
 
 

  4102: دورة يونيو

    0: المعامل 

 س 0: مدة اإلنجاز

 1/0الصفحة 

 

 امتحان شهادة السلك اإلعدادي
 المترشحون الرسميون

 التربية اإلسالمية: مادة 
 الموضوع

 

 األكاديمية الجهوية التربية والتكوين
 بولمان -جهة فاس

 ن 4       دعامة من القرآن الكريم
 :تحسورة الفيقول هللا تعالى في 

 
 

 ( وكفى باهلل شهيدا)            :كتابة اآليات الى قوله تعالىواصل  –ا 

أحق بها   - الحمية     :اشرح  -ب  

.مناسبا لآليةمضمونا  ضع – ج  

بماذا كرم هللا اهل بيعة الرضوان؟  -د  

 دعامة من الحديث الشريف       4 ن:

" (هذه الم سعد:فحفر بئرا وقال : قال .الماء : يارسول هللا ان ام سعد ماتت فأي الصدقة أفضل قال :"عن سعد بن عبادة رضي هللا عنه قال )   

الزكاة باب في فضل سقي الماء -رواه أبو داود  

.بين معنى الصدقة الجارية  وفضلها –ا   

  كيف تساهم الصدقة الجارية في الحفاظ على البيئة؟  – ب
       ن 3     :والوقائية الصحيةوحدة التربية  

:الوضعية  

الى زيارة الطبيب المختص وبعد ت حيث اضطر، تدهورا هاه  فازداد حالتفشرب. بشرب دم اضحية العيد لما فيه من بركة وشفاء ، جارتها زينب المريضة ةنصحت جار 

 . للدمشربها مصابة ببعض الميكروبات  بسبب  هاالكشف وإجراء التحاليل تبين ان امعاء

 :تأمل الوضعية وأجب عما يلي

لماذا استجابت زينب لنصيحة جارتها في نظرك؟–ا   

 .هل يجوز التداوي بالمحرمات ؟عزز جوابك بدليل شرعي – ب

 .شرعيين للحفاظ على الصحة  توجيهينأذكر  -ج

 ن 3         وحدة التربية التواصلية واإلعالمية

ويعوض تذاكر السفر  واالرتحال  وذلك ما ادركه النبي صلى هللا عليه  وهاتفا جواال يختصر المسافات ويخفف من تكاليف السير واالنتقالفكم كان المكتوب رسوال امينا   )

   23عدد مجلة التاريخ العربي (..رسله الى الملوك مبشرين ومنذرين  فأرسلالدعوة االسالمية   ر وسلم منذ فج

 استخرج وسائل التواصل المتضمنة في النص   -ا 

 قارن بإيجاز بين طرق التواصل قديما وحديثا  –ب 

 عليه وسلم لتبليغ الدعوة من خالل النص؟ هللالوسيلة التواصلية التي اتبعها الرسول صلى ا  ما  -ج 

 وحدة التربية الحقوقية           3 ن

وقد وهبوا عقال وضميرا وعليهم ان يعامل بعضهم بعضا بروح ,يولد جميع الناس احرارا  في الكرامة والحقوق :"العالمي لحقوق اإلنسانجاء في المادة االولى لإلعالن 

"اإلخاء   

في النص  متضمنين حقيناستخرج  –ا   

.اإلسالماذكر مظهرين من مظاهر حماية الحق العام في  –ب   

  .وتاطير المجال الديني واإلشراف على التفكير واالجتهاد  ايت بمقصدين اخرينتنظيم :من مقاصد امارة المومنين  -ج 

 وحدة التربية الفنية والجمالية   4 ن     

   :في سورة لقمان :يقول هللا تعالى 

 
  استخرج من اآلية ما يتناسب مع الذوق السليم     –ا 

مع الذوق السليم صفتين متنافيتيناذكر   -ب   

 وحدة التربية البيئية        3 ن

:في سورة البقرة يقول هللا تعالى   
 

ت بمظهرين من مظاهر افساد البيئةاي –ا   

ابرز توجيهين اسالميين إلصالح االرض ومحاربة التلوث -ب  

شرعي على فضل احياء االرض المواتبنص  استشهد –ج   

   ............. 
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