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 تأمل الوضعٌة جٌدا ثم اجب عن األسئلة التالٌة 

 . حدد اإلشكال الوارد فً الوضعٌة -1

بعض الناس مع التوجٌهات   تعاملكٌفٌة :هو اإلشكال الوارد فً الوضعٌة 

  األوبئة .لولاٌة من المٌة فً اساإل

 ." فٌروس كورونا " ب "الطاعون " ــبرز مولفن من ممارنة الشٌخ لأ -2

الطاعون مثل من األمراض المعدٌة  نا كورو فٌروسممارنة صحٌحة ألن 

فً هذه الوضعٌة التً نعٌشها   ألمر الرسول ملسو هيلع هللا ىلص بالحجر الصحً  واالمتثال

ٌعتبر استجابة دلٌل على إٌمان وصدق المؤمن ، واتخاذ سبل الولاٌة الٌوم 

  .للتشرٌعات النبوٌة 

 

 .بأهمٌة " الحجر الصحً " الوارد فً الحدٌث النبوي الشرٌفالنع أخان  -3

 تمدٌمها تتمثل فً ما ٌلً : بالنسبة للنصائح التً ٌمكن

 مادة    =    التربية اإلسالمية

 المستوى =   الثالثة إعدادي 

عه  تعلميهتعليمية  وأوشطة دروس

 بعد

 لضمان استمرارية الدراسة

 

 

عزٌزتً التلمٌذة ، عزٌزي التلمٌذ ، بعد إجابتك عن التمارٌن التً توصلت بها سابقا ، ننتقل بك الٌوم إلى عملٌة 

 التصحٌح .

 آخرموقع ٌقدم  إلىمستجدات انتشار هذا المرض فدخلت  آخرتواكب  أن أردت "كورونا فٌروس"مع تسارع انتشار 

حدٌث الرسول صلى هللا وٌسوق  ٌقارن بٌن" الطاعون " و" فٌروس كورونا " إسالمًفت مع داعٌة دفتصا األخبار

خرجوا منها فرارا   وانتم بها فال ت بأرضوقع  وإذافال تدخلوا علٌه  بأرضسمعتم بالطاعون  إذا" فٌه علٌه وسلم ٌقول

 إٌجادعجزتا عن  وأمرٌكاالذي كان ٌجلس بجانبك قائال ما هذا الهراء اكبر الدول تقدما كالصٌن  أخوكفتدخل   "

                                                              ؟ ذا الفٌروس وهذا الداعٌة ٌدعوا الناس للحجر الصحًدواء له

 هو من األمراض المعدٌة القاتلة  : = الطاعون   



بوصاٌا الرسول ملسو هيلع هللا ىلص من أهم الوسائل التً تحافظ على سالمة  االلتزام -

، ألن الرسول الكرٌم موحى له وال وعافٌة  اإلنسان من كل داء

 ٌتصرف بهواه .

، ولد أمرنا هللا ألوامر النبً ملسو هيلع هللا ىلص دلٌل على حبه والتأسً به ملسو هيلع هللا ىلص  االستجابة -

  بطاعة الرسول واتباع توجٌهاته.

 

ل مٌدة والشرٌعة معتمدا على الجدومن الوضعٌة ما ٌدل على الع استخرج -4 

  :التالً

 العمٌدة  الشرٌعة
نهً تشرٌع نبوي / )  فال تدخلوا علٌه

 (ٌنبغً التعامل به
 االعتماد).....إذا سمعتم بالطاعون بأرض

 (بنبوتهاإلٌمان رسول هللا وبصدق 
 

 .العبارات التالٌةمضمون برز مولفن من أ -5

 العبارات  المولف
ٌجب أن اإلٌمان  ألنمعه ،  ال أتفك  

 .بالعمل الصالح  ٌمترن 
رجل ٌدعً اإلٌمان وال ٌمدم على 

 األعمال الصالحة 
اإلٌمان ٌزٌد  هذا تصرف الجاهل بأن 

 .بالطاعة وٌنمص بالمعصٌة 
رجل ٌكثر من فعل المعاصً وٌتساءل 

 .عن نمصان مستوى إٌمانه
توافك ألنه وجب  سلٌمتصرف غٌر  

 .العمٌدة والشرٌعة 
شاب له عمٌدة صحٌحة وٌموم بسلوكات 

  أخاللٌةغٌر 
 

:    استدل بدلٌل شرعً مناسب على أهمٌة العمٌدة والشرٌعة فً حٌاة المسلم-6

  "لال تعالى "  إن الذٌن أمنوا وعملوا الصالحات  طوبى لهم وحسن مئاب 



وشرٌعة أنجز خطاطة جامعة لدرس "اإلسالم عمٌدة    - 7           

7 


