
                                                

                   

 1/2: الصفحة  1:المعامل  ساعة واحدة : مدة اإلنجاز  مادة التربية اإلسالمية

  :النقطة  .. .......: ت  . ر ...........: القسم    .................................................: االسم  

 

 

 :وضعية التقويميةال

د خضوعا ألمر هللا  واستجابة له ،  وفي طريقه الَْتَقى بسعيد وهو يتناول المخدرات ،  فقال له ج أحمد  من منزله متجها إلى المسجخر 
،   التقوىقيقة تكلم أحمد ناصحا ؛ فبين له ح حكمةو ب  ،"التقوى ها هنا " اتق هللا ألم تسمع األذان ؟ فرد عليه سعيد وهو يشير إلى قلبه 

   :تعالى  فضل التقوى من خالل قولهله ، مبرزا تناب المعاصي وأمره  بالهجرة وحسن التدين باالمتثال لألوامر  واج
ْر َعنُْه َسيَِّئاتِِه َوُيْعظِْم َلُه َأْجًرا َوَمن ي  "                                    . "ت ِق اهَّللَ ُيَكفِّ

؛ حيث بين أسبابها وما تجلى  فيها من  لحماية الدعوة وبناء الدولة إلى المدينة نبويةيتحدث عن حدث الهجرة ال وصدفة وجد الخطيبَ  
بدء ببناء المسجد معاني التوكل وقوة اإليمان وعبقرية رسول هللا وحسن تخطيطه وتنظيمه ،  مشيرا إلى أهم ما وقع بالمدينة من ال

والتضحية  اإليثار ة علىني، باإلضافة إلى المؤاخاة بين المهاجرين واألنصار المب ونشر الدعوة ليملتربية والتعا لمركزكأساس للدولة و
 والمساكين الفقراء وحكمته في تخصيص ،، مبينا مظاهر  قدرة هللا وعزته وجبروته في إخراج يهود بني النضيروحب الخير لآلخر
 .بالفيء  وأموال الزكاة   والمؤلفة قلوبهم

 

 :الوضعية وأجب على األسئلة اآلتية  انطلق من

 :                         ــ  أكتب مع الشكل من سورة الحشر ما يدل على ما يلي  1

ُءوا: " ــ صفات األنصار   ................................................................................................................َوال ِذيَن َتَبو 

........................................................................................................................................................(1) 

 .............................................................اْلَملُِك  ُهَو اهَّللُ ال ِذي ال إَِلَه إاِل ُهوَ  "  : بيان عظمة هللا من خالل أسمائه الحسنى ــ 

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

....................................................................................................................................................... (1) 

 (5.0)............................................................................: ــ  فضل التقوى : استخرج من اآلية الواردة في الوضعية   ـ2

 ( 5.0)................................................:ـــ مثاال لإلظهار  .........................................................:   مثاال لإلدغام ـــ 

 ....................................................بني النضير من المدينة يهود سبب إخراج في مدخل التزكية ــ   تــ حسب ما درس بين ــ  3

...................................................................................................................................................... (1) 

 (2)                                                                                                              :ــ استخرج من الوضعية ما يلي  4

 أسس الدولة بالمدينة نجاح الهجرةأسباب  مقاصد الهجرة النبوية لخضوعمظاهر ا

 

 

   

 (5.0) .........................................................................................؟ـ ما نوع الهجرة التي يجب على سعيد القيام بها  0

 (5.0) .............................................................................................ــ أين يتجلى عمل أحمد بأسماء هللا الحسنى ؟  6

  .........................................................................: ـــ الحكمة      :  ــ أذكر أسماء هللا الحسنى التي توافق صفاته اآلتية 7

 (1).......................... : ــ العلم ........................................................: ــ العزة.................................: ــ الجبروت 

 االمتحان الموحد المحلي 

 لنيل شهادة السلك الثانوي اإلعدادي 

  2017دورة يناير 

 

 املديرية اإلقليمية ورزازات
 الثانوية اإلعدادية ابن زيدون  

 نأمرزكــا

 
 

 

 

 

 

02 



                                         
 

 ..................................................: ن وظائف أخرى له انطالقا من الوضعية ي  الصالة ؛ بَ  على أداءــ المسجد ال يقتصر دوره   8

....................................................................................................................................................... (1) 

 ................................................................................................................: ــ التقوى :  ــ عرف بما تحته خط  9

....................................................................................................................................................... (1) 

......... ........................................................................................................................... : المؤلفة قلوبهم ــ 

.......................................................................................................................................................(1) 

 

 (2.20)                                                                      : ــ صل بسهم بين النصوص الشرعية والقضايا المستفادة منها 15

 القضايا المستفادة منها النصوص الشرعية

ٍة إاِل َخال فِيَها َنِذيٌر  ": تعالى قال    24فاطر  "َوإِْن ِمْن ُأم 
 وجوب الزكاة ــ          

ائِِل َواْلَمْحُرومِ ": قال تعالى  19الذاريات    " َوفِي َأْمَوالِِهْم َحقٌّ لِلس 
  مشروعية التخطيط ــ          

َمْت لَِغٍد ": قال تعالى  18 الحشر "َيَأيَُّها ال ِذيَن آَمنُوا ات ُقوا اهَّللَ َوْلَتنُْظْر َنْفٌس َما َقد 
 حاجة اإلنسان إلى التدينــ          

 

 .................................................................................................................في المجتمع ــ  إليثارل أذكر أثراــ  11

........................................................................................................................................................(1) 
 

، باإلضافة إلى حصاده ل 14ومن اإلبل  25ومن البقر  40نم فالح أراد إخراج الزكاة وهو يملك مما حال عليه الحول من الغ دأحمــ   12

 .صاعا من القمح  335

 ..........................................................................................: أ ــ بين  األموال التي يجب عليه أداء زكاتها  مع التعليل 

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

........................................................................................................................................................(2      )

 ......................................................................................... ...؟ علل جوابك  ب ــ هل يجوز له أن يدفع الزكاة لزوجته

...................................................................................................................................................(5.70) 

 ........................................................................  درهم علما أنها بلغت النصاب  15555الواجب إخراجه زكاة لـ  ج ــ بين

.....................................................................................................................................................(5.0) 

 (1)                    سالم اإلــ        نصاب ملك الــ        ــ تمام الحول      ـ النية   : شروط وجوب الزكاة فيما يلي  تحتد ــ ضع خطا 

                     

 (1.0)                                                                                        :    مع التعليل  من التصرفات اآلتية ـ بين موقفك 13

 

 ...........................................: ، ألن كل شباب القرية يتناولونها لكنه ال يستطيع ــ قول سعيد إنه يريد أن يتخلص من المخدرات ،

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

 ....................................................................................... فقيرةال ت في حاجة إليها لصديقتهات سمية مالبس كانمَ د  ــ قَ 

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

 وفقك اهلل للصواب
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