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 ن 5(   "القرآن الكریم" :مدخل التزكیة: أوال( 

 )ن 1,5(                                                       النص؟            في اشرح ما تحتھ خط )1

 ..........................................................................:موتفكةال -

 ............................................................................ :أھوى -

 ........................................................................... :غشاھا -

 )ن 1(        لقاعدة القلقلة مع بیان موضعھا في الكلمة؟       من النص القرآني مثاال  جاستخر )2

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

 )ن 1(                                                  ؟استخلص مضمونا مناسبا لھذا النص القرآني )3

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

...................... ...........................................ك ربفبأي آالء " :اكتب من قولھ تعالى )4

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

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

 )ن 1,5(             "فاسجدوا � واعبدوا ............................................................

 ن 14( المداخل األخرى: ثانیا( 

 
علل جوابك مستدال بآیة استخرج من النص األعذار التي تبیح لمنیر لإلفطار في شھر رمضان؟ و )1

 )ن 1,5(                                                                    قرآنیة انطالقا مما درستھ؟ 
..............................................................................................................

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

 )ن 1(                                      :بسبب إفطاره في رمضانیجب على منیر  سطر تحت ما )2

 الفدیة والقضاء -القضاء                         -الفدیة                         -
  

  �سم هللا الرحامن الرحمي

  ثانویة عبدالعزیز الفشتالي اإلعدادیة
  –تاونات  -

  إعدادي ثانوي ثانیةال:المستوى
  ..............................: االسم والنسب

  ................ :الرقم................ :القسم
  .........\.........\2017 :التاریخ

    لثانیةفي الدورة ا ولالفرض األ
  مدة اإلنجاز

  
  مادة التربیة اإلسالمیة  ستاذةألا

  :الموسم الدراسي
2016\2017  

  لیلى كوكب  ساعة واحدة

َوَثُموداَ فََما أَْبقَى          َوقَْوَم            وَأَنَُّه أَْهَلَك عَاداَ األوَلى﴿ :"النجم" قال تعالى في سورة

ُل إِنَُّهْم َكاُنوا ُهُم أَظْـَلَم وَأَْطَغى          وَ الُموَتِفَكةَ   أَ ْهَوى          فََغشَّاَها  َما َغشَّى           ُنوِح ِمْن قَبـْ

﴾ 

كلم، وكان صائما رغم أنھ مریض، فلما شعر بالمشقة  100في شھر رمضان سافر السید منیر مسافة تقدیرھا 

وخشي على نفسھ من زیادة المرض أفطر، وبینما ھو في القطار رأى شابا بجانبھ منغمسا في سماع األغاني ، 

كما اكتشف أنھ یدخن السجائر ویشرب الخمر، فلم یصبر منیر على رؤیة ھذه التصرفات فقرر نصح ھذا 

الشاب وبین لھ حرمة شھر رمضان، فغضب الشاب وبدأ یسب هللا وھدده، وفجأة أخرج الشاب خنجرا من 

 محفظتھ وحاول سرقة نقود منیر، ولما أراد منعھ قتلھ بالخنجر وسرق كل أمتعتھ وھرب...  
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 )ن 0,5(                  اختل في صیام الشاب الذي كان بجانب منیر؟ا من أركان الصیام بین ركن )3
............................................................................................................ 

 )ن 1(               ؟فوائدهوفائدة من  في اإلسالم صیحة لھذا الشاب مبینا فیھا حكم الصیامقدم ن )4
..............................................................................................................

..........................................................................................................  
 )ن 2(                             الجتناب الوقوع في الموبقات والشبھات؟ طرقین لھذا الشاب بین )5

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

 )ن 1,5(                                امأل الجدول اآلتي انطالقا من النص؟                           )6
  

  
  
  
  
  
  
  

)  ن 1(                       ر؟                                                               الكبائعرف  )7
......................................................................................................... 

 "والسارقة فاقطعوا أیدیھماوالسارق : "قال تعالى )8
وھل ھو من الكبائر أم من الصغائر؟ وما ھو الضابط الذي میزت ماھو الذنب المذكور في اآلیة؟  )9

 )                 ن 1(                                                                                  بھ ذلك؟           
.........................................................................................................

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

إن الحالل بين وإن الحرام بين وبينهما مشتبهات ال ": قال رسول هللا صلى هللا علیھ وسلم )10

استبرأ لدينه وعرضه ومن وقع في  الشبهاتقى يعلمهن كثير من الناس، فمن ات

  رواه البخاري ومسلم..."  الشبهات وقع في الحرام

                    )          ن 1(                                                                                   ؟عرف الشبھات   - أ
.............................................................................................................  

 )ن 0,5(                                         الوقوع في الشبھات دلیل على ماذا؟                    - ب
............................................................................................................ 

 )ن 1(                 الدعوة اإلسالمة؟لمنع انتشار المشركون  التي نھجھا راصالح ما ھي أنواع )11
............................................................................................................. 

  )ن 1,5(                                  مظھرا من مظاھر التعذیب الذي تعرض لھ الصحابة؟ اذكر )12

  كیفیة تعذیبھ من طرف قریش  الصحابي
  

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

..............................................................................................  
 )ن 0,5(          ؟الذي تعرضوا لھ الدعوة اإلسالمیة والتعذیب حصارھو موقف الصحابة من ما  )13

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

                                    الورقةتنظیم ونظافة نقطة على تمنح : ملحوظة 

        

  أمثلتھا  الكلمة
  ...............................................-  الشبھة

-..............................................  
  ..............................................-  الحرام
  .............................................-  الكبائر

  .............................................-  الموبقات
-..............................................  

 وفقكم هللا
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