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

 9191 -9102:  السنة الدراسية                                  01فرض المراقبة الذاتية رقم :

  10 عدد الصفحات : المادة : عموم إسالمية   جميع الشعببة : الشع ثانوي     9:  المستوى

     إعداد : خالف نصر الدين / أستاذ التعميم الثانوي

 

 ن( 21الجزء األول : )
  قال اهلل تعالى:

ُدوِر َوىُ       بُِّكْم َوِشَفاء لَِّما ِفي الصُّ ًدى َوَرْحَمٌة لِّْمُمْؤِمِنيَن * ُقْل ِبَفْضِل الّمِو ))َيا َأيَُّيا النَّاُس َقْد َجاءْتُكم مَّْوِعَظٌة مِّن رَّ
  َوِبَرْحَمِتِو َفِبَذِلَك َفْمَيْفَرُحوْا ُىَو َخْيٌر مِّمَّا َيْجَمُعوَن((

 [ 75 – 75/  ]سورة يونس                                      
                                              

 التعميمة : 
 .فضل، موعظةات التالية : اشرح العبار  - 1
 .الواردة في ىذه اآليات الكريمات عـرف الشريعة اإلسالمية، ثم استخرج خصائصيا – 2
 وع المد ومقداره فيما يأتي:)يا أييا(، )لممومنين(، )وبرحمتو فبذلك(.بــيِّـــن ن - 3
 .  يات الكريمات( فوائد من اآل3استخرج ) – 4

 
 ن(  5) :  الجزء الثاني

 وضعية إدماجية : 
اإلسالم ال يعد النقد البناء حقا من حقوق الناس؛ بل يعده واجبا وفرضا دينيا عمييم، يستحقون وعيد اهلل تعالى     

 وعقابو إذا قصروا فيو.
 

 التعميمة : 
لثقافي. مستعينا بما اكتب مقاال تبين فيو معنى الحوار وأىميتو في اإلسالم، مبرزا دوره في عالج ظاىرة الغزو ا    

 تحفظ من النصوص الشرعية.
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 الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
 الديوان الوطني لمتعميم و التكوين عن بعد                            وزارة التربية الوطنية         

 9191 -9102السنة الدراسية :                     10 تصميم إجابة فرض المراقبة الذاتية رقم :

 19عدد الصفحات :  إسالمية   المادة : عموم  جميع الشعب ة : الشعب ثانوي     9المستوى : 

     إعداد: خالف نصر الدين / أستاذ التعميم الثانوي

 معايير ومؤشرات التقويم
 التقدير المؤشرات المعايير

 الجزء األول

 

  :شرح الكممات - 1
 .ذكرى تذكركم العقاب وتخوفكم الوعيد : موعظة -   
 . د اهلل بو من نعم عمى عبادهما جا :فضل -   

01 
01 

 تعريف الشريعة اإلسالمية: -أ – 2
 الطريق المستقيم، منبع الماء الصافي، سن األحكام والقواعد. لغة:        
 ىي كل ما سنو اهلل تعالى من االحكام والقواعد المنزلة عمى النبي صمى  اصطالحا:      

 دينية والدنيوية.اهلل عميو وسمم لتنظيم حياة الناس ال
    :من اآليات استخراج خصائص الشريعة اإلسالمية -ب    
 العالمية ) يا أييا الناس( -      
 اليسر ورفع الحرج ) اليسر األصمي: شفاء لما في الصدور وىدى ورحمة( -      

01 
01 
 
 
01 
01 

 (:يا أيهابيان نوع المد ومقداره في قولو تعالى ) -أ - 3
 .لالمد الجائز المنفصوع المد: ن         

 ند ورود ويكون ع .ست حركاتبمقدار ، أي لطولد باالمدود التي تم مقداره: من         
 .قطع، في حالة الوصل يمزب حرف من حروف المد آخر كممة تتموىا أخرى مبتدأة           

 (:لممومنين)بيان نوع المد ومقداره في قولو تعالى   -ب    
 المد العارض لمسكون. نوع المد:         

وىو المد  من المدود التي تمد عمى الخيار بالقصر أو التوسط أو الطول. مقداره:         
  الواقع قبل الحرف األخير الذي يقف عميو القارئ فيسكن بسبب الوقف.

 بيان نوع المد ومقداره في قولو تعالى )وبرحمتو فبذلك(: -جـ    
 مد الصمة الصغرى. نوع المد:        

وىننو منند ىنناء الكنايننة  .مننن المنندود التنني تمنند بالقصننر، أي بمقنندار حننركتين مقــداره:       
 .حالة الوصل إذا كان ما قبميا ومابعدىا متحركا، ولم يكن بعدىا ىمز

 
01 
 
 
01 
 
 
 
01 
 
 



2/2 
 

 :يات الكريماتفوائد من اآل استخراج ثالث - 4
 م.بيان فضائل تالوة القرآن الكري -   
 قراءة القرآن سبب لحصول اليداية. -   
 .قراءة القرآن سبب لحصول الشفاء -   
    [ قراءة القرآن الكريم سبب لتنزل الرحمات. -] 

01 
01 
01 

 الجزء الثاني : وضعية اإلدماج

 المالءمة

 استيفاء المطالب : 
 .معنى الحوار في اإلسالم -  
 .أىمية الحوار في اإلسالم -  
 .الحوار في عالج ظاىرة الغزو الثقافير دو  -  

 
0.0 
0.0 
0.0 

 االنسجام
 التسمسل والترابط:

 ذكر الشواىد   -  
 وحسن توظيفيا   -  

 
1,0 
1 

سالمة 
 النص

 سالمة المغة   -  
 وضوح الفكرة   -  
 خمو الكتابة من األخطاء المختمفة   -  

01 
0,0 
0,0 

 االبداع

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

0.0 
0,0 
0,0 
0,0 
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