
 االمتحان الجهوي الموحد لنيل شهادة السلك اإلعدادي
 التعليم األصيل

 ( 1023 يونيودورة ) 
 ـ الموضوع  ـ

                        ناألكاديمية الجهوية للتربية والتكوي

 تلجهة مكناس تافيالل          

 مدة اإلنجاز ـلـالمعامـ المـــادة

 التوحيد -الفقه 
1 

 ساعة واحدة
 

 

 

 

 (ن20)الفقه : أوال      

" من نذر أن يطيع هللا فليطعه، ومن نذر أن يعصيه فال يعصه: " قال النبي : قالت عن عائشة      

 (.أخرجه البخاري)

 .عّرف النذر لغة واصطالحا-1   

 .اذكر ثالث صيغ للنذر -2   

 .اذكر أنواع النذر باعتبار صيغته، مع التمثيل لها، وحكم كل نوع -3   

 ما المراد بالنذر المبهم؟ وما حكمه؟-4   

 

 (ن20)التوحيد : ثانيا   

سورة ( ) ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا: )يقول هللا سبحانه وتعالى   

 (.97:اإلسراء

 . المقام المحمود –التهجد : اشرح-1     

 . ما معنى الشفاعة؟ وممن تكون؟ أيد جوابك بحديث شريف-2     

 ما هي شروط الشفاعة؟-3     

 .اذكر ثالثا منها. الشفاعة الكبرى، وله شفاعات أخرى لمحمد -4     

 

 .وفقكم هللا

 

 

 

 

    

 

. 
 

 

 الصفحة

 
 

     2 
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 اإلعدادياالمتحان الجهوي الموحد لنيل شهادة السلك 
 التعليم األصيل

 ( 1023 يونيودورة ) 
 ـ  عناصر اإلجابةـ 

 ن                       األكاديمية الجهوية للتربية والتكوي

 تلجهة مكناس تافيالل          

 اإلنجاز دةم عاملالمـــ المـــادة

 ساعة واحدة 1 التوحيد -الفقه 

 

 

      

                                                                                           :الفقه: أوال      
 ن1,1.. ........................................................................هو التزام قربة: واصطالحا. اإليجاب: النذر لغة-1      

 ن1,1.................... ................................إن نجحت أتصدق بكذا –داري وقف هلل تعالى  –هلل علي صوم كذا -2      

 هو الخالي من التعليق والتكرير، كمن شفي له مريض فنذر أن يصوم شكرا هلل تعالى، : النذر المطلق-3      

 .الوفاء به وحكمه الندب، ويجب

 .ر بتكرر وقته أو سببه، مثل نذر صيام كل خميس، وهو مكروههو ما يتكر: النذر المكرر-     

 ن5,1.....  .......................................مثل إن نجاني هللا من كذا فعلي صدقة كذا، وهو مكروه أيضا: النذر المعلق-     

 هلل علي نذر، وهو نذر : ، ولم يعينه الناذر في نذره، مثل قولههو ما لم يذكر فيه المنذور: النذر المبهم-5     

 ن2,1................ ...........................................................................................كفارة اليمينصحيح يلزم فيه 

 

 :التوحيد :ثانيا      
 .العبادة بالليل: التهجد-1     

 ن1............................. ....................................................................الشفاعة الكبرى: المقام المحمود-     

 : قال النبي . سؤال الخير للناس من هللا سبحانه وتعالى، وتكون من األنبياء والعلماء والشهداء: الشفاعة-2     

 ن3(.................................................... رواه ابن ماجة" )األنبياء، ثم العلماء، ثم الشهداء: يشفع يوم القيامة ثالثة"

 :شروط الشفاعة-3     

 .أن تكون بإذن هللا تعالى -

 .أن تكون لمن ارتضى سبحانه من المستحقين لعفوه -

 ن3  ................................................ومنزلته عند ربه عقب دعائه أن تكون الشفاعة إلظهار كرامة الشافع -

 .إدخال قوم من أمته الجنة بغير حساب-5

 .إخراج الموحدين من النار، وهم من قال الإله إال هللا-

 ن3.....................................  .......................................................شفاعته في من مات بالحرمين مؤمنا-

 
 

 

 

 

 

 

      

 الصفحة
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