
 
 

 
  

   

                                      وزارة التربيت الىطىيت      
 المىضـــــىع                                                                           

 

العلىم اإلوساويت           :  المسلك / الشعبت    
                                                                                                                    

 2 :              المعاملد30س 1:  التربيت اإلسالميت                        مدة االوجاز:       مـــــادة

1 
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الدروس الىظريت  :أوال

سىريهم آياحىا في اآلفاق وفي أوفسهم حخى يخبيه نهم أوه انحك أو "   53 لال هللا حعانى في سىرة فصهج اآليت 
 "نم يكف بربك أوه عهى كم شيء شهيد 

  ن1 .                                         اآلفاق ـ  اذكر فائدحيه نهخفكر في مهكىث هللا:       ـ اشرح1  
 ن1.                                                                    اسخخهص مضمىن اآليت انكريمت ـ  2  

 ( نقط 6 )    :الىضعيت التقىيميت : ثاويا
طارق المتأثر كثٌرا بالحضارة الغربٌة، وٌوسف المتعصب لثقافته : جرت مناقشة داخل فصل دراسً بٌن تلمٌذٌن

اإلسالمٌة، رأى طارق أن الضرورٌات الخمس ووسائل حفظها التً قررها الشرع لكً تسود القٌم الروحٌة فً المجتمع 
وفً رد . تقٌد مطلقا حرٌة اإلنسان وتمنعه من التمتع بحقوقه، وتحول دون تحقٌق تقدم حضاري وإبداع حداثً لمجتمعنا

إن الحضارة الحدٌثة مروق كلً عن الدٌن وخروج عنه ولٌس فٌها ما ٌنفع أو ٌصلح : فعل سرٌع علٌه قال ٌوسف
أال ترى ارتفاع نسبة الجرٌمة بسبب ازدٌاد عدد المدمنٌن على . لمجتمعنا ألنها أخرجت اإلنسان عن قٌمه وأخالقه 

الخمر والمخدرات؟ وكذا ارتفاع عدد الوالدات غٌر الشرعٌة بسبب الفاحشة؟ وأن بعض األبناء ال ٌجدون حرجا فً 
. إٌداع آبائهم دور العجزة؟ تدخل األستاذ لٌبٌن لهما بأن الحقٌقة سوف ٌطلع علٌها الجمٌع من خالل الدرس المستهدف

 
 :اقرأ الوضعية وأجب عن المهام المطلوبة منك 

  ن0.5.                                                  حدد بوضوح موضوع المشكل بٌن طارق وٌوسف -1
  ن0.5.                                عرف لطارق المتأثر بالحضارة الغربٌة معنى الضرورٌات الخمس -2
  ن1:                      اطلب من ٌوسف تعبئة الجدول التالً لمساعدة طارق على الفهم الصحٌح للدٌن -3

 الدلٌل الشرعً    وسٌلة حفظها ضرورتان من الضرورٌات الخمس

   العقل

   النسل

 
 ن 1.                              ـ أعرض أمام طارق أربعة من حقوق اإلنسان دعا اإلسالم إلى احترامها4

ـ ساعد ٌوسف فً إقناع طارق بأن حفظ الضرورٌات الخمس فً اإلسالم ال ٌتعارض 5

 ن 1.                                                                                             مع حقوق اإلنسان

 ن 0.5.                           ـ استعر دفتر ٌوسف لكتابة مفهوم القٌم فً اإلسالم كما درسهم األستاذ إٌاه6

  0.5. ـ  بٌن من خالل الوضعٌة صٌغة التحول التً طرأت على قٌمة معاملة الوالدٌن مع بٌان أحد أسبابها7
ـ استشهد بحدٌث نبوي شرٌف من خالل عرضك للسلوك الشرعً اإلسالمً المالئم إلنجاب األوالد 8              

 ن 1.                                                                                        الذي ٌبرز فٌه تعفف المسلم وحٌاءه

 ( نقط 2 ):   التطبيقاث: ثالثا

 "اي أهيا اذلين آمنوا أطيعوا هللا وأطيعوا الرسول وأويل األمر منمك : " 59.إن قوله تعالى فً سورة النساء اآلٌة

 .ٌدل على عالقة وطٌدة بٌن القرآن الكرٌم والسنة النبوٌة الشرٌفة    

  ن0.5.                                         ـ قدم تعرٌفا اصطالحٌا لكل من القرآن والسنة1    

  ن0.5.         ـ بٌن المجال الذي ال ٌمكن إدراكه إال من خالل القرآن والسنة مع مثال منه2    
 

 
 

شهــــــادة البكــالىريـــا امتحـــــــان ويــل    
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مؤكدة لما  ): ـ اختر فً الجدول وجه تكامل السنة مع القرآن فً الحالتٌن من بٌن األوجه التالٌة3

 ( موضحة لمشكله – مخصصة لعامه – مفصلة لمجمله – مقٌدة لمطلقه –جاء فٌه 
                                                                                                                                                                                                                                                               (ينقل الجدول الى ورقة التحرير  )                      
  وجه التكامل   النص الحدٌثً     النص القرآنً

وأقٌموا :" ٌقول تعالى
الصالة وآتوا الزكاة 

واركعوا مع 
سورة " الراكعٌن

 43.اآلٌة.البقرة

صلوا :" قوله صلى هللا علٌه وسلم
رواه " كما رأٌتمونً أصلً

 .البخاري

 

من بعد :"ٌقول تعالى
وصٌة ٌوصً بها أو 

سورة " دٌن

  11.اآلٌة.النساء

 قوله صلى هللا علٌه وسلم فً     
الثلث والثلث كثٌر إنك :" الوصٌة

إن تذر ورثتك أغنٌاء خٌر من أن 
 اإلمام موطأ )"تذرهم عالة ٌتكففون

 (مالك

 

  

  ن                 4األنشطة                                                                     : رابعا

 :أجب اختيارا عن أحد النشاطين التاليين
 ".التشرٌع الجنائً اإلسالمً ومنهجه فً حفظ الحقوق: " قمت بدور المسٌر فً ندوة موضوعها -1

عن هاته الندوة مشٌرا إلى المحاور التً تناولتها  (ثمانٌة أسطر  )واكتب تقرٌرا وصفٌا موجزا 
 .       والخالصات التً اختتمت بها

". التشرٌع الجنائً اإلسالمً ومنهجه فً حفظ الحقوق : " قمت بدور المسٌر فً ندوة موضوعها -2
رأٌك فً كٌفٌة     / رأٌك فً كٌفٌة جمع المعلومات : - قوم منتوج النشاط المنجز وفق الخطوات

.    رأٌك فً لغته وعدد فقراته/  رأٌك فً المحاور التً تضمنها التقرٌر –. توظٌف المعلومات
                                                                              

  ن6السيرة النبوية العطرة                                                       : خامسا

ولد فً أشرف بٌت من بٌوت العرب، فهو من أشرف فروع قرٌش، وهم بنو هاشم، وقرٌش أشرف " ... 
قبٌلة فً العرب، وأزكاها نسبا، وأعالها مكانة، وقد روي عن العباس رضً هللا عنه، عن رسول هللا 

 ...." إن هللا خلق الخلق، فجعلنً من خٌرهم من خٌر فرقهم: صلى هللا علٌه وسلم أنه قال

  ن0.5.                                     بٌن فً صٌغتٌن أحوال ٌتم الرسول صلى هللا علٌه وسلم -1
  ن1.    اكتب أربعا من خصائصه العامة صلى هللا علٌه وسلم خالل نشأته فً صحراء بنً سعد -2
  ن0.5.                  اذكر صفتٌن له صلى هللا علٌه وسلم كانتا وراء حل حادثة الحجر األسود -3
 حدد ظروف وعدد مرات سفره صلى هللا علٌه وسلم خارج مكة، مع بٌان عمره  -4

  ن     1.5.                                                                           الشرٌف فً كل سفر
 ن 2.5.                 ـ اذكر خمس عظات ذكرها المؤلف فً نشأة الرسول صلى هللا علٌه وسلم5      
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