
 

 

 

 :الوضعية االختبارية

 

جر للقرآن، وتفريط في عانيه من قسوة في القلب، وهَ ، يشكو إليه ما ي  َحيِّه  جلس مروان إلى إمام مسجد        
الصالة، وغياب للتنظيم في حياته، وتراجع في نتائجه الدراسية، ويقول: أنا طموحي كبير يا سيدي وأريد أن أهاجر 

وفق بين الدراسة والعبادة وممارسة هواياتي وأنشطتي، أ  اسة والعمل، لكنني ال أستطيع أن الخارج من أجل الدرإلى 
 .في الدراسة كما أنني بدأت أشعر بالحقد والغل على أصدقائي الذين تفوقوا علي  

ه الحسنى، ر في أسمائن ونتفكأول طريق للتقوى هو أن تستشعر عظمة هللا في كل حي ني، إن  فقال إمام المسجد: يا ب   
بَّحََ): قال تعالى ََماَس َ ّ ّضَََلِّلَّ َرأ ََواْلأ َماَواّت َالسَّ َالأَحّكميَِّف َالأَعزّيُز ثم عليك أن تقتدي بسيرة  1.سورة الحشر، اآلية (َوُهَو

هجرة ال، وإني أدعوك يا بني إلى أن تحضر معنا خطبة الغد، وموضوعها: العبادة دليل اإليمان ووسيلة ملسو هيلع هللا ىلصالنبي 

 .المتجددة

 

 اقرأ الوضعية االختبارية بتمعن ثم أجب عن األسئلة اآلتية:

 

 ن( 2)   ..................... العبادة: ............................: التقوى: ................ عرف اصطالحا ما يلي1

 من آثار استخرجهما، واذكر أثرا  . تشير اآلية الكريمة في الوضعية إلى اسمين من أسماء هللا عز وجل: 2

 ن(2)                                                                                                  .  معرفة أسماء هللا الحسنى

 ن(3)                                              بم ترد من اآليات الكريمة من سورة الحشر على ما يأتي؟  .3

 اع)السبورد في السنة النبوية فقط. لم يرد في القرآن الكريم، وإنما  تحريمهايجوز أكل لحم السباع، ألن  .أ

 في الحيوانات المفترسة(.

 .ب. النظام المالي في اإلسالم يجعل األموال متكدسة في أيدي األغنياء

 .ر اإلنسان، ألن هللا غفور رحيمج. المعاصي ال تض   

 

 االمتحان الجهوي الموحد لنيل المادة: التربية االسالمية 

 شهادة السلك االعدادي

2018الدورة األولى يناير   

رشحين األحرارتفئة الم  

-الموضوع  -  

 

 المدة الزمنية: ساعة واحدة
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 دور المسجد في تكوين شخصيةتحدث في ثالثة أسطر عن َحيِّه ،  معاناة مروان جعلته بقصد إمام مسجد .4

 ن(2).                                                                                                              المسلم

سة"؟ في الدرا علي  قوا . ما موقفك من قول مروان: "كما أنني بدأت أشعر بالحقد والغل على أصدقائي الذين تفو  5

 ن(2).                                                                استدل على إجابتك بما درسته في سورة الحشر

 . بين لمروان كيف يمكن أن يوفق بين دراسته وعبادته وممارسة هواياته، مستشهدا بمظهرين من مظاهر6

 ن(2)                                                    .                                للهجرة ملسو هيلع هللا ىلصتخطيط الرسول 

 هاجره؟ استدل بحديث شريف على ذلك.يفكر مروان في الهجرة إلى الخارج، ما هو أول ما ينبغي أن ي   .7 

 ن(2)                                                                                                                    

 ن(3)                                            :  التعليل. ضع "صحيح" أو "خطأ" أمام كل عبارة مع 8

 التعليل خطأ / صحيح العبارة

   التخطيط للمستقبل يخالف اإليمان بالقضاء والقدر.

   يلجأ بعض الناس إلى التدين وقت الشدة والضيق فقط.

 

نَسَقال تعالى:}  .9
ِ

ََواْلأ ُبُدونَََّوَماََخلَقأُتَالأّجنَّ َّلَيعأ ْلَّ
ِ
 . انطالقا من اآلية الكريمة56الذاريات، اآلية    }ا

 ن( 2).                                                              وضح كيف تكون العبادة دليال على اإليمان  

 شهادة السلك االعدادي االمتحان الجهوي الموحد لنيل

 2018الدورة األولى يناير 

 فئة المترشحين األحرار
 -الموضوع  -

 المادة: التربية االسالمية
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