
االقتـداء 

االقتـداء 

 

األول في الدورة األولىفرض ال

 التربية االسالميةمادة 

 6
 : الموسم الدراسي 

2021/2022 .......................... : مؤسستي 

...............................  اسمي: 

ن(1.5) :"غير يسير..." إلى " ... يا أيها المدثر قم فأنذرمن قوله تعالى: "   مدثر أكتب من سورة ال (1

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

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

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

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

ن( 1)  أصل كلمة بمعناها المناسب: (2

 عذابا شاقا     المدثر   

 جهنم    فتنة     

 ضاللا    صعودا  

سقر   المتغشي بثيابه  

ن( 0.5)  : عرف اإليمان (3

.. .............................................................................................................................   اإلميان: 

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

عداد وتصميم: ذ. عمر كشايد إ

ة ـ تـزكي ل ا 

االقتداء و االستجابة  

ن( 0.5) كم كان عمر الرسول )ص( عندما نزل عليه الوحي: (1

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

ن( 1)  لمن وجه الرسول )ص( دعوته في البداية؟ وماذا تسمى هذه الدعوة؟ (2

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

ن( 0.5) آية نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم: ما هي أول (3

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

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

ةـوضعيـال
إىل املسجد   كعادتك  توجهت  رمضان املعظم،  تحية  خالل شهر  أداء  بعد  قريتكم،  والرتاويح مبسجد  العشاء  صالة  ألداء 

املسجد جلست رفقة املصلني تنصت لدرس ديني من إلقاء "الفقيه" حول الرضا بقدر الله والتفاؤل بالخري، مستشهدا بقصة  

ا مع درس "بعثة الرسول  ، قبل أن يرضب لكم موعد امرأة عمران ورضورة اإلميان بالله والخضوع له مستدال بقصة آسية زوج فرعون 

صىل الله عليه وسلم ودعوته الرسية" يف الدرس املقبل. 
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لحكمــة ا   

األول في الدورة األولىفرض ال

 مادة التربية االسالمية

 6
 : الموسم الدراسي 

2021/2022 .......................... : مؤسستي 

...............................  اسمي: 

ن( 0.75) أكمل الفراغ بما يناسب:  (4

.................................، أول من جمع الناس عليها هو ..........................، وعدد  ى صالة التراويح في شهر تصلَّ

ركعاتها ......................... ركعاٍت. 

ن( 1) أعبر عن موقفي بــ: "موافق" أو "غير موافق" من الوضعيات التالية:  (5

............ : ......طفل يصلي التراويح وال يصلي الصلوات المفروضة  •

: ..................          طفل يصلي صالة التراويح ركعتين فقط •

: ..................          طفل يؤدي صالة التراويح بهدوء وسكينة •

: .................          طفل يشوش على المصلين مع أقرانه •

القسط والحكمة  

ن( 1)أكمل قصة آسية زوج فرعون بما يناسب من الكلمات التالية:   (1

 التابوت  –اليّم  –فرعون  –آسية    

بعد أن وضعت أم موسى مولودها خافت عليه من بطش فرعون، فوضعته في ................. وألقته في   •

وقعت عيُن .................. فأحّبته وآوته.  .................... فحمله النهر إلى بيِت .....................، حيث

ن( 0,25) أحيط الجواب المناسب:  (2

 الكفر     -الظلم       -اتصفت آسية زوج فرعون بــ : اإليمان   

ن( 1) أكمل قصة امرأة عمران بما يناسب: من الكلمات التالية:  (3

 عقيما    مريم    -بأنثى        -بالدعاء   

.................. ال تلد، فتوجهت إلى الله تعالى ....................  أم يرزقها ولدا صالحا. فاستجاب  كانت امرأة عمران  •

الله لها. فلما وضعت الحمل ُرزِقت بــ .................، واختارت لها اسم ................ وتقبلها منها ربها وأنشأها نشأة  

 حسنة. 

ن( 1) قصة آل عمران:أضع عالمة أمام ما استفدته من  (4

o  .أتفاءل وأحسن الظن بالله 

o  .أقنط وأيأس من رحمة الله 

o  .أواظب على الدعاء موقنا باإلجابة

o  .أتضرُع إلى الله في الشدة والرخاء

كشايد عداد وتصميم: ذ. عمر  إ

2022-2023

www.tahmilsoft.com




