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الرحيم الرحمن هللا بسم

مجتمعه مع المسلم تعامل على تأثيرها و بالتخطيط الزكاة عالقة الوضعية تطرح

فقط الصالة أثناء األقوال في استحضاره و هللا من الخوف هي التقوى: التالي التعريف صحح

:                             أمامها عالمة بوضع التاليتين القضيتين بين النص قضية أحدد

:التالية اآليات كتابة  أتمم

:التالية القواعد تحتها المسطر اآلية من أستخرج

................................................................................................................................................................................................................... :تعالى يقول

9الحشر،

نفسه مع المسلم تعامل على تأثيرها و بالتدين المسجد عالقة الوضعية تطرح

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

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

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

القنيطرة: اإلقليمية المديرية

                                                اإلعدادية البنين ام ثانوية  

 

 ................................. :اإلسم الكامل

3 

2 

 ا 1

 ب

 ................ :االمتحان رقم

 ................الثالثة  :القسم

 :................الرقم الترتيبي في قسمك

 :النقطة

https://motamadris.ma/


ن 3

:الدليل

:اآلية مضمون

ن 2

(. ملعبا لنا بنى و الزكاة المصلين من لجمع صادقا كان لو: قولهم بمثل به استهزؤا...): النص في ذكرن 2

ن 3

ن 1

ن 1

هللا سبيل فيالسبيل ابنعليها العاملونالفقراء

ن 1

ن 1

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

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

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

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

 حال أقترح (لنفسه يحب ما ألخيه يحب حتى أحدكم يومن ال): وسلم عليه هللا صلى هللا رسول حديث خالل من

أصدقائك انقاذ في به تساهم

العبادة-التقوى-الزكاة-التخطيط-التعاون-التدين:المفاهيم

 تربوية ألشطة ماله زكاة تخصيص على الحي أغنياء أحد مع فاتفق الحل، في يساهم بأن المسجد إمام وعدك

.بالمسجد الحي شباب تربط

:حوله دائرة برسم للزكاة، المستحقين هؤالء من األنشطة بهاته المعني الصنف أحدد

:التاليين السؤالين أحد عن أجيب درهم، ألف 400 يخزن الغني هذا أن علما

درهم 250 يساوي الذهب من الواحد الغرام كان إذا النصاب قيمة أحسبماله زكاة مقدار أحسب

10

:بالجدول مستعينا ذلك علل خاطئ، أصدقائك موقف

(...  )  أنحرف ال لكي تصرفاتي تراقب التي أمي

دليله و الشرعي بحكمه تصرف كل  بسهم أربط

:يناسب بما الجدول أمأل

  (  ...) سعيدا ألعيش يحتاجه بما يضحي الذي أبي و

المناسب المكان في المناسب المفهوم بوضع (الدراسي الضعف) لمشكلتي الحقيقي السبب أكشف

:التاليين الحلين من الخاطئ الحل على أشطب

 واجب

 مستحب

 ا

 ب
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