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 2112يونيو:دورةــــــــال

 .الثالثة إعدادي:وىـــــالمست
 ساعة واحدة:ازـمدة اإلنج

 .1:لـــــــالمعام

 

 

 الموضوع
 

 بسم هللا الرحمن الرحيم

 :القرآن الكريم 

 وعدكم هللا مغانم كثيرة تاخذونها فعجل لكم هذه وكف أيدي الناس عنكم ﴿:هللا تعالى في سورة الفتحقول ي 

 ﴾ية للمومنين ويهديكم صراطا مستقيماءاولتكون                                                
 02اآلية                                                                                                                           

 :ية القرآنية بتأن وأجب عما يلي اآل اقرإ

 ن1.......................................................عنكمكف أيدي الناس  –مغانم كثيرة :اشرح حسب السياق  - أ

 ن1..................................(....................................فعجل لكم هذه)تعالى  هللا قولالمراد من بين  –ب   

 ن0...................................(.......وليا وال نصيرا:)..........واصل كتابة النص القرآني إلى قوله تعالى  –ج  

 :الحديث النبوي الشريف 

 من أطاعني فقد أطاع هللا، ومن :) قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم :أبي هريرة رضي هللا عنه قال  عن  

 .متفق عليه(   عصاني فقد عصى هللا ،ومن يطع األمير فقد أطاعني، ومن يعص األمير فقد عصاني  

 ن 2...................................................................الشريف استخلص مضمون الحديث النبوي -   

                        :الوحدات التربوية
 :األولى  تقويميةالضعية الو 
 وهو يعبر الطريق عبر ممر الراجلين، حيث صدمته ،نشر موقع إلكتروني خبر حادثة سير تعرض لها تلميذ"

 .فأصيب الفتى بنزيف حاد . الضوء األحمررة إشا في حالة سكرسيارة لم يحترم سائقها الذي كان 

 وبمجرد علم صديقه أحمد بالخبربادر إلى التبرع بكمية .حياته وقد دعا الموقع إلى التعجيل بالتبرع بالدم إلنقاد

 "........لكن األجل المحتوم  لم يمهل الضحية .من دمه 

 :ة ثم أجب عمايلي تأمل الوضعي 
 ن1..........................................................اي تم االعتداء عليهتال ا من الحقوق العامةاذكر حق - أ
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 ن3........................................على الفرد والمجتمع  هذا السائقمثل  سلوكل السلبية اآلثارحدد  –ب      

 ن1...........................................................................عبر عن موقفك من سلوك أحمد  –ج      

 ن2............................................ هذا السائقاذكر مظهرين من مظاهر فساد الذوق السليم لدى  –د      

 ن1............اقترح إعالنا لنشره عبر اإلنترنيت تدعو فيه الناس إلى التبرع بالدم لضحايا حوادث السير  –ه      

 :الثانية الوضعية التقويمية     

 .زمالءه  حتى اليعديالدراسة مصاب بمرض معد يتغيب عن  تلميذ      

 :المطلوب       

 نصا حديثيا اكتب أو  الةهذه الحمثل في الرسول صلى هللا عليه وسلم دعا إليه اإلجراء الصحي الذي اذكر –أ     

 ن1.......................................................................................................يحث عليه         

 ن1.........................................................................؟ هذا التلميذ ماهو موقفك من سلوك –ب     

 ن2............................هل يعتبر اإلجراء الذي قام به التلميذ المصاب وقائيا أم عالجيا؟ علل اختيارك –ج    

 :الثالثة الوضعية التقويمية   
 

 أثر واضح في طهارة النفس وسمو الروح ،باعتبارك تلميذا قدوة ماهي السلوكات التي  للحياء والتواضع     

 ن2.........................عالقتك بزمالئك وأساتذتك واألطر التربوية ومحتويات مؤسستكينبغي تجنبها في       

 

 

 وباهلل التوفيق                                                                                                         
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 عناصر اإلجابة وسلم التنقيط
 

 

 :القرآن الكريم 
 
 ن5.0.......حصلعليهاالمسلمونمنأعدائهمأثناءالحرباألموالالتي:كثيرةمغانم:شرححسبالسياقال -أ

 ن5.0.................................................كفاكمقتالأهلمكةعامالحديبيةبالصلح:كفأيديالناسعنكم–

ن1........................................المرادبالمغانمالتيعجلهاهللاللمؤمنينمغانمخيبربدونجهدوالقتال–ب

ن2.................(...........ولياوالنصيرا:)..........كتابةالنصالقرآنيإلىقولهتعالىالمتعلمواصلأني–ج

 :الحديث النبوي الشريف 

 ن 2.........................................األمر بطاعة األمير والنهي عن معصيته:مضمون الحديث النبوي  –    

 :الوحدات التربوية
                                               :األولى  الوضعية التقويمية     

 المرور من الممر في ،وحق الراجلين  الحق في الحياة :اي تم االعتداء عليهتال وق العامةالحقمن  - أ

 ن1......................................................................................................الخاص بهم

 ؛اإلخالل باألمن واالستقراروالتسبب في لسلوك هذا السائق على الفرد والمجتمع  السلبية اآلثار –ب      

 ن3.........................مختلفةالاالجتماعية  ،والمشاكلواليتم والعاهات المستديمةالفوضى والنزاعات           

 ن1..................................اعتبار مبادرة أحمد مبادرة طيبة دالة على جمال باطنه ونقاء فطرته  –ج      

 في حالة  السياقة -عدم احترام إشارة الضوء األحمر-:من مظاهر فساد الذوق السليم لدى هذا السائق  –د       

 ن2.........................................................................عدم احترام ممر الراجلين –سكر            

 ن  1........................................"سارعوا إلى التبرع بالدم لفائدة ضحايا حوادث السير":اإلعالن  –ه      
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 :الثانية الوضعية التقويمية    

 ن1......................................................أونصا حديثيا يحث عليه الصحيالحجرأن يذكرالمتعلم  –أ     

 ن1..................................... ................إيجابيا ،ويعتبرسلوكه المريض التلميذالمتعلم يؤيد أن  –ب     

 ن2.............................................................مناسبةاإلجراء الوقائي ،ويعلله بكيفية  يختارأن  –ج    

 :الوضعية التقويمية الثالثة  
 

 :أن يركز المتعلم على مايلي 

 ..............تجنب السب والشتم والغيبة والسخرية واللغو والفحش والضرب والعنف -

 .....................المؤسسةتجنب الكتابة على الجدران والطاوالت والعبث بمحتويات  -

 ..........................مظهر غير الئقالظهور بتجنب الغياب وتعاطي المخدرات ،و -

 ن2................................................................................................................ -

 
 
 
 
 
 

 ويقبل كل جواب صحيح لالستئناس عناصر اإلجابة : هامةمالحظة                             

 .باستثناء األسئلة المتعلقة بالنصوص القرآنية                                               
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