعاء المالئكة للمؤمنين بـ)1
) ن01(   :لك من القرآن الكريم أو السنةذاالستدالل عن )2

 ين يحملون العرش و من حوله يسبحون بحمد ربهم و يومنون به ذال «
en

cy
-ed

uc
ati

on
.co

m/ex
am

sالو

mالمطلالمطلوبam1((إكمال الحإكمال الحديث
عن أبي هريرة رعن أبي هريرة ر

ى منى مَن النَاس ىمَمَ ُُالالالسل سالالََ ُلُك

و تع))نن0.50.5((، ،قة صدقة
و الكو الكلمة))نن0.50(،قة

ذو تميطو تميط األ))نن0.5
           )+

 رواه البخ رواه البخاري

on 00ن و عددها إلنسان و عددها
))ن0
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ين ذين آمنوا ربنا وسعت كل شيئا رحمة و علما فاغفر للذو يستغفرون لل
/-سورة غافر /7اآلية -   » اب الجحيمذتابوا و اتبعوا سبيلك و قهم من ع

: أعمال تجعل المالئكة تدعو للمؤمنين)04(كر أربعة ذ)3

)ن0.5(.         تعليم الناس الخير-

)ن0.5(.       الصالة في المسجد-

)ن0.5(.      اإلنفاق في سبيل هللا-

)ن0.5(.            زيارة المريض-

 ) ن08 (   :الـــــــــــجزء الـــــــثاني-
- :الوضعية اإلدماجية  
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