
  واهللا ولي التوفيق

 .لتنظيم الورقة) ن1(نقطة واحدة �

  بسم اهللا الرحمان الرحيم
  ةاإلعدادي اإلمام الشافعيثانوية 
  رشيد موغيا:األستاذ

  
  1الفرض المحروس رقم 

  األولألسدس ا 

  )مادة االجتماعيات(
  )تصحيح الفرض(

                 :و المالحظة النقطة

  :الكـامل اإلسم 
           1/1    :ـســمـــــــالقـ

  :الرقم الترتيبي 

  
        ).).).).نننن7777((((    جغرافياجغرافياجغرافياجغرافيافي مكون الفي مكون الفي مكون الفي مكون الاإلشتغال بالوثائق اإلشتغال بالوثائق اإلشتغال بالوثائق اإلشتغال بالوثائق : : : : الموضوع األولالموضوع األولالموضوع األولالموضوع األول

  
                                                                                     

 
 )ن1.5.(خط العرض اساسي و سميه )ي(أرسم -1
 )ن0.5.(شمال خط ا�ستواء° 60خط ) ي(ارسم -2
 )ن0.5.(جنوب خط ا�ستواء° 30خط ) ي(أرسم -3
 )ن1.5.(خط الطول اساسي و سميه) ي(أرسم -4
 )ن0.5.(شرق خط غرينتش° 120خط ) ي(أرسم -5
 )ن0.5.(غرب خط غرينتش° 90خط ) ي(أرسم -6
  ).ن2(.عنوانا مناسبا للوثيقة) ي(أكتب -7

  
  

 
  

    ).).).).نننن5555((((تعاريف و أسئلة موضوعية في مكون التاريختعاريف و أسئلة موضوعية في مكون التاريختعاريف و أسئلة موضوعية في مكون التاريختعاريف و أسئلة موضوعية في مكون التاريخ: : : : الموضوع الثانيالموضوع الثانيالموضوع الثانيالموضوع الثاني
  

 .ھو ملك مصر القديمة ):ن1(الفرعون) ي(عرف
 ):ن4(في الخانة المناسبة) ×(ع6مة) ي(ضع .1

 
  خطأ  صحيح  العبارة المقترحة

    ×  .دجلة و الفرات سميت حضارة ب6د الرافدين بھذا اAسم نسبة لنھري .1
    ×  .الھيروغليفية ھي الكتابة المصرية القديمة .2
    ×  .سميت الكتابة المسمارية بھذا اAسم نھا تكتب على شكل مسامير .3
  ×    .تعتبر اھرامات من أھم مظاھر حضارة ب6د الرافدين .4
  

        
        ).).).).نننن7777((((في مكون التربية على المواطنةفي مكون التربية على المواطنةفي مكون التربية على المواطنةفي مكون التربية على المواطنة    الموضوع المقاليالموضوع المقاليالموضوع المقاليالموضوع المقالي: : : : الموضوع الثالثالموضوع الثالثالموضوع الثالثالموضوع الثالث

  :مقدمة
فما المقصود بمفھوم الكرامة؟ وأين يتجلى انتھاك كرامة ا�نسان؟ و ماھي بعض الحلول المقترحة + مقدمة مناسبة  

   لحماية كرامة ا�نسان؟ وماھو موقفنا نحن من انتھاك الكرامة؟
  :عرض
كالحاجات العضوية و  الكرامة ھي تلبية الحاجيات الطبيعية الضرورية لVنسان؛  :تعريف مفھوم الكرامة •

  ..اAجتماعية و النفسية والفكرية
  ..تشغيل اطفال/ العنف ضد المرأة: مظاھر انتھاك كرامة ا�نسان مث6 •
معرفة الحقوق و الواجبات و توعية ا]خرين بحقوقھم : الحلول المقترحة لحماية كرامة ا�نسان نذكر مث6 •

 إلخ...زجر منتھكي كرامة ا�نسان/ وواجباتھم
  :خاتمة

  .من انتھاك كرامة ا�نسان )ة(الموقف الشخصي للمتعلم
   :توزيع نقط الموضوع المقالي : ملحوظة

 ).ن 1( الجانب الشكلي)/ ن(5الجانب المتعلق باAكتشاف و رد الفعل و الفعل )/ ن 1(الجانب المنھجي 
  بسم اهللا الرحمان الرحيم

 خط اAستواء

 غرينتشخط 

 رسم ا�حداثيات الجغرافية 


