
  

 القنيطـرةمــديـرية : . اإلعدادية املهدي بن تومرت  الجانوية

 2016/ 2017:    السنة الدراسية                 

ة ثانوي إعدادينيالجا                   

 الدورة األوىل *الفرض احملروس األول 

 ...........................................االسم الكامل :  

 ................الرقم :                  2/2 : القسم

    : النقطة النهائية

 

20  / ............ 

 

  : 
 (567: )يقول اهلل تعالى في سورة الحشر

 ن2................................: ............................................ِمرَّة   ذ و................................................. اْلق َوى َشِديد  اشرح:  1
  ن1...................................: .......................................................................................لإلمالةاستخرج من اآلية مثاال :2

ن  1...........................................: ......................................لى السماءإليلة عرج به  اآليات الكبرى التي رآها النبي هي ما : 3
 ن2                                                       . إلجابة خلف الورقةا 12أتمم الكتابة بالخط العادي إلى قوله تعالى: 4

 
أنها ستسافر إلى إحدى ب فتخر على صديقاتهاو ت مدعية أن اإليمان في القلب،العبادة سلمى تلميذة مجتهدة ومواظبة إال أنها تتهاون في أمور 

الفرصة لتبين لها أن الهجرة  صديقتها خديجة فانتهزت ، الغيب أنه يعلم دعييالعرافين الذي حسب ما أكد دول الخليج و ستجمع أمواال كثيرا 
أذى كفار بهم لما اشتد  بعدما امرهم بذلك رسول اهلل  إلى الحبشة هجرة الصحابة رضي اهلل عنهم كما كانتالحقيقية تكون إلقامة الدين  

اهلل  إلى فامتثلوا ألمر اهلل ورسوله فكانت هجرتهم عبادة خالصة هلل تعالى ، وبقي عليه الصالة والسالم في مكة يدعو الوفود التي تأتي لحج بيت 
 . ودعوته نبي صلى اهلل عليه وسلمالتي تحمل فيها االنصار رضي اهلل عنهم مسؤولية حماية ال ةبيعة العقب أن التقى بوفد صدقه وأمن به فكانت

 ........................................................................................................: أن اإلميان يف القلبمن قول سلمى  موقفكحدد : 1
 ن1.5.............................................................................................................................................................

 ................................................................................................................................عرف ما تحته خط في النص: 2
....................................................................................................................................................................

 ن2................................................................................................................................................................

 .................................................................................. : سببين لهجرة المسلمين إلى الحبشةاستخرج من الوضعية التقويمية : 3
 ن2................................................................................................................................................................

 ...................................................................................... * : بالهجرة الى الحبشة وبيعتي العقبةاذكر ثالثة مقاصد تحققت : 4

                                                                 *......................................................................................  

  ن1.5 ...............................................................................*                                                                 
 .........................................................................................................: على الفرد و المجتمع اإليمان بالغيببين أثرين : 5

 ن2................................................................................................................................................................

         ن3        :                                                                                        ( في الخانة المناسبةx) أجب بصحيح أو خطأ بوضع عالمة: 7
 أــــخطــ حــــــصحي ـــــــارةـــــــــــالعبــــــــــــــ

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

 ............................. ............................ 
 ن2                                                                                          :المناسبا ــــــبين المسؤولية ونوعه صل بخط: 8

 القـــاخل                                

 فســالنـ

 رـــالغيــ 

 احمليــط

 
 

 
 

16/11/2016 

 

 الرتبيــة اإلسالميـةمــادة: 
 

 

 

https://inscription.ma/

