
  بسم ال الرحمن الرحيم .
                                                                                                            نيابة : مكناس

 

  

مدة النجاز : ساعة .                                                           1  المعامل :   
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

أول :
ة 1                ح  الي ورة الفت ي س الى ف ول تع اء :" 25)  يق ال; م:وم8ن:ون7 و7ن8س7  و7ل7و=ل ر8ج7

 م:وم8ن7ات; ل7م= ت7ع=ل7م:وه:م= أ7ن= ت7ط7ئ:وه:م= ف7ت:ص8يب7ك:م= م8ن=ه:م= م7ع7ر?ة; ب8غ7ي=ر8 ع8ل=مB ل8ي:د=خ8ل7 الل?ه: ف8ي ر7ح=م7ت8ه8 م7ن
  "ي7ش7اء: ل7و= ت7ز7ي?ل:وا ل7ع7ذ?ب=ن7ا ال?ذ8ين7 ك7ف7ر:وا م8ن=ه:م= ع7ذ7اباK أ7ل8يما.

تدبر الية الكريمة ثم أجب عمايلي :
                 أ) اشرح حسب السياق :

ن)0.5                         معرة : ........../ تزيلوا ..........  ( 
ن) 1 من سورة الفتح . (25             ب ) استخلص مضمون الية 

الى :"  وله تع ن ق ام م ع الشكل الت ة م م كتاب ى م:ح7م?د; ر7س:ول: الل?ه              ج)اتم  " إل
ن)82.5 " مع استخراج مثال واحد للمالة. (ذ7ل8ك7 م7ث7ل:ه:م= ف8ي الت?و=ر7اة قوله تعالى:"

  
ه2               لى ال علي ول ال ص ال رس ال: ق ه ق ي ال عن ك رض ن مال س ب ن ان  ) ع

 وسلم:" ما من مسلم يغرس غرسا أو يزرع زرعا فيأكل منه طير أو إنسان أو بهيمة إل
كان له به صدقة " البخاري

  تأمل الحديث ثم :
ن)0.5                      أ)  بين نوع الصدقة الواردة في الحديث الشريف .(

ن)1.5                    ب) حدد ثلث منافع بيئية للغرس.(
ثانيا :
ن)2) ميز بين ماهو وقائي وماهو علجي في المثلة التالية :(1        

       أ- الحبة السوداء                                    ج- تغطية الواني
     ب- العتدال في تناول الطعام                        د- القيام بحملت التلقيح.

أشغال انجاز جذاذة نموذجية
للمتحان الجهوي الموحد في مادة

التربية السلمية للسنة الثالثة
.إعدادي

:الورشة الولى
حسن أزاي . ذ : المنشط  

                                                     
محمد السعيدي                     . ذ: المقرر

مفتش مادة التربية السلمية. عبد العزيز عدنان .ذ: من تأطير 
          

السئلة

1/2



                                        
      

 ) ضع علمة (+) أمام ماهو ايجابي وعلمة (-) أمام ماهو سلبي فيما يخص استعمال2  
ن)2وسائل العلم التالية :(

    أ- المشاركة في نوادي النقاش الباحية               ب- تحضير الدروس عبر النترنيت
   ب- نشر القيم المزيفة                                       د- الدخول إلى المواقع المشبوهة .

ن)3)  استخرج نوع الساليب التواصلية الواردة في النصوص التالية :(3       

                  أ ) قال صلى ال عليه وسلم :" أنا وكافل اليتيم كهاتين في الجنة " أبو داود
م ال ث راك ب ائر: الش أكبر الكب دثكم ب لم:" أل أح ه وس لى ال علي ال ص                   ب) ق
عقوق الوالدين أل وشهادة الزور أل وشهادة الزور أل وشهادة الزور..."أخرجه الترمذي

                 ج)  قال صلى ال عليه وسلم :" مثل المؤمن الذي يقرأ القرآن كمثل التر;ج7ة
طعمها طيب وريحها طيب " البخاري.

) اعتنى السلم بالحقوق العامة والحقوق الخاصة وشرع تشريعات لحمايتها.4     
ن)1.5                   أ) اعط ثلثة أمثلة للحق العام  (

ن)1                 ب) حدد موقفك من صاحب مصنع يتماطل في دفع أجرة المستخدمين.(

ن) 2) بين مظاهر الجمال في النصوص التالية :( 5     
                 * عن عائشة رضي ال عنها قالت : كان كلم رسول ال صلى ال عليه وسلم

كلما فصل يفهمه كل من سمعه " أبو داود.
               * عن ابن عباس رضي ال عنهما أن رسول ال صلى ال عليه وسلم :" كان

                             يسدل شعره " البخاري.
                              

ن)1.5) حدد المصطلح المناسب لما يلي : (6    
                     أ - اجتناب كل فعل مذموم خوفا من اللوم .

                    ب- الحالة التي يولد عليها النسان .
                     ج- التغير السلبي الذي يلحق الهواء.

 أ7ي�ه7ا ال?ذ8ين7 آم7ن:وا لي�ا ) أين يتجلى الذوق السليم في سلوك الناس حسب الية الكريمة:" 7  
ن)1    (27" النور:الية. ت7د=خ:ل:وا ب:ي:وتاK غ7ي=ر7 ب:ي:وت8ك:م= ح7ت?ى ت7س=ت7أ=ن8س:وا و7ت:س7ل�م:وا ع7ل7ى أ7ه=ل8ه7ا

.بالتوفيق للجميع                                                                                          
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بسم ال الرحمن الرحيم .                                                                           
                                                                                                            نيابة : مكناس

 

  

  وسلم التنقيط.عنـــــــــــــــاصر الجــــــــــــــــــــــــــــــابة
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

أول :
 تفرقوا                تزيلوا: عار – إثم / معرة:) 1         

          ب ) المضمون: الحكمة من منع وقوع الحرب بين المسلمين والمشركين
الى :"  ال تع اK س:ج?دا           ج) ق اء: ب7ي=ن7ه:م= ت7ر7اه:م= ر:ك?ع ار8 ر:ح7م7 د?اء: ع7ل7ى ال=ك:ف? ذ8ين7 م7ع7ه: أ7ش8  و7ال?

" ي7ب=ت7غ:ون7 ف7ض=لK م8ن= الل?ه8 و7ر8ض=و7اناK س8يم7اه:م= ف8ي و:ج:وه8ه8م= م8ن= أ7ث7ر8 الس�ج:ود
 .ال�ك�ف
ار�: مثال واحد للمالة

)   أ) يقصد بها: الصدقة الجارية.2    
        ب)  *توفير المراعي * تنقية الهواء * تلطيف الجو .

ثانيا :
) ميز بين ماهو وقائي وماهو علجي في المثلة التالية :1        

       أ- علجي ب- وقائي ج- وقائي   د-وقائي
ص2          ا يخ لبي فيم اهو س ام م ة (-) أم ابي وعلم اهو ايج ام م ة (+) أم  ) علم

استعمال وسائل العلم المختلفة :
    أ- (-)                 ب- (-)              ج- (+)             د- (-)

)  أ ) أسلوب الشارة   ب) أسلوب تكرار الكلم   ج) أسلوب ضرب المثال3         
)   أ) أمثلة للحق العام : * حق الحياة * حق التملك * حق الحرية .4         

               ب) لأوافقه على تماطله بل يجب عليه أن يدفع إليهم أجرتهم في وقتها حتى
ينتفعوا بها ول يلحقهم ضيق في عيشهم ورزقهم .

) مظاهر الجمال:  أ) الفصاحة والبلغة والبيان.  ب) إرسال الشعر        5         
) المصطلح المناسب:  أ )الحياء .     ب) الفطرة.   ج) التلوث .6         

 ) يتجلى الذوق السليم في الستئذان قبل الدخول وإفشاء السلم .7                       
.بالتوفيق للجميع  

أشغال انجاز جذاذة  نموذجية للمتحان
الجهوي الموحد في مادة التربية

.للسنة الثالثة إعدادي. السلمية 
 

:الورشة الولى
حسن أزاي . ذ: المنشط  

                                                     
محمد السعيدي                     . ذ: المقرر

مفتش مادة التربية. عبد العزيز عدنان . ذ:من تأطير 
السلمية           

 سلم التنقيط

 ن)0.5(

 ن)01( 

 ن)02(

 ن)0.5(

 ن)0.5(

 ن)1.5(

 ن)02(

 ن)02(

 ن)03(
 ن)1.5(

 ن)01(

 ن)02(

 ن)1.5(
 ن)01(

20. ملحظة : يرجى من السادة الساتذة المصححين التقيد بصحة الجواب لبحرفيته



بسم ال الرحمن الرحيم .
                                                                                                            نيابة : مكناس

 

  

مدة النجاز : ساعة .                                                           1  المعامل :   
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

أول:     
ح :"  ورة الفت ي س الى ف ال تع د7ى و7د8ين8 ال=ح7ق                ق ذ8ي أ7ر=س7ل7 ر7س:ول7ه: ب8ال=ه:  ه:و7 ال?

)28ل8ي:ظ=ه8ر7ه: ع7ل7ى الد�ين8 ك:ل�ه8 و7ك7ف7ى ب8الل?ه8 ش7ه8يداK " الية: (

              تأمل الية الكريمة ثم أجب عن السئلة التالية :
وضح المقصود من قوله تعالى:)1

ن)1                           ليظهره على الدين كله : (
ن)1استخرج من النص مثال للمالة وضع نقطة العوض تحت الحرف الممال: ()2
الى :")3 وله تع ن ق ة م م كتاب ه8يداK "اتم الل?ه8 ش7 ى ب8 الى :"  و7ك7ف7 وله تع ى ق ر إل  م8ن= أ7ث7

ن)2"  (الس�ج:ود8 

ثانيا : 
                      قال الرسول صلى ال عليه وسلم:" نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس:

الصحة والفراغ" أخرجه البخاري.
ن)2تأمل الحديث وامل الجدول التي : (-1

مجال الخلل بهامجال توظيفهاالنعمة
- 1الصحة

2-
1 -
2-

- 1الفراغ
2-

1 -
2-

أشغال انجاز جذاذة  نموذجية
للمتحان الجهوي الموحد في مادة

التربية السلمية للسنة الثالثة
.إعدادي

   .

:الورشة الثانية
. عبد الحق المخفي. ذ : المنشط  

عبد العزيز أوتكوميت              . ذ: المقرر
                                                        

  

مفتش مادة التربية السلمية   . عبد العزيز عدنان . ذ:من تأطير 
       

السئلة

2/1



                                           
ن)1.5بين الحكمة من تحريم الطعمة والشربة التالية :(-2

الحكمة من تحريمهاالطعمة والشربة
- 1المخدرات

2-
- 1الميتة

2-
- 1الخمر

2-

النترنيت سلح ذو حدين يوظف في الخير كما يستغل في الشر.-3
ن)1حدد مجالين ايجابيين للستفادة من النترنيت .( -1
ن)1.( اذكر أسلوبين من أساليب الرسول صلى ال عليه وسلم في تواصله مع الناس-2

183" سورة الشعراء الية:و7ل ت7ب=خ7س:وا الن?اس7 أ7ش=ي7اء7ه:م= قال تعالى:" -4
                  ا- قابل الحقين التاليين بواجبين من واجبات الجير .

ن)  1                  - الجرة:................. (
ن)1                  - احترام كرامة الجير............. (

ن)1                 ب- إلى ماذا يهدف السلم في احترام حقوق الجير ؟(

 ) قال الرسول صلى ال عليه وسلم:" اللهم أحسنت خلقي فأحسن خلقي" رواه المام5
أحمد في المسند.

ن)1أ- استنتج من الحديث مايدل على جمال الباطن ؟ (
) . 1.5ب- للرفقة السيئة أثر في إفساد الفطرة عدد ثلث عواقب وخيمة لهذه الرفقة؟(

ي6 لوكه ف لم وس ه وس لى ال علي ول ص ال هيئة الرس اهر جم ن مظ را م ر مظه  ) اذك
ن)02الجدول التي مع الستشهاد. (

ه لى ال علي ول ص  هيئة الرس
وسلم وسلوكه 

الستشهادمظاهر الجمال

- 1أ- لباسه صلى ال عليه وسلم
2-

ه لى ال علي عه ص  ب- تواض
وسلم

1 -
2-

) قال صلى ال عليه وسلم:" انصر أخاك ظالما أو مظلوما " أخرجه البخاري.7
ن)01       أ- بين كيف تنصر أخاك ظالما ؟ (

ات طر واجب ة أس ي ثلث ص ف ات الخاصة لخ وق ذوي الحاج لم حق ى الس         ب- راع
ن)2المجتمع نحوهم ونتائج حماية حقوقهم؟ (

وال الموفق.                                                                                             
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أول:     

ن)1ليعلي دين السلم على باقي الديان، ولينصر دينه على كل الملل .( )1
ن)1 (ب8ال=ه:د7ىمثال المالة: )2
  م:ح7م?د; ر7س:ول: الل?ه8 و7ال?ذ8ين7 م7ع7ه: أ7ش8د?اء: ع7ل7ى ال=ك:ف?ار8 ر:ح7م7اء: ب7ي=ن7ه:م= ت7ر7اه:م= ر:ك?عاK س:ج?داK ي7ب=ت7غ:ونقال تعالى :")3

ن)2  (" ف7ض=لK م8ن= الل?ه8 و7ر8ض=و7اناK س8يم7اه:م= ف8ي و:ج:وه8ه8م= م8ن= أ7ث7ر8 الس�ج:ود
) 1 :      ثانيا

مجال الخلل بهامجال توظيفهاالنعمة
ن)0.25- العبادة                         (1ةالصح

ن)0.25- العمل المشروع               (2
ن)0.25- التدخين                      (1
ن)0.25-تكليف النفس مال تطيق.    (2

ن)0.25- الجتهاد في الدروس.        (1الفراغ
ن)0.25- ممارسة الرياضة.             (2

ن)0.25- اللجوء إلى اماكن اللهو     (1
ن)0.25- النوم الزائد عن الحاجة.     (2

               2(
الحكمة من تحريمهاالطعمة والشربة

 ن)0.25- حفظ العقل                                      (1المخدرات
ن)0.25- حفظ المال.                                       (2

ن)0.25- الوقاية من المراض الناتجة عن أكل لحمها   (1الميتة
ن)0.25- حفظ النفس                                             (2

ن)0.25- حفظ العقل                                                (1الخمر
ن)0.25- الوقاية من المراض التي يسببها                    (2

ن)0.5ن)*الستفادة من البرامج التعليمية بالصوت والصورة .( 0.5) أ- * الوصول إلى المواقع المفيدة ( 3
ن)0.5ن * القدوة العملية الحية.( 0.5ب-* أسلوب التشويق واليضاح ( 

ن)1ن)  * المانة والخلص في العمل(1)   ا- *اجتناب الغش واحترام وقت العمل(4
ن))1     ب- يهدف إلى حفظ ماله وأسرته من الضياع وصيانة كرامته(

نة ؟ (5 خلق الحس ي .( 1) أ- ال اب المعاص م.( 0.5ن) ب- * ارتك عمى له د ال ا0.5ن)* التقلي ات فيم ياع الوق  ن) * ض
ن). 0.5ليفيد.( 

6(
 هيئة الرسول (ص)

وسلوكه 
الستشهادمظاهر الجمال

لى الأ-  ه ص  لباس
عليه وسلم

 ن)0.25- اللباس البيض    (1
 ن)0.25- لباس نظيف         (2

اض وا البي لم :" البس ه وس لى ال علي ال ص  ق
ن)  0.5(فإنها اطهر وأطيب" الترمذي      

لىب-  عه ص  تواض
ال عليه وسلم

 ن)0.25- يبدأ من لقيه بالسلم   (1
 ن)0.25- يجيب دعوة الفقير     (2

 قال (ص):"ليدخل الجنة من كان في قلبه مثقال
ن)  0.5(ذرة من كبر" مسلم                   

ن)01أ- بمنعه من الظلم ؟ ()   7
ب م المناس ة والتعلي ن : التربي اتهم م وفير احتياج ة وت ات الخاص ذوي الحاج ام ب ى الهتم لم عل ث الس         ب-   ح
من ق ال ع وتحقي ي المجتم دماجهم ف ي ان اهم ف دا أن يس أن ه ن ش حيا ... وم ايتهم ص م ورع اق عليه اقتهم والنف  لع

ن)2النفسي لهم...؟ (

أشغال انجاز جذاذة  نموذجية للمتحان الجهوي الموحد
.  في مادة التربية السلمية 

:الورشة الثانية
. عبد الحق المخفي. ذ : المنشط  
عبد العزيز أوتكوميت                   . ذ: المقرر 

 من تأطير:ذ. عبد العزيز عدنان.مفتش مادة التربية السلمية

 عناصر الجابة وسلم التنقيط

. ملحظة : يرجى من السادة الساتذة المصححين التقيد بصحة الجواب لبحرفيته

نيابة مكناسبسم ال الرحمن الرحيم


