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 مدیریة إقلیم الرحامنة 

 المركب التربوي المندمج لمحرة 

 

طسلم التنقی اقرإ السیاق واألسناد واألسئلة جیدا ثم أجب عن المطلوب بتركیز ووضوح   

عمك مصطفى حریص على أداء أركان اإلسالم وكثیر اإلنفاق على المساكین، إال أنھ تعود على الحلف بالقبلة والطعام لیصدقھ الناس ویغضب :"السیاق

یة من العبادة ھي تقویم یمدحونھ الناس على أعمالھ ،كما أنھ سيء الخلق فنصحھ أبوك مقتدیا بالنبي ملسو هيلع هللا ىلص في دعوتھ الجھریة للمقربین إلى أن الغاعندما ال 

".والقرآن المجید ق:سلوك اإلنسان وأن الحلف بغیر هللا معتقد فاسد؛ فرد علیھ بأن هللا تعالى أقسم بالقرآن في سورة ق إذ قال سبحانھ   

  ".وال تدع من دون هللا ما ال ینفعك وال یضرك فإن فعلت فإنك إذا من الظالمین  :" قال تعالى:1 السند

 ".إن هللا تعالى  یحب إذا عمل أحدكم عمال أن یتقنھ :" قال رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص : 2السند
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  : ..............................................................................................................أتمم كتابة اآلیة الواردة في السیاق بالشكل التام    -أ1-

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

  .أمر مریج ................................................................................................................................................................

  : ..........................مریج : ........................................................................../ كتاب حفیظ : اشرح   -ب- 

  : ......................................................ثاال لإلدغام التي كتبت م اآلیاتاستخرج من  -ج- 

  :..........................................................................................................................اذكر نماذج من المكذبین بالبعث والنشور  2-

  : .................................................................................................................أوضح أثر اإلیمان بالبعث والنشور على سلوكك  3-

  :استخرج من الوضعیة  -4

  ...................................................................:............................................................معتقدا فاسدا 

 :.................................................................................................................سلوكا مناقضا لإلخالص 

  : .....................................................................................................الدعوة الجھریة:عرف ما تحتھ خط في الوضعیة اصطالحا  -5

  ........................................: ...........................................................................................................................العبادة 

  :.........................................................................................استدل بنص شرعي على أن الغایة من خلق الجن واالنس ھي العبادة  –6

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

  ........:............................................................................................................................استخلص مضمون السند األول  -7

  : ..................................................................................................................استنتج من السند الثاني ثمرة من ثمرات اإلتقان  -8

  ...................................................................:....................................ما موقفك من سلوك عمك الذي یحلف بغیر هللا مع التعلیل  -9

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

  :غ داخل الفقرة أسفلھ بما یناسب امإل الفرا -10

وھو في غار حراء فكانت بدایة سورة .................................من عمره جاءه ملك الوحي ..............................لما بلغ الرسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص 

  ........................................خدیجة رضي هللا عنھا إلى ابن عمھا أول ما نزل من القرءان الكریم ،ذھبت بھ زوجتھ ..................

  : امإل الجدول بما یناسب من خالل ما درستھ  -11

  غایتان للزكاة   مثال لإلتقان في العبادات   أسس العقیدة الصحیحة 

      

  

  

  .لوضوح الخط وتنظیم الورقة } ن1{ :مالحظة 
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 وفقكم هللا تعالى


