
  

  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  

  
  

  ::أقرأ الوضعية جيدا ثم أجيبأقرأ الوضعية جيدا ثم أجيب    
 -أحدد موقفي من تصرف نوفل:   ..((نن11))     " "قرر زيارة أحد العرافين ليطلعو على المستقبلقرر زيارة أحد العرافين ليطلعو على المستقبل" "  :أحدد موقفي من تصرف نوفل- 
..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................  

 ........................................................................................................................................................ ........................................................................................................................................................  
 -قال عاصم لنوفل " : ( ( نن22))   " "عظم حدود اهلل وكن قادرا على تحمل المسؤوليةعظم حدود اهلل وكن قادرا على تحمل المسؤولية: " قال عاصم لنوفل- 

...................................................................................................................................... ...................................................................................................................................... أعرف حدود اهللأعرف حدود اهلل- أ- أ
 ........................................................................................................................................................ ........................................................................................................................................................  

.................................................................................................................................... .................................................................................................................................... أعرف املسؤوليةأعرف املسؤولية- ب- ب
 ........................................................................................................................................................ ........................................................................................................................................................  

 - ((نن22))أقسم اهلل تعالى بالنجم على صدق نبوة محمد عليو السالم وكونو ينطق بوحي من اهلل، أكتب اآليات التي تبين ذلك من سورة النجم - أقسم اهلل تعالى بالنجم على صدق نبوة محمد عليو السالم وكونو ينطق بوحي من اهلل، أكتب اآليات التي تبين ذلك من سورة النجم..  
........................................................................................................................................? :قال اهلل تعاىلقال اهلل تعاىل : ?........................................................................................................................................  

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

................................................................................................................................................................................................................................................................................................................  
 ...................................................................................................................................................?.  ...................................................................................................................................................?.  

: من اآليات مثاال لقاعدة ترقيق الراء وعلل لماذا رققت (ي)استخرج - أ  ( ( نن11)): من اآليات مثاال لقاعدة ترقيق الراء وعلل لماذا رققت (ي)استخرج - أ 

التعمينالتعمين:......................................................:......................................................املجاهاملجاه...............................................................................:...............................................................................:  
حسب السياق ما يلي  (ي)اشرح - ب    ..((نن11))حسب السياق ما يلي  (ي)اشرح - ب 

  :.............................................................................................................................................:.............................................................................................................................................ما غوىما غوى- - 
  :.............................................................................................................................................:.............................................................................................................................................ذو مرةذو مرة  --
 - -اهلل وحده من يعلم الغيباهلل وحده من يعلم الغيب: " قال عاصم: " قال عاصم "  "   

الغيب  (ي)عرف - أ    ..((نن11))الغيب  (ي)عرف - أ 
..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................  

أثرين من آثار اإليمان بالغيب  (ي)اذكر - ب    ..((نن11))أثرين من آثار اإليمان بالغيب  (ي)اذكر - ب 
 11األثر األثر...................................................................................................................................... 22 األثر  األثر....................................................................................................................................  

  

  ....................................................................................::االسماالسم
  . . 22//......................::المستوىالمستوى

  ................................................................::الرقم الترتيبيالرقم الترتيبي

األكادميية اجلهوية لمرتبية والتكوين األكادميية اجلهوية لمرتبية والتكوين 

سطات - جلهة الدار البيضاءسطات - جلهة الدار البيضاء

  وديرية سيدي الربنوصيوديرية سيدي الربنوصي

  الجانوية اإلعدادية وميكة الفاسيالجانوية اإلعدادية وميكة الفاسي

 

  وـادة التـربية اإلسـالويةوـادة التـربية اإلسـالوية

   الدورة األوىل الدورة األوىل11فرض كتابي حمروس رقي فرض كتابي حمروس رقي 
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رحـــ: األستاذ حيلة حيلة ــــــن كن كــال بال بــــــــــــــــــــــــرحـــ: األستاذ
ساعة واحدة:ودة االجناز /   ساعة واحدة:ودة االجناز : عدد الصفحات       /   22: عدد الصفحات   

  
  

اهلل وحده من يعلم الغيب، وإذا أردت عمال : عاصي شاب يبحث عن عمل قرر زيارة أحد العرافني ليطلعو على املستقبل، فقال لو نوفن
: رد عاصيأنا أريد عمال فما عالقتو بالعبادة؟ : نوفنك لعمل، قال قفابذل األسباب واحبث عنو وعليك بعبادة اهلل واحملافظة على الصالة ليوف

العبادة تشمل كل مناحي احلياة فالعمل أيضا يكون عبادة، واىجر املعاصي وأصدقاء السوء طلبا للعمل اقتداء هبجرة الصحابة رضي اهلل عنهم 
 إىل احلبشة طلبا لألمان والنصرة، وعظم حدود اهلل وكن قادرا على حتمل املسؤولية

 

  الوضعية التقويميةالوضعية التقويمية



  
 - دافعين من دوافع الهجرة إلى الحبشة (ي)أذكر     ..((نن11))   ؟ ؟دافعين من دوافع الهجرة إلى الحبشة (ي)أذكر - 
 11الدافع الدافع..........................................................................................................................   22الدافع الدافع......................................................................................................................................  
 - بصحيح أو خطأ (ي)أجب:   ..((نن22 ) ):بصحيح أو خطأ (ي)أجب - 

   امرأة. امرأة1717 رجال و  رجال و 8383كان عدد المهاجرين في الهجرة األولى كان عدد المهاجرين في الهجرة األولى .  
   من البعثة. من البعثة1212كانت بيعة العقبة األولى في السنة كانت بيعة العقبة األولى في السنة .  
  من وسائل تعظيم حدود اهلل وشعائره وجل القلب.من وسائل تعظيم حدود اهلل وشعائره وجل القلب.  
  مصدر المعرفة في عالم الغيب ىو العقل.مصدر المعرفة في عالم الغيب ىو العقل.  

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

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

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

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

 -قال اهلل تعالى :     .« فىن كان يرجوا لكاء ربه فميعىن عىال صاحلا وال يشرك بعبادة ربه أحدافىن كان يرجوا لكاء ربه فميعىن عىال صاحلا وال يشرك بعبادة ربه أحدا »: قال اهلل تعالى- 
من ىذه اآلية شرطا قبول العبادة (ي)استخلص - أ   ..((نن11))  ..من ىذه اآلية شرطا قبول العبادة (ي)استخلص - أ

. 11الشرط .الشرط............................................................:............................................................:  . 22الشرط .الشرط.................................................................:.................................................................:  
:الجدول بما يناسب  (ي)إمأل - ب    ..((نن1.51.5 ) ):الجدول بما يناسب  (ي)إمأل - ب 

  عبادة متعديةعبادة متعدية  عبادة الزمةعبادة الزمة
  

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

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

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

  

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

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

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

 -المسؤولية أمانة عظيمة يجب المحافظة عليها- المسؤولية أمانة عظيمة يجب المحافظة عليها  
أسس تحمل المسؤولية في اإلسالم (ي)اذكر - أ   ..((نن11))  ..أسس تحمل المسؤولية في اإلسالم (ي)اذكر - أ

..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................  
:الجدول بما يناسب  (ي)إمأل - ب    ..((نن22 ) ):الجدول بما يناسب  (ي)إمأل - ب 

  تجلياتهاتجلياتها  نوع المسؤوليةنوع المسؤولية
  ......................................................................................................  المسؤولية تجاه اهلل سبحانوالمسؤولية تجاه اهلل سبحانو

  وذلك برعاية حقوقهم وذلك برعاية حقوقهم   ............................................................

  تتجلى في رعايتها وحفظها من كل ما يضرىاتتجلى في رعايتها وحفظها من كل ما يضرىا  ............................................................
  ......................................................................................................  المسؤولية تجاه المحيطالمسؤولية تجاه المحيط

  -  ((نن11))كيف تستطيع أن تحول حياتك كلها إلى عبادة؟  -  كيف تستطيع أن تحول حياتك كلها إلى عبادة؟..  
..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................  

................................................................................................................................................................................................................................................................................................................  
 - تعرف المساجد أحيانا بعض الممارسات السلوكية التي تتنافى وآداب المسجد، كرفع األصوات، وُنشدان الضالة، واالشتغال بأمور الدنيا كالتسول والبيع - تعرف المساجد أحيانا بعض الممارسات السلوكية التي تتنافى وآداب المسجد، كرفع األصوات، وُنشدان الضالة، واالشتغال بأمور الدنيا كالتسول والبيع

ما موقفك من ىذه السلوكات-  أ    .والشراء.والشراء   ..((نن0.50.5))  ..ما موقفك من ىذه السلوكات-  أ
..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................  

:ىل يتنافى ذلك مع تعظيم شعائر اهلل؟ ولماذا؟ - ب    ..((نن11 ) ):ىل يتنافى ذلك مع تعظيم شعائر اهلل؟ ولماذا؟ - ب 
..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................  

    ............................................................................................................................................................................................................................................................................................................                
  وفقكم اهلل تعاىلوفقكم اهلل تعاىل                                                                                                                                                                                            

                                                



  

  
  
  

  
  
  
  
  

أقرأ الوضعية جيدا ثم أجيب أقرأ الوضعية جيدا ثم أجيب ::  
 -أحدد موقفي من تصرف نوفل:   ..((نن11))     " "قرر زيارة أحد العرافين ليطلعو على المستقبلقرر زيارة أحد العرافين ليطلعو على المستقبل" "  :أحدد موقفي من تصرف نوفل- 

  ن المسجكبل غّب ول ِػلم الغّب إل هللا
أ
ن المسجكبل غّب ول ِػلم الغّب إل هللا.هٍفل مخطئ فُ ثصرفي ًذا ل
أ
    .هٍفل مخطئ فُ ثصرفي ًذا ل

 -قال عاصم لنوفل " : ( ( نن22))   " "عظم حدود اهلل وكن قادرا على تحمل المسؤوليةعظم حدود اهلل وكن قادرا على تحمل المسؤولية: " قال عاصم لنوفل- 

  ...محارمي الجُ هٌَ غن اهجٌاكٌا وارثكابٌا كالزها والكجل ...محارمي الجُ هٌَ غن اهجٌاكٌا وارثكابٌا كالزها والكجل : : أعرف حدود اهللأعرف حدود اهلل- أ- أ
خرة: : أعرف املصؤولًُأعرف املصؤولًُ- ب- ب

آ
و ال

أ
فػال لام بٌا ثجػلق بالدهّا ا

أ
مٍر وا

أ
خرة.كل ما كان اإلهسان مسؤول غوي ومطالبا بي من ا

آ
و ال

أ
فػال لام بٌا ثجػلق بالدهّا ا

أ
مٍر وا

أ
.كل ما كان اإلهسان مسؤول غوي ومطالبا بي من ا   

 - ((نن22))أقسم اهلل تعالى بالنجم على صدق نبوة محمد عليو السالم وكونو ينطق بوحي من اهلل، أكتب اآليات التي تبين ذلك من سورة النجم - أقسم اهلل تعالى بالنجم على صدق نبوة محمد عليو السالم وكونو ينطق بوحي من اهلل، أكتب اآليات التي تبين ذلك من سورة النجم..  

?  :قال اهلل تعاىلقال اهلل تعاىل بسم اهلل الرمحن الرحًم والنجم إذا هى ما ضل صاحبكم وما غىى وما ينطق عن اهلىى إن هى إال وحٌ يىحى علمه شديد القىى ذو مرة فاستىى بسم اهلل الرمحن الرحًم والنجم إذا هى ما ضل صاحبكم وما غىى وما ينطق عن اهلىى إن هى إال وحٌ يىحى علمه شديد القىى ذو مرة فاستىى ?  :

  . ?. ?وهى باألفق األعلى ثم دنا فتدىل فكان قاب قىسني أو أدنى فأوحى إىل عبده ما أوحىوهى باألفق األعلى ثم دنا فتدىل فكان قاب قىسني أو أدنى فأوحى إىل عبده ما أوحى

: من اآليات مثاال لقاعدة ترقيق الراء وعلل لماذا رققت (ي)استخرج - أ  ( ( نن11)): من اآليات مثاال لقاعدة ترقيق الراء وعلل لماذا رققت (ي)استخرج - أ 

خرى -  - ِرىِرى: : املجاهاملجاه
أ
خرىا
أ
جل اإلمالة، : : التعمًنالتعمًن              ا

أ
جل اإلمالة، رلكت ل
أ
هٌا ذات رلكت ل

أ
هٌا ذات ل
أ
لف الممالل

أ
لف الممالا
أ
  ا

حسب السياق ما يلي  (ي)اشرح - ب    ..((نن11))حسب السياق ما يلي  (ي)اشرح - ب 
  .ما ضل غن الحق وما حاد غوي.ما ضل غن الحق وما حاد غوي: : ما غوىما غوى- - 
  .ذو لٍة وشدة.ذو لٍة وشدة: : ذو مرةذو مرة  --

 - -اهلل وحده من يعلم الغيباهلل وحده من يعلم الغيب: " قال عاصم: " قال عاصم "  "   
الغيب  (ي)عرف - أ    ..((نن11))الغيب  (ي)عرف - أ 

 . .ُالذي ِػجز الػكل والحٍاس غن إدراكي، ول ِػرف إل غن طرِق الٍحًٍُ الذي ِػجز الػكل والحٍاس غن إدراكي، ول ِػرف إل غن طرِق الٍح ًٍ  

أثرين من آثار اإليمان بالغيب  (ي)اذكر - ب    ..((نن11))أثرين من آثار اإليمان بالغيب  (ي)اذكر - ب 
   دوام مرالبة هللا غز وجلدوام مرالبة هللا غز وجل..11األثر األثر..        
 ٍع فُ الخرافات والشػٍذة. . 22 األثر  األثر ٍع فُ الخرافات والشػٍذةالحصاهة من الٍل   الحصاهة من الٍل

 - دافعين من دوافع الهجرة إلى الحبشة (ي)أذكر     ..((نن11))   ؟ ؟دافعين من دوافع الهجرة إلى الحبشة (ي)أذكر - 
 الضطٌاد والظلم والجػذِب الذي ثػرض لي المؤموٍن.الضطٌاد والظلم والجػذِب الذي ثػرض لي المؤموٍن  ..11الدافع الدافع.  
 من. . 22الدافع الدافع

آ
من.الفرار بالدِن إلَ بلد ا
آ
  .الفرار بالدِن إلَ بلد ا

 - بصحيح أو خطأ (ي)أجب:   ..((نن22 ) ):بصحيح أو خطأ (ي)أجب - 
   امرأة. امرأة1717 رجال و  رجال و 8383كان عدد المهاجرين في الهجرة األولى كان عدد المهاجرين في الهجرة األولى .  
   من البعثة. من البعثة1212كانت بيعة العقبة األولى في السنة كانت بيعة العقبة األولى في السنة .  
  من وسائل تعظيم حدود اهلل وشعائره وجل القلب.من وسائل تعظيم حدود اهلل وشعائره وجل القلب.  
  مصدر المعرفة في عالم الغيب ىو العقل.مصدر المعرفة في عالم الغيب ىو العقل.  

  خطأخطأ
  صحيحصحيح
  صحيحصحيح
  خطأخطأ

  

  ....................................................................................::االسماالسم
  . . 22//......................::المستوىالمستوى

  ................................................................::الرقم الترتيبيالرقم الترتيبي

األكادميًُ اجلهىيُ لمرتبًُ والتكىيو األكادميًُ اجلهىيُ لمرتبًُ والتكىيو 

ْشطات - جلهُ الدار البًضاْ شطات - جلهُ الدار البًضا

  وديريُ شًدٍ الربنىصٌوديريُ شًدٍ الربنىصٌ

  الجانىيُ اإلعداديُ ومًكُ الفاشٌالجانىيُ اإلعداديُ ومًكُ الفاشٌ

 

  وـادَ التـربًُ اإلشـالوًُوـادَ التـربًُ اإلشـالوًُ

  عهــــــاصــــر اإلجــــــــابــــــــــــــــــــــــــــُعهــــــاصــــر اإلجــــــــابــــــــــــــــــــــــــــُ
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رحـــ: األستاذ حيلة حيلة ــــــن كن كــال بال بــــــــــــــــــــــــرحـــ: األستاذ
شاعُ واحدَ:ودَ االجناز /   شاعُ واحدَ:ودَ االجناز : عدد الصفحات       /   22: عدد الصفحات   

  
  

  عنـــاصـــــــر اإلجـــــــــــــابـــــــةعنـــاصـــــــر اإلجـــــــــــــابـــــــة



  

 -قال اهلل تعالى :     .« فىو كاى يرجىا لكاْ ربه فمًعىن عىال صاحلا وال يشرك بعبادَ ربه أحدافىو كاى يرجىا لكاْ ربه فمًعىن عىال صاحلا وال يشرك بعبادَ ربه أحدا »: قال اهلل تعالى- 
من ىذه اآلية شرطا قبول العبادة (ي)استخلص - أ   ..((نن11))  ..من ىذه اآلية شرطا قبول العبادة (ي)استخلص - أ

. اإلخالصاإلخالص:  :  11الشرط .الشرط    
    . الصٍابالصٍاب:  :  22الشرط .الشرط  

  
:الجدول بما يناسب  (ي)إمأل - ب    ..((نن1.51.5 ) ):الجدول بما يناسب  (ي)إمأل - ب 

  عبادة متعديةعبادة متعدية  عبادة الزمةعبادة الزمة
  

   الصًام الصًام--الصالَ الصالَ 

  احلجاحلج

  ذكر اهللذكر اهلل

  

  السكاَ والصدقُالسكاَ والصدقُ

  إواطُ األذّ عو الطريلإواطُ األذّ عو الطريل

   حفر بئر  حفر بئر --بهاْ وصجد بهاْ وصجد 

 -المسؤولية أمانة عظيمة يجب المحافظة عليها- المسؤولية أمانة عظيمة يجب المحافظة عليها  
أسس تحمل المسؤولية في اإلسالم (ي)اذكر - أ   ..((نن11))  ..أسس تحمل المسؤولية في اإلسالم (ي)اذكر - أ
..العده-  الرمحُ –– األوانُ  األوانُ ––الكىَ : وههاالكىَ : وهها   العده-  الرمحُ 

:الجدول بما يناسب  (ي)إمأل - ب    ..((نن22 ) ):الجدول بما يناسب  (ي)إمأل - ب 
  تجلياتهاتجلياتها  نوع المسؤوليةنوع المسؤولية

تتجمِ يف تىحًد اهلل تعاىل وإخالص العبادَ له شبحانه   المسؤولية تجاه اهلل سبحانوالمسؤولية تجاه اهلل سبحانو

  وذلك برعاية حقوقهم وذلك برعاية حقوقهم   املصؤولًُ جتاه الهفض
  تتجلى في رعايتها وحفظها من كل ما يضرىاتتجلى في رعايتها وحفظها من كل ما يضرىا املصؤولًُ جتاه  الغري

 .وذلك وو خاله الرفل باحلًىاى والعهايُ بالبًئُ وحفظها  المسؤولية تجاه المحيطالمسؤولية تجاه المحيط

  -  ((نن11))كيف تستطيع أن تحول حياتك كلها إلى عبادة؟  -  كيف تستطيع أن تحول حياتك كلها إلى عبادة؟..  
 . . كل والشرب

أ
غمالُ، وإخالص الوّة لي سبحاهي، فمثال ال

أ
سجطّع ثحٍل حّاثُ كلٌا إلَ غبادة من خالل مرالبة هللا ثػالَ فُ كل ا

أ
كل والشرب ا

أ
غمالُ، وإخالص الوّة لي سبحاهي، فمثال ال

أ
سجطّع ثحٍل حّاثُ كلٌا إلَ غبادة من خالل مرالبة هللا ثػالَ فُ كل ا
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جل كسب الرزق الحالل وًكذا 
أ
جل الػبادة ول

أ
حٍلي إلَ غبادة إذا كان فُ هّجُ ثكٍِة بدهُ موي ل

أ
جل كسب الرزق الحالل وًكذا ...ا

أ
جل الػبادة ول

أ
حٍلي إلَ غبادة إذا كان فُ هّجُ ثكٍِة بدهُ موي ل

أ
  ...ا
 - تعرف المساجد أحيانا بعض الممارسات السلوكية التي تتنافى وآداب المسجد، كرفع األصوات، وُنشدان الضالة، واالشتغال بأمور الدنيا كالتسول والبيع - تعرف المساجد أحيانا بعض الممارسات السلوكية التي تتنافى وآداب المسجد، كرفع األصوات، وُنشدان الضالة، واالشتغال بأمور الدنيا كالتسول والبيع

. والشراء. والشراء
ما موقفك من ىذه السلوكات-  أ   ..((نن0.50.5))  ..ما موقفك من ىذه السلوكات-  أ
 . .ٍكات خاطئة ول ثجٍز فُ المسجد ٍكات خاطئة ول ثجٍز فُ المسجد.ًذى السل   .ًذى السل

:ىل يتنافى ذلك مع تعظيم شعائر اهلل؟ ولماذا؟ - ب    ..((نن11 ) ):ىل يتنافى ذلك مع تعظيم شعائر اهلل؟ ولماذا؟ - ب 
 . .ن المسجد من شػائر هللا الجُ ِوبغُ ثػظّمٌا ولي لدسّة ِجب احجرامٌا

أ
ٍكات ثجوافَ مع ثػظّم شػائر هللا، ل ن المسجد من شػائر هللا الجُ ِوبغُ ثػظّمٌا ولي لدسّة ِجب احجرامٌاهػم ًذى السل
أ
ٍكات ثجوافَ مع ثػظّم شػائر هللا، ل               هػم ًذى السل

            
  وفقكم اهلل تعاىلوفقكم اهلل تعاىل                                                                                                                                                                                  

         

                                        


