
وزارة التربية الوطنية
ية التربية لولاية: س بلعبا سقال شعيبمتوسطة سمدير

يـخ: متوسط                             الثانيةالمستوى:  م2022 أكتوبر 26هـ/1444 ربيع الآخر 01التار

بية الاسلاميةالأو َّ الثلاثيفرض  ة: ساعةالمـــد          ل في مادَّة التر
 ....................  ................. ........ 

 ن(10):األوىلالوضعية  /أ

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

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

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

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

[12-1] املطففني.........

ن(05) التام.استظهر الآيات كتابيا مع ضبطها بالّشكل 

.................................... بهذا الاسم. «المطف ّفين»سبب تسمية سورة اذكر (1

ن(1)................................................................................ 

يْل :اتالكلماشرح معاني (2 (ن1)...................................=.......... وَ

ن(1)......................................=......المطّففين 

ن(1).........................................=......ا كْتالوا   

...................................الباعث الّذي يدفع المطّففين إلى الغّش حدد (3

ن(1)................................................................................ 
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 (ن10الثانية:)الوضعية 
  الإسلام.الزكاة هي الركن الثالث في 

  .لغةً وشرعًاالزكاة وضح مفهوم  (1
 :ًن(1) ........................................................... الزكاة لغة 
  شرعًاالزكاة: ............................................................... 

 ن(1.5)............................ ..................................................
 .............................................. دل ّل على مشروعية الزكاة بحديث أو آية. (2

 ن(1.5) .........................................................................
  ..................................................... :دون شرح() الزّكاة أنواعحدد  (3

 ن(2)..............................................................................
 

 الإيمان بالملائكة أحد أركان الإيمان الستة التي لا يقوم الإيمان إلا بها. 
 ن(2) :دون شرح()الملائكة عدد مميزات  (4

1/.....  ............................2/................................. 

3/.....  ............................4/................................. 

َ اربط بسهم بين كل مَ  (5  ن(2) والعمل المكلف به. ك  ل
يـبـــج .1  .مُوكَّل بقَبض أرواح الناس عند الموت -أ  .ـــلر
 .يــغ الوحــــتبلي -ب  .لاـملك الجب .2
3.  َ  .تولّي أمر الجبال -ت  .وتـك المــمل
4.  َ َ ـــــــظَ فَ الح  .الإنسان فظُ ح   -ث  .ة
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 وزارة التربية الوطنية
ية التربية لولاية: س بلعبا  سقال شعيبمتوسطة            س                             مدير

يـخ: الثانية متوسط                            المستوى:   م2022 أكتوبر 26هـ/1444 ربيع الآخر 01التار

بية الاسلامية  لمـــدة: ساعةا     تصحيح فرض الثلاثي الأو َّل في مادَّة التر

 

 ن(10):األوىلالوضعية  /أ

               

               

                

                

 [12-1] املطففني    

  ن(05) التام.استظهر الآيات كتابيا مع ضبطها بالّشكل 

 اها ادأت   ُسورة امُلطف ِّفني ألنَّ ُسم ِّيت. بهذا الاسم. «المطف ّفين»اذكر سبب تسمية سورة (1

 ن(1)........داحلرب على امُلطف ِّفني الَّذين َيُغشُِّون يف الكيل وامليزان...................
يْل :اتالكلماشرح معاني (2  (ن1)....... هو وعيت دالع قاب وت اهتيت دالعذاب الشِّتيت =... وَ

 ن(1)...........امُلْنق صني يف الوزن والَكْيل ......=...المطّففين                          
 ن(1).............اشرتوا من النِّاس دالكيل ........=...ا كْتالوا                         

 طمًعا يف الرِّدح ......................: الباعث الّذي يدفع المطّففين إلى الغّش حدد (3

 ن(1).......................................................................الكثري.
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 (ن10الثانية:)الوضعية 
  الإسلام.الزكاة هي الركن الثالث في 

  لغةً وشرعًا.وضح مفهوم الزكاة  (1
 :ًن(1) والز ِّيادة.......َيْزُكو؛ مبعنى الط اهارة والنِّظافة والنَِّماء  (َزَكا)من  الزكاة لغة 
  ما يتفعه الغينِّ من ماله دشروط ُمعيَّنة إىل املسأحّقني له اّلذين ديَّن اهم  :شرعًاالزكاة

 ن(1.5)........................................................... تعاىل اهلل

دل ّل على مشروعية الزكاة بحديث أو آية.  (2

 ن(1.5).[103] اتلوبة          

 ن(2) .(الفطر)زكاة األدتان  /2. زكاة األموال/ 1 :دون شرح() الزّكاة أنواعحدد  (3
 

  الستة التي لا يقوم الإيمان إلا بهاالإيمان بالملائكة أحد أركان الإيمان. 
 ن(2) دون شرح(:)عدد مميزات الملائكة  (4

 .... العبودية الأَّامة هلل عزَّ وجلَّ ..../2  ........ ا خملوقا  من نور اه نِّ ...../1

 ......... عة الأِّنّقلرُس ......../4..  ...ة على الأشكُّل دإذن اهللالقتر .../3

 ن(2) مَلَك  والعمل المكلف به.اربط بسهم بين كل  (5
يـبـــج .5  .مُوكَّل بقَبض أرواح الناس عند الموت -ج  .ـــلر
 .يــغ الوحــــتبلي -ح  .لاـملك الجب .6
7.  َ  .تولّي أمر الجبال -خ  .وتـك المــمل
8.  َ َ ـــــــظَ فَ الح  .الإنسان فظُ ح   -د  .ة
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