
  

 القنيطـرةمــديـرية : . اإلعدادية املهدي بن تومرت  الجانوية

 2016/ 2017:    السنة الدراسية                 

ة ثانوي إعدادينيالجا                   

 الدورة األوىل *الفرض احملروس األول 

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

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

    : النقطة النهائية

 

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

 

  : 
 89 : )يقول اهلل تعالى في سورة الحشر

 ن2............................................................................... :قَ ْوَسْين   قَابَ ................................................:َتَدلَّىاشرح:  1
  ن1............: ..............................................................................................................لإلمالةاستخرج من اآلية مثاال :2
 ن  1.........................: .............................................................................ف المشركين من معجزة المعراج كيف كان موق: 3

 ن2                                               . إلجابة خلف الورقةاتكتب   التي أثبت اهلل فيها صدق دعوة محمد  اآلياتبالخط العادي  أكتب: 4
 

قوه من معاناة بسبب تهجيرىم من أوطانهم نحو دول العالم  حول الالجئين السوريين وما ال تقريرا مصورانت تتابع نشرة األخبار شاىدت أو 
بعدما اشتد عليهم أذى ىاجر من المسلمين الى الحبشة في عهد النبي من  يشبو حالحالهم  نأببك اجألت والدك عن سبب ذلك فأس

 قامة شعائرىم وعبادتهم امتحملين المشاق  والصعاب في سبيل بقوة وأمانة نشر دعوة اإلسالم الى غيرىم مسؤولية المشركين متحملين 
 . محتسبين األجر والثواب منو سبحانو  الغيب والشهادةمتوكلين في رحلتهم على  اهلل عالم ,وأمان  حرية في

 ................................................................................................:سبب ىجرة المسلمين إلى الحبشةاستخرج من الوضعية  :1
 ن1................................................................................................................................................................

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

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

 ........................................................................................................: على الفرد و المجتمع اإلميان بالغيببين أثرين : 4
ن2................................................................................................................................................................

  ن2 ........................................................................................: املسؤولية من خالل الوضعية األسس التي تقوم عليها: حدد 5

         ن3                  :                                                                              ( في الخانة المناسبةx) أجب بصحيح أو خطأ بوضع عالمة: 6

   

 ............................. .............................. ولىآمن بالرسول صلى اهلل عليو وسلم اثنا عشر رجال و امرأتان في بيعة العقبة األ -
 ............................. ............................. ب            م الغي        ن عل       ل ضم       دخ      ت ة            واالكتشافات العلمي تاالختراعا -
.............................            ادةم                     ن ش             روط قب                             ول العب                                              اإلخالص والصواب -  ............................. 

                                                  : التالية االحظ الصورة وأجب عن األسئلة  :7
 .........................................................................؟  ما موقف الشرع من ىذا السلوك -

 ن2........................................................................................ : علل جوابك
.................................................................................................................... 

 .................................................................  ؟ ماىي الشعائر التي لم تعظم في الصورة -

 .....ن1.........................................................................................................

 .......................................................  تعظيم شعائر اهللوجوب  استشهد بنص شرعي على -

ن1.........................................................................................................

 

 

 الرتبيــة اإلسالميـةمــادة: 
 

 

 

 

https://inscription.ma/

