
  

  ثانوية تيرس التأهيلية: المؤسسة 

  عبد الواحد بوحاجب: االستاذ

  ساعة واحدة: مدة االنجاز     

الصــحيح فــي توجيــه التصــور مــدى أهميــة اإليمــان  أُثِيــر نقــاٌش علمــي حــول

، وانتشـار خيانـة االمانـة وعـدم الوفـاء بحـق اهللا  الـزواج

  ". صدِّق إال ما تدركه حواسِّي

فـي التعامـل مـع المخـاِلف  �فتدخلت لتهدئة االجواء ناصحا مراد بضرورة االقتداء بالرسـول 

 )ن1(........................................................................................

 )ن2.(........................................................................

وناقشه في ضوء ما إكتسبته، وذلك " أنا ال أومن بشيء إسمه الغيب إذ ال نفع منه في حياة االنسان الواقعية

 )ن3........................(...............................

عزوف الشباب عن الزواج ، أذكر أركان الزواج وبعض 

االسالم الوفاء باألمانة والمسؤولية ، كيف يمكن أن يساهم الوفاء باالمانة في نماء المجتمع وصالحه 

 )ن4.........(.......................: حاول االجابة عن االسئلة التالية 

طلب يعقوب عليه السالم من يوسف عليه السالم إخفاء الرؤيا عن 

  القيمة

  الحكم الشرعي

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

  وجوب الوفاء األمانة  .....................................................................................................

االكاديمية الجهوية للتربية والتكوين جهة 

  الدورة األولى  1فرض كتابي محروس رقم 

  بسم اهللا الرحمن الرحيم

  

أُثِيــر نقــاٌش علمــي حــول" أســاس الســعادة  بالغيــبااليمــان " بمناســبة  حضــورك لنــدوٍة حــول موضــوع 

الـزواجإن مجتمعاتنا أضحت تعرُف سلبياٍت تتنافى وقيم الدين اإلسالمي كالعزوف عـن 

  

صدِّق إال ما تدركه حواسِّيأنا ال أومن بشيء إسمه الغيب إذ ال نفع منه في حياة االنسان الواقعية ، وال أ

فتدخلت لتهدئة االجواء ناصحا مراد بضرورة االقتداء بالرسـول .الذي رد عليه بعنف ووصفه بالكافر

  ...بصلح الحديبية

المطلوب منك بعد قراءة الوضعية االختبارية  استثمار مكتسباتك في االجابة على مايلي :

................................................................................................حدد القضية التي يعالجها النص ؟ 

....................................................................؟ الزواج، 

أنا ال أومن بشيء إسمه الغيب إذ ال نفع منه في حياة االنسان الواقعية:" "

..............................................:...............................

 ما حكم االيمان بالغيب ؟

 ؟ما أثر االيمان بالغيب في التصور والسلوك

 ما عالقة صلح الحديبية بفتح مكة ورد في الوضعية التقويمية صلح الحديبية ، 

 )ن2.(................................................

عزوف الشباب عن الزواج ، أذكر أركان الزواج وبعض  معادمن السلبيات التي انتشرت في المجتمع كما جاء على لسان 

انطالقا مما درست استخرج الحكم الشرعي من النصوص التالية 

 )ن2.....................................................................(

االسالم الوفاء باألمانة والمسؤولية ، كيف يمكن أن يساهم الوفاء باالمانة في نماء المجتمع وصالحه 

حاول االجابة عن االسئلة التالية من سورة يوسف  20إلى  1مستثمرا المقطع القراني األول من اآلية 

 شروه، غيابات

طلب يعقوب عليه السالم من يوسف عليه السالم إخفاء الرؤيا عن : استخرج االية أو اآليات الدالة على المضمون التالي مع الشكل 

 خوته، وتبشيره باالصطفاء االلهي وتفسير الرؤى وإتمام النعم

  :امأل الجدول بما يناسب 

  النص الشرعي

  النص الشرعي

  رواه البخاري" فَـْلَيتَـَزوَّجْ  اْلَباَءةَ  ِمْنُكمُ  اْسَتطَاعَ  َمنِ ! 

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

االكاديمية الجهوية للتربية والتكوين جهة 

  وادي الذهب الداخلة

 المديرية االقليمية أوسرد

  اولى علوم تجريبية

  :ختبارية األولىالوضعية اإل

بمناســبة  حضــورك لنــدوٍة حــول موضــوع      

  .والسلوك

إن مجتمعاتنا أضحت تعرُف سلبياٍت تتنافى وقيم الدين اإلسالمي كالعزوف عـن :" قائال  معادتدخل  

  ". تعالى نتيجة ضعف اإليمان بالغيب

أنا ال أومن بشيء إسمه الغيب إذ ال نفع منه في حياة االنسان الواقعية ، وال أ:" قائال سهيلرد 

الذي رد عليه بعنف ووصفه بالكافر معاداستفز هذا التعقيب 

بصلح الحديبيةفي الرأي والمعتقد وضربت له مثاال 

 المطلوب منك بعد قراءة الوضعية 

حدد القضية التي يعالجها النص ؟  )1

، الغيب: عرف ما تحته خط  )2

"وضح موقفك من رد سهيل  )3

:..............................................باإلجابة عن االسئلة التالية 

ما حكم االيمان بالغيب ؟   - أ

ما أثر االيمان بالغيب في التصور والسلوك -ب

ورد في الوضعية التقويمية صلح الحديبية ،  )4

....................................................؟

من السلبيات التي انتشرت في المجتمع كما جاء على لسان  )5

 )ن3....(....مقاصده؟

انطالقا مما درست استخرج الحكم الشرعي من النصوص التالية  )6

.....................................................................(؟

االسالم الوفاء باألمانة والمسؤولية ، كيف يمكن أن يساهم الوفاء باالمانة في نماء المجتمع وصالحه من حقوق اهللا تعالى في  )7

 )ن2..............(؟

مستثمرا المقطع القراني األول من اآلية  )8

غيابات: شرح المفردات التالية ا -أ

استخرج االية أو اآليات الدالة على المضمون التالي مع الشكل   - ب

خوته، وتبشيره باالصطفاء االلهي وتفسير الرؤى وإتمام النعمإ

امأل الجدول بما يناسب  -ج

! الشََّبابِ  َمْعَشرَ  يَا ":قال الرسول 

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



  األمانة  .................................................................................

ٌر َجِميٌل َواللَُّه اْلُمْستَـَعاُن َعَلى َما َتِصُفونَ "   ...............................  "قَاَل َبْل َسوََّلْت َلُكْم أَنُفُسُكْم َأْمًرا َفَصبـْ

  

      وفقكم اهللا تعاىل                                                                                             )ن1(جيب مرا�اة ا�قة يف التعبري مع �خ�صار وتنظمي الورقة *




