@

ثانوية  …….االعدادية  -أكادميية فاس مكناس  -مديرية تاونات

النقطة 20/

االمتحان المىحد المحلي لمادة التزبية االسالمية
السنة الجالجة من التعليم الجانوي االعدادي

االسدوص االول | ينايز 2012
اسم التلميذ(ة):

المعامل 1 :

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

مدة اإلنجاس :ساعة واحدة

القسم3/........... :

الزقم:

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

رقم االمتحان:

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

 الوضعية التقوميية األوىل:
قال هللا تعالى :ﭽﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽﯾ ﯿ ﰀ ﰁ ﰂ ﰃ ﰄ ﰅﰆ ﭼ الحشر9 :

تأمل النص جيدا ثم أجب عما يلي:
 |1اشرح :أٌ -وثرون |.........................................................................................................:ب -خصاصة:
 |2استخرج من النص :أ -مثاال لالدغام |.............................................................. :ب -مثاال لالخفاء.......................................................... :

1ن

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

1ن

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

 |3من هم الصحابة المقصودون بهذه اآلٌة؟

 |4أتمم كتابة اآلٌة التً تتحدث عمن جاء بعدهم من المؤمنٌن:

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

1ن

2ن

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

 الوضعية التقوميية الثانية:
يف درس بأحد املساجد حتدث اإلماو عً السكاة وأٍنيتَا يف حتقيق التقوى والتكافل االجتناعي ،فتساءل أحد احلضور قائال:
أليست الضرائب زكاة؟ وقبل أٌ يُحيب اإلماو قطع ٍدوء املسحد صراخ اثيني يتخاصناٌ يف املسحد بعد تيازعَنا يف قضية بيع وشراء.

تأمل الوضعية جيدا ثم أجب عن األسئلة:
 |1عرف التقوى:
 |2استنتج من الوضعٌة سلوكٌن ممنوعٌن فً المساجد................................................................|................................................................ :

1ن

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

2ن

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

 |3قدم توجٌها تبٌن فٌه مكانة المسجد فً اإلسالم:

1ن

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

 |4هل ُتعد الضرائب زكاة؟  ..................ولماذا؟
 |5بناء على ما درسته من أحكام الزكاة أتمم ملء الجدول بما ٌناسب:

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

أصناف الشكاة

نصابها

المقدار الىاجب فيها

2ن

وقت إخزاجها

النقود (العمالت المالٌة)
الغنــــــــــم

4ن

33

تبٌــــــــــع

 الوضعية التقوميية الثالثة:
بعدما متت بيعة العقبة الثاىية بعث الييب  مضعب بً عنري إىل املديية ،فكاٌ ذلك أول التخطيط الياجح واحملكه لجَحرة اليبوية
إىل املديية امليورة ،ثه حاىت ليجة اهلحرة فياو عجي  عجى فراش احلبيب ... 

تأمل الوضعية جيدا ثم أجب عن األسئلة:
 |1عرف التخطٌط:
 |2استدل بنص شرعً ٌدعو إلى ضرورة التخطٌط للمستقبل..................................................................................................................... :
...................................................................................................................................................................................................

1ن

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

 |3لماذا نام علً  على فراش النبً  لٌلة الهجرة؟

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

 ................................................................................................................................وبماذا تسمً هذا السلوك؟
 |4صل بسهم كل اسم بما قام به من أجل إنجاح التخطٌط النبوي للهجرة :
• رصد حركة العدو بمكة
أسماء بنت أبً بكر الصدٌق • 
• الدلٌل الماهر األمٌن
•
عامر بن فهٌرة 
• إعداد الزاد وتوفٌره
عبد هللا بن أبً بكر الصدٌق • 
• محو اآلثار بواسطة قطٌع الغنم
•
عبد هللا بن أرٌقط

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

 -بالتوفيق والنجاح إن شاء هللا تعاىل -

1ن
1ن

2ن

