
 

 القرآن الكرٌم: - أ

َتاَمى َواْلَمَساكِ  ...: "ٌقول هللا تعالى  ٌَ ُسوِل َولِِذي اْلقُْرَبى َواْل ُ َعلَى َرُسولِِه ِمْن أَْهِل اْلقَُرى َفلِلهِه َولِلره
ٌِن َما أََفاَء هللاه

اِء ِمْنُكْم َوَما آَتا ٌَ َن اْْلَْغنِ ٌْ ُكوَن ُدولًَة َب ٌَ ًْ ََل  بٌِِل َك َ إِنه َواْبِن السه
قُوا هللاه ُسولُ َفُخُذوهُ َوَما َنَهاُكْم َعْنُه َفاْنَتُهوا َواته ُكُم الره

َ َشِدٌُد اْلِعَقاِب 
 7 سورة الحشر اآلٌة ."هللاه

قُوا : " ٌقول عز شأنهو َمْت لَِغٍد َواته َ َوْلَتْنُظْر َنْفٌس َما َقده
قُوا هللاه َها الهِذٌَن آَمُنوا اته ٌُّ ا أَ ٌَ َ

َ إِنه هللاه
َوََل   َخبٌٌِر بَِما َتْعَملُونَ هللاه

َ َفأَْنَساُهْم أَْنفَُسُهْم أُولَئَِك ُهُم اْلَفاِسقُونَ 
ِة أَْصَحابُ  َتُكوُنوا َكالهِذٌَن َنُسوا هللاه اِر َوأَْصَحاُب اْلَجنه ْسَتِوي أَْصَحاُب النه ٌَ  ََل 

ِة ُهُم اْلَفائُِزونَ  ِ َوتِْلَك اْْلَْمَثالُ َنْضِرُبَها لَْو أَْنَزلْ  اْلَجنه ِة هللاه ٌَ ًعا ِمْن َخْش َتُه َخاِشًعا ُمَتَصدِّ ٌْ َنا َهَذا اْلقُْرآَن َعلَى َجَبٍل لََرأَ
ُرونَ  َتَفكه ٌَ اِس لََعلهُهْم   08- 02-81 -81 سورة الحشر اآلٌات "  لِلنه
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 المداخل التربوٌة: - ب

 : اوأجب عن اْلسئلة أسفله اقرأ الوضعٌة بتمعن : اَلنطالق وضعٌة

وقد افتتح الحفل بتالوة  .الزكاةالنور الذي تم بناؤه من أموال تدشٌن مسجد  دعت جمعٌة النور لحضور حفل      

ٌُْذَكَر فٌَِها اْسُمهُ آٌات من سورة النور: ) ُ أَْن ُتْرَفَع َو
ٌُوٍت أَِذَن هللاه  درسلاستمع الحاضرون  . ثم36اآلٌة  (...فًِ ُب

وأثر  ،وهجر المحرمات شباب الٌوم إلى التدٌن حاجة  خاللهمن  صاحبهبٌن ، والتدٌن" الدٌنبٌن  الشباب " بعنوان
ِ ): مستدَل بقول السالم سبحانه كما تحدث عن حقوق المسجدحٌاتهم.  على كذل ِ َمْن آَمَن بِاَّلله ْعُمُر َمَساِجَد هللاه ٌَ َما  إِنه

َكاةَ  اَلَة َوآَتى الزه ْوِم اآْلِخِر َوأََقاَم الصه ٌَ                                                              من سورة التوبة. 18اآلٌة  .(... َواْل
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ثانوٌة  -المدٌرٌة اإلقلٌمٌة وزان
 أبً بكر الرازي اإلعدادٌة

  بسم هللا الرحمن الرحٌم
 2017دورة ٌناٌر اَلمتحان المحلً الموحد 
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  ن ( 3)                                                                                 ؟أجب عن المسألة التالٌة-    9

بٌنما محمد فله  .مر علٌها الحولرأس من اْلبقار   110. ٌملك أحمد وعبد هللا وخالد أربعة إخوة  أحمد ومحمد

 كٌلو جرام 10000، فحصل على فٌها من بئر حفره ٌهٌسق ا قمحازرعه من اْلراضً الفالحٌة ثالث هكتارات

 محال خالد حٌن ٌملكفً  درهم دٌن. 20000منها  درهم مر علٌها الحول  36000أما عبد هللا فله . القمح من

 درهم مر علٌها الحول.  90000لبٌع اْلثاث المنزلً قٌمة السلع الموجودة فٌه هً 
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 نسأل هللا لكم التوفٌق والسداد

 


