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مادة الرتبية الإسالمية
املديرية ا إلقلميية القنيطرة
مدة الإجناز :ساعة واحدة *املعامل1:
اثنوية املهدي بن تومرت ا إلعدادية
االمتحان احمللي املوحد لنيل شهادة السلك اإلعدادي ـــ دورة يناير 8102

الامس الشخيص و العائيل ....................................... :رمق الامتحان  ......... :القسم3/...... :

ر ت .... :

الوضعيـــــــــــــــة:

خالد تلمٌذ مهذب ٌحرص على أداء الصلوات فً المسجد ٌ ،عتبر الدراسة عبادة خالصة تعمق تقوى هللا فً النفس  ،فً كل مناسبة
ٌقدم النصح لزمالئه وٌحثهم على هجرة المعاصً  ،وٌبٌن لهم أهمٌة التدٌن فً حٌاة االنسان  ،وٌحذرهم من العبثٌة واالستهانة بأداء
الواجبات المدرسٌة والدٌنٌة كفرٌضة "الزكاة " التً تهدف إلى تطهٌر النفس وتزكٌتها ونشر قٌم اإلٌثار والتضحٌة بٌن المسلمٌن ،
وقدوته فً ذلك الصحابة رضوان هللا علٌهم ،الذٌن مدحهم هللا تعالى فً سورة الحشر اآلٌة  9بقوله {
} لكن زمالء خالد ال ٌستجٌبون له بل و ٌصفونه بالمتخلف.
اقرأ الوضعٌة التقوٌمٌة ثم أجب على األسئلة التالٌة
( 3ن)
 )1عرف ما تحته خط
 ........................................................................................................................................................ ........................................................................................................................................................ ....................................................................................................................................................... )2ما رأٌك فً زمالء خالد الذٌن وصفوه بالمتخلف 1(.........................................................................................ن)
ثم علل جوابك 1(.................................................................................................. ................................ن)
(2ن)
 )3تحدث خالد عن " أهمٌة التدٌن فً حٌاة االنسان "  ،بٌن من خالل مكتسباتك أهمٌة التدٌن على مستوى :
 الفرد ........................................................................................................................................... : المجتمع .......................................................................................................................................... :(1،5ن)
 )4صل بخط بٌن اآلٌة والقٌمة المستفادة منها :
• التفكٌر
•
}
{
{

}

•

• التنظٌم
• العدل

•
}
{
(2ن)
 )5إمأل الفراغات بالكلمات المناسبة ( التقوى  -الهجرة – التخطٌط – المسجد )
 .......................إلى المدٌنة إلقامة مجتمع قوي أساسه  ............................الذي ٌعد من أهم
 قرر الرسولالمؤسسات التً ٌتعلم فٌها المسلم حسن  .........................لحٌاته من خالل المواعظ والدروس الدٌنٌة ،التً تحثه على
................................للنجاة ،فً الدارٌن الدنٌا واالخرة .
 )6أجب بصحٌح أو خطأ مع تصحٌح العبارات الخاطئة
.............
 التدٌن ٌقٌد الحرٌة الشخصٌة1(....................................................................................................................................................ن)
 ال عالقة للدٌن بالتخطٌط والتنظٌم ............1(....................................................................................................................................................ن)
..............
 اإلٌمان ٌغنً عن العمل1(....................................................................................................................................................ن)
(1،5ن)
 )7صل بسهم :
• شروط وجوب
 ملك النصاب ••
 اإلسالم• شروط صحة
 حوالن الحول • )8اقرأ اآلٌة "  " 9من سورة الحشر الواردة فً الوضعٌة أعاله ثم أجب على التالً ( :خلف الورقة )
أ -استخرج الصفات التً مدح بها هللا الصحابة األنصار.
ب -استخرج مثاال لإلدغام وبٌن نوعه .
ج -أكتب اآلٌات التً ٌفضح فٌها هللا تعالى المنافقٌن .

(2ن)
(1ن)
(2ن)

