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ن 4:                                                                                                  دعامة القرآن الكريم  -  I 

وعدكم هللا مغاوم كثيرة تأخذووها فعجل لكم هذي وكف أيدي الىاس عىكم ولتكىن آية للمؤمىيه ويهديكم : قال هللا تعالى 

   27-20/سورة الفتح"                            صراطا مستقيما 

ن   1كف   / مغانم : اشرح - 1  

ن1ما نوع الغنائم التً عجلها هللا للمؤمنٌن؟ محددا السبب ؟  - 2  

  ن1.  إدغام النون الساكنة ، وآخر إلخفائها : استخرج من النص القرآنً مثال لكل من - 3

ن1" حمٌة الجاهلٌة .........إلى .........ولوال رجال مؤمنون ونساء: " أكتب مع الشكل التام من قوله تعالى - 4  
 

ن 2:                                                                                                        دعامة الحديث /-   II  

: ثالثة أنا خصمهم ٌوم القٌامة : قال هللا تعالى : " عن أبً هرٌرة رضً هللا عنه عن النبً صلى هللا علٌه وسلم قال - 

 البخاري  أخرجه" رجل أعطى بً ثم غدر، ورجل باع حرا فأكل ثمنه ، ورجل استأجر أجٌرا فاستوفى منه ولم ٌعطه أجره

                    ن0.5:  حدد معنى األجٌر - 1

 ن0.5ما هً عقوبة عدم الوفاء بأجر األجٌر ؟  - 2

 ن                       1أذكر حقٌن من حقوق األجٌر وواجبٌن فً واجباته فً اإلسالم ؟  - 3
 

III -/  ن 14:                                                                                                              الوحدات 

 ..."  مظاهراألمراض النفسٌة كثٌرة ومتنوعة منها القلق االكتئاب التوتر -   "1

 ن1.5:   عرف الصحة النفسٌة - أ
 ن1.5ما هً وسائل المحافظة علٌها ؟  - ب

  ن3: حدد الدلٌل الشرعً لكل قٌمة من القٌم التالٌة - 2
 

 دلٌلها الشرعً القٌم اإلسالمٌة

  التتبت  فً تصدٌق األخبار 

  اجتناب الغلظة والفضاضة فً التواصل 

  ........حماٌة أعراض المسلمٌن وأموالهم ودمائهم
 

 ن2وسائل اإلعالم المكتوبة         / كفالة الٌتٌم : عرف ما ٌلً - 3

  ن2: مٌز فً جدول ما ٌدل على الطب الوقائً وما ٌدل على الطب العالجً - 4

 . الحجر الصحً – اإلسعافات األولٌة – األمر بالتداوي –عدم اإلسراف فً الطعام 
 
 

 الطب العالجً الطب الوقائً

  

   ن3:              أذكر حقٌن من حقوق ذوي االحتٌاجات التالٌة- 5

 حقوقهم ذوي الحاجات الخاصة

  المرضى المعاقون 

  األرامل واألٌتام 

  المشردون 
 

  ن1:   مثل ألسلوبٌن من أسالٌب الرسول صلى هللا علٌه وسلم فً التبلٌغ والتواصل- 6

 .تنقل الجداول إلى ورقة التحرٌر :        مالحظة
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