املؤسسة  :اثنوية تريس التأهيلية

االكادميية اجلهوية للرتبية والتكوين جهة
وادي الذهب الداخلة

االستاذ :عبد الواحد بوحاجب

املديرية االقليمية أوسرد

مادة الرتبية االسالمية

املستوى  :الثانية آداب علوم انسانية

فرض كتايب حمروس رقم  1الدورة االوىل

مدة االجناز  :ساعة واحدة

بسم هللا الرمحن الرحيم

 الوضعية التقوميية األوىل :

بعدد عودتدم مدن مكدة املكرمدة وأدائدم ملااسدا ا د

أبددى عبدد هللا إعجابدم نااسدا ا د

وعامليدة اإلسدالم الدذي عد

صعيد واحد كل األجااس واألعراق واللغات واأللوان و بعقيدة التوحيد وشعارها اخلالد الذي يهتف بم كل ا جدا ::لبيدا ال
شريا لا لبيا .عقيدة التوحيد اليت حررت اإلنسان من كل العبودايت .كما اعت وافترر لالرريعة اإلسالمية الرلانية والراملة
حجدة الدودا قبدل وفداة الرسدو صدلهللا هللا عليدم وسدلم  .أحدد أبادا عبدد هللا متردب لالثقافدة الغربيدة انتقدد شدعائر

اليت اكتملت

ا د تعتددا إايهددا لالويايددة وا ددم الردريعة اإلسددالمية لاملرددقة والعسددر والغلددو و أهنددا تقيددد حريددة اإلنسددان مبددداي اعتد ازع لالعلمانيددة

الغربية اليت حررت اإلنسان من قيود الدين وماحتم حرية املعتقد والتفكري والرأي
أتمل الوضعية التقوميية وأجب عن االسئلة التالية:
-1

ما الفكرة األساس اليت يثريها الاص ؟1(.....................................................................ن)

نص الوضعية2(.............................................................ن)

-2

اشرح املفاهيم اليت حتتها خط

-3

وضح موقفا من رأي ابن عبد هللا وتقرم

ضو ما اكتسبتم وذلا لاإلجابة عن االسئلة التالية ؟3(..........ن)

أ -بني ألبن عبد هللا بعض اخلصائص العامة للرريعة االسالمية م االستدال ؟
ب -اذكر لم بعض صور ا رية

-4

ورد

اإلسالم ؟

الوضعية أن عقيدة التوحيد حررت اإلنسان من كل العبودايت أبرز العالقة بني ا رية والتوحيد ؟ 2(.....ن)

-5

ما الذي دف عبد هللا إىل االعت از بديام ؟ 1(.................................................................ن)

-6

حدد السياق السريي جة الودا وإكما الدين ؟ 2(.......................................................ن)

-7

مستثمرا املقط القرآين من االية 1إىل  11من سورة يس أجب عن األسئلة التالية ؟ 4(.......................ن)

أ -عرف سورة يس ؟

ب -اشرح املفردات التالية  :مقمحون – فأغريااهم ؟

ت -استرر :االية أو اآلايت الدالة علهللا املضمون التايل م الركل  :تصويرع ع وجل حا املرركني

ضالهلم

وغيهم حبا من غلت يدع وععت م عاقم ؟

 املؤلفات (السرية الابوية)

 -1عرف السرية الابوية وأذكر مصدرين من مصادرها ؟2(..........................................................ن)
 -2حتدث عن املراحل اليت مرت ماها الدعوة االسالمية

حدود  6أسطر ؟ 2(....................................ن)

*جيب مراعاة الدقة يف التعبري مع االختصار وتنظيم الورقة (1ن)
قا الرسو صلهللا هللا عليم وسلم  :من غراا فليس ماا

وفقكم هللا تعاىل

