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أوال 4( :نقط)

ُخ َرى لَ ْم تَ ْق ِد ُروا َعلَ ْي َها﴾ ...
 – 1قال اهلل تعالى في سورة الفتحَ ﴿ :وأ ْ
 واصل بالكتابة إلى قوله تعالى ﴿ :وال نصي ار ﴾.ِِ ِ
ِ
ِ
ِ
س ِكي َنتَ ُه
 – 2يقول اهلل تعالى في سورة الفتح ﴿ :إِ ْذ َج َع َل الَِّذ َ
ين َكفَُروا في ُقلُوِب ِه ُم ا ْل َحميَّ َة َحم َّي َة ا ْل َجاهليَّة فَأَ ْن َز َل اللَّ ُه َ
ان اللَّ ُه ِب ُك ِّل َ ٍ
ِ
َح َّ
علِيما ﴾(الفتح.)22:
ق ِب َها َوأ ْ
َهلَ َها َو َك َ
سولِ ِه َو َعلَى ا ْل ُمو ِم ِن َ
ش ْيء َ
ين َوأَْل َزَم ُه ْم َكل َم َة التَّ ْق َوى َو َكا ُنوا أ َ
َعلَى َر ُ
أ – اشرح :الحمية – كلمة التقوى.
ب -بين موقف المومنين من حمية الكافرين.

ثانيا2( :نقط)

مما جاء في الحديث الذي رواه أبو هريرة  عن النبي  قال ... « :ما تواضع أحد هلل إال رفعه ».

 – 1بين معنى التواضع.

 – 2ما الثواب الذي أعده اهلل للمتواضعين؟

ثالثا3( :نقط)

عبد اهلل تلميذ يشكو كثرة القلق والخوف ،وقلة االهتمام بواجباته الدينية والدراسية ،نصحه أستاذه باالندماج مع

زمالئه المجدين ،واإلقبال على أداء الواجبات الدينية وممارسة األنشطة الرياضية...

 – 1على ماذا تدل األعراض التي يشكو منها عبد اهلل؟

ِّ – 2
قد ْم ثالث نصائح أخرى تساعد عبد اهلل على تحقيق توازنه النفسي.
رابعا3( :نقط)
انقل الجدول وأجب بوضع عالمة (×) في المكان المناسب ،وعلِّ ْل جوابك(لماذا؟):

نوع السلوك
صحافي ينشر إشاعات مغرضة
أب ينظم ألبنائه أوقات مشاهدة البرامج التلفزيونية
صاحب مكتبة يبيع برامج علمية مقرصنة

مقبول

مرفوض

لماذا؟

خامسا3( :نقط)

ف المصطلحات التالية :الحق العام – األجير – ذووا الحاجات الخاصة.
 ِّعر ْ
سادسا3( :نقط)
انقل إلى ورقة تحريرك ما يتنافى مع الذوق السليم مما يلي:

 – 1االهتمام بنظافة حيك.

 – 2إثارة الشغب داخل ساحة المدرسة – 3 .إفشاء السالم.

ثمن تذكرة ركوب الحافلة – 5 .ارتداء الذكور المالبس الخاصة باإلناث.

سابعا2( :نقط)
مثِّ ْل لسلوكين تراهما يسببان في اختالل التوازن البيئي.

 – 4التملص من أداء
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َِّ
ٍ ِ
ِ
َّ
َّ
ِّ
ين َكفَُروا
تَ ْقد ُروا َعلَ ْيهَا قَ ْد أ َ
)ولَ ْو قَاتَلَ ُك ُم الذ َ
َحاطَ اللهُ بِهَا َو َك َ
ان اللهُ َعلَى ُكل َش ْيء قَدي اًر(َ 21
وال َن ِ
صي اًر((﴾)22سورة الفتح)2..................................................................................................................
َ
– كلمة التقوى :كلمة التوحيد ال إله إال اهلل 1...........................................................................................

ب – التزام المومنين الصبر والسكينة والتقوى التي أنزلها اهلل  على قلوبهم1........................................................................
ثانيا:
 – 1التواضع ضد التكبر ،وهو التذلل هلل والليونة مع الخلق 1.............................................................................................................................
 – 9الرفع من منزلتهم في الدنيا واآلخرة1.......................................................................................................................................................................
ثالثا:
 – 1يدل على أنه يعاني مرضا نفسيا1,5...........................................................................................................................................................................
 – 9ذكر اهلل – الصبر – العمل الصالح ( تقبل كل نصيحة صحيحة ) 1,5..........................................................................................
رابعا:
نوع السلوك

صحافي ينشر إشاعات مغرضة

أب ينظم ألبنائه أوقات مشاهدة البرامج التلفزيونية

صاحب مكتبة يبيع برامج علمية مقرصنة

مقبول
×

مرفوض
×

×

لماذا؟

ألن اإلشاعات المغرضة تسيء إلى األبرياء

كي ال يضيع وقت األبناء ،ويخصصوا وقتا
للتحصيل والعمل النافع.

ألن في ذلك اعتداء على حقوق المؤلفين وسرقة
أعمال الغير.

3.......................................................................................................................................................................................................................................................................
خامسا:
– الحق العام :حق يتساوى فيه كل الناس ،ويشارك بعضهم البعض في امتالكه والدفاع عنه.
 -األجير :شخص يشتغل مقابل أجرة عند مشغل واحد أو شركة.

 -ذووا الحاجات الخاصة :هم فئة يعانون عج از جسديا ،أو ذهنيا ،أو ظروفا مادية أو اجتماعية صعبة3.....................

سادسا:

 – 2إثارة الشغب داخل ساحة المدرسة – 4 .التملص من أداء ثمن تذكرة ركوب الحافلة.

 – 5ارتداء الذكور

المالبس الخاصة باإلناث3........................................................................................................................................................................................................... .

سابعا:

منها مثال :الصيد العشوائي  -قطع أشجار الغابة ( يقبل كل مثال صحيح ) 2........................................................................................
22
ملحوظتان:
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يرجى من السادة المصححين:
 الحرص على الدقة الكاملة في التصحيح -االلتزام بمضمون اإلجابة ال حرفيتها.

