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 2112 يونيو:دورةــــــــال 

 الثالثة إعدادي: وىـــــالمست
 ساعة واحدة :ازـمدة اإلنج

 1:   لـــــــالمعام

 

 

 عناصر اإلجابة وسلم التنقيط
 

 

 : القرآن الكريم 
 
 ن 1.2……..…...... …… ..…............….....……اإلمالة هي (الكفار:)كلمة قاعدة التالوة في –1 

   ن2…............................ :...أوصاف النبي صلى هللا عليه وسلم وأصحابه كما وردت في اآلية  –2  

 ...يرجون فضل هللا -سجدا –ركعا  بربهمفي عالقتهم 

 .رحماء بينهم في عالقتهم ببعضهم البعض

 .أشداء على الكفار في عالقتهم بالمشركين

 

 زره ــاه فــخرج شطئانجيل كزرع ومثلهم في اال يــةذلك مثلهم في التور ﴿ :اآلية القرآنيةكتابة  ةواصلم –3    

       ن11.2......................................﴾على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار فاستغلظ فاستوى         

    

  :لحديث النبوي الشريف ا

 

 ويمنعه من ارتكاب النقائص والمنكرات التي تسيء إلى ،على فعل كل جميل المؤمن  اإلنسانيحمل الحياء  -     

 ن 2...............................................رسوخ اإليمان في القلبوهو عنوان صادق على .  النفس       
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 .:الوحدات التربوية   
 
 ن1..............................................................................................لألستاذ صالحية تقويم إجابة المتعلم –1-1

 تجنب التعريض بالناس  –الترفع عن قول الزور  –الطهارة  –العدل  –التسامح  -:من القيم اإليجابية الواردة في النص  – 1-2 

   ن 2.......................................................................................حماية األعراض  –تجنب إشاعة الفاحشة  -     

 يصغي  –يصفح عن من أساء إليه  –يبادر من لقيه بالسالم  -:مع الناس   من أساليب تواصل الرسول صلى هللا عليه وسلم –2 

  ن 4..................................................................................يضرب األمثال المحسوسة  -باهتمام لمخاطبه        

 ن3..........................................................................................................ل بما هو مناسبالجدومأل  –3 

 التعليل المناسب خطأ صحيح  التصرف

   .شاب يفرط في األكل لينمو بسرعة -

X 

 

ألن اإلسالم يدعو إلى االعتدال في 

فيه األكل وعدم اإلفراط فيه لما 

 .من ضرر على الصحة

شخص يشكو من مرض فنصحه  -

 .زميله بتناول الخمر

 X 

 

 ......ألن الخمر داء وليس بدواء

تربية الدواجن على أسطح المنازل  -

 .من مظاهر الذوق السليم

 x  إن هذا التصرف ينافي الذوق

 ......السليم لما فيه من أضرار

  

 اإلدمان على استخدامه  –اتخاذه وسيلة للهو واللعب فقط  –التعامل مع المواقع اإلباحية  -: من سلبيات استخدام األنترنيت – 4  

   ن2..................................................................األعراض بمس النشر األكاذيب واإلشاعات و -لوقت طويل         

 ن2.......................................................................................................................................–2  

 التوجيهات العالجية  التوجيهات الوقائية

 .تغطية األواني -

 .نظافة المسكن -

 .تجنب تلويث البيئة -

 . زيارة الطبيب  -        

                     

 .وتقبل كل إجابة وكل استشهاد مناسبين لالستئناسعناصر اإلجابة :مالحظة                  
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