
 

 

 

 1:  المعامل            التربية اإلسالمية    المادة
 ساعة واحدة: مدة اإلنجاز    السنة الثالثة ثانوي إعدادي   المستوى

 

 (ن41)الوحدات :  أوال
 الوضعية التقويمية 

الفيسبوك  مع بعض زمالئك  ، أبديت من خالله قلقك على بعض  دخلت في حوار عبر صفحتك على 
الظواهر التي ترى فيها تهديدا لوظيفة المؤسسة التعليمية و مسا بكرامة المتعلمين ؛ مثل اإلدمان على 

وعلى المواقع اإلباحية المخلة بالحياء ،وتقليد بعض الشباب المنحرف في لباسهم و قصات  المخذرات
ولكن أحد زمالئك على ... شعرهم الغريبة ، وكذا التلفظ بعبارات ساقطة أثناء مرور بعض التلميذات 

 .ربتهابالنسبة للمراهقين و الداعي للقلق من وجودها أو محا الفيسبوك اعتبر هذه السلوكات عادية
 

 :تأمل الوضعية جيدا ثم أجب عما يأتي 

 .(ن3) .  مع التعليل المناسب، د في الوضعية من أراءمما ور حدد موقفك .1
 (ن1) .استخرج من الوضعية سلوكين يدالن على انحراف الفطرة  .2
وسيلتين من وسائل المحافظة على الفطرة على الفيسبوك لزمالئك من خالل صفحتك  قدم .3

 (ن1).
 (ن3) . على الصحة وبين لهم الحكمة من تحريمها المخدراتبين لهم خطورة  .4
 مناسبتعامل مع األنتربيت مستدال بنص شرعي إلى ضابطين من ضوابط ال زمالءك أرشد .5

 (ن2)
 (ن1) .عرفهم بفضيلة الحياء وبين لهم  أثرين له على صاحبه  .6

 

             

 أكاديمية جهة الشاوية ورديغة                         

 

 

 

 

 الصفحة
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 االمـتـحـان الـجـهـوي 

 لنيل شهادة السلك اإلعدادي
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 (ن2)من خالل صفحتك وسيلتين شرعيتين لتحقيق الصحة النفسية من االستدالل المناسب بين .7
 (ن1) . اقترح على أصدقائك وسيلتين شرعيتين للحفاظ على البيئة .8

 

 

 (ن4: )دعامة القرآن الكريم 

إذ يبايعونك تحت  المومنينلقد رضي هللا عن  : قال تعالى    -1

فأنزل السكينة عليهم و الشجرة فعلم ما في قلوبهم 

ومغانم كثيرة ياخذونها و كان هللا . أثابهم فتحا قريبا 

 من سورة الفتح 81-81اآلية   احكيمعزيزا
 (ن5.5) .بين قاعدة التجويد فيما تحته خط  -
 (ن5.5) .مغانم  –السكينة : اشرح  -
 (ن1) .منين لنعم التي أنعم اهلل بها على المؤا حدد من خالل اآليتين -
 (ن2) . مغفرة و أجرا عظيما ....إلى...محمد رسول اهلل  : اكتب من قوله تعالى  -

 (ن2) :دعامة الحديث النبوي الشريف 

على المؤمن ، تقضي عنه دينا ،تقضي له حاجة ،تنفس  إدخال السرور فضل العملمن أ    :قال   -3
  .له كربة 

 . الحديث الشريف مضمونحدد  -1
 .منه  استخرج قيمة و حكما -2
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