الجميورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
السنة الدراسية2018-2017 :

و ازرة التربية الوطنية
مديرية التربية لوالية باتنة

فرض محروس

مستوى :الثالثة ثانوي

ثانوية الشييد مخموفي السعيد

في مادة العموم اإلسالمية

أقسام 3 :آف

تالخمت
إعداد أستاذ المادة :كرٌم زروقً

الفصل األول

المدة :ساعة واحدة

ثم أجب عمى ما يمي:
استعن باهلل تعالى ّ
قال اهلل تعالى(( :قَا َل المَّ ُو
ِفييا أَب ًدا ر ِ
ض َي المَّ ُو َع ْن ُي ْم
َ َ َ

ين ِ
ين
َى َذا َي ْو ُم َي ْن َفعُ َّ
ص ْدقُ ُي ْم لَ ُي ْم َج َّن ٌ
ات تَ ْج ِري ِم ْن تَ ْح ِت َيا ْاْلَ ْن َي ُار َخالِ ِد َ
الص ِاد ِق َ
ِ
ِ
يم )) [المائدة]119:
َوَر ُ
ضوا َع ْن ُو َذل َك ا ْلفَ ْو ُز ا ْل َعظ ُ

المطموب:
 -1استخرج من اآلية إحدى وسائل القرآن في تثبيت العقيدة ،واشرحيا.
 -2وردت في اآلية قيمة من القيم القرآنية.

السنة.
أ /أذكرىا
ّ
أىميتياّ ،
مبينا ّ
ثم اشرحيا ّ
مدعما إجابتك بشاىد من القرآن أو ّ
وصنفياّ ،
القيم األخرى التي تشترك معيا في التصنيف.
ب /أذكر ّ
وضح ذلك.
الصحة النفسيةّ ،
الصنف من ّ
القيم أن يحقّق ّ
 -3ىل يمكن ليذا ّ
الصحة النفسية.
 -4أذكر الوسائل األخرى التي يحقّق بيا القرآن ّ
 -5استخرج من اآلية فائدتين.

 تنظيم الورقة والخط الواضح( .ابتعد عن الكشط واستعمال الماحي)بالتوفــيـــــــــــــــــــــــــــق
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(3ن)
(8ن)

( ن)
( ن)
(2ن)

اإلجابة النموذجية
 /1استخراج احدى وسائل القرآن فً تثبٌت العقٌدة

()1
ٌر ُد فً القرآن من صفات المإمنٌن
*/رسم الصور المحببة للمؤمنٌن وصفاتهم  :من خالل ما ِ
()1

وأخالقهم الحسنة مقرونة بالجزاء الحسن فً الدنٌا واآلخرة  ،وهذا لكً نقتدي بهم فً إٌمانهم وأخالقهم،

فننال ما نالوه من خٌري الدنٌا واآلخرة (.)1
 /2استخراج القٌم الواردة فً اآلٌة
صدق
أ /القٌمة الواردة فً اآلٌة هً  :ال ّ
()1

()1

()1

وتصنف ضمن القٌم الفردٌة

()1

()1

الشرح واألهمٌة مع االستشهاد :
الصدق مطابقة القول أو الخبر للواقع ،وض ّده الكذب ،والصّدق ٌكون مع هللا ومع النفس ومع اآلخرٌن.
وتكمن أهمٌته فً بناء الشخصٌة المتزنة البعٌدة عن صفات النفاق ،مع زرع الثقة بٌن أبناء المجتمع
الواحد...
ّ
َ
الصا ِدقِينَ )) [التوبة. ]111
قال تعالىَ (( :يا أ ُّي َها الَّذِينَ آ َم ُنو ْا ا َّتقُو ْا ّللاَ َو ُكو ُنو ْا َم َع َّ
()1

()1

()1

ب /القٌّم الفردٌة األخرى :الصبر  ،العفو  ،اإلحسان .
صحة النفسٌة:
 /3عالقة الق ٌّم الفردٌة بال ّ
نعم؛ القٌّم الفردٌة تحقق الصّحة ال ّنفسٌة
التزكٌة واألخالق

()1

()1

ألنها تنمً وسٌلة من وسائل تحقٌقها وهً:

فاألخالق الحسنة تجعل صاحبها مطمئن البال مرتاح الضمٌر ،لما ٌشعر به من محبة

()1

هللا وال ّناس له ( .شاهد من القرآن أو السنة)

()1

صحة النفسٌة فً القرآن:
 /4من وسائل تحقٌق ال ّ
 -الفهم الصحٌح للوجود والمصٌر

()1.5

.

 -تقوٌة الصّلة باهلل تعالى

 /5استخراج فائدتٌن:
 الصّدق ٌنفع صاحبه فً اآلخرة وٌدخله الج ّنة. -وصف الج ّنة وما فٌها من نعٌم مقٌم.

()1.5

()1

()1
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.

