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  في مادة العلوم اإلسالمية  األولفي الثالثي   الفرض االول  

  ن15األول :الجزء  

َواْلَيَتاَمىٰ  اْلقُْرَبىٰ  َوِبِذي إِْحَساًنا َوِباْلَوالَِدْينِ   َشْيًئا ِبهِ  ُتْشِرُكوا َواَل  هللاََّ  َواْعُبُدواقـال تعالى :" 
اِحبِ  اْلُجُنبِ  َواْلَجارِ  اْلقُْرَبىٰ  ِذي َواْلَجارِ  َواْلَمَساِكينِ  ِبيلِ  َواْبنِ  ِباْلَجْنبِ  َوالصَّ  َوَما السَّ

  "﴾ ٣٦﴿ َفُخوًرا ُمْخَتااًل  َكانَ  َمنْ  ُيِحبُّ  اَل  هللاََّ  إِنَّ  أَْيَماُنُكمْ  َمَلَكتْ 
  من سورة النساء  36االية                                                               

  المطلوب:
  ن3 ؟مبينا اثرها على الفرد املسلمتضمنت االية وسيلة من وسائل القرآن يف تثبيت العقيدة .اذكرها مث اشرحها -1
 ن4؟ صفة على املسلم اشارت االية اىل صفتني من صفات حتقيق الصحة النفسية ، وضح ذالك من خالل االية مبينا اثر كل-2
 ن1؟.أذكرهامث  صنفها -تضمنت االية قيمة اسالمية أ-3

  ن4. بدليل اخر من الٍقرآن او السنةب اشرح هذه القيمة  مث استشهد هلا                             
  ن3ن االية ثالث فوائد و ثالث احكاماستخرج م-4
  

  ن5اجلزء الثاين :
ْ كيف اهتمَّ القرآن الكرمي بالوقاية من األمراضاهتم االسالم بالصحة اجلسمية ،-   ؟بـَنيِّ
  .       البطالة هي القعود عن العمل ، هات اربعة اسباب ملذا حرمها االسالم ؟ -
  
  
  
  
 

  انتهى      1/1الصفحة      كم اهللافقو 
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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

م القبيحة، وبيان ما  ن0.5:رسم الصورة المنفرة للكافرين  ن و هذا مما ينفر املسلم من 1توعدهم اهللا به من العقاب؛بذكر صفا
  ن1اعماهلم حىت ال يكون مصريهم مثل مصريهم 

 ن0.5:االرتداع و التوبة و االستقامة وتصحيح السلوك األثر
 ن4   ن0.5البعد عن الشركو عبادته :و ذالك من خالل  دعوة اهللا اىل  ن0.5باهللا قوة الصلة-أ-الصفة النفسية: -2

  ن0.5 فهذا يذهب القلق واخلوف واالضطراب وحيقق األمن والطمأنينة:  اثرها 
كاالحسان اىل الوالدين و اجلارو املسكني و ن  0.5 و ذلك من خالل دعوة اهللا اىل االتصاف بالفضائل :ن0.5.التزكية و االخالق -ب 

ا املؤمن احبه اهللا و من مث حيبه الناس ن 0.5و ابن السبيل    ن0.5فان اتصف 
  ن                                        0.5السعادة و العيش مطمئنا األثر:

 ن5  ن0.5:فردية لتصنيف ا ن0.5االحسان القيمة :  -3
  ن 1األسـلوب العملي يف تقدمي اخلري للناس من موقع احلق الذي هلم، و تعريفه  

  ن0.5ن / االحسان مع االبناء0.5ن /االحسان مع الزوجة0.5الوالدينن /االحسان مع 0.5وهو اربعة اقسام االحسان مع النفس.
ْحَساِن": قال تعالى ِ الشاهد     .]90[النحل:"ان اهللا يامر باْلَعْدِل َواْإلِ

  البخاري رواه '' يراك فإنه تراه تكن لم فإن تراه كأنك اهللا تعبد أن '' الحديث او احلديث :
 ن3  أم مسلما كان وسواء بعيدا أم قريبا كان سواء اجلار إىل اإلحسان وجوبن/0.5اليتامى إىل اإلحسان وجوب. ثالث احكام :-4

  ن0.5الكرب حترمين /0.5واألرقاب السبيل ابن إىل اإلحسان وجوبن/0.5كافرا
 ن0.5املفتخرين على الناس ن/ الحيب  اهللا التكربين 0.5/االحسان قيمة فردية  ن0.5:امرنا اهللا عوزجل ان نوحده يف العبادةثالث فوائد

  
 ن5   ن5اجلزء الثاين :

  اهتم االسالمية بالصحة اجلسمية  بالوقاية من االمراض و ذالك من خالل :-1
  ن 0.5ن/حترمي اكل امليتة و الدم و حلم اخلنزير0.5ن/حترمي اخلمر و املسكرات جبميع انواعها 0.5والغسل الوضوء الطهارةتشريع  

  ن0.5الزنا ـرمين /حت0.5.والشرب األكل يف اإلسراف عن النهي ن/0.5ن/حترمي املعاشرة الزوجية يف احليض 0.5حترمي الزنا 
ىل اآلفات االجتماعية إتفتح الطريق ن/0.5.سبيل إىل الفقر/ ن0.5تعطيل للطاقات البشرية :حرم االسالم  البطالة لالسباب التالية -2

  ن0.5يف الركود االقتصادي،سبب ن/ 0.5والنفسية كالسرقة والكذب
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