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الرحيم الرحمن هللا بسم

...............................................:الكامل اإلسم

..............................................:الترتيبي الرقم

....................................................................:القسم

القنيطرة: اإلقليمية المديرية

2017 أبريلاإلعدادية البنين ام ثانوية       

إدعمر سعيد:األستاذ
...............................................................................................................................................................

(منا فليس غش من):السالم عليه يقول

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

:التالية اآليات كتابة  أتمم

.......................................................................................................................................أخرى نزلة رآه ولقد ):تعالى يقول

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

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

:ب أعرفه الغيب، عالم مفهوم الوضعية تتناول

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

23-13النجم، (االنفس تهوى ما و الظن إال يتبعون إن...................................................................................................................................................................................................................................................................................................

:التالية القواعد األسناد من استخرج

بغنة االدغام لقاعدة واحد مثالاإلظهار لقاعدة واحد مثال

:أمامها عالمة بوضع التاليتين القضيتين بين النص قضية أحدد

العبادات في الخرافات بانتشار  بالغيب االيمان فهم عدم عالقة الوضعية تطرح

اإلسالمية األمة أفراد عند التدين بضعف  بالغيب االيمان فهم عدم عالقة الوضعية تطرح

......................................................................................................................................................................................................................الغيب عالم

......................................................................................................................................................................................................................
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 الدورة األولى -الكتابي األول الفرض
 مادة التربية اإلسالمية

 الثانية إعدادي

 (حدث حقيقي:)

 الحرمين إمام بكونه نفسه يعرف بصاحبها إذ و فتحتها ,األرض على رسالة وجدت المنزل، إلى عودتي طريق في       
 ضعف من اإلسالمية األمة إليه وصلت ما على يتأسف وسلم عليه هللا صلى هللا رسول المنام في رأى أنه وفيها الشريفين،

 .ذنوبنا من أكثر نتطهر لكي للصيام الخميس و اإلثنين مع األحد يوم بزيادة ويوصي التدين،
 مخالفة خطورة من محذرا منها، نسخ توزيع و الفيسبوك و الوتساب عبر نشرها إلى بدعوته الرسالة صاحب وختم

 .مزمن مرض من فشفي بها صدق رجال أن حين في حادثة في فمات الهند في رجل بها استهزأ فقد هللا رسول
:

 نزلة رآه ولقد .يرى ما على أفتمارونه .رأى ما الفؤاد كذب ما اوحى، ما عبده إلى فأوحى) :تعالى يقول :1 النص-
 13-10النجم،، سورة(اخرى

 26النجم، سورة (شيئا شفاعتهم تغني ال السماوات في ملك من وكم) :تعالى يقول :2النص

             

 :النقطة
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الشرعي الحكم3
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خطأ/صحيح3
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:للمسودة مساحة

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

األول السند مضمون أصوغ

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...........................................……………

 الخميس و االثنين مع األحد يوم زيادة:4الموقف

الرجل منام في هللا رسول وصية عند نزوال للصيام

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

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

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

:يلي كما حكم كل دليل مع الشرعية أحكامها و المواقف أحدد  

الدليلالمواقف

 يشرك ال و صالحا عمال فليعمل ربه لقاء يرجو كان فمن): تعالى يقول

110 الكهف، سورة (أحدا ربه بعبادة
 مثالين أعطت أنها بما بالرسالة التصديق: ،2الموقف

الرسالة يصدق لم  لمن
......................................................................................................................................

:التعليل مع خطإ أو بصحيح التالية المواقف من اإلسالم موقف أبين

التعليلالمواقف

العلم لطلب الهجرة في رغبتي:3موقف
................................................................................................................................

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

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

(مسؤولون إنهم وقفوهم): تعالى يقول للحساب تعالى هللا أمام الوقوف خطورة مستحضرا الدنيا في أوززعها و الرسالة أصدق

:إلى ذلك في الخلل يرجع الناس، بها يصدق و الفيسبوك و الواتساب على كثيرا الرسائل هاته مثل تنتشر

 العلم قلة

الرسالة تصديق
المعلومات دقة

الظن اتباع

بالغيب اإليمان

:منهما الخاطئ على أشطب التاليين الحليل امامي خاص، موقف التخاذ

1الطالق،  (نفسه ظلم فقد هللا حدود يتعد ومن): تعالى لقوله  تعالى هللا لحدود انتهاك ذلك ألن الرسالة، أصدق ال

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 تعاملي لكيفية تفسير يلي ففيما الشهادة و الغيب عالمي بين أميز وألني إلدراكها، أحتاج متعددة امورا حياة في أصادف

:األمور مختلف مع

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

:الرسائل هذه مثل انتشار من للحد أقترح

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
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