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  .............................................. :اسم ونسب التلمیذ 

  ...........األولى إعدادي: القسم 

  .............:الرقم الترتیبي 

  :والمالحظة النقطة               

     :نص الوضعیة   

كقضایا  ، المتعلقة بالسورةح بعض الكلمات رفي ش منك المساعدةَ  تْ فطلبَ  "ق" تقرأ سورة  كَ أختَ  تجدفو إلى المنزل دخلتَ                  

دخل ة وبعد لحظ.  "اج رَ األبْ " ھا في كتاب ظِّ ھا تبحث عن حَ قریش ، أما أمك فوجدتَ  فارُ رھا كُ كَ التي أنْ  والوحي  اإلخالصو   البعث و  التوحید

  . إتـقانبـ" ق " تظھار الجزء األول من سورة فطلب منك اسفي المسجد فجلس بجواركما بعد أن ألقى التحیة  مغربصالة ال وقد أدىك أبو

  :جب عما یلي اقرأ نص الوضعیة جیدا ، وأ 
  

 )ن  3(                                       :  في نص الوضعیة المسطر تحتھا ماتح الكلرشأصل بخط بین الكلمة والتعریف المناسب ل -1
  . ھو التوجھ بالعمل إلى هللا تعالى وحده راجیا األجر والثواب٭                                                           ٭ اإلتقان
  . ھو االعتقاد الیقیني الجازم بوحدانیة هللا تعالى وغناه المطلق عن الشریك ٭                                                     ٭  التوحید

  . أداء العمل على أحسن وأكمل صورة دون تأخیر في االنجاز مع الجودةھو ٭                                                       ٭اإلخالص 
  )ن  2(  ...........................................................:البعث إمكانیة على ك بدلیلین عقلیینأختر ذكّ ) ق(ك لسورة من خالل دراست -2
 .............................................................................................................................................................................. 

 )ن  1(  ..........................................................................."والقرآن المجید . ق : " استنبط الحكم المستفاد من قولھ تعالى  -3
............................................................................................................................................................................ 

 )ن  3(                                                                                               : ما یلي  "المغرب"  ك الذي صلىیبأل بین -4

  كیفیة إتقانھا  من مقاصدھامقصدین   مفھوم الصالة
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-  

  
  
  
  
  

 )ن  1( .......................................................................: . محبة هللا تعالى للعمل المتقنألبیك بدلیل شرعي على  لاستد -5
........................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................  
 )ن  1( .............. ..................................................................: األم من مظاھر فساد عقیدة  امظھرستخرج من الوضعیة  ا -6

............................................................................................................................................................................. 
 ) ن 2 ( .......................................................................................................: األم ب فساد عقیدة أذكر سببین من أسبا -7

.....................................................................................................................................................................  
 )ن  2( .........................................................................................................؟ لعالج فساد عقیدتھاطریقتین مك أل حدد -8

............................................................................................................................................................................  
  :من الكلمات التالیة المناسبة  ةالفراغ بالكلم امأل -9

                  )ن  3(       - سورة المدثر  -أبو بكر الصدیق   -ورقة بن نوفل   - ثالث سنوات   - سن األربعین   - سورة العلق                        

فكانت             . ك الوحي جبریل  علیھ السالم وھو في غار حراءلَ جاءه مَ ......... ........................لما بلغ الرسول ملسو هيلع هللا ىلص(( 
ذھبت بھ                                                                         .من القرآن أول ما نزل ................................................

علیھ  فأخبره أن ذلك ھو الوحي الذي نزل على موسى........................................زوجتھ خدیجة رضي هللا عنھا إلى ابن عمھا 
فكان                            ......................................... سریة لمدة استمرت دعوة الرسول ملسو هيلع هللا ىلص .قبل من  السالم

لما و                                                                                    .أول من أسلم من الرجال .....................................
                                                                        )) . بدأ الرسول ملسو هيلع هللا ىلص في الدعوة الجھریة....... .........................نزلت علیھ

وما لھا : ى إلى قولھ تعال »....قد علمنا ما تنقص األرض منھم  «: من قولھ تعالى " ق " خلف الورقة ، أكتب مما تحفظھ من سورة  - 10

  )ن  2(                                                                                                                                  »من فروج 

 وهللا ولي التوفیق


