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∆̂#<]∆̂#<]∆̂#<]∆̂#<] ΖΞ∠θφ“β�>ϕΑοΖΞ∠θφ“β�>ϕΑοΖΞ∠θφ“β�>ϕΑοΖΞ∠θφ“β�>ϕΑο >Απ.Ο”σ>ΖΞ%&Αο>Απ.Ο”σ>ΖΞ%&Αο>Απ.Ο”σ>ΖΞ%&Αο>Απ.Ο”σ>ΖΞ%&Αο

قاعدة املد امل )ي(عرف

هو الذي يكون حرف المد في آخر الكلمة والهمز في أول كلمة أخرى تليها مباشرة 

♣Αšπ#⌠Ε‚Α♣>Αšπ#⌠Ε‚Α♣>Αšπ#⌠Ε‚Α♣>Αšπ#⌠Ε‚Α< :للقاعدة

الكلمات القرآنية التالية  ) ي(اشرح

ألم يحن بعد : ألم يان

   وما نزل من احلق

للقرآن الكرمي أثر كبري يف اطمئنان القلب،

ΠυΒ–ΦΠυΒ–ΦΠυΒ–ΦΠυΒ–Φ ϖ–Φ⊥θιϕϖ–Φ⊥θιϕϖ–Φ⊥θιϕϖ–Φ⊥θιϕ >Αšπ#⌠Ε‚Α♣>Αšπ#⌠Ε‚Α♣>Αšπ#⌠Ε‚Α♣>Αšπ#⌠Ε‚Α♣

ما حتته خط ) ي(عرف

العيش المشترك مع اآلخر وإن كان مخالفا لنا في لونه أو جنسه أو دينه :التعايش 

الدستور الذي وضعه الرسول صلى اهللا  :وثيقة املدينة 

االٔاكدميية اجلهوية للرتبية والتكوين
مراكش آسفي

الرتبية إالسالمية: مادة 

 

 

 

 

اقرأ الوضعية وأجب عن األسئلة

حضرت خطبة اجلمعة باملسجد، فكان موضوع اخلطبة حول 

والشريعة؛ وركز اإلمام يف خطبته على قوله

� الرسول

اية اخلطبة قام اإلمام للصالة فقرأ قول اهللا عز وجل  وبعد

أكتب النص القرآين املشار إليه يف آخر الوضعية )1

∼]ϕ%&Α∼]ϕ%&Α∼]ϕ%&Α∼]ϕ%&Α ΠυΒ–ΦΠυΒ–ΦΠυΒ–ΦΠυΒ–Φ

>Απ#‡Φο≤Α>Απ#‡Φο≤Α>Απ#‡Φο≤Α>Απ#‡Φο≤Α

]φ/≅]Α]φ/≅]Α]φ/≅]Α]φ/≅]Α Π™�β–ΦΠ™�β–ΦΠ™�β–ΦΠ™�β–Φ

ΖΞ∠θφ“β�>ϕΑοΖΞ∠θφ“β�>ϕΑοΖΞ∠θφ“β�>ϕΑοΖΞ∠θφ“β�>ϕΑο
  

عرف) 2

 :تعريفها

للقاعدة مثال
  

اشرح) 3

ألم يان
وما نزل من احلق

  

للقرآن الكرمي أثر كبري يف اطمئنان القلب،) 4

∼]ϕ%&Α∼]ϕ%&Α∼]ϕ%&Α∼]ϕ%&Α ΠυΒ–ΦΠυΒ–ΦΠυΒ–ΦΠυΒ–Φ
 

عرف) 5

التعايش 

وثيقة املدينة 

  



  .وهذا من مقتضيات البيعة" ال تنازعن والة األمر" � ورد يف الوضعية أعاله قول رسول اهللا) 6
  )ن1(                                                                                                  مقتضيات أخرى للبيعة) ي(من خالل ما درست اذكر

  السمع والطاعة في غير معصية اهللا تعالى/ النصرة بالدعاء والنصح 

وال ...وال ترتكن الصالة املكتوبة...ال تشرك باهللا( : بالعقيدة والشريعة فقال له االلتزامأبا الدرداء على   �من خالل الوصايا التسع، حث الرسول) 7
  ...).وأطع والديك...تشربن اخلمر
  )ن1(                                                                                                          يف اخلانة املناسبة يف اجلدول)  x( ضع عالمة 

òî•ìÛa@@ñ†îÔÇ@@òÈíŠ‘@@
    x   تشرك باهللاال

  x    ال ترتكن الصالة املكتوبة
  x    ال تشربن اخلمر
  x    أطع والديك

  
  

  )ن3(                                                                                  القيم املركزية اليت ترسيها هذه البنود من وثيقة املدينة) ي(استخرج ) 8

  حرية المعتقد " :لليهود دينهم وللمسلمني دينهم"

  األمن واألمان " :وإنه من خرج آمن، ومن قعد آمن باملدينة"

  الوحدة " :أم أمة واحدة من دون الناس"
  

  )ن1(                                                                                                                           الفراغ مبا يناسب) ي(امأل) 9

        الذي خدم  أنس بن مالك ، وجاءته أم سليم بابنهاأبي أيوب األنصاري  إىل املدينة فاستقبله األنصار، وأقام يف دار � هاجر رسول اهللا

  .حىت توفاه اهللا عز وجل � اهللا رسول
  

  . سورة احلديد باإلنفاق يف سبيل اهللايفأمر اهللا عز وجل عباده ) 10
  )ن2(                                                                                            صور اإلنفاق يف سبيل اهللا ومقصدين من مقاصده) ي(حدد

  ...)الزكاة ، الكفارة ، النذر ، النفقة على األهل(إنفاق واجب  :صور اإلنفاق 

  ...)الصدقة ، الهبة ، الوصية ، العارية(إنفاق تطوعي مستحب               

  إزالة الحقد من قلوب الفقراء اتجاه األغنياء :مقصدين من مقاصده 

  القضاء على الفقر والتسول                       
 

  )ن3(                                                                                                         بني غايات الزكاة وما يناسبها صل بسهم) 11
  ▪                               ▪           روحية غايات                    
 ▪                               ▪       غايات اجتماعية                    

 ▪                               ▪        غايات اقتصادية                   

  

  .خرجت من املسجد، فأثار انتباهك القاء الباعة املتجولني لألزبال اليت تؤذي احمليط والبيئة) 12
  )ن3(                                                                                  مع االستشهاد بنص شرعي يدعم موقفك ما موقفك من هذه السلوك

  الدليل+ التعليل + الموقف 

  إذاية الناس ال أتفق مع من يلقي األزبال في الشارع ألن هذا يخالف تعاليم ديننا اإلسالمي ويؤدي إلى تلويث البيئة و: مثال 

 )وإماطة األذى عن الطريق صدقة(عليه وسلم قال رسول اهللا صلى اهللا 

  األغنياء للمال احتكارخلق فرص الشغل و القضاء على            
  ومغفرتهنيل رضا اهللا عز وجل وحمبته            
 القضاء على الفقر           


