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  الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
الديوان الوطني للتعليم و التكوين عن بعد                                وزارة التربية الوطنية         

 2017-2016: السنة الدراسية                          01:تصميم إجابة فرض المراقبة الذاتية رقم 

 03: عدد الصفحات علوم إسالمية   : المادة جذع  مشترك آداب: عبة الش    ثانوي 1: المستوى

        أستاذ التعليم الثانوي/ خالف نصر الدين : إعداد 

  معايير ومؤشرات التقويم
  التقدير  المؤشرات  المعايير

  : الجزء األول

  

  :شرح العبارات/  1
  .من الحياء أي األدب واإلجالل هللا تعالى :ستحيواا -  
  .ما جمعه الرأس من اللسان والعين واألذن :عىو  -  
 تتذكر صيرورتك في : بكسر الباء من بلى الشيء إذا صار َخِلقًا متفتتًا يعني :البلى -  

  .القبر عظامًا بالية          

01  
01  
01  

  :تعريف األدب مع اهللا تعالى، ثم استخراج مظهرين لألدب مع اهللا من الحديث / 2
 هو حسن االنقياد معه بإيقاع كل حركة على :اهللا تعالىتعريف األدب مع   - أ
  .القلب، واللسان، واألركان: مقتضى تعظيمه وٕاجالله، والحياء منه، وهذا يشمل     
  : استخراج مظهرين لألدب مع اهللا من الحديث -ب       

  .الحياء من اهللا تعالى -         
  .االجتهاد في طاعة اهللا -         
  .االستقامة والبعد عن المعاصي -         

  
01  
  
  
01  
01  

  

  ]اختيار وصيتين من هذه الوصايا[ :-مع الشرح –ذكر وصيتين من الوصايا العشر  / 3
  صانا اهللا بها عدم اإلشراك به فأوجب علينا و فأول وصية أ: تحريم الشرك باهللا تعالى   - 

  والخرافات  بتعاد عن السحر والشعوذةأن نخصه وحده بالعبادة والتعظيم وترك الخرافات واال   
  وبعدها أمرنا عز وجل باإلحسان إلى الوالدين ومعاملتهما : اإلحسان إلى الوالدين  - 

  معاملة كريمة تليق بمقاميهما نابعة من الحب والعطف وعدم إهانتهما وعقوقهما ألن    
  .خرة ذلك يؤذيهما ولما فيه من مفسدة عظيمة في الدنيا وعقاب في اآل   
  في حكمهما عطف على ذلكلما أوصى ربنا تعالى ببر الوالدين ومن : تحريم قتل األوالد   -
 ـ .األوالد وخاصة البناتقتل  بضرورة االحسان إلى األبناء واألحفاد فأوصى األباء بعدم   
  .عادة جاهلية ـ خشية الفقر ، فاهللا تعالى هو الرازق لجميع العباد هي  
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  فحذرنا اهللا تعالى من االقتراب من الفواحش والكبائر: تراب من الفواحش تحريم االق   -
    واالثام من أقوال وأفعال قبيحة سواء في الظاهر المعلن أو الباطن السري ، ونهانا بداية    
  . عن االقتراب من الفواحش فما بالك بفعلها واقترافها  
  قتل النفس التي حرم االعتداء عليها ألن فحرم اهللا تعالى : تحريم قتل النفس بغير حق   - 

  ذلك جريمة كبرى في حق اإلنسانية واعتداء على خلق اهللا الذي خلق هذه النفس، وقتل    
  .النفس مؤمنة كانت أو معاهدة فال يجوز شرعا   
  فال يجوز أخذ شيء من أموال اليتامى إال بما فيه : وجوب المحافظة على مال اليتيم  -  

  ونفع لهم في حفظ المال وتنميته وحمايته من المخاطر واإلنفاق منه بحسب مصلحة    
  الحاجة ، فأكل مال اليتامى ظلم واعتداء على حقوق الضعفاء واستغالل لحاجاتهم    

  .وصغرهم     
  م التطفيف وذلك في دفإتمام الكيل والميزان بالعدل وع: إيفاء الكيل والميزان بالعدل   - 

  طاء وعند البيع والشراء فيه حفاظ على الحقوق المالية وحفظا لها من الضياع األخذ والع   
  .بين الناس وعدم ظلمهم ، فوجب تحري العدل حال البيع والشراء بقدر المستطاع    

  فأوصانا اهللا عز وجل بوجوب العدل والصدق في القول في : العدل والصدق في القول   - 
  ث ، إذ به تصلح شؤون األمم واألفراد والعدل هو أساس الشهادة أو الحكم أو الحدي   
  الملك وركن العمران وقاعدة الحكم ألن فيه إنصاف للحق وٕاظهار له ومن المعلوم أن    
  .اإلسالم هو دين الحق والعدل    

  فعلى المسلم أن ينجز ويفي بما عاهد اهللا تعالى عليه أو ما عاهد : الوفاء بالعهد   - 
  ألنه يوفر بين الناس الخير والعطاء ويحقق معنى النظام واحترام المواعيد  الناس به   
  ...واألوقات    

  :وجوب اتباع الصراط المستقيم  - 
      ختم اهللا عز وجل هذه الوصايا ببيان أن هذا هو منهج الحق وطريق االستقامة فأمر    
  الت فيؤدي ذلك إلى التفرق باتباعه وعدم اتباع الطرق المختلفة ذات األهواء والضال   
  . واالختالف واالنحراف عن دين اهللا الحق ومنهجه األمثل وصراطه المستقيم    
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  :استخراج ثالث فوائد من الحديث الشريف/  4
  .الحث على التحلي بالحياء -   
  .الدعوة إلى االبتعاد عن المعاصي -   
  .تخدام الجوارح في غير طاعة اهللالتحذير من اس -   
  .الحث على تذكر الموت -   
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  وضعية اإلدماج: الجزء الثاني 

  المالءمة

  : استيفاء المطالب 
  . مفهوم الصيام -   
  .منزلة وفضل الصيام -   
   .أهم آداب الصيام -   

  
0.5  
0.5  
0.5  

  االنسجام
  :التسلسل والترابط

  ذكر الشواهد   -   
  وحسن توظيفها   -   

  
1,5  
1  

سالمة 
  النص

  سالمة اللغة   -   
  وضوح الفكرة  -   
  خلو الكتابة من األخطاء المختلفة   -   

01  
0,5  
0,5  

  االبداع

  حسن اختيار الشواهد -   
  حسن تنظيم اإلجابة  -   
  الكتابة بخط واضح  -   
  انتقاء المكتسبات المالئمة لحل الوضعية -   

0.5  
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