
 المملكة المغربية

 وزارة التربية الىطىية والتكىيه المهىي

 الشرقيةة األكاديمية الجهىية للتربية والتكىيه بالجه

 المديرية اإلقليمية بالدريىش

 

 ...................رقم االمتحان: بسم هللا الرحمه الرحيم

 االمتحان المىحد المحلي 

سلك الثاوىي لىيل شهادة ال

 7102يىايراإلعدادي دورة 

 التربية اإلسالمية مادة:

 0 المعامل:

 ساعة واحدة مدة اإلوجاز:

 الصفحة

1 

2 

 الىقطة:

 

 وضعية االنطالق
 
 
 
 
 

 اقرأ الوضعية التقويمية بتأن ثم أجب على األسئلة التالية: 
 ن1........................................................................ .................................................................. حدد إشكالية الوضعية: -1
 عرف الكلمات اليت حتتها خط: -2

 :أمساء اهلل احلسىن ................................................................................................................................................... 
 ن1............................................................................................................. ........................................................................

  :التدين................................................................................................................................................................. 
 ن1...................................... ...............................................................................................................................................

 ن5.5           كل من مروان ومسية معلال جوابك  ما موقفك من قول -3
.......................................................................................................................................................................................... 

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

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

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

 ن1.5ورد يف الوضعية: "أن التدين هو مثرة العبادة وتقوى اهلل" بني كيف تؤثر العبادة والتقوى على الفرد )ثالثة آثار فقط(    -4
.......................................................................................................................................................................................... 

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

واألنصار" أسس رلتمعا قويا قائما على التدين الصحيح للمهاجرين "جاء يف الوضعية أن الرسول صلى اهلل عليه وسلم  -5
     بدون شكل اكتب اآليات اليت مدح اهلل فيها ادلهاجرين واألنصار من سورة احلشر

 ن5  
.......................................................................................................................................................................................... 

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

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

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

قول مروان: "إن التدين هو انتباهك  " فأثارالتدين وأثره على الفرد المجتمعنظمت مؤسستك ندوة حول موضوع "
فقط" أضافت مسية قائلة: "التدين يساهم يف نشر اخلوف  أمساء اهلل احلسىنسبب تدهور اجملتمع؛ وطريق النجاة مرتبطة حبفظ 

ة، من حق النفس البشري التدينوالفزع داخل اجملتمع، فأرى أن يكون زلصورا داخل ادلسجد فقط"، رد معاذ عليهما بقوله: "إن 
وتقوى اهلل وهجرة الذنوب، فقد هاجر الرسول صلى اهلل عليه وسلم من مكة إىل ادلدينة وأسس  فهو مثرة العبادة الصحيحة

 رلتمعا قويا مبنيا على التدين الصحيح للمهاجرين واألنصار رضي اهلل عنهم أمجعني".
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 تمسمان

 االمتحان المىحد المحلي 

سلك الثاوىي اإلعدادي دورة لىيل شهادة ال

 7102يىاير

 التربية اإلسالمية مادة:

 0 المعامل:

 ساعة واحدة مدة اإلوجاز:

 الصفحة

2 

2 

 

 ن4    صحح القضايا التالية: -6
 الصواب قضايا خاطئة

  غ 565نصاب زكاة الذهب هو 
  اإليثار هو تفضيل النفس على الغري

  كانت من أجل احلصول على ادلال الكثري  اذلجرة من مكة إىل ادلدينة
لتزام أوامر الرسول صلى اهلل عليه وسلم دون اجتناب ادلسلم مطالب با

 نواهيه
 

 
 ن3    امأل اجلدول مبا يناسب: -7

 الدليل الشرعي القضية الشرعية
  وجوب الزكاة

بُّ اْلمحتَِّقنَي﴾ )التوبة:قال اهلل سبحانه: ﴿   (4ِإنَّ اللََّه ُيِح
  إعمار ادلساجد

 
 ن4   التخطيط ( –مؤسسة ادلسجد  –اذلجرة  –لية: ) التقوى اكمل الفقرة أسفله مستعينا بالكلمات التا -8

يف إىل ادلدينة ليؤسس رلتمعا متدينا صاحلا، إذ قام هذا اجملتمع  .........................قرر الرسول صلى اهلل عليه وسلم 

حلياته من  ...............................تعلم فيها ادلسلم اليت تعترب من أهم ادلؤسسات اليت ي ..................................على بداية األمر 

 ليضمن النجاة يف الدنيا واآلخرة. ................................خالل الدروس وادلواعظ اليت حتثه على 

 

 وفقكم اهلل
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