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 الثالثة إعدادي: المستـــــوى
 .ساعة واحدة: مدة اإلنجـاز

 .1:المعامـــــــل

 

 

 عناصر اإلجابة وسلم التنقيط
 

 

 

 :ششح ِبرذزٙخط –1

 1ْ.....................ِصطٍخ ششعٟ ، ِعٕبٖ اٌم١بَ عٍٝ شؤْٚ اٌشع١خ ثّب ٠صٍذُٙ د١ٔب ٚأخشٜ:إِبسح اٌّؤ١ِٕٓ    - 

  1ْ............اإل٠ّبْ اٌجبصَ ثبهلل رعبٌٝ ،ِٚالئىزٗ ، ٚوزجٗ ، ٚسعٍٗ ، ٚا١ٌَٛ ا٢خش ، ٚاٌمذس خ١شٖ ٚششٖ:اٌعم١ذح    - 

- 3    2ٌْٚٗ أجش وش٠ُ:اصالٌّتعٍُ  وتبثخ إٌص اٌمشآٔي اٌىاسد في ٔص اٌىضعيخ إٌى لىٌه تعبٌىأْ ٠ٛ–2

 2ْ:.............................................................................اٌز١١ّض ث١ٓ غب٠بد اٌضوبح إٌفغ١خ ٚاالجزّبع١خ

 

 الغاياث االجتماعيت للزكاة الغاياث الىفسيت للزكاة

 رط١ٙش إٌفظ ِٓ اٌشخ –. شعٛس اٌفمشاء ثبألِبْ –

 ..ٚاٌجخً

 

 اٌمضبء عٍٝ غب٘شح اٌزغٛي -

  رذم١ك اٌزىبفً ٚاٌزضبِٓ ث١ٓ أفشاد اٌّجزّع–

 ٚسغجزٗ ألٔٙب عجبدح ِفشٚضخ ؛ٚإٌبط ١ّ٠ٍْٛ إٌٝ عذَ  إلسادح اٌّضوٟ اٌضوبحرشن أِش إخشاجأوذ اٌخط١ت عٍٝ عذَ – 4

خذ مه أمىلهم صدقت تطهزهمىتزكيهم : إخشاجٙب ؛وّب أْ أداء٘ب ٚرٛص٠عٙب ِشرجط ثبأل٘ٛاء ،٠مٛي اهلل عجذبٔٗ ٚرعبٌٝ 

 3.5ْ........(٠ٚمجً وً ٔص لشآٟٔ ِٕبعتبها وصل عليهم إن صلى تك سكه لهم واهلل سميع عليم

ومالكم أال تىفقىا في سبيل اهلل وهلل ميزث السمـــىث واالرض: اٌخطبة ِٛجٗ فٟ لٛي اهلل عجذبٔٗ ٚرعبٌٝ –5 

 إٌٝ أٌٚئه اٌز٠ٓ ٠جخٍْٛ ٠ٚأثْٛ اإلٔفبق ُٚ٘ ٠عٍّْٛ أُٔٙ ع١ّٛرْٛ ٠ٚزشوٛٔٙب ٌّٓ ٠شصٙب ثعذُ٘ ،ٚأٔٙب فٟ ٔٙب٠خ 

1ْ..اٌّطبف عزؤٚي إٌٝ اهلل رعبٌٝ ألْ هلل ١ِشاس اٌغّبٚاد ٚاألسض

 . إلبِخ اٌعذي ٚاٌذفبظ عٍٝ اٌغٍُ ٚاٌزعب٠ش:اٌّمصذ اٌششعٟ إلِبسح اٌّؤ١ِٕٓ اٌٛاسد فٟ ٔص اٌٛضع١خ ٘ٛ – 6 

 ٚسعب٠خ اٌفزٜٛ ٚرٕػ١ُ.- رٛد١ذ اٌّشجع١خ اٌذ١ٕ٠خ ٌألِخ ٚدفع خصٛص١زٙب اٌّز٘ج١خ : - ٚاٌّمصذاْ ا٢خشاْ

  3ْ.................................................................................................................. اٌشأْ اٌذ٠ٕٟ
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 .عذَ اإلوشاٖ فٟ اٌذ٠ٓ :- ثٕذأّٓ ثٕٛد ٚص١مخ اٌّذ٠ٕخ اٌزٟ أعغذ ٌم١ُ اٌغٍُ ٚاٌزعب٠ش فٟ ِجزّع اٌّذ٠ٕخ - 7

 2ْ.................اٌذك فٟ األِٓ ٚاٌغىٓ ٚاٌزٕمً –. اٌزعبًِ ثبٌّعشٚف–اٌّغبٚاح ث١ٓ اٌج١ّع فٟ اٌذمٛق - 

 8 –...........................................................................................................................4.5ْ 

 

 التعليل خطأ/صحيح  السلوكات والتصرفات

شخص يتهبوْ في أداء واججبته اٌذيٕيخ  -
 .ِذعيب أْ اإليّبْ في اٌمٍت

ألْ ِٓ وّبي ديٓ اٌّشء االٌتضاَ ثبألحىبَ  خطأ
 .واٌتششيعبد ِع صحخ اإليّبْ

اٌتصذق عٍى غيش اٌّسٍّيٓ اٌعبجضيٓ  -
 .عٓ تىفيش حبجبتهُ

ألْ اإلسالَ جبء إٌى إٌبط وبفخ  صحيح
واٌّجتّع اٌّسٍُ يستىعت جّيع ِىىٔبته .

ولذ وجذد ّٔبرج وثيشح ِٓ اٌصحبثخ 
اٌزيٓ وبٔىا يحسٕىْ أللبسثهُ ِٓ 

اٌّششويٓ ووبْ إٌجي صٍى اهلل عٍيه 
 .وسٍُ يعٍُ ثزٌه ويمشهُ عٍيه

سجً يسشف في لطع األشجبس  -
 .ٌالستفبدح ِٕهب في اٌتذفئخ 

ألْ اإلسالَ يٕهى عٓ اإلسشاف في  خطأ
استهالن اٌّىاسد اٌطجيعيخ ٌعذَ اإلخالي 

 .ثبٌتىاصْ اٌجيئي 
 
 
 

 :مالحظة هامة 

 .عٕبصش اإلجبثخ ٌالستئٕبط ويمجً وً جىاة أو استشهبد ِٕبست -

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 




