ﺑﺴﻢ اﷲ اﻟﺮﺣﻤﺎن اﻟﺮﺣﻴﻢ

ﺛﺎﻧﻮﻳﺔ اﻹﻣﺎم اﻟﺸﺎﻓﻌﻲ اﻹﻋﺪادﻳﺔ
اﻟﻔﺮض اﻟﻤﺤﺮوس رﻗﻢ 1
اﻷﺳﺪس اﻷول
)ﻣﺎدة اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺎت(

اﻷﺳﺘﺎذ:رﺷﻴﺪ ﻣﻮﻏﻴﺎ
اﻹﺳﻢ اﻟﻜـﺎﻣﻞ:
اﻟﻘـــــــــﺴــﻢ:
اﻟﺮﻗﻢ اﻟﺘﺮﺗﻴﺒﻲ:
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اﻟﻨﻘﻄﺔ و اﻟﻤﻼﺣﻈﺔ:

اﻟﻤﻮﺿﻮع اﻷول :اﻹﺷﺘﻐﺎل ﺑﺎﻟﻮﺛﺎﺋﻖ ﻓﻲ ﻣﻜﻮن اﻟﺠﻐﺮاﻓﻴﺎ )7ن(.

-1
-2
-3
-4
-5
-6
-7

أرسم)ي( خط العرض األساسي و سميه1.5).ن(
ارسم)ي( خط  °60شمال خط اإلستواء0.5).ن(
أرسم)ي( خط  °30جنوب خط اإلستواء0.5).ن(
أرسم)ي( خط الطول األساسي و سميه1.5).ن(
أرسم)ي( خط  °120شرق خط غرينتش0.5).ن(
أرسم)ي( خط  °90غرب خط غرينتش0.5).ن(
أكتب)ي( عنوانا مناسبا للوثيقة2).ن(.

اﻟﻤﻮﺿﻮع اﻟﺜﺎﻧﻲ :ﺗﻌﺎرﻳﻒ و أﺳﺌﻠﺔ ﻣﻮﺿﻮﻋﻴﺔ ﻓﻲ ﻣﻜﻮن اﻟﺘﺎرﻳﺦ)5ن(.
 .1عرف)ي( الفرعون)1ن(:
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
 .2ضع)ي( عالمة)×( في الخانة المناسبة)4ن(:

.1
.2
.3
.4

العبارة المقترحة
سميت حضارة بالد الرافدين بھذا االسم نسبة لنھري دجلة و الفرات.
الھيروغليفية ھي الكتابة المصرية القديمة.
سميت الكتابة المسمارية بھذا االسم ألنھا تكتب على شكل مسامير.
تعتبر األھرامات من أھم مظاھر حضارة بالد الرافدين.

صحيح

خطأ

اﻟﻤﻮﺿﻮع اﻟﺜﺎﻟﺚ :اﻟﻤﻮﺿﻮع اﻟﻤﻘﺎﻟﻲ ﻓﻲ ﻣﻜﻮن اﻟﺘﺮﺑﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻮاﻃﻨﺔ)7ن(.
"الكرامة جوھر إنسانية اإلنسان و لب بشريته"
أكتب)ي( موضوعا مقاليا توضح)ي( فيه مايلي:
✠ مقدمة مناسبة  +تساؤالت.
✠ عرض:
 تعريف مفھوم الكرامة. مظھرين النتھاك كرامة اإلنسان. اقتراحين لحماية كرامة اإلنسان.✠ خاتمة :موقفك) ِك( من انتھاك كرامة اإلنسان.

اإلجابة
خلف الورقة

واﷲ وﻟﻲ اﻟﺘﻮﻓﻴﻖ
 ﻧﻘﻄﺔ واﺣﺪة)1ن( ﻟﺘﻨﻈﻴﻢ اﻟﻮرﻗﺔ.

ﺑﺴﻢ اﷲ اﻟﺮﺣﻤﺎن اﻟﺮﺣﻴﻢ

ﺛﺎﻧﻮﻳﺔ اﻹﻣﺎم اﻟﺸﺎﻓﻌﻲ اﻹﻋﺪادﻳﺔ
اﻷﺳﺘﺎذ:رﺷﻴﺪ ﻣﻮﻏﻴﺎ
اﻹﺳﻢ اﻟﻜـﺎﻣﻞ:
اﻟﻘـــــــــﺴــﻢ:
اﻟﺮﻗﻢ اﻟﺘﺮﺗﻴﺒﻲ:

1 /1

اﻟﻔﺮض اﻟﻤﺤﺮوس رﻗﻢ 1
اﻷﺳﺪس اﻷول
)ﻣﺎدة اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺎت(

اﻟﻨﻘﻄﺔ و اﻟﻤﻼﺣﻈﺔ:

)تصحيح الفرض(

اﻟﻤﻮﺿﻮع اﻷول :اﻹﺷﺘﻐﺎل ﺑﺎﻟﻮﺛﺎﺋﻖ ﻓﻲ ﻣﻜﻮن اﻟﺠﻐﺮاﻓﻴﺎ )7ن(.
رسم اإلحداثيات الجغرافية
-1
-2
-3
-4
-5
-6
-7

أرسم)ي( خط العرض األساسي و سميه1.5).ن(
ارسم)ي( خط  °60شمال خط اإلستواء0.5).ن(
أرسم)ي( خط  °30جنوب خط اإلستواء0.5).ن(
أرسم)ي( خط الطول األساسي و سميه1.5).ن(
أرسم)ي( خط  °120شرق خط غرينتش0.5).ن(
أرسم)ي( خط  °90غرب خط غرينتش0.5).ن(
أكتب)ي( عنوانا مناسبا للوثيقة2).ن(.

خط غرينتش
خط االستواء

اﻟﻤﻮﺿﻮع اﻟﺜﺎﻧﻲ :ﺗﻌﺎرﻳﻒ و أﺳﺌﻠﺔ ﻣﻮﺿﻮﻋﻴﺔ ﻓﻲ ﻣﻜﻮن اﻟﺘﺎرﻳﺦ)5ن(.
عرف)ي( الفرعون)1ن( :ھو ملك مصر القديمة.
 .1ضع)ي( عالمة)×( في الخانة المناسبة)4ن(:

.1
.2
.3
.4

العبارة المقترحة
سميت حضارة بالد الرافدين بھذا االسم نسبة لنھري دجلة و الفرات.
الھيروغليفية ھي الكتابة المصرية القديمة.
سميت الكتابة المسمارية بھذا االسم ألنھا تكتب على شكل مسامير.
تعتبر األھرامات من أھم مظاھر حضارة بالد الرافدين.

صحيح
×
×
×

خطأ

×

اﻟﻤﻮﺿﻮع اﻟﺜﺎﻟﺚ :اﻟﻤﻮﺿﻮع اﻟﻤﻘﺎﻟﻲ ﻓﻲ ﻣﻜﻮن اﻟﺘﺮﺑﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻮاﻃﻨﺔ)7ن(.
مقدمة:
مقدمة مناسبة  +فما المقصود بمفھوم الكرامة؟ وأين يتجلى انتھاك كرامة اإلنسان؟ و ماھي بعض الحلول المقترحة
لحماية كرامة اإلنسان؟ وماھو موقفنا نحن من انتھاك الكرامة؟
عرض:
• تعريف مفھوم الكرامة :الكرامة ھي تلبية الحاجيات الطبيعية الضرورية لإلنسان؛ كالحاجات العضوية و
االجتماعية و النفسية والفكرية..
• مظاھر انتھاك كرامة اإلنسان مثال :العنف ضد المرأة /تشغيل األطفال..
• الحلول المقترحة لحماية كرامة اإلنسان نذكر مثال :معرفة الحقوق و الواجبات و توعية اآلخرين بحقوقھم
وواجباتھم /زجر منتھكي كرامة اإلنسان...إلخ
خاتمة:
الموقف الشخصي للمتعلم)ة( من انتھاك كرامة اإلنسان.
ملحوظة :توزيع نقط الموضوع المقالي :
الجانب المنھجي ) 1ن( /الجانب المتعلق باالكتشاف و رد الفعل و الفعل )5ن( /الجانب الشكلي)  1ن(.
ﺑﺴﻢ اﷲ اﻟﺮﺣﻤﺎن اﻟﺮﺣﻴﻢ

واﷲ وﻟﻲ اﻟﺘﻮﻓﻴﻖ
 ﻧﻘﻄﺔ واﺣﺪة)1ن( ﻟﺘﻨﻈﻴﻢ اﻟﻮرﻗﺔ.

