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 02/21/0241تاريخ اإلنجاز:                 للمستوى:الثالثة إعدادي                        41/41السنة الدراسية: 

 

 I -الوحدات   :                                                                                                               41ن 
 

 :هللا سبحانه المسلم أمرا قط فوق طاقته قال سبحانه وتعالى  أمرعلى مبدأ التيسر فما  اإلسالميةتقوم التشريعات 

 َوَلَديْ  ُوْسَعَهاَنْفًسا إاِلا  ُنَكلِّفُ  وال }
لذا راعى الشرع الحكيم حاالت  26 اآلية:المؤمنون  { َوُهْم اَل ُيْظَلُمونَ  َنا ِكَتاٌب َيْنِطُق بِاْلَحقِّ 

 أنصحته، عن ابن عمر  اإلنسانليحفظ على  التكاليففرخص الرخص وخفف  اإلنسانالعجز والمرض التي تصيب 

هللا  مسند عبد، مسند أحمد، كتاب مسند المكثرين من الصحابة( رخصههللا يحب أن تؤتى  إنرسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال:) 

يصوم،حتى يصح  أنوز للمريض جالشرط األساسي في كل تكليف القدرة البدنية، فال ي أن إذن، فالمالحظ بن عمر

نا في سفر فأصاب رجال منا خشي على نفسه الهالك، فعن جابر قال : خرج إنويقضي ما فاته، وال يجوز للجنب الغسل 

 وأنتحجر فشجه في رأسه ثم احتلم، فسال أصحابه فقال: هل تجدون لي رخصة في التيمم؟ فقالوا: ما نجد لك رخصة 

 إذسألوا  أاللهم هللا فمات، فلما قدمنا على النبي صلى هللا عليه وسلم أخبر بذلك فقال : )قتلوه قت فاغتسلتقدر على الماء، 

 أبي داود كتاب سننيتيمم ويعصب على جرحه خرقة ثم يمسح عليها ويغسل سائر جسده(  أنكان يكفيه  اإنملم يعلموا 

قد شكل هذا الوعي  و بأرواحهم. فهذا تحذير نبوي لكل من يتالعب بصحة الناس ويستهين الطهارة باب في المجروح يتيمم

 .اإلسالمنواة صلبة لتطور مجال الرعاية الصحية في 

************************************************************************************************ 
 

                                                              :اشرح ما تحته خط-1

 االعتبارات الصحيحة في سن القوانين الشرعية  :   نمادج من استخرج من النص -0

         :                                                       بين العالقة بين الرعاية الصحية ومبدأ االستطاعة مع التكاليف -3

                                     برخص الدين :  د في األخدوضح موقف الرسول صلى هللا عليه وسلم ممن تشد -1

 :اجراءات(3العملية ، للمحافظة على الصحة مستدال على أحدها. ) اإلجراءاتجانب ما ذكر في النص اذكر بعض  إلى-1

  : في الخانة المناسبة تميز بها حقوق األجير وواجباته xأجيرا عنده، ضع عالمة  يراقب مستأجرلفت انتباهك وجود  -6

 

  حق  األجير واجب األجير

العملاألمانة واإلخالص في     

 اجتناب الغش  

 أداء الحقوق واجتناب االذاية  

 احترام وقت العمل  

 : المادية والمعنوية  ابرز من خالل الجدول بعض حقوق دوي االحتياجات الخاصة -7  

 ذوي الحاجات الخاصة المعطيات الحقوق

 العالج الشامل -1 

 االطمئنان النفسي -6

 التكافل االجتماعي-3

 إلعاقتهمالتعليم المناسب -4

 األطفال المتشردون 

 

 كر ثالث إجراءات عملية للتعامل مع وسائل اإلعالم برمتها :ذا -8
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 II/-  دعامة القرآن :                                                                                                          1ن 

 

 سورة الفتحمن  .."فتصيبكم منهم معرة بغير علم أن تطئوهمولوال رجال مؤمنون ونساء مؤمنات لم تعلموهم "

 
 

                                                                                                                         / معرة  تطئوهم:  اشرح  -4

                                                                                                          :  أعاله )اشرحها(  اآليةفسر  -0

        :  استخرج من اآلية أعاله حسب المطلوب مثاال -3

 
 

 ميم الجمع الساكنة إدغام النون الساكنة إدغام

 
 

 

                                                                                                       
 :  خر الجزء مع الشكل التامإلى آ أعالهأتمم اآلية  -1 

 
 

III /-  ن 0                                                                                           :  دعامة الحديث الشريف 

 
 

ال يدخلهم الجنة، وال  أنقال : قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : أربعة حق على هللا - رضي هللا عنه–عن أبي هريرة 
 ق لوالديه.اكل مال اليتيم بغير حق، والعنعيمها: مدمن خمر، وآكل الربا، وآيذيقهم 

 البيوع.ي المستدرك.كتاب ف الحاكم اإلمامأخرجه                                                                                         

 
 

 باليتيم اهتماما كبيرا، بم توعد هللا تعالى من يعتدي على حقوقه؟  اإلسالماهتم  -4

  الخمر.تحدث في سطرين عن اآلثار السلبية لشرب  -0
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