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 المطلوب منك بعد قراءة الوضعية توظيف مكتسباتك في إنجاز المهام التالية :
 بيان المستفاد من اآلية الكريمة : -1

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

 :ذكر أسباب ترقيق الراء مستدال بمثالين من اآلية  -2
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 

يخبر تعالى أنه مالك الملك يثيب المطيع ويعاقب العاصي،وينهى اإلنسان عن تزكية نفسه ومدحها فهو سبحانه عالم بمن أخلص العمل.  -3
 :اكتب ما يدل على ذلك من "سورة النجم" المقطع الثاني 

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

............................................................................................................................................................. 
 حدد المشكلة التي تطرحها الوضعية االختبارية . -4

............................................................................................................................................................. 
 تعريف ما تحته خط : -5
- ........................................................................................................................................................... 

............................................................................................................................................................. 
- ........................................................................................................................................................... 

............................................................................................................................................................. 
 . مع التعليل ات خالد ومجموعتهتصرفموقفك من  إبداء -6

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

............................................................................................................................................................. 
 . الشرعيبيان حكم صيام شهر رمضان مع الدليل  -7

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

............................................................................................................................................................. 
  . ذكر عذرين من األعذار المبيحة للفطر -8
-............................................................................................................................................................ 
-............................................................................................................................................................ 
 . تحديد وسيلتين من الوسائل التي قررها اإلسالم للوقاية من الكبائر -9
-............................................................................................................................................................ 
-............................................................................................................................................................ 

 . كريم وسيلتين من وسائل الثبات على دين هللاعلى  ي/اقترح -10
............................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................. 
 .قدم/ي لخالد ومجموعته مثاال من أروع األمثلة في الثبات على الدعوة اإلسالمية  -11

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

 بالتوفيق إن شاء هللا

 مديرية إق ليم خريبكة
 ثانوية اوالد عيسى اإلعدادية

 األستاذ خالد نزيه

 مادة التربية اإلسالمية
 2رقماألسدس األول فرض محروس  

 ................./.................لدراسي :الموسم ا

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

 دقيقة   55مدة اإلنجاز : 

وارتكاب حيث الممارسات الالأخالقية "خالد"االنضمام إلى مجموعته "كريم"شاب وسيم طلب منه صديقه الوضعية التقويمية:

والموبقات من إدمان على المخدرات وتعاطي المواد الممنوعة وممارسة النشاطات المحظورة كالسرقة وعقوق الوالدين  الكبائر
 واإلفطار في رمضان بغير عذر شرعي وتغيب عن الدروس وكذب على األهل والتواجد في أماكن تثير الشبهات ... 

وتذكر الجنة والنار وتذكر ثبات الرسول صلى هللا عليه وسلم وأصحابه احتار الشاب الصالح في أمره وتذكر أهله وتربيته الحسنة 
 ":28النجم اآليةقال تعالى في سورة "حيث  الوحيعلى الحق وما نزل من 

ْن تََولَّى َعْن ِذْكِرنَا َولَْم يُِرد ااِلَّ الَحيَاةَ الدُّْنيَا )  (فَأَْعِرْض َعن مَّ
 إما أن ينفع وإما أن يشفع  الحقيقي الصديقفاقتنع بأن 
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 بسم هللا الرحمن الرحيم
 

 خريبكةمديرية إق ليم  
 إعدادية أوالد عيسى اإلعدادية

 األستاذ خالد نزيه

 مادة التربية اإلسالمية
 -2فرض محروس رقم -األسدوس األول  

 ............./.............الموسم الدراسي : 

 دقيقة 55مدة اإلنجاز  
 1/1الموضوع  

 

 سلم التنقيط عناصر اإلجابة
 مستفاد مناسب(أن يحدد المستفاد من اآلية )يقبل كل  -1
 .رسوله باإلعراض عن من أعرض عن القرآن وكانت الدنيا مبلغ علمه  أمره سبحانه وتعالى -
 
 أسباب ترقيق الراء ثالثة هي:الكسرة/الياء/اإلمالة مثال: أعرض / ذكرنا / يرد -2
 النص القرآني : -3
ِ َما فِي الّسَماَواِت َوَما فِي االَْرِض ِليَْجِزَي الَِّذيَن أََساُؤوا بَِما َعِملُواْ َويَْجِزَي الَِّذيَن أَْحَسنُ ) وْا َوّلِِلَّ

ُهَو أَْعَلُم الَِّذيَن َيْجتَنُِبوَن َكبَاِئَر ااِلثِْم َواْلفََواِحَش إاِلَّ اللََّمْم إِنَّ َربََّك َواِسُع اْلَمْغِفَرِة  بِاْلُحْسنَى 
َهاتُِكْم فاََل تَُزكُّواْ أَْنفَُسُكْم هُ  َن االَْرِض َوإِذَ اَْنتُُم, أَِجنَّةٌ فِي بُُطوِن أُمَّ َو أَْعلَُم ِبَمِن بَِكُم, إِذَ اَْنَشأَُكم ِمّ

 (اتَّقَى 

 
 تقبل أية صيغة مناسبة . -4
 
 تحديد المفاهيم : -5
ج كبيرة وهي كل ما كبر من المعاصي وعظم من الذنوب واشتدت العقوبة عليه يوم  الكبائر: -

 .القيامة 
إليه،واصطالحا هو إعالم هللا تعالى لغة اإلعالم الخفي السريع الخاص بمن يوحى  الوحي: -

 .أنبياءه ورسله بما يريد أن يبلغه إليهم من شرع أو كتاب بواسطة أو بغير واسطة 
 
 موقفه المعارض مع التعليل .أن يعبر عن  -6
 
 مع الدليل الشرعي :الصيام حكم  -7

ياُم َكَما ُكِتَب َعلَى الَِّذيَن ِمْن قَْبِلُكم لَعَلَُّكم الوجوب قال تعالى:) يَا أَيَُّها الَِّذيَن آَمنُوا ُكتَِب َعلَْيُكم الّصِ
 "183"البقرة (تَتَّقُونَ 

 
من األعذار المبيحة للفطر: الشيوخ والعجزة / المرضى / الحائض والنفساء / الحامل  -8

 والمرضع / المسافر .
 
التقوى / تعظيم حدود هللا وحرماته / االقتداء برسول هللا من وسائل الوقاية من الكبائر :  -9

بالمسؤولية تجاه هللا صلى هللا عليه وسلم / الرفقة الحسنة / معرفة أنواع المعاصي / التحلي 
 والنفس والغير / استشعار خطورة الكبائر ...

 
من وسائل الثبات على دين هللا: اإلقبال على القرآن الكريم حبل هللا المتين / التزام السنة  -10

 ...النبوية / العمل الصالح / تدبر قصص األنبياء / الدعاء وذكر هللا 
 

 لحين .يقبل أي موقف مناسب من سير الصا -11
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