
 
 

الأولالفرض احملروس   

الثاينالأسدس   

 مدة الاجناز: ساعة واحدة
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الوطنية التربية وزارة  
جهة الشرق أكاديمية  

 المديرية اإلقليمية إلقليم الناظور
اإلعدادية بدر ثانوية  

اإلسالمية التربية مادة  

 
 اإلسم: .........................

 الرلم: ........ النمطة: المالحظة:

  
02/  

 

 
 المسم: ........

 

 

.ن{6}كريمالقرآن المدخل التزكية:   

 (ن1)                          {.ٌا أٌها الذٌن آمنوا إن جاءكمحدد الماعدة التجوٌدٌة فً لوله تعالى:}

 .......................................................................................................ـ 

          (ن1)                                                         ـ اشرح حسب السٌاق:1

 : ....................................ٌغضونـ 

 

 (ن4  )               امأل الجدول بما ٌناسب. جراتحفظته وتعلمته من سورة الحانطاللا مما ـ 3

 اآلٌة المناسبة الموضوع

 
اإلصالح بٌن المؤمنٌن وجوب 

 .المتخاصمٌن

 ـ .............................................................

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

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

 
التأدب فً حضرة النبً وجوب 

 ملسو هيلع هللا ىلص.

 ـ .............................................................

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

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

تذكٌر الناس بأن أصلهم واحد وال 
 .فرق بٌنهم إال بالتموى

 ـ .............................................................

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

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

 
 ـ ....................................
..................................... 

 
ٌا أٌها الذٌن آمنوا اجتنبوا كثٌرا من الظن إن بعض الظن }

إثم وال تجسسوا وال ٌغتب بعضكم بعضا أٌحب أحدكم أن 
واتموا هللا إن هللا تواب  ٌاكل لحم أخٌه مٌتا فكرهتموه

 14{اآلٌةرحٌم

 

 ن{14المداخل التربوية}

:1وضعية   

شدٌدا وتعرضوا لألذى الشدٌد وحوصروا فً شعب ابً اُْضُطهد النبً ملسو هيلع هللا ىلص وصحابته اضطهادا 

طالب، فلجأ النبً ملسو هيلع هللا ىلص إلى الطائف  فكذبوه وطردوه أٌضا فعاد حزٌنا مهموما، لكن هللا سبحانه 

واساه برحلتً اإلسراء والمعراج وبعد عودته واخباره لومه بذلن انمسموا فً تصدٌمه إلى ثالث 

 فها.. اذكرها مبٌنا موالفرق

 (ن3)                                                                                                    
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 .................................................ـ ........................................................

 ........................................................................................................ـ 

 ـ .........................................................................................................

 

 :2وضعية 

أخون األكبر للعب كرة المدم خالل نهار رمضان وعاد لُبٌل المغرب ولشدة عطشه شرب  ذهب

 الماء دون أن ٌشعر ثم تذكر أنه صائم.

 (    ن1)  ؟                                                       ماذا ٌجب علٌه أن ٌفعل لتدارن خطئه

 .....................................................ـ 

   (ن1)       علٌه أن ٌفعل لٌصحح الجرم الذي ارتكبه؟إذا كان ُشربه للماء َعْمدا ولٌس خطأ ماذا 

 ـ .....................................................

 (ن0)                                                                                            عرفه: 

 ـ .........................................................................................................

 .........................................................................................................ـ 

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

 

 :3وضعية 

 ٌا رجل: فمال مظلوما ، أو ظالما   أخان انصر: هللا ملسو هيلع هللا ىلص رسول لال}: لال عنه هللا رضً أنس عن

! أنصره؟ كٌف ظالما   كان إذا أفرأٌت مظلوما ، كان إذ أنصره وسلم علٌه هللا صلى هللا رسول

 رواه احمد  {.نصره ذلن فإن الظلم، من تمنعه أو تحجزه: لال

 (ن0)  ـ ما الممصود باألخوة فً الحدٌث؟ عّرفها.1

 ـ .........................................................................................................

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

  (ن1)                                                      كٌف تكون النصرة لألخ الظالم؟         

 ـ .............................................

 :4وضعية 

ٌْر   اْلٌَُهودُ  َولَالَتِ  ٌمول تعالى عن الٌهود والنصارى :}  اْبنُ  اْلَمِسٌحُ  النََصاَرى َولَالَتِ  اّللَِ  اْبنُ  ُعَز

ِلنَ ۖ   اّلَلِ   { فَُكونَ وٌُ  أَنَىَٰ ۖ   اّلَلُ  لَاتَلَُهمُ ۖ   لَْبلُ  ِمن َكفَُروا الَِذٌنَ  لَْولَ  ٌَُضاِهئُونَ ۖ   بِأَْفَواِهِهمْ  لَْولُُهم ذََٰ

 .32  التوبة اآلٌةسورة

 (ن1)    ؟والرسل من خالل اآلٌة أعاله ما هً الصفة التً نفاها الٌهود والنصارى عن األنبٌاء

 .....................................ـ 

 (ن0)  اذكر صفتٌن أخرٌٌن واجبتٌن لألنبٌاء والرسل علٌهم السالم مع التعرٌف. 

 ـ ................................

 ـ ................................

{ رواه عاما أربعٌن مسٌرة من لٌوجد رٌحها وإن الجنة رائحة ٌرح لم معاهدا لتل من لال ملسو هيلع هللا ىلص:}

 البخاري.

 (ن1)  ما هو الحك الذي ٌكفله الحدٌث لغٌر المسلمٌن؟                                             

 ـ .......................................................

 وفقك هللا وسدّد خطاك
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