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الوضعية الاختبارية 1

قال تعالى " ُه َو أاْل َ َّو ُل َو أاْل ِخ ُر َو َّ
ض فِي ِست َّ ِة
اط ُن ۖ َو ُه َو بِ ُك ِل َ
س َم َاوا ِ
ع ِليم ُه َو الَّذِي َخلَقَ ال َّ
الظا ِه ُر َو أالبَ ِ
ش أيءٍ َ
ت َو أاْل َ أر َ
اء َو َما يَ أع ُر ُج فِي َها ۖ َو ُه َو
ض َو َما يَ أخ ُر ُج ِم أن َها َو َما يَ أن ِز ُل ِمنَ ال َّ
س َم ِ
علَى أالعَ أر ِش ۚ يَ أعلَ ُم َما يَ ِل ُج فِي أاْل َ أر ِ
أَي ٍَّام ث ُ َّم ا أست ََوى َ
َمعَ ُك أم أَيأنَ َما ُك أنت ُ أم ۚ َو َّاَّللُ بِ َما تَ أع َملُونَ بَ ِصير " سورة الحديد 8_7

_1اشرح ما تحته خط 1.5 :ن
_2أعط مضمونا مناسبا للنص أعاله 1 :ن
_3استخرج صفات هللا الواردة في اْليات 1 :ن
 4أكتب مع الشكل من قوله تعالى "ألم يان للذين ءامنوا إلى قوله وما الحياة الدنيا إال متاع الغرور" 3ن
 -5حدد من خالل االيات جزاء المؤمنين و مصير الكافرين 1 :ن

الوضعية الاختيارية 2
جاء التشريع االسالمي يفرض أنواعا من العبادة تمكن االنسان من حفظ كرامته و أن ال يجعل الدنيا أكبر
همه و إنما يأخد منها حاجته و يوظف الباقي للهدف الكبير أال و هو العبادة و القيام بالفرائض من صالة
و زكاة و فعل للخيرات من إنفاق و قراءة للقران و غيرها حتى يحقق االنسان التكامل بين عقيدته و
شريعته .
_1عرف ما تحته خط 4 :ن
 _2انطالقا من الوضعية حدد غاية الوجود اإلنساني1 .ن
 _3هل يمكن الفصل بين العقيدة و الشريعة 0.5 .ن
 -4حدد غايات الزكاة و استدل على مشروعيتها3 .ن

 IIمدخـــــــــــــل الاقتداء 4 :ن
 -1تحدث عن إيواء اْلنصار للرسول صلى هللا عليه وسلم و اذكر نموذجا له 1 :ن
 -2أذكر بعض بنود الوثيقة 1 :ن
 -3أستدل على ما يلي :
عدم اإلكراه في الدين 1:ن
أثر القران على النفس 1 :ن
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