
 :الوضعية التقويمية

 المحرمات يرتكب وبدأ صالةال ترك بأنه علم بعدما دراسته لمتابعة أجنبي بلد إلى سافر الذي يونس بابنه سعيد السيد اتصل
 عليهم هللا رضوان الصحابة بهجرة ذكره سعيد السيد لكن ، للعبادة مالئمة غير البيئة بكون تحجج  التصرف هذا عليه ،ولماعاب

 وأمان بحرية وعبادته هللا شعائر إقامة من فتمكنوا وأمانة بقوة عليها والحفاظ الدعوة نشر في المسؤولية وتحملهم الحبشة إلى
نَسانِ  أَم  } ::النجم سورة في تعالى هللا قول عليه األمين،وتال بالهادي مقتدين والشهادة الغيب عالم هللا على ذلك في متوكلين ِ  َما لِْل 

هِ ﴾ ٤٢﴿ َتَمنَّى ِخَرة   َفلِلَـّ  .42و42اآلية  النجمسورة  {﴾٤٢﴿ َواْل  ولَى اْل 

 :التالية أجب عن اْلسئلة وما درست الوضعية من خالل
 :ـ وردت في الوضعية آية كريمة1

  ن1.. ..................................................................................................:  اآلخرة :حسب السياق  أـ اشرح

 ن1    : ................................................................................................مضمونا مناسبا لهاب ـ استخلص 

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

 ن1 ..........................................................................:عرف هذه القاعدة مد البدلل ورد في اآلية أعاله مثال ـ ج

.............................................................................................................................................. 
                       ن2                                (خلف الورقة)" اآلخرة واألولى:" إلى قوله تعالى  "أفرأيتم الالت والعزى :"منأتمم كتابة اآلية  ـ2

 ن2         :                                                                                           ه خط في الوضعيةتاشرح ما تحـ 3

 ................................................................................................................................. :مسؤوليةال

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

 ..............................................................................................................................:.. عالم الغيب

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

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

 ن3                                   :         حدد نوع المسؤولية التي فرط فيها يونس واذكر له نوعين آخرين من المسؤوليةـ  4

 ........................................................................................................: التي فرط فيها يونس المسؤولية

 .............................................................................................................:نوعين آخرين من المسؤولية

 ن3                               :هذه الهجرة أسبابمن  أسبابثالث أن الصحابة هاجروا إلى الحبشة اذكر ذكر في الوضعية ـ  5

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

   ن2              الشهادة    مثالين عن عالم عالم الغيب ومثالين عن ذكر في الوضعية أن هللا عالم الغيب والشهادة اذكر ليونس  ـ6

  ..................................................................................................................................:الغيبعالم 
                                   ...............................................................................................................................:عالم الشهادة

 ن3                               لكذبـ ايوم الجمعة ـ  حرامـ المسجد المضان رـ السرقة ـ الكعبة :صنف المعطيات التالية حسب الجدولـ 7

 شعائر مكانية شعائر زمانية حدود هللا

 
 
 

  

 

  ن2                                   (خلف الورقة)مستدال بدليل شرعي   يونس في عبادته وبم تنصحهتقصير حدد موقفك من ـ  8
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 وهللا ولي التوفيق


