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 المالحظة:

 ن{5القرءان الكريم}أوال: 

راءحدد القاعدة التجوٌدٌة فً قوله تعالى :} أَو ـ 1  (ن1)                  .    14الحشر اآلٌة  ُجدر{ مْن وَّ

 ..............................................ـ 

 (ن4)                               ـ من خالل ما تحفظه من سورة الحشر امؤل الجدول التالً بما ٌناسب.2

 اآلٌة المناسبة الموضوع

تشبٌه المنافقٌن بالشٌطان الذي 
 ٌتبرأ من أتباعه ٌوم القٌامة

 ......................................................................ـ 
........................................................................ 

 
 طبٌعة الٌهود الجبانة

 ـ .......................................................................
......................................................................... 

 
 المقارنة بٌن أهل الجنة وأهل النار

 ـ ........................................................................

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

 
 ..................................ـ 

 
}لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية هللا وتلك 

 األمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون{

 

 ن{55} ثانيا: المداخل التربوية

 5وضعية 

األوضاع دخلت فً نقاش مع أحد أصدقائك األجانب فً موقع التواصل االجتماعً }فٌس بوك{ حول 

الخطٌرة التً وصل إلٌها العالم الٌوم وما ٌسوده من حروب وظلم وقتل لؤلبرٌاء وزٌادة عدد الالجئٌن 

الذٌن ٌقتلهم الجوع والبرد واألمراض المختلفة فً مخٌمات اللجوء فقال لك: االسالم هو السبب فهو دٌن 

 تطرف وظلم وكره لآلخرٌن وٌحرض على العنف وقتل كل من ٌخالفه .

 (ن1)                ؟توافقه الرأيـ هل 1

 ..............................ـ ..................

 (ن2)                                                              .بٌن له الفرق بٌن الدٌن والتدٌن واإلسالم والمسلمٌنـ 2

 ..................................................................................................................ـ 

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

 (ن2)                     لجعل المجتمع المسلم خٌر المجتمعات على االطالق؟ـ كٌف ٌكون الدٌن وسٌلة 3

 ـ ................................................

 ـ ................................................
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 2وضعية 

فأمره  خططوا لقتله فً بٌتهنهم اشتد أذى قرٌش على المسلمٌن وعلى النبً صلى هللا علٌه وسلم حتى أ

                             انطالقا مما رأٌت فً مدخل االقتداء امؤل الجدول بما ٌناسب.ـ 1هللا بالهجرة إلى المدٌنة. 

   (ن3)

للنبً صلى هللا علٌه المهاجرٌن واالنصار مساندة  النبوٌة لهجرةوقائع ا
 وسلم

 
 ....................................ـ 

 ـ ....................................

 ـ ....................................
 

 
 ـ ...................................
 ـ ...................................
 ـ ...................................

أول شًء اعتنى به الرسول صلى هللا علٌه وسلم  فور مجتمع اإلسالمً فإن ألن المسجد هو نواة الـ 2

هو تأسٌس مسجد قباء وبناء المسجد النبوي. كٌف تقتدي بالنبً صلى هللا علٌه وسلم  وصوله إلى المدٌنة

 (ن1)            ؟فً تعظٌم بٌوت هللا

 ..................................................................................................................ـ 

 3الوضعية  

مالٌٌن درهم ، ٌداوم على صالة الجماعة وصٌام رمضان  11الحاج سعٌد تاجر كبٌر تبلػ قٌمة تجارته 

لزكاة؟ فأجاب : أنا ال زكاة علً ألنً ال املك المقدار الكافً وقٌامه، سأله أحد رفاقه ٌوما لم ال تخرج ا

 من المال ألخرج منه الزكاة.

 درهم. 410111غ من الذهب ٌساوي  55ما أن سعر ـ هل تجب علٌه الزكاة أم ال؟ علل جوابك عل1

 (ن1)                                                                                                                                          

 ..ـ ................................................................................................................

 البنته لتكمل دراستها بالخارج.أخرج الحاج سعٌد زكاة ماله وقام بتقدٌمها ـ 2

 (ن2)                                                                            هل تصح زكاته؟ علل جوابك

 ..................................................................................................................ـ 

 4وضعية 

مراد تلمٌذ فً السنة الثالثة إعدادي خلوق ومهذب وٌحرص على أداء واجباته الدٌنٌة والمدرسٌة على 

ٌلعبان معا، ٌتنزهان  ؛ٌرافقه فً كل مكان ارصأكمل وجه. تعرف على صدٌق جدٌد فً المدرسة و

 الخٌسافران...

 ولم ٌبق . وصل موعد االختبار الموحدوبسبب انشغاله الدائم بدأ ٌهمل واجباته وٌؤخر الصالة عن وقتها

 االختبار. لنجاح فًاستعمال الغش ل فقّررلدٌه وقت للمراجعة 

                                        (ن1)                                                                                        ـ عرف التقوى:1

 ـ ................................................................................................................

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

   (ن1)                                                                ٌؤدي حق هللا علٌه بتقواه؟ ـ هل مراد2

 ........................................................................ـ .........................................

                 (ن1)                       ـ ما نوع الهجرة المتجددة التً ٌحتاجها مراد للعودة إلى الطرٌق الصحٌح؟3

 ..............................................ـ ....................................................................

 دّخطاكقكّهللاّوسدّ وف ّ
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