
  

 

 

 

فأثار انتباھك قول كریم: "إن الھجرة كانت ھروبا من مكة  إلى 
یھود بني النضیر وطردھم من المدینة.."، وأضافت سمیة قائلة:" كانت ھجرة لممارسة 

فرد "..باعتبار أن التدین ما ھو إال طقوس تعبدیة تؤدى في المسجد ولیس لھا عالقة باإلیمان وال بالحیاة
الصحیح باعتباره حقا للنفس البشریة، فھو ثمرة العبادة 

من المدینة فقد بین هللا حقیقتھم   في سورة  الیھود إجالء 
ِل اْلَحْشرِ  ".))..یَن َكَفُروا ِمْن أَْھِل اْلِكتَاِب ِمن ِدیَاِرِھْم ِألَوَّ

 
وأجب عن األسئلة التالیة:

)ن1(...............................................................................................................

)ن1(.................................................................................................................................................

)ن1(...............................................................................................................................................................

َو الَِّذي أَْخَرَج الَِّذیَن َكفَُروا ِمْن أَْھِل ھ(( :قال تعالى جاء في الوضعیة أن هللا تعالى بین حقیقة إخراج الیھود وإجالئھم  من المدینة في سورة الحشر،

)ن1(............................................................................................

  )ن2(:استخلص من اآلیة الكریمة أعاله مثاال لقاعدة مد اإلشباع، والقیمة أو العبرة  المستفادة منھا،  كما یلي

  اآلیة العبرة المستفادة من

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

   )ن3( )):یا أولي األبصار

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

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

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

)ن3(:واالستدالل الشرعي، ، مع التعلیل 

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

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

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

)ن3:()ثالثة آثار فقط(بین كیف تؤثر العبادة والتقوى على الفرد 

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

 االستدالل الشرعي

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

ِ األَْسَماُء اْلُحْسنَى فَاْدعُوهُ بَِھا}سورة األعراف 180 َوِ�َّ

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

            :..................  

   ..................
 "وهللا ولي التوفیق"

 

.............................................:االسم  

3/........        :القسم   
                 .........: رقم االمتحان 
.......  :الرقم الترتیبي  

    20      :النقطة                       

 :وضعیة االنطالق
 

نظمت مؤسستك ندوة حول موضوع" الھجرة النبویة ودورھا في تحقیق التدین السلیم" فأثار انتباھك 
حیث عمل المسلمون على حصار یھود بني النضیر وطردھم من المدینة

باعتبار أن التدین ما ھو إال طقوس تعبدیة تؤدى في المسجد ولیس لھا عالقة باإلیمان وال بالحیاة.. بعض الشعائر التعبدیة فقط  كالصالة والصیام 
ھاجر الرسول ملسو هيلع هللا ىلص من مكة إلى المدینة فأسس مجتمعا قویا مبنیا على التدین الصحیح باعتباره حقا لل

إجالء   أما.. والمعاصي ھجرة الذنوبالتخلق بمقتضى أسماء هللا الحسنى و
ِل اْلَحْشرِ ھَُو الَِّذي أَْخَرَج الَّذِ ((: الحشر كما في قولھ عز وجل یَن َكَفُروا ِمْن أَْھِل اْلِكتَاِب ِمن ِدیَاِرِھْم ِألَوَّ

 اقرأ الوضعیة التقویمیة بتأن  وأجب عن األسئلة التالیة

...............................................................................................................:حدد القضیة أو المشكلة التي تعالجھا الوضعیة 

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

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

جاء في الوضعیة أن هللا تعالى بین حقیقة إخراج الیھود وإجالئھم  من المدینة في سورة الحشر،

 :

..........................................:النضیر من المدینةأذكر السبب الحقیقي إلجالء وطرد یھود بني 

استخلص من اآلیة الكریمة أعاله مثاال لقاعدة مد اإلشباع، والقیمة أو العبرة  المستفادة منھا،  كما یلي

العبرة المستفادة منالقیمة أو   مثال لقاعدة مد اإلشباع

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

یا أولي األبصار:((... قولھ تعالى اآلیة الكریمة أعاله بخطك العادي وبدون شكل  إلى

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

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

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

، مع التعلیل "عالقة باإلیمان وال بحیاة المسلم أن العبادة في اإلسالم لیست لھا

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

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

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

بین كیف تؤثر العبادة والتقوى على الفرد " أن التدین ھو ثمرة العبادة وتقوى هللا

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

)ن2

القضیة الشرعیة

وجوب إخراج الزكاة ..........................................................................................

ِ األَْسَماُء اْلُحْسنَى فَاْدعُوهُ بَِھا .........................................................................    قال تعالى:{َوِ�َّ

)ن3(

          :ھــــــــــــــــــــــــــــــــــــدراست متابعة على لمساعدتھ

:            یساھم المسجد في محاربة التطرف االنحراف الفكــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــري

 :         ھجرة الرسول الكریم إلى المدینة كانت فرارا ونجاة بالنفس وبحثا عن الملك والزعامة

ياالمتحان الموحد المحلي للسنة الثالثة إعداد   

 مادة التربیة اإلسالمیة

2016/2017: الموسم الدراسي   

 

نظمت مؤسستك ندوة حول موضوع
المدینة وبحثا عن الزعامة  حیث عمل 

بعض الشعائر التعبدیة فقط  كالصالة والصیام 
علیھما خالد قائال:" ھاجر الرسول ملسو هيلع هللا ىلص

التخلق بمقتضى أسماء هللا الحسنى والصحیحة وتقوى هللا و
 الحشر كما في قولھ عز وجل

حدد القضیة أو المشكلة التي تعالجھا الوضعیة  -1  

:اشرح المفاھیم اآلتیة -2  

...............................................................................................: الھجرة المتجددة  -  

..........................................................................................................................:التدین -  

جاء في الوضعیة أن هللا تعالى بین حقیقة إخراج الیھود وإجالئھم  من المدینة في سورة الحشر، -3

ِل اْلَحْشرِ    ))...اْلِكتَاِب ِمن ِدیَاِرِھْم ِألَوَّ

أذكر السبب الحقیقي إلجالء وطرد یھود بني   - أ  

استخلص من اآلیة الكریمة أعاله مثاال لقاعدة مد اإلشباع، والقیمة أو العبرة  المستفادة منھا،  كما یلي -ب 

مثال لقاعدة مد اإلشباع

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

  

اآلیة الكریمة أعاله بخطك العادي وبدون شكل  إلىواصل كتابة  - ج

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

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

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

أن العبادة في اإلسالم لیست لھا "ما موقفك من قول سمیة -4  

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

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

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

أن التدین ھو ثمرة العبادة وتقوى هللا: "الوضعیةورد في  -6  

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

2:(امأل الجدول التالي بما یناسب - 7   

 القضیة الشرعیة

 وجوب إخراج الزكاة

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

(: أجب بصحیح أو خطأ فیما یلي -8  

لمساعدتھ القاصر البنھ ة مالھزكا دفع رجل -

یساھم المسجد في محاربة التطرف االنحراف الفكــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــري -

ھجرة الرسول الكریم إلى المدینة كانت فرارا ونجاة بالنفس وبحثا عن الملك والزعامة -  

خنیفرة –أكادیمیة جھة بني مالل   

بني مالل : المدیریة اإلقلیمیة   

 ثانویة أحمد الصومعي اإلعدادیة


