
 

 

  التربية اإلسالمية
  2: مراقبة مستمرة رقم

  2011/2010: السنة الدراسية        ثانوي إعدادي السنة الثالثة                  ..........................:   االسم
  د45:مدة- 29/04/2011بتاریخ                 الثاني األسدوس  :......الفوج     ........................:النسب 

 
  :دعامة في القرآن الكریم / 

   :قال اهللا تعالى 
سنة اهللا قد خلت ولن تجد لسنة اهللا تبديال، هو الذي كف أيديهم عنكم وأيديكم عنهم ببطن مكة "   

  23/24الفتح سورة                           " من بعد أن أظفركم عليهم، وكان اهللا بما تعملون بصيرا
  ن1:  اشرح / 1

  ...………………………………………………………:أظفركم ⋇ ...........................................:خلت ⋇
  
  ن2 : استخرج المضمون العام لآلیتین/ 2

   ⋇......................................................................................  ....................................                      

  ن2 : استخرج من اآلیتین ما یلي/ 3
  

  ...................................................................................................:حالة إلخفاء النون الساكنة

  ............................................................................................:حالة إلظھار میم الجمع الساكنة 

  ن2: أكتب من قولھ تعالى / 4

  .....................................................................................................ھم الذین كفروا وصدوكم

.................................................................................................................................

  "ھم عذابا ألیمانم..............................................................................................................

II /داتــــــوحـال   :  
﴾                                                    حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير اهللا به ﴿  : قال اهللا تعالى

  ن 1: ما الحكمة من تحريم األطعمة و األشربة في اآلية / 1
.................................................................................................................................   

  ن 2:   ميز في الجدول أسفله األطعمة الطيبة من األطعمة الخبيثة مما يلي/ 2
زيت زيتون / من جبل فمات لحم خروف تردى /لحم األرانب الغابوية / عصير عنب خالص 

  .اختلط بخمر فلم يغير طبيعته 
  أطعمة خبيثة  أطعمة طيبة
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  ن1: استخرج من النصين الشرعيين وسيلتين لتنمية الصحة النفسية/ 3

  ......................................................أال بذكر اهللا تطمئن القلوب :" قال تعالى*

  ..................................."ارض بما قسم اهللا لك تكن غنيا: "عليه وسلمقال صلى اهللا * 

  ن1أذكر عالمين عربيين أنجبتهم الحضارة العربية في مجال الطب وزيادة ؟ / 4

................................................................................................................  

  ن2:  استنبط من األحاديث التالية ما تتضمنه من توجيهات صحية في مجال السلوك الوقائي/ 5

  :قال صلى اهللا عليه وسلم

  .......................................................:............الطهور شطر اإليمان - 

  ............................................:......تنامونال تتركوا النار في بيوتكم حين  - 

  :..................................................الحمى من فيح جهنم فابردوها بالماء - 

  ..........................................:.................ال يوردن ممرض على مصح- 

   "أنا وكافل اليتيم في الجنة كهاتين، وأشار إلى السبابة والوسطى: قال صلى اهللا عليه وسلم / 6
  أخرجه البخاري

  ن2: المفهوم التاليعرف  -أ

  ............................................................................................................................... :ذوي الحاجات الخاصة* 

....................................................................................................:المؤمنين مارةإ *  .......................................  

  ن4امأل الجدول التالي انطالقا من تعلمك ؟  -ب

 

  ذوي الحاجات الخاصة
  

  بعض الحقوق
  

  الدليل الشرعي
  

  المعاقونالمرضى 
  

  
-  
  
-  

  

  
  ) اليتيم( الطفل المهمل 
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