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 تمنیاتي لكم بالتوفیق والسداد إن شاء هللا تعالى

 

رافق سعيد والده إلى المسجد ألداء صالة الظھر ، وعند دخول المسجد وجد المصلين ساجدين فكبر تكبيرة 

 يلقي بكيس من األزبال نتباھھما شابأثناء عودتھما للبيت أثار ا

 القرآن بأنمذكرا إياه في قارعة الطريق ، فتدخل والد سعيد وطلب منه أن يطرح الكيس في حاوية القمامة 

، فما أظنه تحدث البيئة عن اإلفساد في األرض ، فرد الشاب مستھزءا وما عالقة اإلسالم بحقوق 
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في قارعة الطريق ، فتدخل والد سعيد وطلب منه أن يطرح الكيس في حاوية القمامة 

عن اإلفساد في األرض ، فرد الشاب مستھزءا وما عالقة اإلسالم بحقوق 

خنیفرة  -  أكادیمیة جھة بني مالل  
أزیالل: المدیریة اإلقلیمیة   

اإلعدادیة حمان الفطواكيثانویة   
رشید ابزو:األستاذ   
05/2017/.....:تاریخ اإلنجاز  

 
 
 
 

  
  

 

تأمل الوضعیة جیدا ثم أجب  

شكالیة التي تطرحھا الوضعیةاإلحدد  -1

عرف المفاھیم اآلتیة والواردة في الوضعیة -2

.......................:القرآن الكریم -

......................................:البیئة -

ھل توافق الشاب في رأیھ بأن القرن لم یتحدث عن البیئة -3
.....................................................................................................................

......................................................................................................................
تلویث البیئةلالحكم الشرعي   للشاب بین  -4

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

ھل تعتبر صالة سعید تامة مستوفیة لشروطھا وأركانھا ؟ وضح لھ كیف یمكنھ أن یستدرك ما فاتھ  -5
-.........................................

..............................................................
  )ن2(: بما یناسب  امال الجدول -6

دورین من األدوار الذي كانت تقوم بھ دار األرقم

اآلتیة بآیات مناسبة من سورة لقمان  استدل على المعاني  -7

ضرورة إلتزام التواضع وعدم التكبر  - 

الشطر مثاال لقاعدة تغلیظ الالماستخرج من  -8

..............................................................: المثال  -

أكتب صحیح أو خطأ أما العبارات اآلتیة  -9

تقع دار األرقم بالقرب من الكعبة                                                    -

سبب اختیار الرسول صلى هللا علیھ وسلم لھا لكونھا واسعة                       -

من نقص شیئا من صالتھ یسجد سجود السھو قبل السالم                          -

إذا أذن أذان صالة المغرب وقد نسي أحدنا صالة  -

رافق سعيد والده إلى المسجد ألداء صالة الظھر ، وعند دخول المسجد وجد المصلين ساجدين فكبر تكبيرة 

اإلحرام وتكبيرة السجود إال أنه سلم مع اإلمام 

في قارعة الطريق ، فتدخل والد سعيد وطلب منه أن يطرح الكيس في حاوية القمامة 

عن اإلفساد في األرض ، فرد الشاب مستھزءا وما عالقة اإلسالم بحقوق  نھى الكريم

   عن ھذا الموضوع 

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




