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  الــــمـــــوضـــــوع
  

 

ُؤواَوالَِّذیَن ﴿ :یقول هللا تعالى الدَّاَر َواِإلیَماَن ِمن قَْبِلِھْم یُِحبُّوَن َمْن َھاَجَر إِلَْیِھْم َوال یَِجدُوَن فِي  تَبَوَّ
ا أُوتُوا َویُْؤثُِروَن َعلَى أَنفُِسِھْم َولَْو َكاَن بِِھْم  مَّ َوَمن یُوَق ُشحَّ  َخَصاَصةٌ ُصدُوِرِھْم َحاَجةً ّمِ

 ﴾اْلُمْفِلُحونَ  نَْفِسِھ فَأُولَئَِك ُھمُ 
  .).من سورة الحشر 9اآلیة (

  :عما یلي من خالل دراستك  لسورة الحشر، أجب 

  ).ن 1.(اشرح حسب السیاق ما تحتھ خط في اآلیة أعاله -1

  ).ن1.5.(استخرج من اآلیة أعاله الصفات التي استحق بھا األنصار الثناء من هللا تعالى -2

  ).ن 0.5(."شاقوا"أشكل ما یلي ثم بین القاعدة التجویدیة الموجودة  -3

.                                                    )ن 2( )شدید العقاب :... إلى قــولـھ تعالى...أفاء هللا على رسولھ منھموما ( : اكتب مع الشكل التام من قولھ تعالي -4

 الوضعية التقويمية:(15ن).

 
 
 
 
 
 

 
          

 
 
 

    
  :من خالل الوضعیة وما درستھ أجب عما یلي   

).ن1.(حدد القضیة التي تعالجھا الوضعیة -1       

  ).ن 2.(لوضعیةحدد مفھوم المصطلحات التي تحتھا خط في ا -2

   :استخرج من الوضعیة -3

  ).  ن1.(مظھرا من مظاھر الھجرة المتجددة -أ   

  ).  ن2.(فائدتین من فوائد اإلیثار - ب  

  :حدد موقفك مما یلي مع التعلیل -4

  ).ن1. (أن التدین سبب تدھور المجتمعادعاء مروان    - أ

  ).ن1. (الخارجمالھ لولده یاسر لمتابعة دراستھ في األب زكاة  إعطاء  -ب

  ).   ن2.(ذكر أبا خالد باآلیة التي تحدد أوجھ صرف الزكاة -5

  :استنبط من اآلیة الموجودة في الوضعیة -6

  ).ن1.(عالقة العبادة باإلیمان  - أ

  ).ن1.(مثالین للعبادة  -  ب

  ).ن1.(دور المسجد في تنمیة شخصیة الفرد  -  ت

  ).ن1.(ماء هللا الحسنىاسما من أس  -  ث

  ).           ن1. (قدم نصیحة لمروان وخالد تبین خاللھا فائدتین من فوائد التخطیط -7

  دادي  ــة إعــثــالــة الثـنــد للســوحــي المــلــحــن المــحـــاتــاالم

  - 2017دورة ینایر  -                           

: انفأثار انتباھك قول مرو" المجتمعورد ـفـلى الـره عـن وأثـدیـتـال"وع ـوضـول مـدوة حـك نـتـسـؤسـت مـمـظـن       
فقط ، فأرى أن یـكـون  أسـمـاء هللا الحسنىة بحـفـظ ـطـبـرتـاة مـنجـق الـریـإن الـتــدین ھو سبب تدھور المجتمع؛ وط"

إن التدین ھو أن أتخیر من الدین اإلسالمي ما یـوافق مصالحي ألن " ، وأضاف خالد"د فقطـجـسـمـحـصـورا داخـل الم
أخرج زكاتھ  النصاب المسجد  إال في المناسبات، وكلما دار الحول على مالھ  وبلغ أداء الصلوات  فيــأبي ال یـلـتـزم ب

ن ھو ثمرة الـعـبـادة الصـحـیـحة ـدیـتـإن ال: "رد معاذ علیھما بقولھولخارج، في ادراستھ  وأعـطاھا ألخي یاسر لمتابعة
ال عمر مساجد هللا مـشـھـود لھ باإلیـمان مــســتـدطاء الزكاة لمستحقیھا، وأن الذي یـوب،وإعـذنـهللا وھـجـرة ال تــقــوىو

إنما يعمر مساجد هللا من آمن با� والیوم اآلخر وأقام الصالة وآتى  : (ةبـقولھ تعالى مـن ســورة التوب

ھو  وأضاف أن الـمسلم المتدین)  الزكاة ولم يخش إال هللا فعسى أولئك أن يكونوا من المــھـتـــديــن

 ".ثر الغیر على نفسھ مما یجعلھ مـطـمـئـن القلب حسن السمعة بین جمیع الناسؤالخیر لآلخر ویب ــحــالذي ی
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