
  

 القنيطـرةمــديـرية : . اإلعدادية املهدي بن تومرت  الجانوية

 2016/ 2017:    السنة الدراسية                 

ة ثانوي إعدادينيالجا                   

 الدورة األوىل *الفرض احملروس األول 

 ...........................................االسم الكامل :  

 ................الرقم :                  2/5 : القسم

    : النقطة النهائية

 

20  / ............ 

 

  : 
 ن2         ؟  تحدث اهلل سبحانو في سورة النجم عن اآللهة التي عبدىا المشركون وبين بطالن ما يعبدون. اكتب ما يدل على ذلك خلف الورقة :1

 ن2................................................: .........ِضيَزى –................................:............................ َأفَ ُتَماُرونَوُ  – :يلي ما اشرح 
 ................................................................................................ :التعريف – ؟ عرف اإلمالة واستخرج مثاال لها مما كتبت :2

 ن2...............................................المثال : – .....................................................................................................
..  ...............................................................................؟أوقع المشركين في الشرك وعبادة األصنام من خالل ما كتبت، مالذي: 3

 ن2................................................................................................................................................................
 

تهم عبادة لما اشتد أذى المشركين للفئة المؤمنة في مكة أمرىم النبي صلى اهلل عليو وسلم بالهجرة للحبشة، فامتثلوا ألمر اهلل ورسولو فكانت ىجر 
تأتي لحج بيت اهلل  إلى أن التقى بوفد صدقو وأمن بو فكانت بيعة العقبة، خالصة هلل تعالى ، وبقي عليو الصالة والسالم في مكة يدعو الوفود التي 

 .وفي ىذه األحداث كلها تظهر لك المسؤولية التي تحلى بها النبي صلى اهلل عليو وسلم ومن آمن بو

 ............................................................................................: ......................؟ةـــــاملسؤولي  -  ادةـــــــالعبعرف ما يأتي: : 1
..................................................................................................................................................................... 

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

 ن2................................................................................................................................................................
 ........................: ......................................................؟ شروط قبول العبادةماىي  سبحانو جعل المسلمون ىجرتهم  عبادة هلل: 2

 ن2................................................................................................................................................................
 المسلم الحقيقي يطبق أوامر اهلل –ممارسة الدين في اطمئنان  -ميز فيما يلي بين نتائج الهجرة إلى الحبشة و الدروس و العبر المستفادة منها:: 3

 ن2     .                                                التخلص من تعذيب كفار قريش  –الحفاظ على الدين يأتي على رأس األولويات  - و رسولو 
  

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

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

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

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

  ن2                                                                                                                ؟               وما يناسبها عبارة الصل بخط بين : 4 

                 اء                               ري    ب ال          الص وتجن                 اإلخ -                          
 ان                                        رية الحقيقية لإلنس          تحقيق الح -                       

                 أداء الشعائر التعبدية بكل رضا وسرور                  -                                

 االحظ الصورة وأجب عن األسئلة :* 
 .........................................................................؟  ما موقف الشرع من ىذا السلوك :5

 ن2...........................................................................................؟  علل جوابك
.................................................................................................................... 

 ............................................................................ استشهد بنص شرعي على ذلك :6

 ن2.............................................................................................................
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 الرتبيــة اإلسالميـةمــادة: 
 

 

 

 

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




