
   

 
 
 

 
 

 (ن9)تقويم الكفاية : أوال
 
:الوضعية     

 

أصٍب زمٍٍه طبرق بأزمت وفسٍت  بسبب تفىه أسرته اٌىبتج عه طالق واٌذٌه ، ممب دفعه إٌى اإلدمبن عٍى    

تعبطً اٌعمبلٍر اٌمخذرة اٌتً أثرث عٍى سٍىوه مع زمالئه فأصبخ عذواوٍب، مهمال ، مستهترا ببٌمرافك اٌعبمت 

.  ، فمررث أن تىتب ٌه رسبٌت تمىَ فٍهب بىاجب اٌىصٍذتنآٌمه مب صبر إٌٍه صذٌك. ٌٍمؤسست 

 
: األسناد 

 

     ٌمىي اهلل تعبٌى   
    

    

    195 اٌبمرة 

 
 

 

 أخرجه ≫ املسلم مه سلم املسلمون مه لساوه و يده ≪  لبي رسىي اهلل      

اإلمبَ أدمذ 
 

 
 

:التعليمات   
 

 : رسبٌت إٌى زمٍٍه طبرق ببعتمبد األسىبد اٌممذمت إٌٍه و بتىظٍف مىتسببته  (ي)         اوتب 
 

 .فٍهب مىلفه مه تصرفبث طبرق مع اٌتعًٍٍ اٌمىبسب  (ٌه)تبٍه  .1

 .فٍهب أضرار اٌمخذراث عٍى اٌصذت اٌبذوٍت مع االستشهبد اٌشرعً اٌمىبسب  (ٌه)تبرز  .2

 .ٌه تىجٍهبث عمٍٍت ٌتجبوز دبٌته اٌىفسٍت مع االستشهبد اٌشرعً اٌمىبسب  (ٌه)تمذَ  .3
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 الرحيم



 اٌتربٍت اإلسالمٍت 2

 2011االمتذبن اٌجهىي اٌمىدذ ٌىًٍ شهبدة اٌسٍه اإلعذادي  2

 
 
 

 تقويم الموارد : ثانيا 
 

 ( ن4):القرآن الكريم  - أ
 

      : ٌمىي تعبٌى فً سىرة اٌفتخ 

   
     

   
       

      

    27اآلية 

 (ن1). ما تحته خط  (ي)اشرح  .1

 (ن1 ).استخرج من اآلية الكريمة مثاال على قاعذة اإلخفاء  .2

 (ن2) وليا وال وصيرا  إلي قوله تعالي  وعدكم اهلل مغاوم:اكتب مع الشكل التام من قىله تعالى  .3

  (ن5 ): الحديث النبوي  - ب
 

 اإليمان بضع وستون شعبة أعالها قول ال إله إال اهلل وأدواها إماطة األذى ≪   لبي رسىي اهلل 

 متفق عليه    ≫عه الطريق والحياء شعبة مه اإليمان 

 

 

 (ن1).                           اٌىبىي  معىى اٌذذٌث بٍه .1

 (ن1.                )سالمٍت إاستخٍص مه اٌذذٌث لٍمت  .2

 (ن1.                                  ) اٌذٍبء دذد مفهىَ  .3

 (ن1. )أثرٌه ٌٍذٍبء فً اٌذفبظ عٍى جمبي اٌببطه أبرز  .4

 (ن1.       ) ٌٍمذبفظت عٍى جمبٌٍت اٌبٍئت الترح وسٍٍتٍه .5

  ((ن2)معيار اإلتقان على اإلنتاج )

 
 
 
 

 

مع خبٌص اٌمتمىٍبث ببٌتىفٍك واٌىجبح 


