
 12 ئیة و تكنولوجیا ـ متوسطة الشھید خنوف لخضر بحمام الضلعة ـ جعیجع محمد ـ علوم فیزیا: أعدَّھا و نشرھا األستاذ

 2014جوان :                                                      دورة         ھادة التعلیم المتوسط         امتحان ش
 3ساعة واحدة:                                            المدة       التربیة اإلسالمیة       : إجابة اختبار في مادة 

  

  :اإلجابة

  ) ة نقط12( :الجزء األّول

  )  نقاط06 (:الوضعیة األولى

   ن3                                                    . م الحدیث الّشریف و ضبطھ بالّشكل الّتاماتمإ) 1س

: قاَل. َأْن َتْعُبَد اَهللا َكَأنََّك َتَراُه، َفِإْن َلْم َتُكْن َتَراُه فِإنَُّھ َیَراَك :َقاَل َفَأْخِبْرِني َعِن اِإلْحَساِن؟(

 :َقاَل. َفأْخِبْرِني َعْن َأَماَراِتَھا: َقاَل.  َما اْلَمْسُؤوُل َعْنَھا ِبَأْعَلَم ِمَن السَّاِئِل: َقاَل .َفَأْخِبْرِني َعِن السَّاعِة

ُثمَّ : َقاَل. َن ِفي اْلُبْنَیاِنَأْن َتِلَد اَألَمُة َربََّتَھا، َوَأْن َتَرى اْلُحَفاَة اْلُعَراَة اْلَعاَلَة ِرَعاَء الشَّاِء، َیَتَطاَوُلو

َفِإنَُّھ   : قاَل .اُهللا َوَرُسوُلُھ َأْعَلُم: ُقلُت. یا ُعَمُر، َأَتْدِري َمِن السَّاِئُل؟: ُثمَّ قاَل لي .اْنَطَلَق، َفَلِبْثُت َمِلیا

  - رواه مسِلٌم -                                                                 ).ِجْبِریُل َأَتاُكْم ُیَعلُِّمُكْم ِدیَنُكْم

  2×ن50,             .جمع عائل، و ھو الفقیر =  الَعاَلة– أي سّیدتھا =  َربََّتَھا:شرح المفردتْین) 2س
   4×ن50,                                                       .البعث - : اإلیمان بالیوم اآلخرمظاھر) 3س

  . الحشر -
  . الحساب -
  . الصراط -

  )  نقاط06 (:الوضعیة الثانیة
  

 و ھو عقد بین الرجل و المرأة لتكوین أسرة على الوجھ المشروع، بأن یؤسس :ف الزواجیعرت) 1س
  . على أركانھ الخمسة

   ن57,0                                                               .  الزوجان- 1 : الزواجأركان) 2س
   ن57,0                                                                  . الولي - 2
   ن57,0                                                                . الشھود - 3
   ن57,0                                                      ). المھر(الصداق  - 4
   ن57,0  .)ألفاظ اإلیجاب و القبول الّدالة على رضا الطرفین (الصیغة – 5

  
   ن57,0                                   .  الموّدة و الّرحمة– 1: ُأُسس بَناء األسرة في اإلسالم) 3س

   ن57,0                              .  الّدین و الخلق الحسن– 2
   ن57,0                           .  رعایة األبناء و تربیتھم– 3

   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــ2 من 1صفحة  ـ تربیة اإلسالمیةإجابة اختبار الــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

                                                 
بوراس عبد المجید ـ متوسطة الشھید خنوف لخضر بحمام الضلعة :  األستاذ– 3   
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  )  نقاط08( :الجزء الّثاني

  :الوضعیة اإلدماجّیة

  

یاة و الموت و ھما مظھران یدالن على قدرتھ لیختبر الناس، لذا وجب على كل خلق اهللا تعالى الح

عمل الصالح، فاإلیمان بالیوم اآلخر ھو التصدیق تقوى و الإنسان أن یستقیم و یستفید من عمره و یتزود بال

و ھو أن تؤمن بأن قدرتھ، و حقائق الیوم اآلخر و مظاھره محّددة تبدأ بالبعث ربوبیتھ و الجازم بوحدانیة اهللا و 

َوُنِفَخ ِفي الصُّوِر  «:  على عملھ لقولھ تعالىو یحییھم یوم القیامة لیحاسب كالاهللا تعالى یبعث من جدید الناس 

، فتأتي بعدھا مرحلة الحشر حیث یجمع اهللا تعالى عباده كافة في مكان واحد للحساب بعد » َذِلَك َیْوُم اْلَوِعیِد

، ثم الحساب ففیھ یحضر األنبیاء و الرسل لیشھدوا » َم َنْحُشُر اْلُمتَِّقیَن ِإَلى الرَّْحَمِٰن َوْفًداَیْو «: البعث لقولھ تعالى

 أما بعد فتأتي مرحلة الصراط الذي ھو أَرقُّ من الشعرة و أحدُّ من السیف .على األمم أنھم بلغوا رساالت ربھم

بغیر حساب، جنة فیھا جنة الدخل من نجا الح و �ال ھعملعبره نجا بفمن زاغ عنھ ھوى في قعر جھنم و من 

  . ال یظمأ فیھا و ال یعرىما ال عین رأت و ال خطر على قلب بشر، جنة 

 یسعى إلیھا، و ھي و غایةمعنى اإلنسان و لإلیمان بالیوم اآلخر آثار اجتماعیة و نفسیة فیھ یكون لحیاة 

 و  مجتھًداإلى فعل الطاعات و الخیراتسارع یجعلھ یرضوان اهللا عّز و جل، و یزكي في نفسھ الیقین باهللا و 

  . یجتنب فعل المنكرات فیتوجھ إلى العمل الصالح و یلتزم بھ
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