
 

 

 

 

 

 

 

ِٓ اٌىزبة اٌّذسسٟ فٟ سدبة   68طفذخ  11إٌٝ  1رضّٓ اٌشطش ا٤ٚي ِٓ سٛسح ٌمّبْ ِٓ ا٠٢خ 

وّب رضّٓ رذي ػٍٝ أْ اٌمشءاْ اٌىش٠ُ ٘ٛ اٌّؼجضح اٌخبٌذح ػجش اٌضِبْ ٚاٌّىبْ ، آ٠بد  اٌزشث١خ ا٦سال١ِخ 

 سجذبٔٗ. ػٍٝ ػظّخ اٌخبٌكأخشٜ ِٓ ٘زا اٌشطش آ٠بد اٌّؤ١ِٕٓ ٚرَوش ِظ١شُ٘ ، ٚرذذثذ ثؼض طفبد 

 

 اٌذاٌخ ػٍٝ ػظّخ اٌخبٌك فٟ وً ِجبي ِٓ اٌّجبالد اٌزب١ٌخ:اسزخشج ا٠٢بد  -1

 :غ١ش ِٛجٛدح فٟ اٌشطش  فٟ اٌجذش 

 :لبي رؼبٌٝ:" خٍك اٌسّٛاد ثغ١ش ػّذ رشٚٔٙب " فٟ اٌسّبء 

 :اٌذىّخ أْ اشىش هلل "بلبي رؼبٌٝ: " ٌٚمذ آر١ٕب ٌمّ فٟ إٌفس ْ 

 

أروش أٔٛاع اٌّذ اٌطج١ؼٟ ِغ روش ِثبي ٌىً ٔٛع ِٓ خالي ا٠٢بد اٌٛاسدح فٟ سٛسح ٌمّبْ  -2

. 

 أٔٛاع اٌّذ اٌطج١ؼٟ :

 ة"با٤ٌف اٌسبوٕخ اٌّفزٛح ِب لجٍٙب، ِثبي "اٌىز 

 ١ا١ٌبء اٌسبوٕخ اٌّىسٛس ِب لجٍٙب ، ِثبي " اٌذى"ُ 

  ِٚٛب لجٍٙب ، ِثبي " اٌّفٍذ اٌسبوٕخ اٌّضَّٛ اٌٛا" ْ 

 

 :ِٓ خالي سٛسح ٌمّبْ  أروش ثؼض آثبس إٌظش ٚاٌزفىش  -3

 ِٓ ث١ٓ آثبس إٌظش ٚاٌزفىش ٔزوش :

 ثجّبي اٌىْٛ االسزّزبع 

 ٌٝرشس١خ ا٠٦ّبْ ثبهلل رؼب 

 رم٠ُٛ اٌسٍٛن ٚرظذ١خ اٌّؼزمذ 

 

ٚا٥ِ )ٞ( اٌجطبلخ اٌزؼش٠ف١خ اٌخبطخ ثذاس االسلُ  78اٌىزبة اٌّذسسٟ طفذخ  )ٞ(أٔظش -4

 .ا٤سلُ  ثٓ أثٟ 

 

دروس وأنشطة تعليمية تعلمية عن بعد 

 لضمان استمرارية الدراسة 

 المادة: التربية اإلسالمية    

 ثانوي إعدادي األولى المستوى: 
 

عن األسئلت التي وردتك منب في  من أجل تصحيح إجبببتك هذا  دليل التصحيح عزيزي التلميذ )ة( أضع بين يديك 

 .  تعلمبتك وتثبيت وقت سببق 



 ثطبلخ رؼش٠ف١خ ٌذاس ا٤سلُ

 

 : ا٤سلُ ثٓ أثٟ ا٤سلُ اسُ طبدت اٌذاس

 

 : فٟ ِىخ ، ػٍٝ ِمشثخ ِٓ ججً اٌظفبِىبٔٙب

 

 : أسجبة اخز١بس٘ب ِٓ طشف اٌشسٛي ملسو هيلع هللا ىلص

 اٌزٞ ر١ّضد ثٗ  االسزشار١جٟاٌّٛلغ  - 

  طبدجٙب ِظذس ثمخ ٌٍشسٛي ملسو هيلع هللا ىلص -

 اٌىفبس .ثؼذ٘ب ػٓ أٔظبس  –

 

 رؼ١ّ١ٍخ  –رؼبسف١خ  -: وبٔذ ٌذاس ا٤سلُ ػذح ٚظبئف ٚأدٚاس ٔزوش ِٓ ث١ٕٙب : اٌذٚس اٌزٞ وبٔذ رمَٛ ثٗ

 رشبٚس٠خ  –رشث٠ٛخ 

 

 

٠ذشص ربجش ػٍٝ أداء ج١ّغ طٍٛارٗ فٟ اٌّسجذ جّبػخ ٌىٕٗ الدع أْ سٚاج رجبسرٗ ثذأ  -5

فٕظذٗ ادذ اٌزجبس ثأْ ٠ؤدٞ ج١ّغ ثسجت ا٦غالق اٌّزىشس ٌٍّذً اٌزجبسٞ ٠ٕمض 

 طٍٛارٗ دفؼخ ٚادذح د١ٓ ػٛدرٗ إٌٝ اٌج١ذ 

  ِٓ ِغ اٌزؼ١ًٍ ؟إٌظ١ذخ اٌزٟ لذِٙب اٌزبجش إٌٝ ص١ٍِٗ ِب ِٛلفه 

  ٚال ،٤ْ هللا رؼبٌٝ أِش ثأداء اٌظالح فٟ ٚلزٙب  س١ٍُغ١ش إٌبطخ اٌزبجش رظشف

 ػزس ٠جٛص جّؼٙب وٍٙب فٟ ٚلذ ٚادذ خبطخ ٚأْ اٌزبجش ِم١ُ ٚال ٠ٛجذ ٌذ٠ٗ

/ إْ اٌظالح وبٔذ ػٍٝ ا١ٌِّٕٛٓ وزبثب ِٛلٛرب (ٌٝ )فبي رؼب، شػٟ ٌزأج١ً اٌظالح ش

 . 103سٛسح إٌسبء . آ٠خ 

 أوذ فضً طالح اٌجّبػخ ثذ١ًٌ ششػٟ ِٕبست ؟ 

 

  لٌٛٗ رؼبٌٝ فٟ سٛسح اٌجمشح اٌذ١ًٌ اٌششػٟ اٌزٞ ٠ؤوذ فضً طالح اٌجّبػخ ،

 42ا٠٢خ ٚأل١ّٛا اٌظالح ٚأرٛا اٌضوبح ٚاسوؼٛا ِغ اٌشاوؼ١ٓ " "

 

 الرٙب ٓ ِب ٠ٍٟ سٕٓ اٌظالح /فشائضٙب/ِجط١ِض ِٓ ث١ 

ٚاٌسش فٟ اٌظالح اٌسش٠خ/ اٌزشٙذ اٌثبٟٔ /اٌجٙش فٟ اٌظالح اٌجٙش٠خ االطّئٕبْ

 /رزوش اٌفٛائذ اٌم١ٍٍخ / اٌمٙمٙخ / اٌمٟء.

 

 ِجطالرٙب سٕٕٙب فشائضٙب

اٌجٙش فٟ اٌظالح  - االطّئٕبْ -

اٌجٙش٠خ ٚاٌسش فٟ 

 اٌظالح اٌسش٠خ

 اٌزشٙذ اٌثبٟٔ -

 رزوش اٌفٛائذ اٌم١ٍٍخ -

 اٌمٙمٙخ -

 اٌمٟء -

 

لشْ هللا رؼبٌٝ طبػزٗ ثطبػخ اٌٛاٌذ٠ٓ د١ث لبي ػض ٚجً فٟ سٛسح ا٦سشاء " ٚلضٝ سثه  -6

 ٔب"  بأال رؼجذٚا إال إ٠بٖ ٚثبٌٛاٌذ٠ٓ إدس

  ٓ٥ٌثالءٌّىبٔخ اٌزٟ أٌٚٙب ا٦سالَ ا ف١ٙبِٓ خالي ٘زٖ ا٠٢خ اٌىش٠ّخ أوزت فمشح رج١ . 

 

، وّب أْ هللا رؼبٌٝ لشْ   ٌمذ أٌٚٝ ا٦سالَ ػٕب٠خ خبطخ ٣ٌثبء ٚأٚجت ا٦دسبْ إ١ٌّٙب



غ ٌٍشأفخ ٚاٌشدّخ ، ٚلذ خض جطبػزٗ ثطبػزّٙب ، ٤ّٔٙب ِظذس ٚجٛد ا٦ٔسبْ  ِٕٚ

خ ١ا٦سالَ ا٤َ ثّض٠ذ ِٓ اٌؼٕب٠خ ٚاٌزىش٠ُ ٌّب رؼب١ٔٗ ِٓ آالَ اٌذًّ ٚاٌٛضغ ٚاٌزشث

 ٚاٌسٙش ، ٚ٘زا ِب أوذرٗ ا٠٢خ اٌىش٠ّخ أػالٖ.

 

 ِذػّب جٛاثه ثذ١ًٌ ششػٟ ِٕبست :و١ف اػزٕٝ ا٦سالَ ثذمٛق رٚٞ اٌشدُ ث١ٓ  -7

 اػزٕٝ ا٦سالَ ثزٚٞ اٌشدُ ٚأٚجت ٌُٙ ػذح دمٛق ِٓ ث١ٕٙب :

  سشٖ أْ ٠جسظ ٌٗ فٟ سصلٗ دك اٌظٍخ ٚاٌض٠بسح ٚرفمذ ا٤دٛاي ثذ١ًٌ لٌٛٗ ملسو هيلع هللا ىلص ِٓ "

 سدّٗ" سٚاٖ اٌجخبسٞ  ً  ظ  ٕسأ ٌٗ فٟ أثشٖ ف١ٍَ أٚ ٠

  .ُِٙٛاسبرُٙ فٟ أدضأُٙ ، ِٚشبسوزُٙ فٟ أفشاد 

   .رمذ٠ُّٙ فٟ اٌظذلخ 

 

 

 ٚهللا ٌٟٚ اٌزٛف١ك

 

 


