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 ......................................................اإلسم : 
 ..............الرقم :  3/..........القسم :

 دقيقة   55مدة اإلنجاز : 

قرر "أحمد" الزواج من جارته المسيحية "ماريا"،فطلب منها اعتنااق اإلساالم ليكاون زواجهماا متوافقاا ماع  الوضعية التقويمية:

،لم تتسرع"ماريا"في قباول طلب"أحمد"وأخاذت وقتهاا الكاافي للتعارف أكىار علاى حقيقاة الادين اإلساالمي،فقامت باقتنااء الدينأحكام 
 ": 9روع المواقف بين المهاجرين واألنصار في "سورة الحشر اآلية قرآن مترجم وبدأت بالقراءة حتى وصلت إلى موقف من أ

ُءوالدَاَرَوااِليَماَن ِمْن قَْبِلِهْم يُِحبُّوَن َمْن َهاَجَر إِلَْيِهْم َواَل يَِجدُوَن فِي ُصدُوِرِهمْ  ا  )َوالَِّذيَن تَبَوَّ َحاَجةً ِممَّ
 (ِهْم َخَصاَصةً َوَمْن يُّوَق ُشحَّ نَْفِسِه فَأُواَلئَِك ُهُم الُمْفِلُحونَ أُوتُواْ َويُىُِروَن َعلَى أَْنفُِسِهْم َولَْو َكاَن بِ 

،فهاو ال يفاي بحقاوق هللا وال يقتادي والتخطيطلكن ما أىار استغرابها هو أن نمط عيش "أحماد" فياه كىيار مان التخابط وعادم التن ايم 
المدينااة،وال يعماار مساااجد هللا واليااؤدي زكاااة مالااه ... فاعتنقاات برسااوله صاالى هللا عليااه وساالم وصااحابته فااي الهجاارة ماان مكااة إلااى 

 اإلسالم ورفضت الزواج .
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 بسم هللا الرحمن الرحيم
 

 ةمديرية إق ليم خريبك
 أوالد عيسى اإلعدادية  إعدادية

 األستاذ خالد نزيه

 مادة التربية اإلسالمية
 اإلمتحان المحلي الموحد

 2017دورة يناير  

 دقيقة 55مدة اإلنجاز  
 1/1الموضوع  

 

 سلم التنقيط عناصر اإلجابة
 الشرح: تبوءوالدار:سكنوا المدينة ولزموها / خصاصة:فقر وحاجة -1
 
 )يقبل كل مستفاد مناسب(أن يحدد المستفاد من اآلية  -2
مدح هللا تعالى األنصار وأبان فضلهم وشرفهم وإيىارهم ورضاهم بقسمة الرسول صلى هللا  

 عليه وسلم الفيئ .
 
 النص القرآني : -3
ا َكفََر قَاَل إِن ِي بَِريٌئ ِمْنَك إِن َِي أََخاُف هللاَ َربَّ ) ْنَساِن اْكفُْر فَلَمَّ  اْلعَالَِميَن َكَمىَِل الشَّْيَطاِن إِْذ قَاَل ِلاْلِ

 (فََكاَن َعاقِبَتَُهَما أَنَُّهَما فِي النَّاِر َخاِلدَْيِن فِيَها َوذَِلَك َجَزاُء ال َّاِلِميَن  

 
 صيغة مناسبة .تقبل أية  -4

 .عدم االلتزام بتعاليم الدين اإلسالمي  المشكلة التي تطرحها الوضعية
 
 تحديد المفاهيم : -5
مفرد أديان وهو في اللغة من فعل دان أي اعتنق واعتقد فكرا أو مذهبا معينا وسار الدين:  -

 وعمال . على نهجه واصطالحا التسليم هلل تعالى واالنقياد والخضوع له اعتقادا وقوال
هو أسلوب عمل يعتمد على منهج فكري عقدي يأخذ باألسباب ويؤمن بالقدر ويتوكل  التخطيط -

على هللا ويسعى لتحقيق هدف شرعي هو عبادة هللا تعالى وتعمير الكون وذلك باالستخدام 
 األمىل للموارد واإلمكانيات وال روف .

 
 
 من فوائد التخطيط:  -6

األهداف وطرق تحقيقها / ينسق المجهودات ويوفر كىيرا من  يوضح معالم الطريق / يحدد
الجهد / التعرف على مواطن الضعف والقوة / يساعد على اتخاذ قرارات أفضل / ضمان وجود 

 .الرقابة والمتابعة المستمرة ..
 
 أن يعبر عن موقفه مع التعليل . -7
 
يؤدي إلى العبادة،والعبادة تقوي العالقة بين العبادة واإليمان هي عالقة تكامل فاإليمان  -8

 وتزيد اإليمان .
 
 ال سبيل لتحقيق التقوى إال بالوفاء بحق هللا تعالى وحق النفس وحقوق الغير . -9
 

نوع الهجرة المطلوب في واقعي هو الهجرة المتجددة معرفة الحق واالرتحال إليه  -10
 وال وهي باقية إلى يوم الدين .والىبات عليه في كل ال روف واألحوتوطين النفس على لزومه 

 
َكاةَ(  -11 اَلةَ َوآتُواْ الزَّ  الزكاة واجبة قال تعالى:)َوأَقِيُموا الصَّ
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