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 :كتسباتك في إنجاز المهام التاليةالمطلوب منك بعد قراءة الوضعية توظيف م
 المشكلة التي تطرحها الوضعية االختبارية. ي/حدد -1

............................................................................................................................................................. 
 :اشرح/ي المفاهيم التي تحتها خط في نص الوضعية -2
-............................................................................................................................................................ 

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

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

............................................................................................................................................................. 
  أوضح/ي موقفك مما يدعيه فريد من كون الزكاة ال تؤدي وظيفتها، علل/ي جوابك. -3
 ...........................................................................................................................................................-أ

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

 دعم موقفك بنص شرعي: -ب
............................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................. 
 ابطين من ضوابط التعارف والتعايش:اذكر /ي لفريد ض -4

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

-............................................................................................................................................................ 
 بآيات مناسبة من سورة الحديد مع الشكل التام: استدل على المعنى التالي -5

 بين سبحانه أن اإلنفاق فضيلة والمسابقة إليه تمام الفضيلة وأن المنفقين درجات بحسب أحوالهم، وكال وعد هللا الحسنى:
 ...........................................................................................................................)َوَما لَُكم أاَلا تُْنِفقُواْ قال تعالى: 

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

............................................................................................................................................................. 
 َولَهُ أَْجٌر َكِريٌم(...........................................................................................................................................

 حدد/ي المستفاد من اآلية الكريمة الواردة في الوضعية: -6
............................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................. 
 استخرج من اآلية مثاال لحكم من أحكام التجويد التي درست. -7

............................................................................................................................................................. 
 بين/ي كيف يمكن أن تعزز العبادات الجماعية قيم التعارف والتعايش. -8
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................. 
 األمور االعتقادية من التشريعية مما يلي: ي/ميز -9

 الحج الزكاة/ ملك الموت/ /الجنة/ الزواج/ الكتب السماوية
 .......................................................................................................................................األمور االعتقادية: -
 .......................................................................................................................................األمور التشريعية: -

 بالتوفيق إن شاء هللا

 مديرية إق ليم خريبكة
 ثانوية اوالد عيسى اإلعدادية

 األستاذ خالد نزيه

 التربية اإلسالميةمادة  
 1فرض محروس رقم  ثانيالس  و األسد

 ................./.................لدراسي :الموسم ا

 ......................................................اإلسم : 
 ..............الرقم :  3/..........القسم :

 دقيقة   55مدة اإلنجاز : 

أن صديقه فريد يغش في عمله بدعوى أن مشغله غير  حظأحمد مهاجر مغربي يعمل في الديار األوربية، ال الوضعية التقويمية:
أن تتخذ التدابير العملية لتجسيد مقاصدها  أمير المؤمنينوال يخرج زكاة ماله ألنها ال تؤدي وظيفتها، وأن على الدولة بقيادة  مسلم،

خالفات التي يرتكبها موأن ال، والتعايش التعارفوهذا يتعارض مع ضوابط فنبهه إلى أنه يقدم صورة سيئة عن اإلسالم، وغاياتها، 
واالستقامة من غايات ترابط رد عليه بأن الصالح كلها ذات صلة باإليمان. فنظر إليه مستغربا ومتسائال عن عالقة اإليمان بالعمل، 

 :7ذكره بقول هللا تعالى في سورة الحديد اآلية العقيدة والشريعة و

ْستَْخلَِفيَن فِيِه فَالاِذيَن َءاَمنُواْ ِمْنُكْم َوأَْنفَُقواْ لَُهُم أَْجٌر َكبِيرٌ  َءاِمنُواْ بِاهلِل َوَرُسوِلهِ ) ا َجعَلَُكم مُّ  ( َوأَْنِفُقواْ ِمما
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 بسم هللا الرحمن الرحيم
 

 مديرية إق ليم خريبكة
 إعدادية أوالد عيسى اإلعدادية

 األستاذ خالد نزيه

 مادة التربية اإلسالمية
-1فرض محروس رقم -  ثانياألسدوس ال  

 ............./.............الموسم الدراسي : 

 دقيقة 55مدة اإلنجاز  
 1/1الموضوع  

 

 سلم التنقيط عناصر اإلجابة
 تقبل أية صيغة مناسبة . - -1
 
 تحديد المفاهيم: -2
مصطلح شرعي معناه القيام على شؤون الرعيةة بمةا يصةلحهم دنيةا وأخرى،وهةي أعلةى  :إمارة المؤمنين -

 منصب في نظام الحكم اإلسالمي،ويسمى أمير المؤمنين بالخليفة أو اإلمام أو ولي األمر أو السلطان ...
ضةةةمن وجةةةود عالقةةةة إيجابيةةةة مةةةع هةةةو االسةةةتعداد للعةةةيش المشةةةترك والقبةةةول بةةةالتنو  بمةةةا ي :التعةةةايش -

والتعارف يقتضي ربط عالقات متعددة في مجاالت مختلفة فهو يدعو اإلنسان إلى التعةايش مةع الغيةر اآلخر،
 واالنفتاح على ثقافته وحضارته واالستفادة منها في حدود ما يتالءم مع مبادئ دينه وقيمه األخالقية .

 

 أن يعبر عن موقفه مع التعليل. -3
 تقبل أية صيغة مناسبة. -أ

ال أتفق معه ألن الزكاة تلعب دورا كبيرا في تحسين األوضا  وتنمية المجتمع وترسيخا لمبدا  موقف سلبي
 االستخالف في األرض...

 الدليل الشرعي:  -ب
يِهم ِبَها َوَصل ِ َعلَْيِهم إِنا َصَلَواتَِك َسَكٌن لَهُ  ُرهُْم َوتَُزك ِ  "104"التوبة ْم( قال تعالى:)ُخْذ ِمَن اَْمَواِلِهْم َصدَقَةً تَُطه ِ

 
 من ضوابط التعارف والتعايش: -4

 تقبل اآلخر كما هو/ االحترام/ التقدير/ المحبة في هللا/ الحفاظ على الهوية...
 

 :اإلستظهار -5
َماَواِت َواالَْرِض اَل يَْستَِوي  َن اَْنفََق ِمْن قال تعالى: )َوَما لَُكُم أاَلا تُْنِفقُوْا فِي َسبِيِل هللِا َوهلِل ِميَراُث السا ِمْنُكم ما

ً َوَعَد هللاُ  اْلُحْسنَى َوهللاُ بَِما تَْعَملُوَن قَْبِل الفَتِْح َوقَاتََل أولئَِك أَْعَظُم دََرَجةً ِمَن الاِذيَن أَْنفَقُواْ ِمْن بَْعدُ َوَقاتَلوْا َوُكال 
 "11-10( "سورة الحديدفَيَُضاِعفُهُ لَهُ َولَهُ أَْجٌر َكِريمٌ َمْن ذَا الاِذي يُْقِرُض هللاَ َقْرضاً َحَسناً َخبِيرٌ 

 
 المستفاد من اآلية: -6

 يقبل أي مستفاد مناسب.
 أمره تعالى باإليمان واإلنفاق وبين أن الجمع بينهما منجاة يوم الحساب وبشارة بالجنة والخلود فيها.

 
 األحكام التجويدية: -7
اَمنُواْ ء  مد الصلة الكبرى.. –مد طبيعي / لهم أجر  –مد البدل / رسوله  –ََ

 
من الوسائل التي شرعها اإلسالم وتلعب دورا مهما في تحقيق التعارف والتعايش العبادات من صالة  -8

وهذه العبادات تعزز قيم التعارف وزكاة وصيام وحج وصلة الرحم وإفشاء السالم وتبادل الهدايا...
 والتعايش...

 
 االعتقادية واألمور التشريعية:أميز بين األمور  -9
 ملك الموت. –الكتب السماوية  –األمور االعتقادية: الجنة  -
 الحج. –الزكاة  –الزواج األمور التشريعية:  -
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