
 عناصر اإلجابة:

و ذلك بااللتزام  ،التدٌن هلل تعالى و تقواه على كل حالوام بد ،كل جواب ٌبٌن فٌه الفهم الصحٌح للهجرة إلى هللا تعالى -1

 ن1 بامتثال أوامره و اجتناب نواهٌه.

 :كل من تعرٌف -2

 التدٌن: هو الممارسة العملٌة لمجموع شرائع الدٌن اإلسالمً الحنٌف، من عقائد و عبادات و معامالت و أخالق حمٌدة.-

 ن1

 هً و. صلى هللا علٌه و سلم رسوله و تعالى هلل االمتثال و الطاعة الى ثاماآل و المعاصً من الهجرة هًالهجرة المتجددة:  -

 ن1.  عنه رسوله و  هللا نهى ما هجر من فالمهاجر ،الساعة قٌام الى باقٌة

ٌبٌن الفهم الخاطئ للسبب الرئٌس لهجرة النبً صلى هللا علٌه و سلم من مكة إلى المدٌنة، و هو االستجابة ألمر هللا  -3

 ن1 بمكة، و بناء لدولة إسالمٌة قوٌة بالمدٌنة. تعالى بذلك، رغبة فً حماٌة الدعوة من االنهٌار

 (.جوابن= نقطة عن كل 2)دوران للمسجد: ٌقبل كل جواب مناسب  -4

 =ن2)     " و ال تجعل فً قلوبنا غال للذٌن آمنوا"  - قال تعالى: " و ما آتاكم الرسول فخذوه و ما نهاكم عنه فانتهوا" -5

 .(نقطة عن كل جواب

 1,5 ن=2) .الوقاٌة من الشح()اإلٌثار –سلمة صدورهم و قلوبهم من الحسد  –حب إخوانهم المهاجرٌن  -مإمنون حقا  -6

 عن كل وصف(.

 نقطة عن كل جواب(. 1نقط= 4) أنمم الجدول بما ٌناسب: -7

 التعلٌل صحٌح أم خطؤ السلوك

تدٌن سبــب كثرة ــــــــعدم ال

 فسٌة،ــــــــة و النـــــــاألمـــــراض العقلٌ

 كاالكتئاب و االنتحار.

 
 صحٌح

، التً تجعل المتدٌن راضٌا ألن التدٌن ٌورث الطمؤنٌنة النفسٌة
، و بالتالً والـــــــــــبقضاء هللا تعالى و قدره فً جمٌع األح

 االبتعاد عن كل ما ال ٌرضاه هللا تعالى كاالنتحار و غٌره.

تلمٌذ ٌود الحصول لوحده على أعلى 

 معدل دراسً.

 
 خطؤ

المٌذ، و هو ــــاقً التـــبألن هذا أنانٌة و عدم حب الخٌر ل
دعاء ــــــــو الاس ــخٌر للنــــب الـــثار و حــــــٌنافً خلق اإلٌ

 بسالمة القلب من الغل و الحقد كما كان الصحابة و التابعون.

نقطة عن كل  1ن= 2( )األلٌفة الحٌوانات أرحم أن – المساكٌن و الٌتامى أرحم أنٌقبل أي جواب مناسب على غرار: )

 مظهر عملً(.

 المسجد فً اإلسالم من خالل ما ٌلً: أهمٌة المتعلم فٌه ٌبٌن جواب كل -8

 .الجزاء العظٌم لمن ٌبنً مسجدا هلل تعالى-

 مدح هللا و ثناإه على عمار المساجد. -

 كونه أحب البقاع إلى هللا تعالى. -

 ن(1)للماشً إلٌه) بكل خطوة تكتب له حسنة، و تمحى عنه سٌئة، و ترفع له درجة(. الثواب العظٌم -

  نقطة عن كل جواب(. 1ن= 2إتمام الجدول بما ٌناسب: ) -11

 القاعدة التجوٌدٌة اآلٌة

 نقل حركة الهمزة. من أهل الكتاب

 مد البدل (.مناسب جواب أي ٌقبل)
 

www.talamidi.com  تم تحمیل هذا الملف من موقع
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