
 2004 - 2005:       السنة الدراسية           مؤسسة العراقي للتربية والتعليم
 

     األسدس األولاألسدس األولاألسدس األولاألسدس األولامــتـحان امــتـحان امــتـحان امــتـحان   � �

� ����� 2005  �  

  

  ………………...………………… :النسب      ………………………………… : االسم

  اإلسالميةالتربية  : المادة          الثانية إعدادي المستوى
  ………………………… : الرقم الترتيبي            ساعة : مدة اإلنجاز

  

أولئك هم  : "إلى قوله تعالى    " يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق      : " أتمم النص القرآني مع الشكل       1)

  ) ن2. ( 6 - 7سورة الحجرات اآليتان ". الراشدون
  
  
  
  
  ) ن1: ( حدد معنى المصطلحات اآلتية 2)

  :فاسق  �  

  :عنتم  �  
  
اللهم مغفرتك أوسع مـن ذنـوبي،       : قل  : "له   فقال) ص(أن رجال جاء إلى النبي    ) : ض( عن جابر  3)

قـم،  : عد، فعاد، فقال له     : عد، فعاد، ثم قال له      : ا، ثم قال له     ورحمتك أرجى عندي من عملي، فقاله     
  .أخرجه الحاكم" قد غفر اهللا لك

  ) ن1( ".سعة مغفرة اهللا عز وجل" بين وجه الشبه بين هذا الحديث والحديث الذي درسته   
  
  
  
  ) ن2 ( : أتمم العبارات بما يناسب4)

  ...............................أركان العقيدة الصحيحة هي  �  

  .....................................من مظاهر فساد العقيدة  �  

  ....................... و.................... من الصفات اإليجابية التي ينبغي أن يتحلى بها المؤمن  �  

  ......................................................الحوار هو  �  
  ) ن3: (صل بسهم كل عبارة بما يناسبها  5)

  الذكورة �                
  البلوغ �      �شروط وجوب صالة الجمعة   
  طهارة الحدث �      �شروط صحة صالة الجماعة   
  اإلقامة بالبلد �      �شروط وجوب الصيام          
  اإلسالم �                

  ) ن1,5. (أط حالة اإلجابة بخ احكم على العبارات اآلتية بالصواب أو بالخطأ مع التعليل في6)
  ...............................من دواعي سجود السهو القبلي الشك في عدد الركعات  �  



  .........................لعقل امن شروط وجوب وصحة الصيام  �  

  القضاء في األقوال هو أن يجعل المسبوق ما أدرك مع اإلمام أول صالته ويقوم ليأتي  �  

  ..........................ا آخره   ب  
  

  ) ن3: (أمام الحكم الصحيح (  )  ضع عالمة 7)
األعذار المبيحة للفطر في 

 رمضان

القضاء والفدية  الفدية
 معا

 القضاء والكفارة معا القضاء

     اإلرضاع

     الحمل

     السفر

     ض المزمنالمر

     المرض الذي يرجى شفاؤه

     الشيخ الهرم

  

  ) ن2: ( بين أحكام الصيام في الحاالت اآلتية 8) 

  .......................................................رجل صام أيام التشريق �  

  ............................................ة صامت ستة أيام من شوالامرأ �  

  ......................صائم تعمد إلغاء نية الصوم ليل أو نهار رمضان �  

  ...............................................رجل أكل سهوا نهار رمضان �  
  

" ما خاب من استخار وال ندم من استشار       ) : "ص( اهللا قال رسول : عن أنس بن مالك رضي اهللا عنه قال        9)

  ) ن2,5(. أخرجه الطبراني

  ....................................  حدد المضمون العام لهذا الحديث–أ   

  .....................................................  ما معنى التشاور؟–ب   

  .......................................................  أذكر بعض آثاره–ج   
  

  ) ن2: ( امأل الفراغ بما يناسب 10)

.......................                   ومن دواعـي اإلعجـاز القرآنـي      ................................اإلعجاز شرعا     

 ............... و ..................  : ومن ذلك اإلعجاز   وتتعدد صور اإلعجاز في السنة     .................... و

  ........................... و


