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  في مادة العلوم اإلسالمية  األولفي الثالثي   الفرض االول  

 اْسَتَجابُوا َوالَِّذينَ ﴾٣٧﴿ ُهْم يـَْغِفُرونَ  َغِضُبوا َوِإَذا َما َواْلَفَواِحشَ  اْإلِمثِْ  َكَبائِرَ  َجيَْتِنُبونَ  َوالَِّذينَ قـال تعالى "
مْ  نَـُهمْ  ُشوَرىٰ  َوأَْمُرُهمْ  الصََّالةَ  َوأَقَاُموا ِلَرِِّ اْلبَـْغُي ُهْم  َأَصابـَُهمُ  ﴾َوالَِّذيَن ِإَذا٣٨﴿ يـُْنِفُقونَ  َرَزقْـَناُهمْ  َوِممَّا بـَيـْ

  من سورة الشورى  39-37االيات ﴾٣٩﴿ يـَْنَتِصُرونَ 
  لمطلوبا

  ن3...............تضمنت االية وسيلة من وسائل القرآن يف تثبيت العقيدة االسالمية ،اذكرها مث اشرحها مبينا اثرها على الفرد-1
  ن3..............حتقيق الصحة النفسية وضح ذالك من خالل االية مبينا اثرها على الفرد.. اشارت االية اىل صفة من صفات-2
  ن3......................وردت يف االية جمموعة من القيم. اذكرها مث صنفها .......................................... -3
ا االسالم :-4   لبطالة التسول و ا من االفات االجتماعية اليت حار
  ن 2............................................عرف هتني  اآلفتني تعريفا اصطالحيا...................................-أ

  ن3.................حرم االسالم التسول لكنه اجازه يف حاالت حددها ،اذكرها مع االستشهاد بدليل من القرآن أو السنة-ب
  ن4شرع االسالم حملاربة او القضاء  هتني االفتني عبادة،اذكرها مث عرفها مث وضح كيف حاربت هذه العبادة التسول و البطالة  -ج
  ن2...........................من االية ................................................... فائدتنياستخرج حكمني و -5
  
  
  
 

  انتهى      1/1الصفحة      كم اهللافقو 

3as.ency-education.com



سلم 
 التنقيط 

 تر3/ 1ع3االجابة النموذجية للفرض االول في الثالثي االول في مادة العلوم االسالمية 

 ن3  احلسنة املؤمنني وأخالقهم صفات من القرآن يف  ما وردُ  خالل منن 0.5رسم الصورة احملببة للمؤمنني هي : وسيلة ال -1
م يف م نقتدي لكي وهذا ن،1الدنيا واآلخرة يف احلسن باجلزاء مقرونة الدنيا  خريي من نالوه ما فننال (.وأخالقهم، إميٌا
 ن0.5تصحيح سلوك املؤمن واالقبال على القيام باالعمال الصاجلة    االثر: ن1واآلخرة

 ن3 ن  0.5ن و القيام بالعبادات 0.5ن :و ذالك من خالل  دعوة اهللا اىل االستجابة اىل اوامره 0.5باهللا قوة الصلة-أ-الصفة النفسية: -2
  0.5كالصالة

  ن0.5 وحيقق األمن والطمأنينة ن0.5 فهذا يذهب القلق واخلوف واالضطراب:  اثرها 
لبعد عن الفواحش و العفو و الشورى و ن كا0.5و ذلك من خالل دعوة اهللا اىل االتصاف بالفضائل ن:0.5التزكية و االخالق -ب 

ا املؤمن احبه اهللا و من مث حيبه الناس 0.5االنفاق و احللم عند الظلم    ن1نو غريهافان اتصف 
  ن                                        0.5السعادة و العيش مطمئنا األثر:

 ن3 3-   
  التصنيف   القيمة 
  .ن0.5فردية   ن0.5العفو 

  ن0.5سياسية   ن0.5الشورى 
    ن0.5اجتماعية   ن0.5التكافل االجتماعي 

 ن9 ا االسالم : التسول و البطالة -4   من االفات االجتماعية اليت حار
م التسول : هو -أ  ن1طلب الّصدقة من الغري./سؤال الناس اعطيا

  ن1البطالة : القعود عن العمل / عدم توافر العمل 
  ن0.5ن/ دفع الدية عن  شخص 0.5ن/الديون الكثرية 0.5الفقر الشديد -ة :التالي جيوز التسول يف احلاالت-ب

[رواه أبو » إن املسألة ال حتل إال لثالثة: لذي فقر مدقع، أو لذي غرم مقطع، أو ذي دم موجع« صلى اهللا عليه و سلم قوله:
  ن1.5داود].

  ن1على غريه باخلري واملنفعة، سواء كان بدنيا أو فكريا. و يعود عليه ؛ فهو كل جهد يبذله اإلنسان :تعريفه ن1هي العمل -أالعبادة : -ج
  ن1من خالل توفري مناصب العمل  جماربته للبطالةن/1من خالل تشريع خمتلف انواع و جماالت اجلائزة  حماربيته للتسول

  ن 1حبس االصل و تسبيل الثمرة  ن تعريفه1الوقف العبادة:-ب
  -5ن1من خال توفري مناصب عمل حماربته للبطالة /ن1من خالل تداول االموال بني االغنياء اىل الفقراء حماربته للتسول

 ن2   ن2استخرج حكمني و فائدتني من االية ..
  ن0.5ن/وجوب االستجابة و االمتثال الوامر اهللا 0.5حترمي اقرتاف الفواحش-حكمني: 
االية وسيلة من وسائب القرآن يف تثبيت العقيدة و هي رسم الصورة احمليية للمؤمنني حث اهللا على االخالق الفاضلة /تضمنت -فائدتني:

  ن0.5
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