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 مدة اإلنجاز المعامـــل المـــادة

 0 التربية اإلسالمية
 ساعة واحدة
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6  
 (ن10):ن الكــــــريمدعـــامـــــــــــــة القـــــرآ

 (ن1.0) .  ونك على السمع والطاعةيعاهد:  يبايعونك تحت الشجرة   -1

 :الجدول  -2

 (ن10)   جزاء المبايعين سببها (ن1.0) اسم البيعة

   إنزال السكينة   -بالفتح القريب الجزاء -نيل رضى هللا  - مقتلهوإشاعةخبر  احتجاز  المشركين لعثمان بن عفان بيعة الرضوان
 (نيقبل من التلميذ جوابان صحيحا...) الوعد بالمغانم -

 

 (ن02)من األخطاء  من اآلية خاليا ة الجزء المطلوبكتاب -3

 (ن16).دعـــامــــــــــــــة الحــــــــديــــــــــث 

يقبل ... )فسيأو ن.مين ضروريات حياتهم الفردية أو االجتماعية بصورة كلية أو جزئية بسبب عاهة خلقية أو مرض بدني أو عقليهم أشخاص عاجزون عن تأ:   الحاجات الخاصة وذو -1

 (.ن10)( كل جواب  مناسب

 (ن10)( يقبل كل جواب  مناسب. )االنفاق عليهم –الصحة  –الحماية  -التربية والتعليم -الرعاية –الكفالة  –الحضانة : المقترحات  -2

         (ن00).تالـــــــوحــــــــــــدا

 : األولالتمرين        

 (ن16) لتوازن البيئي والصحة ،وبين إنشاء مصانع على حسابهماالتعارض بين المحافظة على ا: المشكلة  -1

 .هو ذلك التكامل الوظيفي والترابط الدقيق الذي خلق هللا عليه الوجود: التوازن البيئي  -2

 . (ن 10)  .بقاء العناصر الطبيعية على حالها كما خلقها هللا تعالى دون تغيير: أو هو 

 (ن10) (يقبل كل جواب  مناسب... )رأ على أحد مكونات الوسط البيئي والذي ينتج عن النشاط االنساني المدمرهو التغيير السلبي الذي يط: التلوث 

 (ن10.)( يقبل كل دليل قرآني مناسب ( )والتفسدوا في األرض بعد إصالحها) الدليل قوله تعالى  (.ن10)أنا أعارض هذا الرأي  : الموقف  -3

 .(ن16)( يقبل كل جواب  مناسب... )األمراض الفتاكة –االختناقات  –االوبئة  –مم التس: أثر الثلوث على صحة االنسان  -4

تشجيع الصدقات الجارية ذات  -عيمراعاة التوازن البيئي في المشار -مصانع غير ملوثة بناء:ظة على البيئة مع االستشهاد التوفيق بين الرأيين المتعارضين باعتماد وسائل المحاف -5

 (ن16)( يقبل كل جواب  مناسب). يسير إحياء االرض المواتت –الصبغة البيئية 

 :التمرين الثاني 
 :الجدول  -1

 لالستفادة منهاتوجيه إسالمي  نوعها وسائل اإلعالم 

 
 تلفاز

 

 (ن1.0) وسائل سمعية بصرية

 

الدينية   عدم االنشغال بها عن أداء الواجبات    -ضار مراقبة هللا تعالى   حاست-

 (ن1.0)  (يقبل كل توجيه مناسب)     .والدنيوية    

 
 جرائد

 

 (ن1.0)   وسائل مكتوبة ومقروءة

 

قراءة مايغني معرفة المسلم  -اختيار المنشورات التي تعالج أمور المسلمين   -

 (ن1.0)   (يقبل كل توجيه مناسب.           )ويقوي إيمانه
 

 صل بسهم      -2

 إفشاء السالم                         .                                                                                                                ن1.0. حفظ العقل 

 تحريم الخمر                                                            .                                                                             ن1.0 .من أساليب التواصل 

  الحياء والتواضع                                                          .                                                                           من المقاصد السامية إلمارة
 ن1.0.المومنين

 دينية لألمة توحيد المرجعية ال                          .                                                                                  ن1.0جمال السلوكمن 
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