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مــــادة امرتبية الإسالمية
مدة الاجناز  :ساعة واحدة

الأاكدميية اجلهوية نلرتبية وامتكوين
جلهة بين مالل  -خنيفرة
املديرية ا إلقلميية لأزيالل
اثنوية حامن امفطوايك الإعدادية

املعامل :

الامس امعائـــــيل ......................... :
الامس امشخيص ......................... :

امقســــــــــــــــــم ......................... :

امرمق امرتتيـــــيب .......................... :

()2

   

امصفحة 2/2 :

الوضعية التقويمية :

داخل مؤسستك أثار انتباهك بروز جمموعة من الظواهر السلبية كاألنانية والسب والنفاق والعنف بشىت أنواعه ...مما يدل على وجود
احنرافات نفسية وسلوكية يف صفوف بعض املتعلمني بالرغم من انتمائهم لدين االسالم ..قررت ومبعية زمالئك يف القسم األخذ بزمام املبادرة
لوضع برنامج عمل للتحسيس بأمهية " قيم اإليثار والتضحية والتقوى يف حياة املتعلم " عمال بقوله تعاىل:

﴿     

﴾                   

تأمل (ي) في الوضعية أعاله جيدا  ،وأجب (ي) عن األسئلة اآلتيـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـة :
)1

اشزح (ي) خسب السياق الكلمات التي ثدتها خط :

(1ن)

_................................................................ .  _ ...............................................………………….............   
)2

بين (ي) هوع املد في م ـ ـ ـا ًلي:

(2ن)

)3

ــــ ...........................................…................……............ 

مقدار حركاثي :

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

ــــ ........................................................................... 

مقدار حركاثي :

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

اسحخلص (ي) ما ٌسحفاد شزعا من آلاًة الكزٍمة أعاله :

.................................................................……………………............................ ...................

...........................................................................................................................……....……………….............................................

(2ن)

)4

( 3ن)

)5

عزف (ي) بالليم التي يهدف البرهامج إلى الحدسيس بها :


........................................................................................................................……....….........……………......................................



............................................................................................................................…...….................………………...........................



............................................................................................................................…...….................………………...........................

بين (ي) سبب اخحيار الحالميذ للحدسيس بؤهمية الليم املذوور أعاله :

....................................................………………...............................................

............................................................................................................................……...……………….............................................

(1ن)

)6

اسحدل(ي) بآًة من سور الحشز ثدل على الحكم ألاجي " :

وجوب الدعاء بالمغفرة والرحمة للسابقين أالولين الى ليمان وهشر الدي ـ ـ ـ ـن ".

قال تعالى ..................................................................................................................................... ..........................…..…..……............................... :
( 2ن)

............................... ........................................................................................................... ........……………………............................ ...................
)7

كيف جعمل بؤسماء هللا الحسنى في خياثك اليومية مع الاسحدالل الشزعي :

.......................................……………………............................ ...................

............................... ....................................................................................................................……………………............................ ...................
( 2ن)

.............................. .........................................................................................……………………............................ ...............................................
)8

أصل(ي) بسهم م ـ ـ ـ ـ ـا ًلي :

-

( 2ن)

)9

ثلمٌذ ثخلى عن الكسل واالثكال على زمٌلي
اسجـ ـ ـ ـ ـاذ ًعلم ثالمٌذى حجى خارج وقت عملي
امراة ثدبر شؤوهها وثعطي كل ذي حق حق ـي
شـ ـاب ًحرص دوما على ادائ شعائـ ـ ـ ـ ـ ـ ـر دًوـي

امأل(ي) الجدول آلاجي بما ًناسب مع العلم أن ثمن الغزام الواخد من الذهب في السوق هو  033 :درهما .
أ
اموال الزكاة

( 3ن)

العبادة غاًة الخل ـق
اإلًثار والجضحٌ ـ ـ ـ ـ ـ ـة
الجخطٌط والجوظٌم
الهجرة المجج ـ ـ ـ ـ ـددة

الوصاب فيها

وقت وجوب الزكاة فيها

مقدار الزكاة الواجب اخراجه موها

 66.666درهمـــــــا
 566غزاما من الذهب ( للتجارة )
 1866كلغ من الزرع ( السقي بالمطز )

( 2ن)

)16

اكترح(ي) أربع وسائل للحد من الظواهز السلبية املذوور في الوضعية أعاله :
_ ....................................…… ......……………….........................
_ .......................................…………………….................... .........

_....................................................... ...........................................
_................................................................................. .................
وفلكم هللا جعالى جميعا

