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 :تأمل الوضعية جيذا ثه أجب  عنا يلي 

 (ن1)............................................... ...............................: حدد إشكالية واحدة من بين اإلشكاليات التي تطرحها الوضعية- 1

 (ن2): عرف المفاهيم اآلتية والواردة في الوضعية- 2

 ...............................................................................................................................................:النظر والتفكر- 

 .......................................................................................................................................................:الصالة- 

 .(ن3)حدد موقفك  من هذا القول مع التعليل واالستدالل الشرعي؟.." ال يقدر السابقين األولين بدعوى أنهم بشر كسائر الناس وال يميزهم شيء علي-  3

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

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

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

 (ن2):بين لعلي الحكم الشرعي للصالة مستدال بنص من القرآن الكريم -  4

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

 (ن2): قدم له فائدتين لهذه العبادة- 5

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

 (ن2): امال الجدول اآلتي حسب المعطيات الواردة فيه على ضوء اآلية من سورة لقمان التي تضمنتهما الوضعية أعاله- 5

 فوائده وغاياته مجال النظر والتفكر

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

بِبينٍل  ... ))أتمم اآلية أعاله إلى قوله تعالى - 5 اللٍل مُّم  (ن2((: )ضَض

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

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

 (ن2):استخرج من اآليات التي استظهرتها مثاال لقاعدة االقالب مبينا سببه- 6

 ...........................................................................:السبب/ - ..............................................................: المثال - 

 (ن4): أكتب صحيح أو خطأ أما العبارات اآلتية - 7

 ........................:   طهارة الحدث من فرائض الصـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالة  - 

 ........................:   توعد هللا تعالى المعرضين عن سماع القرآن بالعذاب األليم  -  

  ........................:   لم تتعرض النساء لإليذاء في بداية الدعوة اإلسالميـــــــــة  -  

 ........................:   إعمال العقل في النظر والتفكر في خلق هللا تعالى عبــــــــادة - 

 

 تلميذ مستقيم َ كثيرا ما يوتم بحياة السابقين األولين ويقدرهم َ كما يخلو بنفسى أحيانا ألجل النظر والتفكر  أحمد"

دار  . ((..َخَلَق السََّمَىاِت ِبَغْيِر َعَمٍد َتَرْوَنَها َوَأْلَقى ِفي اْلَأْرِض َرَواِسَي َأْن َتِميَد ِبُكْم )): مسترشدا بقولى تعالٍ فً سورة لقمان

 الذي يمتنع عن أداء الصّة َ ويزعم أن السابقين األولين بشر مثل ساُر الناس وِ علًنقاش بينى وبين أخيى 

.." َ وأن النظر والتفكر مجرد شرود ومضيعٌ للوقت ..يميزهم شًء

 

www.talamidi.com تم تحمیل ھذا الملف من موقع تالمیذي




