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  1/2                                                                             ن 9والحديث دعامة من القرآن  ۞

  :قال تعالى في سورة  الفتح    

  
  سلم التنقيط

  : اشرح حسب السياق القرآني – 1            
  ....................................................................................................................................................:تعزروه     ن 1 
.                      

  ..................................................................................................................................................:تسبحوه             
  :إم5ء الفراغ بمعلومات حول البيعة – 2           

  ...........................................................................:مكانھا..............................................................:اسم البيعة    ن 2  
  

  ......................................................................:أطرافھا.........................................................:تاريخ وقوعھا.            
  }عظيما { ..إلى    }و كان هللا عليما حكيما { :ىمن قوله تعالكتابة عادية دون شكل أكتب  – 3           

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

  ن 2  
            ..................................................................................................................................................................  

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

    :»... محمد رسول هللا  «   مع الشكل ما يلي أكتب وفق الرسم المصحفي  – 4              
         ................................................................................................................................................................  

  ؟قاعدة التجويدية وعرفھااستخرج ال     ن1.5 
  .........................................................................................................................................:اسم القاعدة         

  ...................................................................................................................................................: تعريفھا         

  َمن رضَي باa ربًّا وبا^س5م دينًا وبمحّمد نبيًّا  طعَم ا^يمانذاق : ((يقول  َعن عبّاس بن عبد المطلِّب أنّه سِمع رسول هللا -5      
                                                                                              ًcمسلِم خرجهأ)) ورسو.  

  ؟ح5وة ا^يمان في وقتنا الحاليالمؤمن   كيف يتذوق -أ -     ن5.1  
        ....................................................................................................................................................................  

       ..................................................................................................................................................................  
  ؟باa رباما الذي يقتضيه الرضا  - ب -   ن 1  

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

       ....................................................................................................................................................................  
          2/2  
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  ن 11الوحدات   ۞       
  :تحليل الوضعية         

  
  تفسر دوران اvرض حول محورھا،،نظرية حديثة  تباإثنتيجة أسلم  أوكراني ييزيائفشاب "ديميتري بولياكوف"             

  عمرھا ذه ھك قن أن معلومة أي.حينما علم أن ھناك حديثا نبويا يدخل في صلب عقيدة كل مسلم يؤكد فرضية النظرية               
  بالتشدد و المسلمين ا^س5مصيحات في الغرب تتھم  تزامن ذلك مع. ا الكونذالوحيد خالق ھ ھاعام مصدر1400أكثر من                

  ليتعرف فاس، فتوجه نحو  بواجب الدعوة إلى هللا ھمعن عدم قيامدعاة ال تبمما جعله يعا ،و سوء السلوك التقليدب              
  . عقيدة وشريعةا^س5م  حقيقةعلى               

        
      :ا|تية  تمييز بين اvمور اcعتقادية و التشريعيةالمن عھد با^س5م الحديث ال"ديمتري" مكن -1           

     الكتب السماوية/  ملك الموت /  الزواج /  أنواع البيوع /  نظام الزكاة / إقامة الحدود / الحساب/البعث  -                 
          

  ................................................................................................................................. :اvمور اcعتقادية -                
  ن 2

  ................................................................................................................................... :ةتشريعياvمور ال -               
  

   :الصحيح من الخطأ في العبارات التالية على معرفة "ديميتري"ساعد  – 2          
  }..................................{                             إليهوق ــــــــــــــــو يس العلم إلىيھدي ا^يمان  -أ             

                }..................................{                             رين مطلقاــــــــــــــمعصية اvبوين الكاف يجب -ب             
       }..................................{                              المــــــــــــــالـــــــــــعابد أفــــــــــضل من العــ -ج      ن 3

  }..................................{                              ليد ا|باء في كل شيءــــــــــــــــc بأس من تق - د            
                                                    }..................................{                              ا فانيةــيــــرتي vن الدنــــــــل |خـــــــــــأعم -ھـ            

  }..................................{                               رد من ا^يمان دمار ل�نسانيةــــــــالعلم المج - ز             
    

  مع ؟لدعوة تبليغ ال أهم الوسائل التي يجب إتباعها حاليا في رأيكهي امفالتقصير، على  عاتب الدعاةي"ديميتري"أن بما – 3         
  اcستشھاد             

              ...............................................................................................................................................................  
  ن3    

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

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

  :و الزكاة من أعمال الحج  يناسب مبا غمبأل الفرامكنه من ذلك  بشعائر دينه مالقيا الشاب المسلمأراد   –4          

.  
  .................................................................................................................................. ::من الميقات ا^حرام    ن 2   

  
  ................................................................................................................................... ::وقت طواف ا^فاضة             

  
  ............................................................................................................................... ::وقت إخراج زكاة الثمار            

  
  ............................................................................................................................. ::المقدار الواجب في اvموال           

                                

     : لحج والزكاةي الشعيرت  حدد غاية تربوية بسوء السلوك املسلمني بتهم الغرب –5        

              ........................................................................................................................::لزكاةلغاية تربوية                ن1     

  ............................................................................................................................:حجلل غاية تربوية                        

             
  

   هللا ولي التوفيق


