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امتحان نيل شهادة السلك اإلعدادي
دورة يونيو  - 6002موضوع خاص بالمدرسيين واألحرار
مادة التربية اإلسالمية
مدة االنجاز  1س المعامل 1

بسم هللا الرحمن الرحيم
أوال :يقول هللا تعالى في سورة الفتح اآلية62

1ن
أ -أستخلص مضمون اآلية
1ن
ب -بين اسم النقطة التي توجد تحت كلمة الهدى وكفى مشيرا إلى كيفية نطق القاعدة بصفة عامة
ج – اكتب مع الشكل التام من قوله تعالى "لقد رضي هللا على المومنين إلى قوله تعالى صراطا مستقيما "سورة الفتح اآليات
3ن
60-11-12
ثانيا:اختر من المجموعات اآلتية ما يناسبك وأجب عنها
المجموعة األولى :عن أبي هريرة رضي هللا عنه قال رسول هللا -ص"-من كان يومن باهلل واليوم اآلخر فليكرم ضيفه ومن
كان يومن باله واليوم اآلخر فليقل خيرا أو ليصمت" رواه البخاري في كتاب األدب
1ن
أ-بين الحكمة من تكرار "من كان يومن باهلل واليوم اآلخر" في الحديث
1ن
ب -استخلص قيمتين سلوكيتين من الحديث الشريف
المجموعة الثانية :عن أبي هريرة رضي هللا عن النبي –ص" -بينما رجل بفالة من األرض...أما إذا قلت هذا
فإني انظر إلى ما يخرج منها فأتصدق ثلثه آكل أنا وعيالي ثلثا ،وارد فيها ثلثه –رواه مسلم
1ن
أ-استخرج كيفية تصرف صاحب الحديقة في غلة صديقه
1ن
ب -استخلص قيمة سلوكية يتصف بها صاحب الحديقة من خالل كيفية تصريف اإلنتاج
المجموعة الثالثة:قال عبد هللا بن عمر:إنما سماهم هللا أبرارا ألنهم بروا اآلباء واألبناء كما إن لولدك عليك حق" أخرجه
البخاري في كتاب األدب المفرد
1ن
أ-استخرج معنى الحديث الشريف
1ن
ب -استخلص الحكم الشرعي من الحديث المتعلق برعاية اآلباء واألبناء لآلباء
6ن
ثالثا -1 :صل بسهم بين المعطيات وما يناسبها
األطعمة المباحة
البحث عن أمهر األطباء
توجيهات عالجية
ميتة البحر
األشربة المحرمة
األدوية الطبيعية
توجيهات وقائية
شرب الخمر
األطعمة المحرمة
قال تعالى" إال ما ذكيتم "
نظافة البدن
المتردية
الحجر الصحي
1.1ن
 -6اجب بصحيح أو خطا عن الحاالت التي بين يديك .
أ -التطهر و العناية بالنظافة من جمال السلوك -ب -استعمال السواك من جمال السلوك-ج-العطف على الصغار من جمال
الهيئة -د-اإلحسان إلى األجير من جمال السلوك -ه-اختيار اللون األبيض من جمال الهيئة –و -تسريح الشعر والتطيب من
جمال السلوك
1.1ن
رابعا-1 :استخلص من النصوص اآلتية الحقوق الواردة فيها
 -قال تعالى "فإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة" سورة البقرة 62
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 قال –ص " -اللهم إني أخرج حق الضعيفين .اليتيم والمرأة –أخرجه ابن ماجة قال رسول هللا –ص " -المسلمون شركاء في ثالث :الكأل والماء والنار أخرجه ابن ماجة في سنته -6إمأل الجدول بما يناسبه مبينا لحكم بالقبول آو الرفض مع التعليل
التعليل
الحكم عليها
المواقف
 تلميذ يجلس أمام التلفاز ساعات طويلة إنسان يساعد أعمى على عبور الطريقمراهق يستغل االنترنيت للدردشة يتيم معوز كفله شخصانقل الجدول إلى ورقة تحريرك
خامسا:

4ن

أمامك هذه الصورة تمثل مظهرا من المظاهر المسيئة للبيئة
في ضوئها حلل هذه الوضعية واجب عن األسئلة المطروحة عليها
 لك جار يرمي كل صباح كيس من النفايات في حديقة عموميةوعندما نصحه حارس الحديقة  ،أعرض عنه بحجة أن الحديقة
ملك للدولة وحق عام للجميع يفعلون به ما يشاءون
أ -اذكر أسباب هذه الظاهرة السلبية
ب -حدد أربع نتائج لها
ج -قدم نصائح وإرشادات لجارك مبينا له خطر ما يفعل مشيرا إلى كيفية التعامل مع الحق العام مسترشد بموقف اإلسالم
4ن
من مثل هذه السلوكات

عناصر اإلجابة
أ -اآلية  :بعثة النبي صلى هللا عليه ويلم بالقران ودين اإلسالم إلعالء دينه على باقي األديان
ب اسم النقطة التي توجد تحت كلمة الهدى وكفى اإلمالة  -كيفية نطق القاعدة بصفة عامة الميل الفتحة نحو الكسرة واأللف
نحو الياء دون قلب خالص
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يرة تَأخذونَهَا ف َعج ََل لك ْم هَ ِذ ِه
يرةً يَأْ هخذونَهَا َو َكانَ هللاه َع ِي ا َح ِكيما َ َع َدك هم هللاه َمغَانِ َم َكثِ َ
ال َس ِكينَةَ َعلَ ْي ِه ْم َوأَثَابَهه ْم فَ ْتحا ً قَ ِريبا ً َو َمغَانِ َم َكثِ َ
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ص َراطا ً ُّم ْستَقِيما ً [الفتح 60-11-12
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اس عَن هك ْم َولِتَ هكونَ آيَةً لِّ ْل هم ْي ِمنِينَ َويَ ْه ِديَ هك ْم ِ
ي النَ ِ
ثانيا:اختر من المجموعات اآلتية ما يناسبك وأجب عنها
المجموعة األولى :عن أبي هريرة رضي هللا عنه قال رسول هللا -ص"-من كان يومن باهلل واليوم اآلخر فليكرم ضيفه ومن
كان يومن باله واليوم اآلخر فليقل خيرا أو ليصمت" رواه البخاري في كتاب األدب
أ-بين الحكمة من تكرار "من كان يومن باهلل واليوم اآلخر" في الحديث -التأكيد واإلثبات
ب -استخلص قيمتين سلوكيتين من الحديث الشريف -إكرام الضيف -قول الخير
المجموعة الثانية :عن أبي هريرة رضي هللا عن النبي –ص" -بينما رجل بفالة من األرض...أما إذا قلت هذا فإني
انظر إلى ما يخرج منها فأتصدق ثلثه آكل أنا وعيالي ثلثا ،وارد فيها ثلثه –رواه مسلم
أ-استخرج كيفية تصرف صاحب الحديقة في غلة صديقه( -الثلث للصدقة على المحتاجين -الثلث نفقة لألهل -ثلث يعيد
استغالله في األرض)
ب -استخلص قيمة سلوكية يتصف بها صاحب الحديقة من خالل كيفية تصريف اإلنتاج -اإلنفاق على المحتاجين -اإلنفاق
على األهل
المجموعة الثالثة:قال عبد هللا بن عمر:إنما سماهم هللا أبرارا ألنهم بروا اآلباء واألبناء كما إن لولدك عليك حق" أخرجه
البخاري في كتاب األدب المفرد
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أ-استخرج معنى الحديث الشريف -األعمال الموجبة للبرور
ب -استخلص الحكم الشرعي من الحديث المتعلق برعاية اآلباء واألبناء لآلباء – وجوب البر بالوالدين واإلحسان إلى
األوالد
ثالثا -1 :صل بسهم بين المعطيات وما يناسبها
األطعمة المباحة
البحث عن أمهر األطباء
توجيهات عالجية
ميتة البحر
األشربة المحرمة
األدوية الطبيعية
توجيهات وقائية
شرب الخمر
األطعمة المحرمة
قال تعالى" إال ما ذكيتم "
نظافة البدن
المتردية
الحجر الصحي
 -6اجب بصحيح أو خطا عن الحاالت التي بين يديك .
أ -التطهر و العناية بالنظافة من جمال السلوك –خطأ- -ب -استعمال السواك من جمال السلوك خطأ-ج-العطف على
الصغار من جمال الهيئة خطأ -د-اإلحسان إلى األجير من جمال السلوك صحيح -ه-اختيار اللون األبيض من جمال الهيئة
صحيح–و -تسريح الشعر والتطيب من جمال السلوك خطارابعا-1 :استخلص من النصوص اآلتية الحقوق الواردة فيها
 قال تعالى "فإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة" سورة البقرة  – 62حق ذوي الحاجات الخاصة قال –ص " -اللهم إني أخرج حق الضعيفين .اليتيم والمرأة –أخرجه ابن ماجة حق اليتيم قال رسول هللا –ص " -المسلمون شركاء في ثالث :الكأل والماء والنار أخرجه ابن ماجة في سنته -الحق العام -6إمأل الجدول بما يناسبه مبينا لحكم بالقبول آو الرفض مع التعليل
التعليل
الحكم عليها
المواقف
وجوب استغالل للوقت فيما يرضي هللا
غير مقبول
 تلميذ يجلس أمام التلفاز ساعات طويلةاالهتمام بذوي الحاجات الخاصة
مقبول
 إنسان يساعد أعمى على عبور الطريقوجوب استغالل االنترنيت فيما يفيد
غير مقبول
 مراهق يستغل االنترنيت للدردشةالنبي صلى هللا عليه وسلم يوصي باليتيم
مقبول
 يتيم معوز كفله شخصانقل الجدول إلى ورقة تحريرك
خامسا:

أمامك هذه الصورة تمثل مظهرا من المظاهر المسيئة للبيئة
في ضوئها حلل هذه الوضعية واجب عن األسئلة المطروحة عليها
 لك جار يرمي كل صباح كيس من النفايات في حديقة عموميةوعندما نصحه حارس الحديقة  ،أعرض عنه بحجة أن الحديقة
ملك للدولة وحق عام للجميع يفعلون به ما يشاءون
أ -اذكر أسباب هذه الظاهرة السلبية -فساد األخالق -انعدام اإليمان -سوء التربية-
ب -حدد أربع نتائج لها(تلويث البيئة -اإلضرار بالتوازن البيئي -اإلصابة باألمراض-القضاء على المجال األخضر
ج -قدم نصائح وإرشادات لجارك مبينا له خطر ما يفعل مشيرا إلى كيفية التعامل مع الحق العام مسترشد بموقف اإلسالم من
مثل هذه السلوكات-نصائح عامة تظهر خطورة الفعل مع ذكر التدابير اإلسالمية لرعاية الحق العام
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