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 05/06/2017تاريخ اإلنجاز:                 للمستوى:الثالثة إعدادي                           16/17السنة الدراسية: 

 

       

   ن( 1)هللا تعالى اإلنفاق في سبيله قرضا ؟ سمَّى  لم_ 1

  إلى:_ أشار هللا تعالى بإحياء األرض بعد موتها 2

  ن(1) القلوب ؟ـ أ ـ إحياء القلوب بعد قسوتها . بم تكون حياة     

 ن( 1.5).و التشجير و إحياء األرض الموات ـ ب ـ إحياء األرض بماء الغيث : استدل على اعتناء اإلسالم بالغرس    

 ن(1.5)_ باعتبارك فردا مسلما , بين كيف تُسهم في العناية بالبيئة في محيطك ؟ 3

 ن( 3)ى ..... الغني الحميد " , مع الشكل التام . اكتب من قوله تعالى : " سابقوا إلى مغفرة من ربكم ..... إل_ 4

 ن( 2)_ إمأل الجدول التالي من النص المستَظَهر كتابيا , مكتفيا بمثال واحد لكل قاعدة : 5

  إخفاء  إدغام ناقص بغنة  مد بدل مد منفصل 

    

  

  2الوضعية اإلختبارية 
لتي تُخل بكرامة اإلنسان , و أوُل ما يحفظ ون الممارسات اجاء التشريع اإلسالمي يفرض أنواعا من العبادة تحول د

ه , فيصبح عبدا لها , عن حذيفة رضي هللا عنه  عن  النبي صلى للفرد كرامته أال يجعل همه في إشباع شهواته و مالذ ِّ
ه فليس من هللا في شيء "                                         هللا عليه و سلم قال : " من أصبح و الدنيا أكبر َهم ِّ

 طهارة القلوب و الخضوع لعالم الغيوب 
 

 ن( 2)_ اشرح الكلمات التالية : التشريع اإلسالمي  ــــــ العبادة . 1

 ن( 0.5)ها الوضعية ؟ _ ما القضية التي تناقش2

 ن(1) _ استدل على حقيقة  الحياة الدنيا من سورة الحديد .3

  ن(1)_ اذكر بعض أنواع العبادة التي جاء بها التشريع اإلسالمي لتحرير اإلنسان من أسر الشهوات .4

 ن(1.5)_ ما أثر القرآن الكريم في تزكية النفس و تحقيق كرامتها ؟ 5

 

  3الوضعية اإلختبارية 
 

صلى هللا  -اعلم أن من أحب شيئاً آثره وآثر موافقته، وإال لم يكن صادقاً في حبه، وكان مدعياً، فالصادق في حب النبي" 

من تظهر عالمة ذلك عليه، وأولها االقتداء به واستعمال سنته واتباع أقواله وأفعاله. وامتثال أوامره،  -عليه وسلم
ره ويسره، ومنشطه ومكرهه، وإيثار ما شرعه وحض عليه على هوى نفسه، واجتناب نواهيه والتأدب بآدابه في عس

ُ َغفُوٌر : }  . وشاهد هذا قوله تعالى وموافقة شهوته ُ َويَْغِفْر لَُكْم ذُنُوبَُكْم َواّلله َ فَاتَّبِعُونِي يُْحبِْبُكُم اّلله قُْل إِن ُكنتُْم تُِحبُّوَن اّلله
ِحيمٌ    كتاب الشفا للقاضي عياض"                                                         (31)سورة آل عمران األية  { رَّ

 

 ن( 1)المشار إليها في النص .  صلى هللا عليه وسلم_ اذكر بعض آثار محبة النبي 1

  ن( .51) , ونصرته التي يُمكن أن يُؤديها المسلم اليوم . صلى هللا عليه وسلم_ بين بعض مظاهر محبة النبي 2

 ن( 1.5)_ كيف ينبغي في نظرك أن تنصب جهود إمارة المومنين  في خدمة السيرة النبوية ؟ 3

 وفقكــــــــــــــــــــم اهلل                                                                                

 1الوضعية الاختبارية 

َ يُْحيِي اْْلَْرَض بَْعدَ َمْوتَِها ۚ قَْد بَيَّنَّا لَُكُم اْْليَاِت لَعَلَُّكْم تَعْ   (17ِقلُوَن )اْعلَُموا أَنَّ اَّللَّ

َ قَْرًضا َحَسنًا يَُضاَعُف لَُهْم َولَُهْم أَْجٌر َكِريمٌ   قَاِت َوأَْقَرُضوا اَّللَّ د ِ قِيَن َواْلُمصَّ د ِ                                              )18(إِنَّ اْلُمصَّ
 18و  17سورة الحديد اْليتان 
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