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مدة اإلنجاز :ساعتان.

االمتحان الجهوي الموحد لنيل شهادة السلك
اإلعدادي ( أصيل).
دورة  :يونيو.4102

عناصــر اإلجابـــة و سلـــم التنقيـــــــط
التفسير:
أ -فينسخ هللا ما يلقي الشيطان :يزيل هللا ويبطل ما يلقيه الشيطان من الوساوس واألوهام1.1...................................................ن
ب – وما أرسلنا رسوال والنبيا فحدث نفسه بشيء وتمنى ألمته الهداية واإليمان إال ألقى الشيطان في طريقه الوساوس والعقبات
بتزيين الكفر لقومه وإلقائه في نفوسهم مخالفة ألمر الرسول2...................................................................................ن
ج – أن يتم المتعلم كتابة النص القرآني من قوله تعالى  (:ليجعل ما يلقي الشيطان فتنة للذين في قلوبهم مرض) إلى قوله تعالى......(:
.....أو يأتيهم عذاب يوم عقيم) اآليات 15و  15و 11من سورة الحج5.1........................................................................ن
د –اآليتان الدالتان على جزاء المهاجرين إلى هللا (:والذين هاجروا في سبيل هللا ثم قتلوا أو ماتوا ليرزقنهم هللا رزقا حسنا وإن هللا لهو
خير الرازقين ليدخلنهم مدخال يرضونه وإن هللا لعليم حليم) اآليتان 15و5..............................................................15ن
الحديث النبوي الشريف :
أ – الشرح - :القائم على حدود هللا  :الملتزم بأحكام الشريعة التي حددها هللا لعبادته1...........................................................ن
– الواقع فيها :العاصي ؛التارك للمعروف،المرتكب للمنكر1............................................................................ن
–استهموا على سفينة:اقتسموها بالقرعة 1..................................................................................................ن
ب – إتمام كتابة الحديث النبوي ......":فكان الذين في أسفلها إذا استقوا من الماء مروا على من فوقهم ،فقالوا:لوأنا خرقنا في نصيبنا
خرقا ولم نؤذ من فوقنا.فإن يتركوهم وما أرادوا هلكوا جميعا ،وإن أخذوا على أيديهم نجوا ونجوا جميعا"2...............................ن
ج – راوي الحديث  :هو النعمان بن بشير األنصاري ،الخزرجي أبو عبد هللا ،الصحابي ابن الصحابي ابن الصحابية عمرة بنت رواحة
أخت عبد هللا بن رواحة رضي هللا عنهم جميعا ،ولد في السنة الثانية من الهجرة ،فكان أول مولود ولد لألنصار،بعد قدوم النبي
صلى هللا عليه وسلم إلى المدينة روى عن النبي صلى هللا عليه وسلم وعن خاله عبد هللا بن رواحة وعمر وعائشة رضي هللا
عنهم  ،وروى عنه ابنه محمد ومواله حبيب بن سالم والشعبي وآخرون ولي الكوفة وحمص  .وكان كريما جوادا ،شاعرا خطيبا.
قتل بحمص سنة أربع وستين للهجرة 5..............................................................................................................ن
د – من الدالالت المستفادة من الحديث  - :أن العامة تعذب بذنوب الخاصة ؛وأن للعالم وللشيخ ولألستاذ أن يبين الحكم بضرب المثل؛
وأن الحدود إذا أقيمت وأمر بالمعروف ونهي عن المنكر حصلت النجاة للجميع5................................................................ن
مالحظة  :عناصر اإلجابة لإلستئناس ويقبل كل جواب صحيح.
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