
 ن8:...................................................................................الحديث النبوي الشريف: أوال

ِ َصلهى  َعِن اْلِمْقَداِم َرِضي َّللاه َعْنه َما أََكَل أََحٌد طََعاًما قَطُّ َخْيًرا >>: َعلَْيِه َوَسلهَم قَاَل  َّللاه َعْن َرُسوِل َّللاه

ِ َداُوَد َعلَْيِه السهََلم َكاَن يَأُْكُل ِمْن َعَمِل يَِدهِ   <<ِمْن أَْن يَأُْكَل ِمْن َعَمِل يَِدِه َوإِنه نَبِيه َّللاه
 أخرجه البخاري في كتاب البيوع، باب كسب الرجل وعمله بيده

يأكل من عمل يده  :ما يلي حسب السياق اشرح – 1
 ن5.0..........................................................................................................

من الحديث ما يحثنا عليه الرسول صلى َّللا عليه  استخرج – 2

 ن1............................................................................وسلم

صورتين من عمل اليد  أذكر ة لعمل اليد صور متعدد -3

 ن1.........................................................................................المباح

في أربعة أسطر قيمة وأهمية العمل في حفظ الكرامة  أبرز – 4

 ن3.0.....................................................................لإلنسان

من حفظك نص الحديث  أتمم – 0

 ن 2....................................................................................................................................:اآلتي

المفلس؟  اأتدرون م: ريرة رضي َّللا عنه أن رسول َّللا صلى َّللا عليه وسلم قالعن أبي ه     

 :..... قالوا

 ن2........................................................................................التطبيقات :ثانيا

 :بما يناسب من النصوص على المعاني اآلتية دلاست - 1

 

 ن15.........................................................................................العقيدة: ثالثا

 يقول عبد الواحد بن عاشر – 1

 العدم، الحدوث، ذا للحادثات ويستحيل ضد هذه الصفات

 وأن يماثل، ونفي الوحــــــدة          كذا الفنا، واالفتقار عـــده

 تعمى، صـــما: وصمم وبكم      عجز كراهة، وجهل و ممات
 من علوم الدين  المرشد المعين على الضروري

 : بالمفاهيم اآلتية عرف –أ 

1/2 
 الصفحة

االمتحان الجهوي الموحد لنيل شهادة السلك اإلعدادي 

 األصيل

 

 

 

 5102   دورة  يونيو المعامـل  

 

ة ساع

 واحدة

 مـدة

 اإلنجاز
 النبوي الشريف والعقيدةالحديث  :المــادة    

 المناسب الدليل المعنى

 نهى االسَلم أن يتسار اثنان ويتركان صاحبهما –

 

 

تمام األخوة في االسَلم تقتضي مساندته وعيادته  –

 وتشميته

 

 

                   > > >< 
 األكاديمية الجهوية للتربية والتكوين

 لجهة الدار البيضاء الكبرى

 



 –الكراهة  –االفتقار  –الصفات المستحيلة 

 ن2..........................................................................................................الحدوث

الغاية من معرفة الصفات المستحيلة في حقه  حدد–ب 

 ن1..........................................................................................تعالى

على هذا المعنى  استدلشبه رسول َّللا صلى َّللا عليه وسلم رسالته باللبنة التي أكملت بناء الدين  – 2

بالدليل 

.........................................................................................................................................................المناسب

 ن2........................................

حقيقة اإليمان بالمَلئكة  في ثَلثة  بين – 3

 ن2.....................................................................................................................أسطر

اإليمان باليوم اآلخر في حياة  أوضح أهمية – 4

 ن1................................................................................................................المسلم

القرآن الكريم معجزة خالدة متجددة كيف  – 0

 ن1...........................................................................................................ذلك

   قال َّللا تعالى  – 6

      
    

   
 2 - 1سورة الروم اآلية 

نوع اإلعجاز الوارد حدد النص القرآني ثم  تدبر

 ن1.................................................................................................................فيه
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2/2 
 الصفحة

االمتحان الجهوي الموحد لنيل شهادة السلك اإلعدادي 

 األصيل
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 ساعة واحدة
 مـدة

 اإلنجاز
 الحديث النبوي الشريف والعقيدة :المــادة    

                   > > >< 
 األكاديمية الجهوية للتربية والتكوين

 لجهة الدار البيضاء الكبرى

 




