
 

 التقويمية :الوضعية 

ن م لك حديثا وتاب اىل اهلل و اناب ، وأردت ان تعينه باعتبارك قدوة لزمالئك وزميالتك يف القسم ، فبدأت تعلمه ما جهللتزم زميا 

، من اجل التعرف اكثر على شخصه واخالقه واالقتداء به، لكن ملسو هيلع هللا ىلصحبيبنا املصطفى طالع على سرية ته على االدينه ، كما انك حفز

صبح ابين حيبين ا ،تغري كثريا نعم  امه قالت ذهبت معه اىل بيته ، ، فلماسم لك يضعف وتراجع نشاطه يف القترى زمي أصبحتبعد مدة 

كل همه  شيخ كبري ك أصبح ،  وال يراجع دروسه !!! اصبح ال ينام اال قليال، عليه أخافاكثر وجيتهد يف طاعيت اكثر بعد التزامه ، لكنين 

ذا إباب عل كل هذا يف شبابه، فرتة الشن يفال ينبغي أ ،األسبوع أياملقراءة القرآن ويصوم معظم  اعبادة اهلل كل سعات فراغه جيعله

ما، يا اماه مسع احلوار الذي دار بينك ان يعيش حياته.. فرد عليها بعدمنه ، جييب أن يعيش سعيدا كجميع اقرااريده أ ،ذهبت ال تعود

 ذا من اجل مقصدكل ه ،تبا و شريعةك و انزل ال، كما انه ارسل الينا رسلغاية واحدةمل خيلقنا اال نه وتعاىل يا نور عيين ، ان اهلل سبحا

 .ها و الدنيا فانيةمن اجل دخول اجلنة والنجاة من النار ففيما يفيدني غري  اهلل بادةع هو  واحد

 اقرأ الوضعية بعناية ، واجب عن األسئلة التالية بدقة وتركيز:

 ..................................................................................................................: ن(1؟)وضعيةعاجلها الما القضية اليت ت .1

....... ......................................................................................:ن(2)؟زميلك االيت وقع فيه األخطاءهي ما  .2

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

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

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

 ......................................................................:ن(2)عتدالعن منهج التوسط واالالعدول  ذكر زميلك بأخطار  .3

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

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

.. ...............................................:ن(2) ملسو هيلع هللا ىلص وسط و االعتدال من سنة رسول اهللبأن الت حبديث نبوي شريف  قنع زميلكا .4

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

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

 نيابة زاكورة 

 ثانوية اوالد يحيى الكراير

 مادة التربية اإلسالمية

 األستاذ: مصطفى بنووحمان

 للدورة الثانية 1فرض  كتابي محروس رقم 

 مادة التربية اإلسالمية

 من سلك البكالوريا ثانية خاص بال

 -العلوم شعبة –

  *واألرضفزيائية و علوم حياة  وملع*

 

  :االسم الكامل

  الرقم

  النقطة

    ﷽ 
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 ..........................................................................................:ن(2) م عن ابنها؟:ما رأيك فيما قالته األ .5

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

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

 .......................:ن(1)؟ انزال الشريعة  فما املقصد العام من ،كر زميلك ان اهلل سبحان انزل الشريعة من اجل مقصد واحد َذ .6

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

 حكم شرعي البد ان يكون له مقصد وغاية، فسألك عن هذه املقاصد أيلزميلك ان بعد نقاش حول املقصد العام للشريعة، قلت  .7

.......... ...................................................................... ن(1.5) صد او املصاحل الضرورية فما هي؟املقا له فبينت

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

  ملسو هيلع هللا ىلصرسول اهلل اقتداء ب اليت ينبغي للمسلم ان يتصف بها خالقال، ذكرمتا جمموعة من ا ملسو هيلع هللا ىلصنقاش لك مع زميلك حول شخص رسول اهلل  يف .8

. ..............................................................................................:ن(1.5) خالقاأل ن هذه م ثالثة اذكر 

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

. ..................................................................................: ن(1) ملسو هيلع هللا ىلص استدل بواقعة على رمحة رسول اهلل .9

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

 احكام ا منوتعرفان ما به ياتاىل سورة يس، وكنتما تتدارسان اآل، وقد وصلتما  ن الكريم دأت انت وزميلك حتفظان القرآب .10

وءاية هلم  ﴿ :وقد وقفتما مليا عند قول اهلل سبحانه وتعاىل حفظها ، قبل باستخدام كتب التفسري  من اسرار  تبطنه وتستخرجان ما 

 : ﴾ يسبحون فلك فيب .. ﴿.. اىل قوله  ﴾األرض

 ....................................................................................:ن(2) يات؟يف هذه اآل ماستوقفكاا الذي م .أ

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

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

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

 ....................................................................................:ن(4) يات مع الشكل التام:اكتب هذه اآل .ب

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

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

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