أكاديمية جهة سوس ماسة ـ

المركز الجهوي لالمتحانات

الصفحة

االمتحان الجهوي الموحد لنيل شهادة السلك اإلعدادي
المترشحون الرسميون واألحرار
التعليم األصيل– دورة يونيو 7102

1
2
الــمــوضـــوع

المادة  :القرآن الكريم والتفسير والفقه

مدة اإلنجاز  :ساعتان

المعامل :

3

والفقه

القرآن الكريم والتفسيـر  01( :نقط)
"

 - 1يمٕل هللا تعانى" :
أ) اششح دسة انسياق يا تذتّ خظ (.يُسكا ـ َاسكِٕ ـ يُاصعُك ))ٌ5.5(----------------------------------------------------------------------
ب) دذد يضًٌٕ اآليح انكشيًح أعالِ)ٌ5(------------------------------------------------------------------------------------------------- .
)ٌ 2 (----- 69 68 67 66
 ".إنى لٕنّ تعانى
ج) أكتة يع انشكم انتاو يٍ لٕنّ تعانى " :
سٕسج انذج اآليح .65
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أ) تيٍ ٔظيفح انُثي صهى هللا عهيّ ٔسهى اَطاللا يٍ اآلياخ)ٌ 5,5(-----------------------------------------------------------------.
ب) استخشج يٍ اآلياخ يا تشتًم عهيّ يٍ ليى ٔتيٍ كيف تطثمٓا في دياتك)ٌ 2(-------------------------------------------------- .

ٔضخ انًمصٕد تمٕنّ تعانى

)ٌ 5(---------------------------------------------------------

75
 - 3لال تعانى
أ) نى خص هللا انشكٕع ٔانسجٕد تانزكش يٍ تيٍ سائش انعثاداخ ؟ )ٌ 5,5(-----------------------------------------------------------
ب) استخشج يٍ اآليح دكًا ششعيا)ٌ 5(----------------------------------------------------------------------------------------- .
ج) اركش صٕستيٍ نفعم انخيش)ٌ 5,5(-------------------------------------------------------------------------------------------- .

 :مادة الفقــه  01( :نقط)

تأمل النص أعاله ثم أجب عما يلي :
 5ـ عشف يا تذتّ خظ ( .انضٔاج ـ انخطثح ) )ٌ5(--------------------------------------------------------------------------------
 2ـ اركش اثُيٍ يٍ انذمٕق انضٔجيح انًشتشكح)ٌ5(------------------------------------------------------------------------------- .
 3ـ استخشج يٍ انُص يمصذيٍ يٍ يماصذ انضٔاج )ٌ 5( -----------------------------------------------------------------------
 4ـ ييض تيٍ أسكاٌ انضٔاج ٔششٔطّ فيًا يهي )ٌ5(------------------------------------------------------------------------------ :
انصيغح – عذو االتفاق عهى إسماط انصذاق – انضٔجاٌ – خهٕ انضٔجيٍ يٍ انًٕاَع انششعيح.
 5ـ تيٍ انذكى انششعي في انذانتيٍ اآلتيتيٍ يع انتعهيم )ٌ2(-------------------------------------------------------------------- :
 تمذو أدًذ نخطثح اتُح عًّ سًيح ْٕٔ يعهى أٌ يعارا لذ خطثٓا.
 اتفك خانذ يع فاطًح عهى انضٔاج نًذج سُح.
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ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

تأيم انٕضعيح ثى أجة عًا يهي :
 -5دذد يٍ ال يشث في انٕضعيح يع انتعهيم)ٌ 2(------------------------------------------------------------------------------------ .
 -2تيٍ فشض انضٔجح في انٕضعيح يع االستذالل نّ تُص يُاسة)ٌ 2(--------------------------------------------------------------- .

انتهـــــــــــى.
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المعامل 3 :

ملحوظة :تعتبر مضامين اإلجابات ال حرفيتها .
ـــــــــــــــــــــــــــ

أٚال  :اٌمشآْ اٌىشيُ ٚاٌتفغيش ٔ 10( :مظ)
 - 1أ) اٌششح دغة اٌغياق ِٕ - :غىا  :ششيؼح)ْ0,5( ------- ----------------------------------------------------------- .
 ٔاعى : ٖٛػاٍِ ْٛتٗ)ْ0,5( ---------------------------------------- ---------------------- . فال يٕا صػٕه  :ال يٕاصػٕه أدذ ِٕ ُٙفيّا يششع ألِته)ْ0,5( ------------------------------- .()ْ1
ب) اٌّضّ( : ْٛوً ِا يفيذ) تخصيص وً أِح ِٓ األُِ اٌغاتم ح تششع ِؼيٓ------------------------------------ ------ .
َّللا ُ أَػْ ٍَ ُُ تِ َّا تَ ْؼ ٍَُّ َْٛه
ج) وتاتح إٌص ِغ اٌشىً اٌتاَ َٚ " :إِْْ َجا َدٌُٛنَ فَم ُ ًِ ه
ْ
ُ
ُ
يّا وٕت ُْ فِي ِٗ
اِ ِح فِ َ
َّللا ُ يَ ْذىُ ُُ تَيَْٕىُ ُْ يَ ْ ََ ٛاٌْمِيَ َ

ُ ْٚه
َّللاِ
َّللا يَ ِ
ب إِْه َرٌِهَ ػَ ٍَى ه ِ
ض إِْه َرٌِهَ فِي ِوتَا ٍ
َّللا يَ ْؼٍَ ُُ َِا فِي اٌغه َّ ِ
تَ ْختٍَِفُ َْٛأٌََ ُْ تَ ْؼٍَ ُْ أَْه ه َ
غي ٌش َٚيَ ْؼثُذُ ِِْٓ َْٚد ِ
اء َْ ٚاألَ ْس ِ
صي ٍش " )ْ2( .................................................... .............
َِا ٌَ ُْ يَُٕ ِّض ْي ِت ِٗ عٍُْطَأًا ََِ ٚا ٌَيْ َ
ظ ٌَِ ُْ ُٙت ِٗ ِػٍْ ٌُ ََِ ٚا ٌٍِظها ٌِ ِّيَٓ ِِْٓ َٔ ِ

ٚ ) - 2ظيفح إٌثي صٍى َّللا ػٍيٗ ٚعٍُ  :اإلٔزاس ٚاٌتثشيش)ْ0,5( ---------- ---------------------------------------------- .
ب) اٌميُ اٌّغتخٍصح ِٓ اآلياخ  :اإليّاْ – اٌؼًّ اٌصاٌخ)ْ2( ----- ------------------------------------ ------------ .
اج ِضيَٓ "  :صذٚا إٌاط ِٕٚؼ ُ٘ٛػٓ اتثاع اٌشعٛي ٚاإليّاْ تاٌمشآْ)ْ1(..
ج  -اٌّمصٛد تم ٌٗٛتؼاٌى  َٚ " :اٌه ِزيَٓ َ
عؼَ ْ ٛا ِفي آَيَا ِتَٕا ُِؼَ ِ
 - 3أ) تخصيص َّللا اٌشوٛع ٚاٌغجٛد تاٌزوش  :خصّٙا َّللا تاٌزوش تششيفا ٌٍصالج)ْ0,5( ------------------------------------- .
ب) اٌذىُ اٌششػي ٚ :جٛب فؼً اٌخيش ٚ /جٛب اٌشوٛع ٚاٌغجٛد)ْ1( ------------------------------------------------- .
ج) صٛستيٓ ٌفؼً اٌخيش  :يمثً وً جٛاب ِٕاعة)ْ0,5( ------- --------------------------------- ------------------------ .

* ثأيا ِ :ح اٌفمــٗ ٔ 10( :مظ ) .
أٚال  - 1 :تؼشيف ِا تذتٗ خظ :

* اٌخطثح  :أْ يخطة اٌشجً اٌّشأج تمصذ اٌضٚاج ِٕٙا)ْ0.5( ---------------------------------------------------- .
* اٌضٚاج ِ :يثاق تشاض ٚتشاتظ ششػي تيٓ سجً ٚاِشأج ػٍى ٚجٗ اٌذٚاَ)ْ0.5( -------------------------------- .
 - 2اعتخشج ِمصذيٓ ِٓ ِماصذ اٌضٚاج  :اٌغىٓ  +اٌّٛدج ٚاٌشدّح)ْ1(--------------------------------------- .
 - 3اثٕيٓ ِٓ اٌذمٛق اٌضٚجيح اٌّشتشوح  :دغٓ اٌّؼاششج  +ثثٛخ إٌغة)ْ1( ---------------------------------- .
 - 4اٌتّييض تيٓ أسواْ اٌضٚاج ٚششٚطٗ )ْ1( -- ------------------------------------ ---------------------------- :
* أسواْ  :اٌصيغح – اٌضٚجاْ.
* ششٚط  :خٍ ٛاٌضٚجيٓ ِٓ اٌّٛأغ  +ػذَ االتفاق ػٍى إعماط اٌصذاق.
 - 5تذذيذ اٌذىُ اٌششػي ِغ اٌتؼٍيً )ْ2( --------------- ------------------------------------- ---------------- :
 ال يجٛص رٌه ألٔٗ ِٓ تاب اٌخطثح ػٍى خطثح اٌغيش.
 يذشَ رٌه ألٔٗ صٚاج اٌّتؼح.
ثأيا  - 1 :تذذيذ ِٓ ال يشث في اٌٛضؼيحِ ،غ اٌتؼٍيً )ْ2( ------------------------------------------------------------ :
ِٓ ال يشث :
 االتٓ اٌّتٛفى ِغ أتيٗ ٌٍشه في اٌغاتك ِّٕٙا.
 االتٓ اٌىافش ألْ اٌىفش ِٓ ِٛأغ اإلسث.
 - 2تياْ فشض اٌضٚجح في اٌٛضؼيح ِغ االعتذالي ٌٗ )ْ2( --------------------------------------------------------- :
ٌ ٍضٚجح في اٌٛضؼيح اٌثّٓ ٌٛجٛد اٌفشع اٌٛاسث ٚدٌيٍٗ ل ٌٗٛتؼاٌى " :فإْ واْ ٌىُ ٌٚذ فٍ ٓٙاٌثّٓ ِّا تشوتُ".

انتهـــى .

