
 لنيل شهادة السلك اإلعدادياالمتحان الجهوي الموحد 
 ( 1023 يونيودورة ) 

 ـ  عناصر اإلجابةـ 

 

 ن                                 األكاديمية الجهوية للتربية والتكوي

 تلجهة مكناس تافيالل          

 المـــادة

 

 مدة اإلنجاز المعامـــل

 التربية اإلسالمية
2 

 ساعة واحدة
 

 

 

      

 :                                                                                           أوال      

 ن2..................................................................   صفات النبي والمؤمنين معه الرحمة فيما بينهم والشدة على أعدائهم من-2      

 ن2...........................................  ..................................................................................................................-1      

 .بطن ْم بعليه: المثال. يتحقق اإلخفاء في الميم الساكنة مع الغنة إذا وقعت قبل الباء-أ      

 (.عرةم منهم مفتصيبك)والمثال على ذلك في . يتم ذلك بإدغام الميم األولى في الثانية ونطقهما حرفا واحدا مشددا بغنة كاملة-ب      

 (.ن تطأوهمأ ٫متعلموه)سبب مد الصلة المشبع يرجع إلى الهمزة التي بعده، كما في -ج      

 ن1(.............................................................................................................. 12اآلية )تنظر اآلية في سورة الفتح -3      

 

 :نياثا      

 ن0,0...............................................................................  أي أن اإلثابة عن عمله تنقطع بموته: عمل الميت منقطع بموته-2     

 ن0,0"..............  الصدقة إيقافه هذه: "الصدقة الجارية هي الصدقة التي يستمر نفعها بعد موت صاحبها، والعبارة الدالة عليها هي-1     

 :الحديث هو-3     

 صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد : إذا مات اإلنسان انقطع عمله إال من ثالثة: )قال أن رسول هللا  عن أبي هريرة      

 ن2.................................................................  (.................................................................رواه مسلم( )صالح يدعو له

 

 :ثالثا     

 -أ     

 .الجيفة: الميتة-2     

 ن2.....................................................................................................................  لغير هللا ماذبح: ما أهل لغير هللا به-     

 ن2............  ......................................تحريم أكل الجيفة وشرب الدم ، وكذلك تحريم لحم الخنزير وما ذبح لغير هللا: في النص-1     

 ن3.................................  .............................................................................................................................-3     

      

 األطعمة واألشربة الحرام األطعمة واألشربة الحالل

 .أخرج من البحر ميتا سمك  –الجراد 

 

 –خروف تردى من جبل فمات  –عصير عنب ممزوج بالكحول 

 .لحم عجل مخنوق –المخدرات 

 ن1.......  ......................................................................................................................................................-ب      

      

 إمارة المؤمنيــــــــــــن

 غاياتها أسسهـــــــــــــــــــــــا

 البيعة-أ

 أهل الحل والعقد-ب

 إقــامــة الديـــــــــن-أ

 إقامة العدل وحفظ الحريات-ب

 

 

 

 

 الصفحة
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 مدة اإلنجاز المعامـــل

 التربية اإلسالمية
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 ساعة واحدة
 

 

 

 

 :رابعا      

 -أ      

 (إن السمع والبصر كل أولئك كان عنه مسؤوال: )قال تعالى. أنصحه بتحذيره من مغبة وعواقب تصرفه الوخيمة-2     

 ن1.........  ...............(............................................................................................................................33: اإلسراء)

 إن جاءكم فاسق بنبإ فتبينوا أن تصيبوا قوما : )قال تعالى. أحضه على التزام الصدق والموضوعية وتحري الخبر الصحيح-1     

 ن1....................  (..............................................................................3: الحجرات( )بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين 

 .والنصوص كثيرة، لألستاذ سلطة تقدير المناسب منها للجواب      

 -ب     

 ن  ......................................................................................................................:2,0من مظاهر الجمال في هيئته -2     

 .التطهر واالعتناء بالنظافة-     

 .كمال خلقته-     

 .ترجيل شعره-     

 ...التطيب-     

 ن  ....................................................................................................................:2,0من مظاهر الجمال في سلوكه -1     

 .فقة والرفق خاصة بالنساءالرحمة والش-     

 .تواضعه وحلمه وصبره على األذى-     

 ...حسن معاملته للخدم-     

 

    

     

 

 

 .يروهللا الموفق للخ                                                                                                                                            
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