
 

 :الوضعٌة التقوٌمٌة 

، وبهذه المناسبة حضرت ندوة دٌنٌة  سالمٌةاإل دولةاللقٌام هجرته من مكة إلى المدٌنة بناء المسجد كأساس  خالل هداف التً خطط لها الرسولمن األ -
 ن المسجد أسس ألداء الصلوات فقط معتبراإ:"بقوله  رٌنتدخل احد الحاض" فأثار انتباهك همٌة المسجد فً تحقٌق التقوى والتدٌن السلٌمأحول موضوع " 

 دم تحقٌق التدٌن بٌن المسلمٌن فً تعامالتهمعمستشهدا بتعبدٌة تؤدى فً المسجد ولٌس لشرٌعته سلطة أو عالقة بالحٌاة ،  اإال طقوسالدٌن ما هو  أن

من  عمل الرسولعلٌه أحمد قائال :"لقد  فرد ،وهجر المساجد.." ،والبدع كاالمتناع عن إخراج الزكاة أو صرفها لوجوه غٌر مستحقة وشٌوع المنكرات
ضحوا و رفعوا لواء اإلسالم ف، هذا اإلٌمان الذي دفع الصحابة إلى العبادة والرٌادة ، .. المؤمنٌن بربهم وبعقٌدتهمالرجال  المسجد على تكوٌن خالل  بناء

اإلسالمٌة الٌوم مما جعلها تعٌش فساهموا بحق فً حماٌة الدعوة وبناء الدولة...ولعل أمثال هؤالء الرجال الذٌن صنعتهم المساجد هو ما تفتقده األمة ،
تقوى واإلخالص الغٌاب وتفرٌغ العبادة من جوهرها ،و،وعدم التخلق بمقتضاهاسماء هللا الحسنى،اد المعتقد فً أسف معضالت أخالقٌة واجتماعٌة .. بسبب

وتدٌن الصحابة قدوة فً ،هجرتهل  تخطٌطال وفً األقوال واألعمال وقلة األمناء األتقٌاء فً من تحملوا مسؤولٌات األمة...ألٌس لنا فً دعوة الرسول 
 فً سورة الحشر: وجلقول هللا عز ممتثلٌن  ..واإلصالح البناء 

 ".7(اآلية وما آتاكم الزسىل فخذوي وما وهاكم عىً فاوتهىا واتقىا هللا إن هللا شذيذ العقاب  )
 ًتأمل الوضعٌة جٌدا وأجب عما ٌل: 

 ن(1)...................................................................................................................حدد قضٌة من القضاٌا التً تعالجها الوضعٌة: -1

 تضمنت الوضعٌة مجموعة من المفاهٌم عرف منها ما ٌلً شرعا: -2

 ن(1) ................................................................................................................................................................العبادة: -

 ن(1) .................................................................................................................................................................الزكاة  -

 ن(2)استخلص من اآلٌة الكرٌمة فً الوضعٌة أعاله مثاال لقاعدة المد ، وقٌمة من القٌم المستفادة منها كما ٌلً:  -3

 ........................................................................القٌمة المستفادة :  -// ......................................................مثال لقاعدة المد :  -

 ن(2)استدل من سورة الحشر على ما ٌلً:  -4

 ....................................................................................................................تقدسه: خلوقات الكونٌة تسبح هلل وتعظمه وكل الم  -

 .......................................................................................................:هللا  من المؤمنٌن أشد من خوفهم منأن خوف المنافقٌن  بٌان -

 ن(3)ب التقوى، أذكر بعض األسالٌب المعٌنة على تحقٌقها : أوضاع المسلمٌن غٌا ورد فً الوضعٌة أن من أسباب تأزم -5

- ..........................................................-................................................-.................................................................. 

 ن(2:ما رأٌك مع التعلٌل واإلستدالل الشرعً؟)من مكة إلى المدٌنةأن الهجرة انقطعت بهجرة الرسول عصرنا الحالً فً تقد بعض الناس ٌع -6

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

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

 ن(3)؟ كبٌر على الفرد والمجتمع، وضح ذلك  أن للمسجد أثر ثبت -7

- ........................................................-.........................................................-........................................................... 

 ن(1.5):  ن حقٌقة الدٌن تختلف عن حقٌقة التدٌنأ للمتدخل األول بٌن -8

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

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

 ن(2: )فٌه  الجدول اآلتً حسب المعطٌات الواردة امأل -9

 الشرعً االستدالل القضٌة الشرعٌة

َها َواْلُمَؤلََّفِة قُلُوُبُهمْ :)قال تعالى  - ................................................. - ٌْ َدَقاُت لِْلفَُقَراِء َواْلَمَساِكٌِن َواْلَعاِملٌَِن َعلَ َما الصَّ  .66التوبة  ...(إِنَّ

 . وجوب تعبد هللا بأسمائه الحسنى -
...................................................................................................................... 

 (1.5)بٌن الصواب من الخطأ فٌما ٌلً: -16

 ............. واإلخالص : التقوى لتربٌتهم على اء علمٌا وتقنٌا دون التخطٌط أكفلتخطٌط لتكوٌن خبراء اٌنبغً  -

 .............  : اةــــــــــــدٌن ما هو إال طقوس تعبدٌة تؤدى فً المسجد ولٌس لشرٌعته سلطة أو عالقة بالحٌال -

 ............. :  ةــــــــــــــــــــــــــــمن مكة إلى المدٌنة حماٌة الدعوة وبناء الدول من أهداف هجرة الرسول  -

وهللا ولي التىفيق                                                                                       

 

 

 

...................................... : الكامل اإلسم -  
3/........            :  القسم -  
........  : الترتٌبً الرقم -  

........     : اإلمتحان رقم -  

   26                                      :  النقطة -

        

االمتحان المىحذ المحلي للسىة 

 الثالثة ثاوىي إعذادي

 مادة التزبية اإلسالمية

2618دورة يىايز   

 األكاديمية الجهىية للتزبية والتكىيه

 جهة بىي مالل خىيفزة

 مذيزية بىي مالل

 ثاوىية أحمذ الصىمعي اإلعذادية
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