
 
I. .يقول هللا تعاىل: "  القرآ ن الكرمي              

                 " :9احلرش 

 ن :................................................ (2) ؛           ......................................:  ارشح:  (1

................................................................................................................ :بني املستفاد من اآلية الكرمية (2

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

.................... :التابعون بإحسان إىل يوم الدين؛ اكتب ما يدل على ذلك من سورة احلشر اىل بطائفة ثالثة من املؤمنني وهمنوه اهلل تع (3
......................................................................................................................................................

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

II. .از أن ختصصا يوم األحد ملراجعة دروس مادة الرتبية اإلسالمية والتخطيط اجليد الجتي اقرتحت على صديقكوضعية تقوميية:   املداخل
اة املسلم"، يف حي لتقوىيلقي درسا حول: "أمهية اكم، وبعد دخولكما املسجد وجدمتا اإلمام املوحد احمللي بنجاح مبسجد حياالمتحان 

 بحانه.س عبادته، مقبل على الهجرة إلى اهللحيث ذكر أن املتدين هو أكثر الناس سعادة وأقلهم إقباال على االنتحار ألنه دائم 
.............................................................................................................................لتقوى:ااشرح ما حتته خط:  (1

  .........................................................................................................................................الهجرة إلى اهلل: 

ن( 3)............................................................................................................................................. العبادة:

...................................................... ــــيستطيع من خالهلا حتقيق اخلضوع يف عبادة اهلل تعاىل:  تقدم لصديقك ثالث توجيها (2

ن( 3)..................................................................................  ــــ؛ ............................................................. ــــ

 ............................................................. ــــيف الوضعية ذكر لنوع من أنواع اهلجرة؛ استخرجه، واذكر نوعها اآلخر: 
 ن( 2)  ............................................................................................................................................ ــــ

 ن( 3)طيط والتنظمي اجليد الجتياز الامتحان:                                         دم لصديقك ثالث خطوات رضورية للتخ ق (3
 .........................................................................................................................................

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

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

 ن( 2)                                                                                                      املأ اجلدول مبا يناسب  (4

 ما يدل عليه النص الرشعي

  "     "قال تعاىل:

احلقيقي هو من ترك ما  املهاجر 

 هنى  هللا عنه

 

 ن( 2)         التخطيط ( –مؤسسة املسجد  –الهجرة  –امكل الفقرة آأسفهل مس تعينا ابللكامت التالية: ) التقوى  -1

ذ قام هذا اجملمتع يف بداية الأمر عىل ............................ قرر الرسول صىل هللا عليه وسمل ىل املدينة ليؤسس جممتعا متدينا صاحلا، ا   ا 

املواعظ حلياته من خالل ادلروس و  ...............................اليت تعترب من آأمه املؤسسات اليت يتعمل فهيا املسمل .................................. 

  ليضمن النجاة يف ادلنيا وال خرة. ................................اليت حتثه عىل 

 

 اإلعدادية عالل بن عبد اهللالثانوية 

 مراكش آسفيالمديرية اإلقليمية: 

 االمتحان المحلي  الموحد لمادة التربية اإلسالمية

 2112دورة يناير 

:النقطة : ..........   الرقم الترتيبي   : .................القسم  : .........................................................   اإلسم الكامل  

 بسم اهلل الرحمن الرحيم

 موفقون بإذن اهلل


