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 خاص بالمترشحين الممدرسين واالحرار  

 مدة اإلنجاز المعامـــل المـــادة
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 (ن10):دعـــامـــــــــــــة القـــــران الكــــــريم 

 (ن5.0) . منعوكم :  صدوكم  -1

 (ن5.0)تميز المسلمون عن الكفار  –تفرقوا   :تزيلوا  -2

 (ن51)العمرة   أداءمن اجلها قصد المسلمون المسجد الحرام هي  الغاية التي -3

 (ن52)" . ذلك مثلهم في التوراة : "  إلى.... محمد رسول هللا :   "  اآلية المطلوبة  خالية من األخطاءالجزء من كتابة  -4

 (ن15).دعـــامــــــــــــــة الحــــــــديــــــــــث 

 (ن51). و  يقبل كل جواب  مناسب ...  -محميات  إقامة – اآلبارحفر :  أمثلتهاو من .  يقوم به المسلم بهدف نفع غيره في حياته و بعد مماته  كل عمل خير:  الصدقة الجارية   -1

 (ن51)... -القضاء على التلوث  - األخضرتساهم  الصدقة الجارية في المحافظة على البيئة من خالل  توسيع المجال   -2

 (ن00).تـــــداالـــــــوحـــــــ

 : األولالتمرين 

 (ن51).. و يقبل كل جواب مناسب  –الرغبة في تحقيق النجاح بوسائل غير مشروعة  -الفهم الخاطئ للحق    -1

 ( .ن 2... ) و يقبل كل دليل شرعي مناسب " من غشنا فليس منا "  -"   اإليمانالحياء من : "قال صلى هللا عليه و سلم . مراد في سلوكه  أوافقال   -2

 (.ن2. )الغش  و يقبل كل جواب مناسب  إلىعدم اللجوء  –. االعتماد على النفس  –التحلي بالحياء  –. و التواصل فيما يفيد   اإلعالماستخدام وسائل  -3

 ( .ن 1) و يقبل كل جواب مناسب  –الصبر  –السيطرة على مشاعر الغضب   -عدم السخط   -القناعة –باهلل  اإليمان –أ  -4

 (ن1)الذوق السليم و يقبل كل جواب مناسب   –االقتداء بالرسول صلى هللا عليه و  سلم في سلوكه   -التحلي بالحياء  –ب        

 : التمرين الثاني        
 :الجدول  -1

 تعريفه المفهوم

 واجب حمايته.ويتحمل أفراده جميعا.شترك في امتالكه كل المجتمعحق ي (ن 1) الحق العام

 ( .ن  1)  ...هم اشخاص عاجزون عن  تامين ضروريات  حياتهم الفردية او االجتماعية بصورة كلية او جزئية بسبب عاهة  لخاصةذوي الحاجات ا

 

        (ن 0.2)     تحقيق التوازن البيئي                     محاربة التلوث                                        األخضرالموات                            الزيادة في المجال  األرض إحياء  - 5   

  (ن2. ) صل بسهم بين الدليل الشرعي وما يناسبه -   3

  وجوب طاعة ولي األمر  -.                                                     ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث :) قال تعالى 

 الحفاظ على الصحة -(.                لذين ءامنوا أطيعوا هللا وأطيعوا الرسول وأولي األمر منكم ياأيها ا: ) قال تعالى. 

  من أساليب التواصل  -( .                                      يا أيها الذين ءامنوا ان جاءكم فاسق بنبإ فتبينوا :) قال تعالى 

 الجدول  -0   -  0التأكد من صحةالخبر-( .                                                          م بينكم افشوا السال: ) قال صلى هللا عليه وسلم (
  (ن1.0

 

 ضمان االستقرار االسري و تنمية االقتصاد  األجيرالوفاء  بحق 

  األمراضالوقاية من انتشار  وباء فرض الحجر الصحي على منطقة  بها

 لألبناءالتربية السليمة  رة المحافظة على الفط

 

 

 

 

 

 

C : SCS  4 

0 
 الصفحة

 

0 

 

radouane
Typewritten text
www.9alami.info

radouane
Typewritten text
www.9alami.info


