االمتحان المحلي الموحد على صعيد المؤسسة
للثالثة إعدادي:
الثانوية اإلعدادية البيروني إيغود اليوسفية
الموسم الدراسي2016/2017

االسم والنسب........................................:
القسم..................................................:
الرقم الترتيبي.........................................:
رقم االمتحان..........................................:

المادة

المعامل

مدة اإلنجاز

النقطة

التربية اإلسالمية

1

ساعة واحدة

...................../20

 أوال:القرآن الكريم()6
1ـ اكتب من قوله تعالى...﴾   ﴿ :إلى قوله عز وجل ﴾  :سورة الحشر اآلية 15

............................................................................................................................
............................................................................................................................
............................................................................................................................
...........................................................................................................................
2ـ قال هللا

تعالى            :

...          سورة الحشراآلية.9
اقرأ اآلية أعاله ،وأجب عما يلي:
أـ اشرح ما يلي حسب السياق:
.........................................:...............................................................:
ب ـ استخرج من اآلية فاا انأصفارـ ريي  هلل عصم أسسلوأ الخا::
............................................................................................................................
............................................................................................................................
ج ـ عرف المد المصافل ،واستخرج له مثاال من اآلية:
...........................................................................................................................
............................................................................................................................

 ثانيا :المداخل( :الوضعية التقويمية)()14
طلأ من فديق الحيور إلى صدوة علمية صظمتما مؤسست تح شعار(الزكاة طريق إلى التكافل االجتماعي) ،فاعتذر
لكوصه مشتغال أالتخطيط لالستعداد لالمتحان .فركز المحاير على أهمية الزكاة في الدين اإلسالمي؛ لما تحققه من التيامن أين
الصاس وسواد المحأة أيصم وصيل انأجر ،وخت المحايرة أسن الزكاة من مظاهر العبادة والتدين والتقوى.
النص األول﴾                    ﴿ :
[سورة األنفال آية ]29

النص الثاني:

﴿[ ﴾                 سورة

الحديد آية ]7

اقرإ الويعية أتسمل ،وأجب عما يلي:
1ـ استخرج من الويعية أثر الزكاة:
ـ.............................................................................................................................................
2ـ استخرج جزاء المتقين من الص :انأول:
ـ ...........................................................................................................................................
3ـ استخرج حك الزكاة وجزاء المصاقين من الص :الثاصي:
ـ ............................................................................................................................................
4ـ اشرح ما يلي افطالحا:
ـ الزكاة..................................................................................................................................:
ـ العأادة....................................................................................................................................:
ـ التقوى...................................................................................................................................:
5ـ اذكر فائدتين من فوائد التخطيط:
ـ.............................................................................................................................................
6ـ حدد الارق أين الدين والتدين:
ـ.............................................................................................................................................
7ـ حدد موقا من هذه السلوكا اآلتية مع التعليل:
أـ رجل امتصع عن أداء الزكاة أحجة أصه يدفع اليريأة...................................................................................
ب ـ رجل أعطى الزكاة الأصه القافر لمتاأعة دراسته...................................................................................
8ـ أأو فديق يمل  40000درهما وحال عليما الحول علما أن ثمن الغرا الواحد من الذهب هو  300دره  ،هل تجب فيما
الزكاة؟ وما مقدارها إن وجأ ؟
ـ ...........................................................................................................................................
9ـ امإل الجدول أساله أما يلي( :اإلسال ،حوالن الحول ،المل التا  ،دفع الزكاة لمستحقيما)
شروط وجوب الزكاة
ـ ...................................................................

شروط فحة الزكاة
ـ....................................................................

واهلل ويل التوفيق

