
 

 االمتحان الجهوي الموحد لنيل شهادة السلك اإلعدادي
 التعليم األصيل

 ( 1023 يونيودورة ) 
 ـ  عناصر اإلجابةـ 

 ن                       األكاديمية الجهوية للتربية والتكوي

 تمكناس تافيالللجهة           

 مدة اإلنجاز ملـاعالمــ المـــادة

 ساعتان 3 األخالق -الحديث  –التفسير 

 

 

      

 :                                                                                          التفسير: أوال      
 .فروعه التي تنبت حول أصله: شطأه-1-أ      

 .استقام وقوي على أصوله: فاستوى على سوقه-      

 ن1,1.......................................................................... ..................................................الفالحون: الزراع-      

 ن0,1................................................. ....................................................................مع المؤمنين  النبي -2      

 ن2...................................................... وعدهم هللا بالمغفرة التامة وباألجر العظيم وبالرزق الكريم في جنات النعيم-3      

 ن1.... ............................................الهبة والوقار والرحمة: من سمات المؤمنين –في الكفر مذلة في اإلسالم عزة و-4      

 ن1....................................................................................  إبطال حكم التبني الذي كان شائعا في الجاهلية-1-ب      

 ن1............................ ........يكون في تشريع هللا على المؤمنين ضيق ومشقة من تزوج مطلقات األبناء من التبني الكي-2      

 :الحديث :ثانيا      
 ن0,1............................. .................................................اليتيم هو الطفل الذي يحرم من أبيه بوفاته خالل طفولته-1     

 ن1 ...".........................اليتم بعد احتالم: " رسول هللا قل : تزول عن اليتيم صفة اليتم ببلوغه الرشد للحديث الشريف-2     

 :منها-3     

 .والرعاية والتوجيه اليتيم صغير، ولذلك يكون على المسلمين حقوق الصغار على الكبار في الرحمة والعنايةأن  -

 .اليتيم محروم يفتقد من يرعاه، وضال يحتاج إلى من يهديهأن  -

 ن1,1................................................  .................................اليتيم إذا أهمل شأنه وفقد الرعاية ضل وانحرفأن  -

 المعرض عن  –المتحابان في هللا  –المعلق قلبه بالمساجد  –تعالى الشاب الناشئ في عبادة هللا  –اإلمام العادل -4

 ن2...................................  ........................................................المتصدق سرا –الباكي من خشية هللا  –الفاحشة 

 يشغله أال –أن يتقن عمله  –إعفاف نفسه وأسرته وأمته أن ينوي المسلم بعمله  –إذا كان العمل مشروعا غير محرم -1

 ن2........................................................................................................... العمل الدنيوي عن الواجبات الدينية

 :األخالق :اثالث
 ن1...................................................................  ضرورة حماية المال والدفاع عنه حتى الموت: يستفاد من النص-1     

 .أن يكون مصدر المال حالل كاإلرث أو أجرة العمل أو إحياء األرض الموات-: منها-2     

 .تجارية والصناعية والفالحيةأن يستثمر المال بالوسائل المشروعة كاألعمال ال-               

 ن3................................  .أن يكون استعمال المال وفق مايسمح به الشرع فينفقه صاحبه فيما يرضي هللا سبحانه-               

 ن1......................................................................  (.يقبل كل جواب مناسب)الرشوة  –الربا  –الغصب  –السرقة -3    

 معاملة لهم بنقيض قصدهم، فقد أرادوا الثراء والجاه، لكن هللا سيفضح أمرهم ويعلمون أن ما يخفون اليخفى أمره-4    

 ن1...........................................................................   .........................................................على هللا عز وجل
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