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جذع مشترك/2في الدورة  1الفرض المحروس   

*عية التقويمية جيدا ثم اجب عن األسئلةاقرا الوض*الوضعية  

يطلب منه مساعدته , فعند انجاز األساتذة  ألي فرض , الحظ محمد على صديق الدراسة علي تغيرا في سلوكه منذ مدة

وال يؤديها , وعندما يذهب معه الى منزل اسرته يالحظ بانه يترك الصالة بدعوى انه مؤمن باهلل, على الغش في الفرض

وعلى اثر ذلك تدخل محمد لتنبيهه الى ان من بين األمور التي , ر رمضان الذي يظل نائما طيلة الوقت فيهاال في شه

تضعف القيم الروحية مساعدة صديق على الغش في االمتحان, وعلى ضرورة تأدية الصالة في اوقاتها مصداقا لقوله 

تعالى)ان الصالة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا(كما ان الصيام مدرسة تربوية لتهذيب االخالق.لم يستسغ علي اقوال 

...محمد وقرر قطع عالقة الصداقة التي تربطهما لسنوات  

 أوال*الدروس النظرية12ن(

(ن1.1)حدد اإلشكالية التي يطرحها النص-1  

(ن2)الروحية، الصيامالقيم *اشرح ما تحته خط/المفاهيم-2  

(2)ومحمد الوضعية سبب االختالف بين علي استخرج من-3  

2  ربط محمد بين تهاون صديقه في أداء واجباته الدينية وضعف القيم الروحية وضح ذلك-4  

(ن2)في القرار الذي اتخذه علي رأيكما -1  

لتقوية القيم الروحية البد من اتباع عدة سلوكات، ميز في السلوكات التالية ما يقوي القيم الروحية وما يضعفها معلال -6

(ن2.1)اختياراتك  

قراءة جزء من القران كل يوم-  

أداء الصالة في الجماعة-  

http://www.9alami.com/


 

 

مساعدة صديق على الغش في االمتحانات-  

التضامن مع األطفال في وضعية صعبة-  

الرهبانية واالنقطاع الى العبادة-  

 ثانيا*التطبيقات)4ن(

183البقرة االية سورة( تتقونعلكم الذين امنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم ل يأيها)تعالى قال   

 (1)استخرج من النص حكم صيام رمضان-1

 (1)حدد من اآلية ما يفيد ان الصيام كان مفروضا على األمم السابقة-2

 2)عبادة روحية وجسدية سجل على الجدول االتي مظاهر ذلك اإلسالم، فهوللصيام منزلة كبيرة في -3

 

 

 أفعال روحية

 

 أفعال جسدية

  

 ثالثا*األنشطة)4ن(

فمنهم من يرى بان للقيم الروحية اثار في عالقة االنسان بربه *اثارالقيم الروحية*في مناقشة بين زمالئك اثير موضوع 

والبعض االخرتوجهه اتجاه االخرين محيطه،ومنهم من يراها موجها له في  فقط،  

الروحية في مجال عالقة االنسان اتجاه القيم بعض تحدد بطاقة تقنية  كإلنجازالتدخل بمساعدة صديقإثرذلك قررت وعلى 

 خالقه، نفسه، بيئته، غيره وإنجاز عرض للتوفيق بين اآلراء

انجز خطاطة تحدد فيها بعض القيم الروحية-1  


