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  اإلسالميات : المادة        إعدادي ثانوي الثانية : المستوى
  ………………………… : الرقم الترتيبي          ساعة واحدة : مدة اإلنجاز

 

". واهللا بصير بما تعلمون   : إلى قوله تعالى     ... قل أتعلمون اهللا بدينكم   : " أكتب من قوله تعالى      – أ   – 1
  ) ن2. ( 18 – 17 – 16كل، سورة الحجرات اآليات مع الش
  ) ن1,5. ( ما معنى اإلخفاء لغة واصطالحا؟ مثل له بنص قرآني–    ب 

  
 عن أبي ذر جندب بن جنادة وأبي عبد الرحمان معاد بن جبل رضي اهللا عنهمـا عـن رسـول                     – 2

  ....اتق : "قال ) ص(اهللا
  أخرجه الترمذي

  

  )ن 1. ( أتمم كتابة الحديث–أ   
  ) ن1. ( استخرج األوامر النبوية الواردة في هذا الحديث–ب   

  
 تعتبر الخمر والمخدرات والتدخين من اآلفات الصحية التي تفتح باب الشرور بأنواعهـا لـذلك                – 3

  .أرشد الشرع الحكيم إلى اجتنابها
  ) ن1,5(؟ بين كيف عالج اإلسالم آفة الخمر والمخدرات والتدخين �  

  
  ) ن2. (في اإلسالم فوائد صحية كثيرة، اذكر بعض الفوائد الموجودة في الطهارة والزكاةللعبادات  – 4

  

  ��ا��ه� ا���
	        ا����دة       
  –أ           الصوم �    
   –ب                 
  –أ           الزكاة �    
  –ب                 

  
  ) ن4: ( امأل الجدول التالي )5

 النص الشرعي علة تحريمها التوظيفات المحرمة االستعماالت المشروعة الحواس

 القلب
 

 

   

 اللسان
 

 

   

  
  
  



 تطرق القرآن إلى حقوق اآلباء واألبناء ودوي األرحام والجيران في نصوص كثيرة حاول توظيف )6
  ) ن2. (ما تعرفه منها في هذا الجدول
 الحقوق النصوص

ال تضار والدة بولدها وال مولـود لـه          : "قال تعالى 

 .233سورة البقرة اآلية " بولده

 

 

 
 حسن التسمية

ال يدخل الجنة من ال يـأمن جـاره         ) : "ص(قال  
 أخرجه مسلم" بوائقه

 

طاعة الوالدين في كل أمر أو تكليف ما لم يكـن            
 .في معصية الخالق

  
  ) ن3: (بما يناسب  امأل الفراغ – 7

 ومن مظاهر التنسيق والتنظيم الخاصـة       .................... أما التنظيم    .................التناسق هو     
  ............. و ................ والمؤسسات التعليمية ...........و ................بالحي 

  
  ) ن2: ( اكتشف بعض مظاهر السلوك الجميل والقبيح فيما يلي – 8

  
  


