
 :............... الفوج:.................................................................االسم و النسب 

 

 

 في مادة التربية اإلسالمية оمراقبة مستمرة رقم 

 عقيدة و عبادات: أوال

м)  أذكرп من مستحبات الصيام( :нن )- .......................................-  ............................................................

-.......................................................................-....................................................................... 

н)  أذكرп ن مكروهات الصيامم( :нن )- .......................................-  ............................................................

-.......................................................................-....................................................................... 

о) أضع في الجدول التالي أشغل به وقتي في رمضان و ما يجب اجتنابه(мن)  حضور دروس العلم  –لعب الورق  –صلة الرحم– 

 الجلوس في الطرقات 

 أجتنبه أشغل به وقتي

  

  

п)  أذكرп  من مفسدات الصيام(нن.......................................  )-  ............................................................-

.......................................................................-....................................................................... 

р)  أذكرп  من مبيحات اإلفطار(нن.................... )...................-  ............................................................-

.......................................................................-....................................................................... 

с)  أجب بصحيح أو خطأ(мن ) 

 ...................ان تصوم الجوارح أيضا في رمض ×

 ....................إذا أحسست بألم في عيني أفطر  ×

 .........................عندما يسافر المسلم لمسافة طويلة يباح له اإلفطار  ×

 ....................ال أستحم نهار رمضان خوفا من دخول الماء في حلقي  ×

__________________________________________________________________ 

 

 

 آداب و سيرة و حديث عقيدة و عبادات

  

الولقاضيالمستوى السادس                     األستاذ ياسين            مدرسة الزالقة  



 آداب و حديث و سيرة: ثانيا

м)  أكمل األحاديث التالية(рن) 

ü كل مسكر : قال رسول هللا صلى هللا عليه و سلم............................................................................. 

ü ما أسكر : قال رسول هللا صلى هللا عليه و سلم................................................................................ 

ü عج إلى هللا يوم القيامة يقول , من قتل عصفورا عبثا : قال رسول هللا صلى هللا عليه و سلم  ............................... :

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

ü الخمر : قال رسول هللا صلى هللا عليه و سلم................................................................................... 

ü عذبت امرأة في هرة سجنتها حتى ماتت:  صلى هللا عليه و سلمقال رسول هللا ,  ...........................................

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

н) في الجدول التالي ما يليق و ما ال يليق في معاملة الحيوانات  أضع(мن )– نصب حيوان حي لتعلم الرماية  –ذبح شاة بسكين حادة

 ذبح شاة أمام أخرى –قنص طائر لالنتفاع بلحمه  –

 سلوكات غير الئقة سلوكات الئقة

  

  

о)  أجيب بصحيح أو خطأ(мن) 

o  نتجنب من المواد المسكرة الخمر فقط........................... 

o  تعتبر الحشيش و الكوكايين و األفيون خمرا........................ 

o  حرم هللا الخمر ألنها تعطل وظيفة العقل.............................. 

o لعن رسول هللا صلى هللا عليه و سلم شارب الخمر فقط.................... 

п) زلت في حجة الوداع أذكر اآلية الكريمة التي ن(мن  ...................................................................................... )

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

р)  وكم عدد الحجاج الذين صاحبوا الرسول صلى هللا عليه و ......................................... في أي سنة كانت حجة الوداع ؟

 ( .....................................نм)سلم فيها؟ 

с)  أذكرп  أهم مبادئ حقوق اإلنسان التي ذكرت في خطبة حجة الوداع(мن :)-............... ............................................

-...................................... .............. _ ............................................-  ....................................... 

 توقيع ولي األمر

 بالتوفيق 


