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الفرض االول في الثالثي األول في مادة العلوم اإلسالمية
اجلزء االول 9.5 :ن
َن ه َذا ِصر ِ
صا ُم ْم بِِه لَ َعلَّ ُك ْم تَتَّ ُقو َن  .) )153االنعام :
السبُ َل فَتَ َفَّر َق بِ ُك ْم َع ْن َسبِيلِ ِه َذلِ ُك ْم َو َّ
اطي ُم ْستَ ِقيماً فَاتَّبِعُوهُ َوَال تَتَّبِعُواْ ُّ
قال تعالىىَ :وأ َّ َ َ
-1عرف الصراط املستقيم
-2أذمر مخسة من معامله مع االسشهاد
-3استخرج فائدتني من النص
اجلزء الثاين اجب عما يلي 4.5:ن
ذمر اهلل يف سورة الفرقان صفات عباد الرمحان
-1عدد الصفات االجيابية
-2ماهو جزاء عباد الرمحان يف االخرة ؟ اسشهد بدليل
الجزء الثالث 6:ن

قال تعاىل ":إن اهلل فالق احلب والنوى"....األنعام .95
املطلوب:
 _1ماهي احلكمة من خلق النجوم؟
 _2ماهي الوسيلة اليت توصل هبا اإلنسان إىل معرفة وجود خالقه عز وجل؟
 _3اشرح مايلي :فالق_ توفكون _أىن _ ينعه.
 _4أذمر دليلني من دالئل قدرات اهلل تعاىل _ على حسب مادرست

وفقكم اهلل

الصفحة 1/1

1as.ency-education.com

انتهى

االجابة النموذجية للفرض االول في الثالثي االول في مادة العلوم االسالمية

الجزء االول 9.5 :ن
اطي ُم ْستَقِيما ً فَاتَّبِعُوهُ َو َال تَتَّبِع ْ
ق بِ ُك ْم ع َْن َسبِيلِ ِه َذلِ ُك ْم َو َّ
صا ُم ْم بِ ِه لَ َعلَّ ُك ْم تَتَّقُونَ
ُوا ال ُّسب َُل فَتَفَ َّر َ
ص َر ِ
قال تعالىَ :وأَ َّن هَ َذا ِ
( .) )153االنعام :
 -1الصراط المستقيم  :مجموعة من القواعد و الوصايا اوجبها هللا على عباده لنيل مرضاته و الفوز بجنته 1ن
 -2ذمر خمسة من معالمه مع االسشهاد 7.5:ن
اجتناب الشرك0.5.ن "قُلْ تَ َعالَ َو ْا اَ ْت ُل َما َح َّر َم َربُّ ُك ْم َعلَ ْي ُك ُم أَ َّال تُ ْش ِر ُم ْ
وا بِ ِه َشيْئاً"1ن
"وبِ ْال َوالِ َدي ِْن إِحْ َساناً"1ن
اإلحسان إلى الوالدين0.5نَ .
رعاية األبناء0.5 .ن " َو َال تَ ْقتُلُ ْ
ق نَحْ ُن نَرْ ُزقُ ُك ْم َوإِي َّاهُ ْم"1ن
وا أَوْ َال َد ُم ْم ِم ْن اِ ْم َال ٍ
"و َال تَ ْق َرب ْ
ش َما ظَهَ َر ِم ْنهَا َو َما بَطَنَ "1ن
اح َ
ُوا ْالفَ َو ِ
اجتناب الفواحش الظاهرة والباطن0.5ن َ
جتناب قتل النفس0.5 .ن " َو َال تَ ْقتُلُ ْ
س ْالتِي َح َّر َم هللاُ إِ َّال بِ ْال َحقِّ"1ن
وا النَّ ْف َ
حفظ مال اليتيم0.5 .ن " َو َال تَ ْق َرب ْ
ال اليَتِ ِيم إِ َّال بِالتِي ِه َي أَحْ َس ُن َحتَّى يَ ْبلُ َغ أَ ُش َّدهُ"1ن
ُوا َم َ
العدل في الكيل 0.5ن "والميزان َوأَوْ فُ ْ
ْط َال نُ َكلِّ ُ
ف نَ ْفسا ً إِ َّال ُو ْس َعهَا"1ن
وا ْال َكي َْل َو ْال ِميزَ انَ بِ ْالقِس ِ
"وإِ َذا قُ ْلتُ ْم فَا ْع ِدلُ ْ
وا َولَوْ َمانَ َذا قُرْ بَى"1ن
العدل في الفول 0.5ن َ
ْ
َ
ُ
"وبِ َع ْه ِد هللاِ أوْ فوا"1ن
الوفاء بالعهد0.5نَ .
مالحظة :يكتفي التلميذ بذمر خمسة معالم
-3استخرج فائدتين من النص -1:وجوب اتباع الطريق المستقيم 0.5ن
-2وصية هللا الى عباده بوجوب االبتعاد عن الطرق الضالة0.5ن

الجزء الثاني اجب عما يلي 4.5:ن
 1الصفات االيجابية  :التواضع و الحلم0.5ن /التهجد0.5ن/الخوف من عذاب هللا 0.5ن/االقتصادفي النفقة 0.5ن/قبلول المواعظ0.5ن/االيتهال و الدعاء بالذرية الصالحة 0.5ن
ك يُجْ َزوْ نَ ال ُغرْ فَةَ ِب َما
 -2جزاء عباد الرحمان في االخرة:الغرفة 0.5ن الدليل قوله تعالى  ":أُوْ لَئِ َ
صبَر ْ
ُوا َويُلَقَّوْ نَ فِيهَا تَ ِحيَّةً َو َس َالماً" 1ن الفرقان 75
َ
الجزء الثالث 6:ن
قال تعالى ":إن هللا فالق الحب والنوى"....األنعام .95
 -1الحكمة من خلق النجوم  :لالهتداء بها في األسفار فيستدل بها اإلنسان على السير في الطرق1ن
 _2ماهي الوسيلة التي توصل بها اإلنسان إلى معرفة وجود خالقه عز وجل؟العقل 0.5ن /العلم 0.5ن
_3شرح المفردات أ -فالق:خالق /شاق 0.5ن /ب-توفكون :تكفرون/تصرفوا عن االيمان 0.5ن /ج -أنى :ميف
0.5ن /د-ينعه :نضجه0.5ن
 -4أذمر دليلني من دالئل قدرات اهلل تعاىل  :فقد خلق الحب والنوى1ن /وشق الظلمة بالصبح1،ن /وأنزل الماء وأخرج به
مل شيء1ن*/
جعل هللا الصبح والليل للراحة والعمل1،ن /والشمس والقمر لحساب األوقات1ن
مالحظة  :يتم ذمر دليلين فقط
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سلم
التنقيط
9.5ن

4.5ن

6ن

