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لو انزلنا ھذا القرآن على جبل لرأیتھ خاشعا متصدعا من خشیة هللا وتلك 
  

حول األوضاع } بوكفیس {دخلت في نقاش مع أحد أصدقائك األجانب في موقع التواصل االجتماعي 

الخطیرة التي وصل إلیھا العالم الیوم وما یسوده من حروب وظلم وقتل لألبریاء وزیادة عدد الالجئین 

االسالم ھو السبب فھو دین : الذین یقتلھم الجوع والبرد واألمراض المختلفة في مخیمات اللجوء فقال لك

.  

  )ن1(  
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  )ن2(لجعل المجتمع المسلم خیر المجتمعات على االطالق؟
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 2017االختبار الموحد المحلي دورة ینایر 

  مادة التربية اإلسالمية
  

 ساعة واحدة: مدة اإلنجاز

  }ن5{القرءان الكریم: أوال

راءأَو { :حدد القاعدة التجویدیة في قولھ تعالى  الحشر اآلیة  }ُجدر مْن وَّ
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(.ـ من خالل ما تحفظھ من سورة الحشر امأل الجدول التالي بما یناسب

اآلیة المناسبة  الموضوع
تشبیھ المنافقین بالشیطان الذي 

  یتبرأ من أتباعھ یوم القیامة
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  المقارنة بین أھل الجنة وأھل النار
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لو انزلنا ھذا القرآن على جبل لرأیتھ خاشعا متصدعا من خشیة هللا وتلك {

  }األمثال نضربھا للناس لعلھم یتفكرون

  }ن15{ المداخل التربویة: ثانیا

دخلت في نقاش مع أحد أصدقائك األجانب في موقع التواصل االجتماعي 

الخطیرة التي وصل إلیھا العالم الیوم وما یسوده من حروب وظلم وقتل لألبریاء وزیادة عدد الالجئین 

الذین یقتلھم الجوع والبرد واألمراض المختلفة في مخیمات اللجوء فقال لك

.خالفھ تطرف وظلم وكره لآلخرین ویحرض على العنف وقتل كل من ی
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  )ن2(.بین لھ الفرق بین الدین والتدین واإلسالم والمسلمین
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لجعل المجتمع المسلم خیر المجتمعات على االطالق؟ـ كیف یكون الدین وسیلة 
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االختبار الموحد المحلي دورة ینایر 

 

  

حدد القاعدة التجویدیة في قولھ تعالى ـ 1

..............................................ـ 

ـ من خالل ما تحفظھ من سورة الحشر امأل الجدول التالي بما یناسب2

الموضوع
تشبیھ المنافقین بالشیطان الذي 

یتبرأ من أتباعھ یوم القیامة

  
  طبیعة الیھود الجبانة

  
المقارنة بین أھل الجنة وأھل النار

  
..................................ـ 

  

  1وضعیة 

دخلت في نقاش مع أحد أصدقائك األجانب في موقع التواصل االجتماعي 

الخطیرة التي وصل إلیھا العالم الیوم وما یسوده من حروب وظلم وقتل لألبریاء وزیادة عدد الالجئین 

الذین یقتلھم الجوع والبرد واألمراض المختلفة في مخیمات اللجوء فقال لك

تطرف وظلم وكره لآلخرین ویحرض على العنف وقتل كل من ی

  ؟توافقھ الرأيـ ھل 1

................................................ـ 

بین لھ الفرق بین الدین والتدین واإلسالم والمسلمینـ 2

..................................................................................................................ـ 

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

ـ كیف یكون الدین وسیلة 3
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  2وضعیة 

فأمره هللا بالھجرة إلى  نھم خططوا لقتلھ في بیتھاشتد أذى قریش على المسلمین وعلى النبي ملسو هيلع هللا ىلص حتى أ

  )ن3(.انطالقا مما رأیت في مدخل االقتداء امأل الجدول بما یناسبـ 1. المدینة

  

  للنبي ملسو هيلع هللا ىلصالمھاجرین واالنصار مساندة   النبویة لھجرةوقائع ا
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 وصولھ إلى المدینة أول شيء اعتنى بھ الرسول ملسو هيلع هللا ىلص  فورألن المسجد ھو نواة المجتمع اإلسالمي فإن ـ 2

  )ن1(؟كیف تقتدي بالنبي ملسو هيلع هللا ىلص في تعظیم بیوت هللا. ھو تأسیس مسجد قباء وبناء المسجد النبوي

  ..................................................................................................................ـ 

  

  3الوضعیة  

مالیین درھم ، یداوم على صالة الجماعة وصیام رمضان  10عید تاجر كبیر تبلغ قیمة تجارتھ الحاج س

أنا ال زكاة علي ألني ال املك المقدار الكافي : وقیامھ، سألھ أحد رفاقھ یوما لم ال تخرج الزكاة؟ فأجاب 

  .من المال ألخرج منھ الزكاة

  .درھم 40.000غ من الذھب یساوي  85سعر ما أن ـ ھل تجب علیھ الزكاة أم ال؟ علل جوابك عل1

  )ن1(

  ..................................................................................................................ـ 

  .البنتھ لتكمل دراستھا بالخارجأخرج الحاج سعید زكاة مالھ وقام بتقدیمھا ـ 2

  )ن2(ھل تصح زكاتھ؟ علل جوابك

  ..................................................................................................................ـ 

  4وضعیة 

مراد تلمیذ في السنة الثالثة إعدادي خلوق ومھذب ویحرص على أداء واجباتھ الدینیة والمدرسیة على 

یلعبان معا، یتنزھان  ؛یرافقھ في كل مكانصاررسة وتعرف على صدیق جدید في المد. أكمل وجھ

  الخ...یسافران

 وصل موعد االختبار الموحدولم یبق. وبسبب انشغالھ الدائم بدأ یھمل واجباتھ ویؤخر الصالة عن وقتھا

  .االختبار لنجاح فياستعمال الغش ل فقّررلدیھ وقت للمراجعة 

  )ن1(:ـ عرف التقوى1

  ................................................................................................................ـ 
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  )ن1(یؤدي حق هللا علیھ بتقواه؟ ـ ھل مراد2

  .................................................................................................................ـ 

  )ن1(ـ ما نوع الھجرة المتجددة التي یحتاجھا مراد للعودة إلى الطریق الصحیح؟3

 ..................................................................................................................ـ 

  

 د خطاكقك هللا وسدّ وفّ 
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