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 -Iالوحدات :

01ن

اكتشفت أن زميلتك سعاد تلميذة تحب كثيرا االعتناء بمظهرها الخارجي ،وتعتبر نفسها"صاحبة الذوق السليم" مما
أدى بها إلى التكبر والتعالي على زميالتها ،معتبرة إياهن دون مستواها الجمالي واالجتماعي وال ترضى بارتداء
البذلة المدرسية كباقي التالميذ والتلميذات ،كما ترفض اإلسهام في األنشطة البيئية داخل المؤسسة ،مفضلة قضاء
وقتها في اإلدمان على األنترنيت ،ومتابعة جديد عروض األزياء...مما أثر على صحتها النفسية ومستواها الدراسي
.أحسست بواجب النصيحة  ،فقررت إرشادها.
* المهام المطلوبة :
 -1عرف العبارتين اآلتيتين  - :الصحة النفسية

 -الذوق السليم

2ن

 -2استخرج من نص الوضعية ثالث تصرفات لسعاد ،ثم صفها حسب الجدول:
تصرفات مقبولة

3ن

تصرفات غير مقبولة

 -3بين موقفك من العبارة التي تحتها خط في نص الوضعية ،مستشهدا بنص شرعي - :الموقف  -االستشهاد

2ن

 -5بين لسعاد أهمية البذلة المدرسية الموحدة في الحفاظ على جمال النفس ،والذوق السليم ،لتالميذ وتلميذات المدرسة.
 -6بينما تنتظر صالة الجمعة بالمسجد إذ دخل شاب من سنك أشعث أغبر بثياب متسخة ،فاعترضه شيخ فنهره وطرده من المسجد.
 بين موقفك من فعل الشاب وموقف الشيخ ،ثم علق على كل ذلك ،موظفا توجيهات النبي صلى هللا عليه وسلم. -7استخلص الحقوق الواردة في النصوص ثم صنفها حسب نوعها:

1ن

 -4اقترح على سعاد توجيهين يرشدانها إلى حسن التعامل مع وسائل اإلعالم.

النصوص الشرعية
 وآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل وال تبدر تبذيرا ليس على األعمى حرج وال على األعرج حرج وال على المريض حرج "..اآلية -أعطوا األجير أجره قبل أن يجف عرق جبينه

الحق

 -IIدعامة القرآن الكريم:

2ن

1ن
3ن

نوعه

1ن

 -قال هللا تعالى ":إذ جعل الذين كفروا في قلوبهم الحمية ،حمية الجاهلية فأنزل هللا سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وألزم كلمة التقوى وكانوا

أحق بها وأهلها وكان هللا بكل شيء عليما" الفتح 22/

أ -اشرح حسب السياق :حمية الجاهلية  -كلمة التقوى

5.5ن

ب -اعتمادا على النص القرآني امأل الجدول حسب المطلوب :
القاعدة التجويدية

1.5ن
تعريفها

مثال

اظهار ميم الجمع الساكنة
بكل شيء عليما
إبدال الهمز الساكن مد من جنس الحركة قبله.
ج -أنزل هللا السكينة على رسوله وعلى المؤمنين في مناسبتين :األولى في بيعة الرضوان فما هي المناسبة الثانية ؟
د-استظهر كتابيا مع الشكل التام من قوله  " :وعدكم هللا مغانم كثيرة.....إلى قوله ال تجدون وليا وال نصيرا"

 -/ IIIدعامة من الحديث :

ب -استخلص قيمتين من القيم التي تضمنها ؟

1.5ن

2ن

 -قال عليه الصالة والسالم  ':الحياء واإليمان قرنا جميعا ،فإذا رفع أحدهما رفعا جميعا"

أ -استخرج مضمون الحديث النبوي الشريف؟

5.5ن

1ن

1ن

