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 بالتوفيق ان شاء هللا

 مديرية إق ليم خريبكة
 ثانوية حافظ إبراهيم اإلعدادية

 االمتحان المحلي الموحد
 مادة التربية اإلسالمية

 2017دورة يناير  

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

 دقيقة   55مدة اإلنجاز : 

أبةرز  " أثةر التةدين فةي حيةاة اإلنسةان " خطبةة الجمعةة بمسةجد الحةي تحةا عنةوان "زيةد"و "عمةرو"شةهد  الوضعية التقويميةة:

وختم خطبتةه بة ن الةدين هةو العبةادة التةي هةي الغايةة التةي خلةق مةن أجلهةا اإلنسةان،عالقةة اإليمةان بو التقوى أهميةخاللها الخطيب 

أغلى من الوطن والنفس والمال،قال تعةالى فةي  فالدين "الهجرة النبوية" روع األمثلة في الحفاظ عليهالحل لجميع المشاكل ضاربا أ

 ": 8"سورة الحشر اآلية 

ِ َوِرْضوَ ) َ َوَرُسولَهُ ِلْلفُقََراِء اْلُمَهاِجِريَن الَِّذيَن أُْخِرُجوا ِمْن ِديَاِرِهْم َوأَْمَواِلِهْم يَْبتَغُوَن فَْضالً ِمَن الَّلَّ اناً َويَْنُصُروَن الَّلَّ

اِدقُوَن   (أُواَلئَِك ُهُم الصَّ

في كون الدين هو الحل فاألوربيون متقدمون علميا ويعيشون حياة ال أوافق الخطيب  "لزيد" "عمرو"قال ولما قضيا الصالة 
 اجتماعية سهلة رغم عدم تدينهم ...

 



 

 بسم هللا الرحمن الرحيم
 

 ةمديرية إق ليم خريبك
 حافظ إبراهيم اإلعدادية  ثانوية

 

 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
 
 أن يحدد المستفاد من اآلية )يقبل كل مستفاد مناسب( -2

هجر المهاجرين للديار واألوطان حبا في هللا وابتغاء مرضاته ونصرة لدينه استوجب ثناء هللا 
 .عليهم وتنويهه بفضلهم 

 
 النص القرآني : -3
ؤوالدَّاَر وااليَماَن ِمْن قَْبِلِهْم يُِحبُّوَن َمْن َهاَجَر إِلَْيِهْم َواَل يَِجدُوَن فِي ُصدُوِرِهْم حَ ) اَجًة َوالَِّذيَن تَبَوَّ

 ُ واَلِئَك ُهُم ِمّما أُوتُوا َويُوثُِروَن َعلَى أَْنفُِسِهْم َولَْو َكاَن بِِهْم َخَصاَصةٌ َوَمْن يُوَق ُشحَّ نَْفِسِه فَ 
 (اْلُمْفِلُحونَ 

 
 تقبل أية صيغة مناسبة . -4
 
 تحديد المفاهيم : -5
مفرد أديان وهو في اللغة من فعل دان أي اعتنق واعتقد فكرا أو مذهبا معينا وسار الدين:  -

 على نهجه واصطالحا التسليم هلل تعالى واالنقياد والخضوع له اعتقادا وقوال وعمال .
أن تجعل ما  شرعااتقى يتقي م خوذ من الوقاية وما يحمي به اإلنسان نفسه، و لغة :التقوى -

 . بينك وبين ما حرم هللا حاجبا وحاجزا وذلك بفعل الواجباا وترك المحرماا
 
 أن يعبر عن موقفه مع التعليل . -6
 
 من آثار التدين على الجتمع : -7
تنظيم حياة  /تقوية الروابط اإلنسانية واالجتماعية /إعمار األرض وبناء أمة الخير والسالم - 

 الناس بما يكفل لهم العدل والمساواة والخير والسعادة ...
 
 قيمتين إسالميتين من حدث الهجرة النبوية : -8

 التوحيد/اإليمان/اإلخالص/التضحية/اإليثار/الصدق ...
 
يؤدي إلى العبادة،والعبادة تقوي العالقة بين العبادة واإليمان هي عالقة تكامل فاإليمان  -9

 وتزيد اإليمان .
 

 :59قال تعالى في سورة الذارياا اآلية  -10
 (َوَما َخلَْقُا الِجنَّ َواالْنَس إالَّ ِليَْعبُدُون)

 
نوع الهجرة المطلوب في واقعي هو الهجرة المتجددة معرفة الحق واالرتحال إليه  -10

 في كل الظروف واألحوال وهي باقية إلى يوم الدين . والثباا عليهوتوطين النفس على لزومه 
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