
 

 

  امتحانات نيل شهادة السلك اإلعدادي
  االمتحان الجهوي الموحد

 

 
 .التربية اإلسالمية:المادة

 

 

 

1 
 

2 

 2112 يونيو:دورةــــــــال
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 1:   لـــــــالمعام

 

 

 الموضوع
 

 

 بسم هللا الرحمن الرحيم                                                               
 

 :القرآن الكريم 

 أشداء على الكفار رحماء بينهم    محمد رسول هللا والذين معه ﴿ : يقول هللا تعالى في سورة الفتح                 

 . ﴾هم ركعا سجدا  يبتغون فضال من هللا ورضوانا سيماهم في وجوههم من اثر السجودــتري               

         22من اآلية                                                                                         

 : يعما يل بأجثم  اقرإ اآلية  القرآنية بتأن   

 ن 1.2……..…...... ………… .....…......…………(..الكفار:)كلمة فيقاعدة التالوة حدد  –1    

   ن2….. ..:...بين أوصاف النبي صلى هللا عليه وسلم وأصحابه كما وردت في اآلية من خالل اآلتي  –2    

  في عالقتهم بربهم

  في عالقتهم ببعضهم البعض

  في عالقتهم بالمشركين

 

 ن11.2..............................﴾ليغيظ بهم الكفار....﴿ :إلى قوله تعالى اآلية القرآنية واصل كتابة  –3    

 :  الحديث النبوي الشريف -  

 : النبي صلى هللا عليه وسلم ،قال قال عن أبي هريرة رضي هللا عنه  -       

 .البخاري  االمامرواه ( اإليمان بضع وستون شعبة والحياء شعبة من اإليمان)               

 ن 2...............................................................أثر الحياء على اإلنسان المؤمنبين  -            
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 الثالثة إعدادي: وىـــــالمست
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  1:   لـــــــالمعام
 

 :الوحدات التربوية 
 
 والمجتمع المسلم الفاضل  بناء الشخصية اإلنسانية المتوازنةيستهدف اإلعالم المتشبع بالقيم اإلسالمية "  -1

 وينأى عن التعريض....قول الزورالمتماسك بالخير والتسامح والعدل والعفة والطهارة والترفع عن 

 ...اإلسالمية التبيح النشر إذا كان من شأنه إشاعة الفاحشة أو الفضائح  ةوالشريع.والتشهير بالناس     

 ".كما تحمي األعراض وال تبيح التعدي عليها    

 اإلعالمية وتطويرها محمد شلبي، تخطيط السياسات                                                          

 :المطلوب   

 ن1.................................................................................................................. اشرح ماتحته خط  –1-1

   ن 2.........................................................استخرج من النص أربع قيم إيجابية ينبغي أن يتحلى بها رجل اإلعالم 2-–1

  ن 4...............................................مع الناس  اذكر أربعة أساليب  من أساليب تواصل الرسول صلى هللا عليه وسلم –2 

 ن3..................................................................................مع التعليل ،في الخانة المناسبة (  x) ضع عالمة  -3 

 التعليل المناسب خطأ صحيح  التصرف

    .شاب يفرط في األكل لينمو بسرعة -

شخص يشكو من مرض فنصحه  -

 .زميله بتناول الخمر

   

تربية الدواجن على أسطح المنازل  -

 .من مظاهر الذوق السليم

   

  

   ن2..........................استخدام األنترنيت من ضرورات العصر لكن هذا االستخدام اليخلو من سلبيات ،اذكر أربعا منها –4  

 تغطية –زيارة الطبيب  –نظافة المسكن  -:بالترسيمة أسفله العالجية والتوجيهاتالوقائية ميز فيما يلي بين التوجيهات  –2  

 ن 2.....................................................................................................تجنب تلويث المياه –األواني        

 العالجيةالتوجيهات  الوقائيةالتوجيهات 

 

 

 

 

       .ول على ورقة التحريراضرورة نقل الجد: مالحظة        

                                                                                                                                                      وما توفيقي إال باهلل                                                                                              
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