
 

    

 8102- 8102: الدراسية السنة......                                                  ........: ........................الاسم 

 د01 -82ـ   10ـ  0281 : بتاريخ                                      :..........         الفوج....................:.النسب 

 

 I - النص : 

فالناس وان اختلفت  .النه يخاطب الفطرة البشرية , خاطب القران الكريم الناس اجمعين رغم انه بلسان عربي مبين   

  : السنتهم وتنوعت لهجاتهم فوحدتهم في اتفاقهم على معاني الخير والشر ومحبتهم للحق والعدل قال تعالى

  8 –(المائدة )واذا سمعوا ما انزل الى الرسول ترى اعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق  

فان اثره مشروطا بسالمة القلب المنصت له واستعداده , سان واذا كان القران كالم الله الذي ينفذ الى قلب االن   

 .فان كان قاسيا انكر الحق ولو وافق العقل وان كان على الفطرة اهتدى, الفطري لقبول الحق 

 
 :         التالية األسئلةجب على أاقرا النص جيدا تم 

 (ن1ص)حدد القضية للن - 1

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

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

 ن(1,1)ن آعرف القر-2 

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

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

 ن(2) نآل النفع بالقراعتمادا على النص متى يحص -3

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

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

 ن(3) امال الجدول التالي حسب المطلوب -4

 وسائل تدبر القران اثار تدبر القران
 

………………………………………………………………………… 
 
 

…………………………………………………………………………… 

 

 
……………………………………………............................... 

 
 

…………………………………………………………………………… 

 

 ن(4)سفلهأتمم تعبئة الجدول أانطالقا مما درست -1

 مقصدين المارة المؤمنين مقصدين لترابط العقيدة بالشريعة

......................................................_ 
 

......................................................._ 
 

......................................................_ 
 

......................................................_ 

 

 

 المراقبة المستمرة الثانية     

 مادة : التربية الإسلامية 

 الأسدس الثاني  

 السنة الثالثة ثانوي إعدادي
 



 

 ن(1,1)مناسبال  أمام أخط أوضع  صحيح  -6

 هو التوافق داخل المجتمع على الرغم من االختالفات الجوهرية.......................... التعارف -أ

 من وسائل تحقيق طاعة أمير المومنين البحث عن المصلحة المشتركة لتعزيز التعاون ...............  -ب

 وثيقة المدينة كانت مع يهود بنو قنيقاع ........................ –ج 

 ن(1,1) :  المناسب في الجدول من خالل المعطيات التالية    أماماجعل المضمون  -7

 الدعوة الى الله بالليونة والحلم _   اعتماد اسلوب حكيم في المعاملة_      التذكير بالنوع البشري 

 _ الحديث اآلية المضمون

)ادع الى سبيل ربك بالحكمة والموعظة  
 521سورة النحل الحسنة(

 البخاري( راب)كلكم الدم وادم من ت 

)ادفع بالتي هي احسن فاذا الذي بينك وبينه عداوة  
 33فصلت  كانه ولي حميم(

 

II - ن الكريم  آالقر : 

عرضها كعرض السماوات واالرض اعدت للذين ءامنوا   نةقال تعالى..)سابقوا الى مغفرة من ربكم و ج

 بالله ورسله ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم(

 

 ن(1):  الله وجنته إلىكيف تكون المسابقة  -1

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

 ن(1,1):  استخرج من النص حسب المطلوب -2

 مد اشبا ع متصل 

 ادغام النون 

 اخفاء النون 
 

 ن(3)الي : لجدول التااتمم تعبئة  -3

 اآلية مضمونها

  محيا المؤمنينتظهر على  اإليمانعالمات 

  مجرد نائب فيه أنت فيما اإلنفاقوجوب 

قال تعالى )فضرب بينهم بسور باطنه فيه الرحمة  
 وظاهره من قبله العذاب(

 

 




