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مـــيــــبــســـم الــلـه الـرحــمــن الـــرحـــ  

 

 أوال :  القران  الكريم  )7ن(

  وَرِضْوَاناا بْتَغُونَ فَضًْلا مِنَ اللَّهِ لِلْفُقَرَاءِ الْمُهَاجِرِينَ الَّذِينَ أُخْرِجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ وَأَمْوَالِهِمْ يَ " :قال تعالى      

.من سورة الحشر  8االية .  " وَيَنْصُرُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ أُولَئِكَ هُمُ الصَّادِقُونَ    

(ن1): الكلمتين االتيتين   -السياق حسب  –شرح ا -1  

: ............................ديارهم  : ............................................................................/ المهاجرين   

(ن1) مضمون االية الكريمة ؟/ حدد معنى ( 2  

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

 3- في قوله تعالى "من خيل و ال ركاب" قاعدتان تجويديتان ، اذكر  اسميهما وبينهما بلون اخر )1ن( 

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

4- واصل كتابة االيات السابقة إلى قوله تعالى : " رحيم "  مع الشكل التام  ؟  )4ن(     

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

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

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

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

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

 الوضعيات التقويمية : ) 13ن(

"  نامشاكل عًلج لجميع : الدين "  بعنوانطلب منك أستاذك أن تقدم عرضا في مؤسستك                     

ترك الصلوات  التخلف ،: مثل ) التي يعيشها المسلمون تبين فيه فعًل أن  كل هذه المشاكل واألمراض   

يوجد حلها .... ( شرب الخمر ، التبرج ، تضييع الشباب أعمارهم في المقاهي دون تخطيط  لمستقبلهم   

:فقررت إنجازه اعتمادا على  اإلجابة عن األسئلة االتية   .ودواؤها في الدين    

(ن2)؟ " الدين " معنى كلمة  للحضور الكريم ،عرف أوال  ،   - 1   

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

 

 الثانوية اإلعدادية إغرم أمزدار  
 مديرية تنغير  

 تافياللت -أكاديمية درعة  
  

االختبار المحلي لمادة التربية  
 اإلسالمية  

  7102دورة يناير  
 ساعة واحدة  : اإلنجاز  مدة  

 :االسم والنسب    
 :الرقم الترتيبي  

 : النقطة اإلجمالية  
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(ن5.0)  ؟التخلف هذا والمشاكل سببا واحدا من أسباب هذه   ،  للحضور بين   - 2  

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

(ن2)كيف يمكنهم تطبيق معنى و حقيقة الهجرة لحل هذه المشاكل ؟ مع الدليل ؟ بين لهم   - 3  

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

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

(ن2)ذكرهم بحقيقة التقوى مع الدليل ؟  - 4  

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

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

 0 - ذكرهم بآية من سورة الحشر  تدعو اإلنسان إلى ضرورة التخطيط لحياته وما بعد مماته ؟ )1ن( 

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

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

وذلك من أجل بناء أعظم  وأفضل  لقد كانت هجرة الرسول عليه السًلم من مكة للمدينة حدثا  هاما ، "

 عظمة أخًلق و  مجتمع قوي ومتماسك في التاريخ ، بفضل التخطيط المحكم والتدين الصحيح  

." الصحابة رضي هللا عنهم   

(ن1) ؟أثناء هجرته للمدينة على تخطيط الرسول عليه السًلم    ينمثالاذكر لهم  -  

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

(ن1) خلق وصف هللا به المهاجرين ؟ وأفضل خلق وصف به تعالى األنصار ؟ فضلأاذكر لهم  -  

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

 الوضعية التقويمية الثانية :

بعد والدته توفي جمل   ، لكنسائمة جمال  0و   أبقار 3   تمتلك و شخاصا ، 11أسرة تتكون من "       

  " . غراما ذهبا 87ما الزوجة فتدخر أ.  بتسعة أشهر 

:ذكر هذه األسرة بأحكام الزكاة ليفهموها ويطبقوها ، وذلك باإلجابة عن األسئلة االتية   

( ن5.0)..........................................................  ؟بالمد  حدد مقدار  زكاة الفطر الواجب إخراجها  -  

( ن5.0) ................................................... ؟بالغرام  حدد مقدار الزكاة الواجب في ذهب الزوجة  -  

( ن1)......................................................................   لماذا ؟ ؟ البقر هل تجب عليه الزكاة في  -  

(ن5.0) ..........................................................ماهو الشرط الذي ينقصه حتى يخرج زكاة اإلبل ؟ -  

(ن5.0.)................................................ :  حكما شرعيا ،  "واتقوا هللا " استخرج من قوله تعالى  -  

(ن5.0) ..............................................  خلقا/ قيمة  ،  " وبشر الصابرين "استخرج من قوله تعالى -  
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