
  

  
  
  

  
  
  
  
  
 - أنا أحلف بغير اهلل تعالى وال أرى ذلك من العقائد الفاسدة " أحدد موقفي من قول مصعب"   ..((نن11))    "أنا أحلف بغير اهلل تعالى وال أرى ذلك من العقائد الفاسدة " أحدد موقفي من قول مصعب - 

  ن ألدلف بغّر هللا ثعألَ ال ِجٍز وًٍ من ألعكأئد ألفأصدة ألت
أ
ثفق معي ال

أ
 وال أ

أ
ن ألدلف بغّر هللا ثعألَ ال ِجٍز وًٍ من ألعكأئد ألفأصدة ألتلٍلي خعأ

أ
ثفق معي ال

أ
 وال أ

أ
ي جأء أإلصالم للكضأء علٌّأ لأل رصٍل هللا ي جأء أإلصالم للكضأء علٌّأ لأل رصٍل هللا لٍلي خعأ

و لّػمت:" غلَ هللا علّي وصلم
أ
"من هأن خألفأ فلّدلف بأهلل أ و لّػمت:" غلَ هللا علّي وصلم
أ
   .  . "من هأن خألفأ فلّدلف بأهلل أ

 - -((نن22 ) ):قال خالد إن النبي صلى اهلل عليو وسلم دعا الناس إلى التوحيد واإلخالص:قال خالد إن النبي صلى اهلل عليو وسلم دعا الناس إلى التوحيد واإلخالص  
هي صبدأهي : : أعسف التوحيدأعسف التوحيد- أ- أ

أ
صمأئي وغفأثي وغوأى ألمعلق عن ألطرِم، وأ

أ
فعألي وأ

أ
هي صبدأهي ًٍ أالعجكأد ألّكّوُ ألجأزم بٍخدأهّة هللا ثعألَ فُ أ

أ
صمأئي وغفأثي وغوأى ألمعلق عن ألطرِم، وأ

أ
فعألي وأ

أ
ًٍ أالعجكأد ألّكّوُ ألجأزم بٍخدأهّة هللا ثعألَ فُ أ

رض وال فُ ألشمأء
أ
رض وال فُ ألشمأءألمشجدق للعبأدة، ال إلي إال ًٍ وال رب صٍأى، ال ِعجزى ظُء فُ أال
أ
      ألمشجدق للعبأدة، ال إلي إال ًٍ وال رب صٍأى، ال ِعجزى ظُء فُ أال

      . ًٍ ألجٍجي هلل صبدأهي ولػدى بألعأعة رجأء ثٍأبي وخٍفأ من عكأبي. ًٍ ألجٍجي هلل صبدأهي ولػدى بألعأعة رجأء ثٍأبي وخٍفأ من عكأبي::أعسف اإلخالصأعسف اإلخالص- ب- ب
 - ق"مع الشكل التام ما يدل على ذلك من الشطر القرآني األول من سورة  (ي)أنكر كفار قريش البعث والنشور، اكتب :"   ..((نن22))": ق"مع الشكل التام ما يدل على ذلك من الشطر القرآني األول من سورة  (ي)أنكر كفار قريش البعث والنشور، اكتب - 

?  :قال اهلل تعاىلقال اهلل تعاىل قرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فق ال الكافرون ?  : قرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فق ال الكافرون ق وال ذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما ذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما ههق وال
  . ?. ?تنقص األرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريجتنقص األرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج

:استخرج من اآليات مثاال لقاعدة اإلدغام- أ    ..((نن11 ) ):استخرج من اآليات مثاال لقاعدة اإلدغام- أ 
   مر مرِج
أ
عبد موّب-  أ مر مرِج 
أ
  عبد موّب-  أ

حسب السياق ما يلي  (ي)اشرح - ب    ..((نن11))حسب السياق ما يلي  (ي)اشرح - ب 
  .ومخٍف.ومخٍف  مدذرمدذر::منذرمنذر- - 
مر مخجلط وملجبس::أمر مريجأمر مريج  --

أ
مر مخجلط وملجبسأ
أ
  ..أ

 -استخرج من الوضعية:   ..((نن33 ) ):استخرج من الوضعية- 
:مظهرين من مظاىر العقيدة الفاسدة- أ   :مظهرين من مظاىر العقيدة الفاسدة- أ

غوأم::املظهس األولاملظهس األول- -   
أ
غوأمألطرك بأهلل وعبأدة أال
أ
    ..ألطرك بأهلل وعبأدة أال

َ.ألدلف بغّر هللا ثعألَ: : املظهس الثانياملظهس الثاني- -    .ألدلف بغّر هللا ثعأل

  :ب تصرفا مناقضا لإلخالص:ب تصرفا مناقضا لإلخالص
 " . " . ِدب إظٌأر عملي للوأس "ِدب إظٌأر عملي للوأس"  

 -أستخلص قيمتين من قولو تعالى :   ..((نن11 ) ).« إن الرين آمنوا وعنلوا الصاحلات إنا ال نضيع أجس من أحسن عنالإن الرين آمنوا وعنلوا الصاحلات إنا ال نضيع أجس من أحسن عنال »: أستخلص قيمتين من قولو تعالى- 
. أإلِمأنأإلِمأن: : 11قينة .قينة..  
. أإلثكأنأإلثكأن: : 22قينة .قينة..  

 - رواه البخاري. »»  إن اهلل تعاىل  حيب إذا عنل أحدكه عنال أن يتكنهإن اهلل تعاىل  حيب إذا عنل أحدكه عنال أن يتكنه  ««: : قال رسول اهلل - قال رسول اهلل .   . رواه البخاري. 
أستخلص من ىذا الحديث الشريف فائدتين لإلتقان- أ   ..((نن33))  ..أستخلص من ىذا الحديث الشريف فائدتين لإلتقان- أ
.ن هللا ِدب ألعمو ألمجكن: : 11  فائدة.فائدة

أ
ن هللا ِدب ألعمو ألمجكنأ
أ
  ..أ

. هّو رضَ هللا ثعألَ وخبجي.هّو رضَ هللا ثعألَ وخبجي: : 22فائدة .فائدة.  

  

  ....................................................................................::االسماالسم
  . . 11//......................::المستوىالمستوى

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

األكادميية اجلهوية للرتبية والتكوين األكادميية اجلهوية للرتبية والتكوين 

سطات - جلهة الداز البيضاءسطات - جلهة الداز البيضاء

  مديسية سيدي الربنوصيمديسية سيدي الربنوصي

  الثانوية اإلعدادية مليكة الفاسيالثانوية اإلعدادية مليكة الفاسي

 

  مـادة التـسبية اإلسـالميةمـادة التـسبية اإلسـالمية

  عنــــــاصــــس اإلجــــــــابــــــــــــــــــــــــــــةعنــــــاصــــس اإلجــــــــابــــــــــــــــــــــــــــة
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  عنـــاصـــــــر اإلجـــــــــــــابـــــــةعنـــاصـــــــر اإلجـــــــــــــابـــــــة



  
:أذكر مظهرين من مظاىر اإلتقان في العبادة وكيفية ذلك- ب   :أذكر مظهرين من مظاىر اإلتقان في العبادة وكيفية ذلك- ب

دأئٌأ برهٍعٌأ وصجٍدًأ : أإلثكأن فُ ألػالة: : املظهس األولاملظهس األول- - 
أ
...وذلم بأالصجعدأد لٌأ بألعٌأرة وأ دأئٌأ برهٍعٌأ وصجٍدًأ : أإلثكأن فُ ألػالة
أ
  ...وذلم بأالصجعدأد لٌأ بألعٌأرة وأ

ن: : املظهس الثانياملظهس الثاني- - 
 
دأب ألكرأءة : أإلثكأن فُ ثالوة ألكرأ

 
خنأم ألجالوة، وألجدلُ بأ

أ
...وذلم بمرأعأة أ ن

 
دأب ألكرأءة : أإلثكأن فُ ثالوة ألكرأ

 
خنأم ألجالوة، وألجدلُ بأ

أ
  ...وذلم بمرأعأة أ

:أذكر مظهرين من مظاىر اإلتقان في العمل وكيفية ذلك- ج   :أذكر مظهرين من مظاىر اإلتقان في العمل وكيفية ذلك- ج
...وذلم بأالججٌأد وألدرص علَ خضٍر هو ألدػع، ومرأجعة ألدروس : أإلثكأن فُ ألدرأصة: : املظهس األولاملظهس األول- -    ...وذلم بأالججٌأد وألدرص علَ خضٍر هو ألدػع، ومرأجعة ألدروس : أإلثكأن فُ ألدرأصة

...بمعأملة ألزبأئن معأملة جّدة، وثجوب ألغض، وعدم ألشرلة فُ ألمّزأن : أإلثكأن فُ ألبّع وألطرأء: : املظهس الثانياملظهس الثاني- -    ...بمعأملة ألزبأئن معأملة جّدة، وثجوب ألغض، وعدم ألشرلة فُ ألمّزأن : أإلثكأن فُ ألبّع وألطرأء

-أجيب بصحيح أو خطأ:   ..((نن22 ) ):أجيب بصحيح أو خطأ-
   في سن األربعين. في سن األربعينبعث الرسول بعث الرسول .  
  استمرت الدعوة السرية أربع سنوات.استمرت الدعوة السرية أربع سنوات.  
   زوجتو خديجة رضي اهلل عنها. زوجتو خديجة رضي اهلل عنهاأول من آمن بالرسول أول من آمن بالرسول .  
   إلى الدعوة الجهرية مباشرة بعد نزور سورة إقرأ. إلى الدعوة الجهرية مباشرة بعد نزور سورة إقرأخرج الرسول خرج الرسول .  

  .غدّح.غدّح
أ
.خعأ
أ
  .خعأ

  .غدّح.غدّح
أ
.خعأ
أ
  .خعأ

 - الجدول بما يناسب (ي)إمأل :   ((نن22)): الجدول بما يناسب (ي)إمأل - 
  غايتوغايتو  ركن اإلسالمركن اإلسالم

  ثربّة ألوفس علَ ألػبر وأالخشأس بألفكرأءثربّة ألوفس علَ ألػبر وأالخشأس بألفكرأء  الصومالصوم

  تطهير النفس من البخلتطهير النفس من البخل       ألزهأة     ألزهأة
  تحقق العبودية هلل والخضوع لو وربط الصلة بوتحقق العبودية هلل والخضوع لو وربط الصلة بو     ألػالة   ألػالة
  ...خػٍل ألجعأرف بّن ألمشلمّن ومغفرة ألذهٍب ...خػٍل ألجعأرف بّن ألمشلمّن ومغفرة ألذهٍب   الحجالحج

 -  ((نن11))أستدل بنص شرعي على أن الغاية من خلق الجن و اإلنس ىي العبادة  - أستدل بنص شرعي على أن الغاية من خلق الجن و اإلنس ىي العبادة..  
وما خلكت اجلن واالنس إال ليعبدونوما خلكت اجلن واالنس إال ليعبدون  ««:  قال تعالى:  قال تعالى  ««..  

 - ((نن11))أبين موقفي مما يلي - أبين موقفي مما يلي..  
. تلميذ يغش في االمتحان لكي ينجح-    . تلميذ يغش في االمتحان لكي ينجح- 
 . .ٍهي خأظئ فألغض ال ِجٍز ثفق معي صل

أ
ٍهي خأظئ فألغض ال ِجٍزال أ ثفق معي صل
أ
  ال أ

.أتصدق رجاء ثواب اهلل تعالى-    .أتصدق رجاء ثواب اهلل تعالى- 
 . .ثفق معي وًٍ من عالمأت أإلخالص هلل فُ ألعمو

أ
ثفق معي وًٍ من عالمأت أإلخالص هلل فُ ألعموصلٍك جّد أ
أ
  صلٍك جّد أ

  وفقكم اهلل تعاىلوفقكم اهلل تعاىل                                              


