
                                                                                              
                                                                                                      ةمدة اإلنجاز: ساع                        التربية اإلسالميةمادة 

 41/50/4531تاريخ اإلنجاز:                 للمستوى:الثالثة إعدادي                        31/31السنة الدراسية: 

 

 I - دعامة القرآن الكريم :                                                                                                    1ن 

 يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في ق لوبهم ف أنزل السكينة عليهم  إذلقد رضي هللا عن المؤمنين  " قال هللا تعالى:
 81-81سورة الفتح/                           "وأتابهم فتحا قريبا                                                                         

 تأمل اآليتين الكريمتين ثم اجب عن األسئلة : 
    ن3                                             :قاعدتين للتجويد حسب الجدول  (استخرج من: )ومنغانم كثيرة ياخذونها -8

 Iالقاعدة  ............. محلها  .....................

  IIالقاعدة ............... محلها .....................

ن3                                                                     مغانم          -يبايعونك        اشرح حسب السياق : -4  

  ن5.0  :                                                                                                           ما سبب البيعة -1

ن3.0                                    : عذابا أليماإلى.........هم الذين كفرواأكتب مع الشكل التام من قوله تعالى : "  -1  
 

 /-  دعامة الحديث :                                                                                                           4ن 
عن أسامة بن زيد)ض(قال: قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : "الطاعون آية الرجز، ابتلى به اناسا من عباده، فاذا سمعتم 

 وقع بأرض وانتم به فال تفروا منه" أخرجه مسلم. وإذاليه ع به فال تدخلوا 
  :                آية الرجز = عالمة العذاب.                / الطاعون = مرض معدي. شروحات مساعدة

                    ن3                                                                                                     :  استخرج معنى الحديث  -3

             ن5.0                                                                                       استنبط الحكم الشرعي الوارد فيه:   -4

                        ن5.0                                                                                             استخلص القيمة الصحية منه : -1
 

III /- ن 13                                                                                                 : المدروسة  الوحدات 
 

  الوضعية االختبارية : 
 

حياته صعبة للغاية، وانعكس  فأصبحتبصرية مفاجئة جراء حادث شغل، حيث كان يعمل أجيرا،  بإعاقةأصيب جارك مصطفى 
والتشاؤم من المستقبل، خاصة بعدما علم بخبر طرده من  واإلحباطذلك على صحته الجسمية والنفسية، فأحس بالوحدة واليأس، 

لكن أحد أصدقائه االعتماد على ما يقدمه له بعض المحسنين من صدقات جارية،  إلىالعمل دون تمتيعه بكل حقوقه، مما اضطره 
 .مر فقررت توجيههاقترح عليه االلتحاق بمؤسسة لذوي االحتياجات الخاصة، والتي ترعاها إمارة المؤمنين، استشارك في األ

 

                                     ن3.0                                                                                     :حدد القضية التي تناقشها الوضعية    -8

  ن 4                                           إمارة المؤمنين  –الصحة النفسية :  المصطلحات التالية تعريفا شرعيا عرف  -4

 ن 3.0                                                 استخرج من الوضعية ما يدل على تدهور الصحة النفسية لمصطفى :  -1

  ن 3                                                : ما هو الضامن للحق بين العامل ورب العمل وخاصة في حوادث الشغل  -1

 ن 4                                                                                 انطالقا مما درست أتمم تعبئة الجدول التالي :-0

 امارة المؤمنين

 الغايات األسس

- 
- 

- 
- 

 ن 1                                                                                                امأل الجدول أسفله بما يناسب : -6

 

 ن 4                         عن دور الحياء والتواضع في سالمة المجتمع من االنحرافات...( في بضعة أسطر كتابة)عبر  -7

  
 التحرير.تنقل الجداول إلى ورقة  للتنظيم وتخصص نقطة مالحظة:                                                                 

  
 التصرفات

  الموقف
 مرفوض / مقبول التعليل المناسب

   ..بت من صحتهدون التث  إسالمي لعالممجلة تنشر خبرا مسيئا 

   العمل. إنهاءبعد  إال والمستأجربين األجير  األجرةعدم االتفاق على 

   وابنته لفلم مخل بالحياء باسم الحرية واالنفتاح أبمتابعة 
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