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(2: الفرض رقم )األولىالدورة  ســــــــــــــــاعة 1مدة االنجاز :    

 االستاذة : الزوهرة مذكر  1 /___  القسم: 

بعدم تعريضه للماء ويعتبر أصيب محمد بجرح غائر في يده ، لكنه يصر على الوضوء غير مكترث بنصيحة الطبيب الوضعية التقويمية: 
 الرسول  ثباتعن األولى كان موضوع الخطبة هب إلى المسجد لحضور صالة الجمعة، التتحقق إال باستعمال الماء، ذ الطهارةأن 

حياة  وأهميته في عن اإليمانالحديث  على ركز اإلمام في الخطبة الثانية،  عليهم  و صبرهم على أذر قري والصحابة الكرام رضوان هللا
أعمالنا وأقوالنا  ع  ض  خ  ون   ثم أشار إلى أن هللا كلف بكل واحد منا ملكين يكتبان كل أقواله وأفعاله، لذلك يجب علينا أن نفكر جيدا  المسلم

 لميزان الشرع.

 (1) التي تعالجها الوضعية. اإلشكاليةحدد  .1

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

 (2) اشرح المفاهيم التي تحتها خط في الوضعية. .2

 ................الطهارة: .................................................................................................................... -

 .................الثبات: ..................................................................................................................... -

 (2) ما رأيك في  إصرار محمد على الوضوء رغم مرضه و قوله بأن الطهارة التتحقق إال بالماء؟ مع التعليل. .3

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

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

 (2)دعم موقفك بنص شرعي.  .4

 ..................قال هللا تعالى: ............................................................................................................. -

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

 (2) ؟مامعنى اإليمان وما حقيقته .5

 .............................................................................................................................اإليمان: ....... -

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

 ............................................................................................................................حقيقته: .......... -

  .(2)التي اتخذتها قري  لمحاربة الرسول  األساليبمن  اسلوبينأذكر  .6

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

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

ل  به ملكين ليقيم عليه الحجة أكتب اآليات التي .7 كَّ  (2) .يخبر هللا فيها عن خلقه سبحانه لإلنسان وإطالعه على جميع أحواله وأنه و 

 ................................................................................................................................قال هللا تعالى: ............ -

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

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

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

 (1) ؟من هما المتلقيان ؟ وما هي وظيفة كل واحد منهما  حسب االيات السابقة .8

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

اَء َربَّهُ  قال هللا تعالى: .9 استخرج من اآلية الكريمة مثاال للمد االفرعي وآخر لمد . 48سورة الصافات  اآلية: بِقَْلٍب َسلِيٍم(  و)إِْذ جَّ

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       (1)الصلة. 

  .................................................................مد الصلة :    - .....................................................المد الفرعي :  -

 (5)بصحيح أو خطأ.  أجب .01

 تصويب الخطأ صحيح/خطأ الجملة

 المضمضمة فرض من فرائض الوضوء. -

 .من أحكام وشرائع التوراةأتبع ما جاء في  -

 .اإلتقان يجب أن يكون في العمل فقط -

 غسل الوجه سنة من سنن الوضوء. -

 .والثوب.. الطهارة المعنوية هي طهارة البدن -

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 النقطة
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