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  ـــنـــقـــیــــطوســـلــم الــت اإلجابةعــــنــاصــر 

  :القرآن الكريم :اوال 
  ).ن0.5(.حاجة-فقر: خصاصة .)ن0.5(..سكنوا -توطنوا: تبوءوا: الشرح  -1

م وسالمة قلوبھم اتجاه حبھ -عصمتھم من شح النفس:ثناء من هللا تعالى من خالل اآلیة ھيالصفات التي استحق بھا األنصار ال -2

 )یجب ثالث صفات).(ن لكل صفة0.5.(بالرغم من الحاجة والفقرم إیثارھم على أنفسھ -المھاجرین

 ).ن للقاعدة0.5ن للشكل و0.5.(صلالمد المشبع أو المد المت: القاعدة التجویدیة الموجودة .)شـــآقـــوا:( شكل ما یلي -3

     ).ن للشكل0.5للحفظ  ن1.5( ).المصحف الشریف أوانظر الكتاب المدرسي .(الحشرمن سورة 7 -6 :تیناآلیكتابة -4     

    

  :الوضعیة التقويمیة:ثالثا
 ).ن1.(المجتمعوالتدین وأثره على الفرد  : :القضیة التي تعالجھا الوضعیة -1

            تجعل بینك وما یغصب هللا أن :التقوى -)ن1(.ھي نعوت جالل وكمال ومدح وثناء على هللا عز وجل:أسماء هللا الحسنى :اریفالتع -2

  ..)صحیح ومناسب  یقبل كل تعریف() ن1(.حاجبا

  ). ن1.(ھجرة الذنوب:من الوضعیة  مظھرا من مظاھر الھجرة المتجددة -أ -3

  ).ن لكل جواب1.(حسن السمعة -مـطـمـئـن القلب  :من الوضعفائدتان من فوائد اإلیثار - ب          

  ).تقبل كل التعلیالت المناسبة التي لھا عالقة بالموضوع:(دید المواقف مع التعلیلتح - 4       

 .للتعلیل) ن0.5( – للموقف )ن0.5.(.واالستقرار واالنضباط للمجتمع یحقق األمن یضمن العدالة و مذموم ألن التدینتصرف   - أ

 یلللتعل) 0.5(- للموقف) ن0.5(.مذموم ألن االبن لیس من أوجھ صرف الزكاةتصرف   -  ب

  ).ن2( ).من سورة التوبة 60اآلیة .(أوجھ صرف الزكاة االستدالل بنص شرعي مناسب یبین -5             

  :االستنباط من اآلیة الموجودة في الوضعیة -6   

  ).ن1(عمارة المسجد تؤدي إلى تقویة اإلیمان با�:عالقة العبادة باإلیمان -أ            

  ).، یجب ذكر مثالین فقطمثالن لكل 0.5(.عمارة المساجد –الزكاة  –الصالة : مثاالن للعبادة - ب          

  ).یجب ذكر دور واحد فقط ن1(. إلى الطریق المستقیم الھدایة -خشیة هللا: مسجد في تنمیة شخصیة الفرددور ال- ت          

  ).ن1(الھادي: اسم من أسماء هللا الحسنى- ث          

               

  ).ن لكل فائدة ویقبل كل جواب مناسب 0.5.(استغالل الوقت - الشعور بالراحة النفسیة: دتان من فوائد التخطیطفائ -7   
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