
 
  لتشطیب او استعمال المبیض وتخصص نقطة لنظافة الورقة وسالمتھايمنع ا

  
  التقويمیة نص الوضعیة

التعارف اإلسالم دين " بمناسبة الھجرة النبوية حضرت محاضرة علمیة موضوعھا 

المحاضر في  .افتتحھا مقرئ مجود تال ايات بینات من اوائل سورة الحديد"  والتعايش

ثم . وقیم السلم االنساني كالتعارف والتعايشساسیة بعض المفاھیم األ بینمداخلته 

ثالثة أسس دور النبي ملسو هيلع هللا ىلص في ارساء تلك القیم ببناء مجتمع المدينة على  بینانتقل 

فعمت .أساسیة غیرت واقع التناحر والصراع الذي كانت تتلظى بناره يثرب  مركزية

ويحقق العیش الكريم  لعقیدة والشريعةاالرحمة المدينة بدين متكامل شامل يربط بین 

  .لكل أھلھا بقیادة رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص

   
استماعك لتالوة المقرئ الجیدة استمعت لكلمات وردت فیھا النون الساكنة والتنوین وتذكرت ما  إثناء -1

  ن2:ة في الحاالت اآلتیة لنون الساكنة او التنوین او المیم الساكنالمناسب ل حكم الحدد . درستھ في القسم 
  علیم بذات الصدور  لھم اجر كبیر  بینات لیخرجكم  لیخرجكم من الظلمات

        

 )ن1.("یم بذات الصدورلیولج اللیل في النھار ویولج النھار في اللیل وھو ع : " اشرح معنى قولھ تعالى  -2

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

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

  )ن2(:اآلیات األولى من سورة الحدید رتب المضامین اآلتیة حسب ورودھا في  -3
  

استشعار مراقبة هللا تعالى في السر والعلن   

  التسبیح دافع لطاعتھ واجتناب معصیتھ

  أسمائھبیان جالل وعظمة هللا تعالى بذكر 

  وصفاتھ

  

  اإلیمانفي سبیل هللا من عالمات  اإلنفاق  

  وسبب الثواب العظیم

    من ذكر هللا بالتسبیح اإلكثارروعیة مش

 

" " من قولھ تعالى  اكتب مع الشكل التام . افتتح المقرئ المحاضرة بتالوة اآلیات األولى من سورة الحدید -  -4

  )ن3("رحیم لرؤوف وان هللا بكم " إلى "یولج اللیل في النھار ویولج النھار في اللیل وھو علیم بذات الصدور 
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................................................................................................................................................................

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

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

  اإلسالمیةمادة التربیة 
  

 1الفرض الكتابي المحروس رقم 
  االسدس الثاني

  إعداديالسنة الثالثة ثانوي 

 ......... اإلقلیمیة المدیریة
  ......................ثانویة 

  ............: ..الكامل االسم  : .......الرقم –3: ...../القسم -  /........20:   النقطة -



  )ن2(:تعریفا شرعیا اآلتیةعرف المفاھیم  - 5
 رفتعاال :...................................................................................................................................  

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

 عقیدةال   :................................................................................................................................  

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

  
  )ن2(:التي غیرت واقع یثرب وبنت مجتمع المدینة  األساسیةماذا یقصد المحاضر بالركائز  - 6

    
  

  

  )ن2(:حدد موقفك مما یلي - 7
  التعلیل  الموقف  السلوك

ن فیھ التعایش مع األخر یعني الذوبا
  وضیاع الھویة والذلة واالستكانة لھ

  
  
  

  

االعتداء على دور العبادة لغیر 
المسلمین والتھكم على عقائدھم من 

  صمیم الدین

  
  
  

  

 

علیھم أمیرا یخلفھ ، واذا بعث  آمرخرج من المدینة  فإذاالمسلمین وقائدھم ، إمامكان رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص _ 5

المؤمنین  إمارة أحكامانطالقا مما درستھ في . على المسلمین بعد وفاتھ  إمامابكر  أبوفھ جیشا عین قائدا ، وخل
  )ن اذكر عنصرین في كل خانة(:امال الجدول بما یناسب 

  مقـاصد امارة المؤمنين  مقتضيات البيعة  المؤمنين إمارة أسس

   
  
   

   
  
   
  
  

   
  
   
  
  

ة لھا دور تربوي وھي دعامة اقتصادیة الزكاة من ركائز االسالم واركانھ االساسیة فھي عباد -6

  )?2(: ، صل بسھم مناسب واجتماعیة

 
تطھیر من الشح والبخل 

 والحسد

التقرب الى هللا بطاعتھ 
 وطاعة رسولھ 

میة المال وتشجیع تن
  االستثمار

التقرب الى هللا بطاعتھ 
 وطاعة رسولھ 

 

 غاية اجتماعیة

 غاية تعبدية

 
 غاية تربوية

 

 غاية اقتصادية


