
 
 
 
 

 ألكاديمية الجهوية للتربية والتكوينا
 لجهة فاس بولمان

 االمتحان الموحد الجهوي لنيل شهادة
 نهاية السلك الثانوي اإلعدادي األصيل

 التفسير والحديث واألخالق: مادة 

 2/2 1023/1021: السنة الدراسية
1023 :يونيودورة               

3: المعامل  س 1: مدة اإلنجاز   
لموضوعا  

 (نقط7) :التفسير :أوال
 
  

 :توبةقال تعالى في سورة ال           

         ﴿ 
                                   

                                                               

                              ﴾  
 

 َغفهوٌر َرِحيمٌ  وللاه  ﴿: واصل بالكتابة إلى قوله تعالى ﴾. 
 َرُحبَت  .        َمَواِطنَ   :اشرح .  

 اكتب اسم الغزوة التي تتحدث عنها اآليات. 

 لماذا انهزم المسلمون وتراجعوا مدبرين في أول المعركة؟ 

  اذكر ثالثة من الصحابة الذين ثبتوا في المعركة مع رسول هللا. 

 (نقط 7) :الحديث:  ثانيا
 (نقط7) 

ِ : قَالَ  َعن  ُحَذي فَةَ          َعةً، تَقهولهونَ  الَ  »: قَاَل َرُسوُل هللاه وا إِْن أَْحَسَن النَّاسه أَْحَسنَّا، َوإِنْ : تَكهونهوا إِمَّ  َظلَمه

ْم، إِْن أَْحَسَن النَّاسه أَْن تهْحِسنهوا         وا فَلَ َظلَْمنَا، َولَِكْن َوطِّنهوا أَْنفهَسكه وا  ، َوإِْن أََساءه  .رواه الترمذي«تَْظلِمه

  وطنوا أنفسكم –إمعة : اشرح. 

 ؟جد غيره يسلك سبيل الخطإ والمنكرماذا يجب على المسلم حين ي 

 رأيه في سائر األحوال؟ فصل جوابكهل معنى عدم التبعية أن يبقى المسلم متشبثا ب. 

 ظلهفي سبعة يظلهم هللا » : اكتب الحديث النبوي الشريف...». 

 (نقط 6) :األخلق: ثالثا

 :في سورة المائدة قال هللا تعالى            

           ﴿                                                                                                                                                   ﴾  
 

 استخرج من اآلية : 

 .مفاسد الخمر والميسر الدينية  - أ     

 .مفاسد الخمر والميسر االجتماعية  -ب    

  لماذا لعن النبي ؟عاصر الخمر، وحاملها، وساقيها 

  لَِم سمهى النبي ؟الخمر أم الخبائث 

  أثر القمار على المقامراذكر. 
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 قال تعالى: ﴿    

  
   

    
   
    

      
          

    ﴾..(2 ن)   

 رحبت -           .  جمع موطن وهو موقع الحرب: مواطن: 

  (ن 1)............................................................................................................................................................اتسعت

  غزوة

 (ن 1)..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ُحنين

 ألنهم لما رأوا كثرتهم، غر بعضهم ذلك، وعندها ُوِكلُوا إلى أنفسهم فانهزموا ولم تغن عنهم 

 1.1).....................................................................................................................................................................................................................................................................................................كثرتهم شيئا من قضاء هللا     

 (ن

  (ن 1.1)............ (يكتفى بذكر ثالثة منهم... )أسامة بن زيد -أبو سفيان  -العباس  -عمر علي  -أبو بكر 

 :الحديث: ثانيا

 ا أنفسكموطنو -.                          ، تابع لغيرهال شخصية له :إمعة: 

  (ن 2).......................................................................................دوهاعو  

 (ن 2).............................................................................................................................................................................................................................عليه أن يعزف عن المنكر ويمسك بالفضيلة 

 1)................................................................................................................................... .، فالمقصود أن يتمسك برأيه مادام على الحق وإال فليتنازل عنهال 

 (ن

  َِّعِن النَّبِي  َفِي »: قَال ُ  اإِلَماُم الَعاِدُل، َوَشابٌّ نََشأَ فِي ِعبَاَدةِ : ِظلُّهُ  ِظلِِّه، يَْوَم الَ ِظلَّ إاِلَّ  َسْبَعةٌ يُِظلُّهُُم هللاَّ

قَا َعلَْيِه، َوَرُجٌل طَلَبَْتهُ َربِِّه، َوَرُجٌل قَْلبُهُ ُمعَ      ِ اْجتََمَعا َعلَْيِه َوتَفَرَّ لٌَّق فِي الَمَساِجِد، َوَرُجالَِن تََحابَّا فِي هللاَّ

 اْمَرأَةٌ 

َ، َوَرُجٌل تََصدََّق، أَْخفَى َحتَّى الَ تَْعلََم ِشَمالُهُ َما تُ : َذاُت َمْنِصٍب َوَجَماٍل، فَقَالَ      ْنفُِق يَِمينُهُ، إِنِّي أََخاُف هللاَّ

 َوَرُجلٌ 

َ َخالِيًا فَفَاَضْت َعْينَاهُ       2)............................................................................................................................................................................................................................................................................. .البخاري«َذَكَر هللاَّ

 (ن

 :األخالق: ثالثا



 وعن الصالة ،أنها تصد عن ذكر هللا -أ.  

أنها تحدث العداوة والبغضاء بين  -ب   

  (ن 1.1)............................................................................................................................................................................................................................................الناس

 2).............................................................................................................................................................................................................................................................................................ألن المعين على الشر كمقترفه 

 (ن

 سماها أم الخبائث ألن كثيرا من جرائم القتل والضرب والزنا والسرقة والكذب، وكذا حوادث السير 

 1)...........................................................................................................................................................................................................................................................المميتة تقع تحت سلطانه وفي ماخوراته    

 (ن

 ،القمار مدعاة لكسل المقامر، ودافع إلى إضعاف مواهبه وابتكاراته، مما يجعل المقامر ينتظر الصدف 

 (ن 1.1)  .................................... ة على المجتمع، يأخذ وال يعطي،  ويستهلك وال ينتجويتعلق باألوهام، فيكون عال     
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