
 
Name ____________________________________ 
 
Read the following text and answer the questions bellow. 

 

Peter Benchley is famous for writing the novel Jaws, which describes the efforts of a group of 

men to capture a killer great white shark. Read the excerpts from Jaws and from an essay by 

Benchley about his own experience of swimming with a great white shark.  

 

 

Hooper stopped himself before he hit the bottom of the cage. He curled around and stood up. He 5 

reached out the top of the hatch and pulled it closed. Then he looked up at Brody, put the thumb 

and index finger of his left hand together in the okay sign, and ducked down. “I guess we can let 

go,” said Brody. They released the ropes and let the cage descend until the hatch was about four 

feet beneath the surface. “Get the rifle,” said Quint. “It’s on the rack below. It’s all loaded.” He 

climbed onto the transom and lifted the harpoon to his shoulder. Brody went below, found the 10 

rifle, and hurried back on deck. He opened the breach and slid a cartridge into the chamber. 

“How much air does he have?” he said. “I don’t know,” said Quint. “However much he has, I 

doubt he’ll live to breathe it “Maybe you’re right. But you said yourself you never know what 

these fish will do. “Yeah, but this is different. This is like putting your hand in a fire and hoping 

you won’t get burned. A sensible man don’t do it.” 15 

 

 

 Below, Hooper waited until the bubbly froth of his descent had dissipated. There was water in 

his mask, so he tilted his head backward, pressed on the top of the faceplate, and blew through 

his nose until the mask was clear. He felt serene. It was the pervasive sense of freedom and ease 

that he always felt when he dived. He was alone in blue silence speckled with shafts of sunlight 

that danced through the water. The only sounds were those he made breathing—a deep, hollow 20 

noise as he breathed in, a soft thudding of bubbles as he exhaled. He held his breath, and the 

silence was complete. Without weights, he was too buoyant, and he had to hold on to the bars to 

keep his tank from clanging against the hatch overhead. He turned around and looked up at the 

hull of the boat, a gray body that sat above him, bouncing slowly. At first, the cage annoyed him. 

It confined him, restricted him, prevented him from enjoying the grace of underwater movement. 25 

But then he remembered why he was there, and he was grateful. He looked for the fish. He knew 

it couldn’t be sitting beneath the boat, as Quint had thought. It could not “sit” anywhere, could 

not rest or stay still. It had to move to survive. Even with the bright sunlight, the visibility in the 

murky water was poor—no more than forty feet. Hooper turned slowly around, trying to pierce 

the edge of gloom and grasp any sliver of color or movement. He looked beneath the boat, where 30 

the water turned from blue to gray to black. Nothing. He looked at his watch, calculating that if 
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he controlled his breathing, he could stay down for at least half an hour more. Carried by the tide, 

one of the small white squid slipped between the bars of the cage and, tethered by twine, 

fluttered in Hooper’s face. He pushed it out of the cage. He glanced downward, started to look 

away, then snapped his eyes down again. Rising at him from the darkling blue—slowly, 35 

smoothly—was the shark. It rose with no apparent effort, an angel of death gliding toward an 

appointment foreordained. Hooper stared, enthralled, impelled to flee but unable to move. As the 

fish drew nearer, he marveled at its colors: the flat brown-grays seen on the surface had 

vanished. The top of the immense body was a hard ferrous gray, bluish where dappled with 

streaks of sun. Beneath the lateral line, all was creamy, ghostly white. 40 
 

 

 

 Hooper wanted to raise his camera, but his arm would not obey. In a minute, he said to himself, 

in a minute. The fish came closer, silent as a shadow, and Hooper drew back. The head was only 

a few feet from the cage when the fish turned and began to pass before Hooper’s eyes—casually, 

as if in proud display of its incalculable mass and power. The snout passed first, then the jaw, 

slack and smiling, armed with row upon row of serrate triangles. And then the black, fathomless 45 

eye, seemingly riveted upon him. The gills rippled—bloodless wounds in the steely skin. 

Tentatively, Hooper stuck a hand through the bars and touched the flank. It felt cold and hard, 

not clammy but smooth as vinyl. He let his fingertips caress the flesh . . . until finally (the fish 

seemed to have no end) they were slapped away by the sweeping tail. The fish continued to move 

away from the cage. Hooper heard faint popping noises, and he saw three straight spirals of 50 

angry bubbles speed from the surface, then slow and stop, well above the fish. Bullets. Not yet, 

he told himself. One more pass for pictures. The fish began to turn, banking, the rubbery pectoral 

fins changing pitch. “What is he doing down there?” said Brody. “Why didn’t he jab him with 

the gun?” Quint didn’t answer. He stood on the transom, harpoon clutched in his fist, peering 

into the water. “Come up, fish,” he said. “Come to Quint.” “Do you see it?” said Brody. “What’s 55 

it doing?” “Nothing. Not yet, anyway.” The fish had moved off to the limit of Hooper’s vision—

a spectral silver-gray blur tracing a slow circle. Hooper raised his camera and pressed the trigger. 

He knew the film would be worthless unless the fish moved in once more, but he wanted to catch 

the beast as it emerged from the darkness. Through the viewfinder he saw the fish turn toward 

him. It moved fast, tail thrusting vigorously, mouth opening and closing as if gasping for breath. 60 

Hooper raised his right hand to change the focus. Remember to change it again, he told himself, 

when it turns. But the fish did not turn. A shiver traveled the length of its body as it closed on the 

cage. It struck the cage head on, the snout ramming between two bars and spreading them. The 

snout hit Hooper in the chest and knocked him backward. The camera flew from his hands, and 

the mouthpiece shot from his mouth. The fish turned on its side, and the pounding tail forced the 65 

great body farther into the cage. Hooper groped for his mouthpiece but couldn’t find it. His chest 

was convulsed with the need for air. 

“It’s attacking!” screamed Brody. He grabbed one of the tether ropes and pulled, desperately 

trying to raise the cage.. .“Throw it! Throw it!”“I can’t throw it! I gotta get him on the surface! 

Come up, you devil! . . .” The fish slid backward out of the cage and turned sharply to the right 

in a tight circle. Hooper reached behind his head, found the regulator tube, and followed it with 

his hand until he located the mouthpiece. He put it in his mouth and, forgetting to exhale first, 

sucked for air. He got water, and he gagged and choked until at last the mouthpiece cleared and 



he drew an agonized breath. It was then that he saw the wide gap in the bars and saw the giant 

head lunging through it. He raised his hands above his head, grasping at the escape hatch. The 

fish rammed through the space between the bars, spreading them still farther with each thrust of 

its tail. Hooper, flattened against the back of the cage, saw the mouth reaching, straining for him. 

He remembered the power head, and he tried to lower his right arm and grab it. The fish thrust 

again, and Hooper saw with the terror of doom that the mouth was going to reach him. 
 

Answer the following questions . 
 

1.   What type of conflict is it in the following passage? explain your answer.                      
[1]                                   

 

 

 

   2.  Find two examples of flashback in the text.                                                                        [2] 
   
 

 

3. Based on the excerpt , what best describes Hooper?                                                           [1] 
 

 

 

4. Why did Hooper call the fish “ devil”?                                                                                      [2] 

 

 

5. What figure of speech did the narrator use to describe the fish? Find two examples [2] 
 
 

 

6. What does the fish symbolize in the story?                                                                            [1] 
 
 

 

 

7. Find synonyms to the following words from the text .                                                          [2] 
    
  a. dissipated (line 16)       ______________________________________ 

  b. serene (line 18)       ______________________________________ 
 
 
 
 



 
 

 

 

 

1.Fill in the blanks with the appropriate word from the box.                                           [5] 
 

 

 

a. Tragedy strikes when Sam is killed by an __________________________on a New York 

street. 

 

b. Strawberries and cream ________________________________________each other 

perfectly. 

 

 

c. Inside the temple, worshippers were kneeling in ______________________________. 

 

d. This speech although, shows Brutus to be very sincere and made him gain great 

admiration from the other ___________________________________________. 

 

e. His voice was whispered, ___________________________________; something about 

the curious paths of his own life caused him endless surprise. 

 

1. Use the following words in sentences of your own.                                                              [5] 

 

 

 

 

 

a. __________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

 

b. __________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

 

Vocabulary             [10] 

 Supplication / incredulous  / assailant / complement / conspirators 

           

Luminous  /  promontories  / chivalary  / contrition / confederate 

 

 



c. __________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

 

d. __________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

 

e. __________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__ 

 

 

 

1.   Change the following sentences from active to passive.                                                [3] 

 

a. They have rejected the offer. 

 

 

 

 

b. Our army has defeated the enemy. 
 

 

 

C. We have registered a complaint with the police. 
 

 

 

 

2.    Change the following sentences from passive to active.                                               [2] 

a. A cure for cancer has been invented by the scientists. 

 

b. Your life will be changed by this book. 

____________________________________________________________________________ 

Grammar              [13] 



 
3. Write a sentence in the passive voice using the present perfect continuous.(Spelling 

and sentence fluency are part of the mark).                                                                 [2]                                                                    
 

 

 

4. Write a sentence in the passive voice using the past progressive . (Spelling and sentence 

fluency are part of the mark)                                                                                      

 

___________________________________________________________________________ 
 

5. Add the correct form of adjective to the following sentence.                                      [4] 

 

1. Do you think money is (important)______________________________than good health? 

 

2. This coat is (nice)____________________________than that one. 

 

3. My old laptop was a lot (big) ________________________than my new one. 

 

4. Gas is so expensive! I want a (efficient)______________________________ car. 

 

5. Many people think modern life is (good)_______________________________ life. 

 

6. What are (interesting)__________________________ things to see and do in Barcelona 

? 
 

7. The pollution in my city is much (bad)________________________________. 

 

8. What's (fast)____________________________and (easy)__________________________ 
way to travel around?  
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 :أوًلا : الورقة األولى

: يستمع الطالب لفقرة مناسبة لمستواه ثم يجيب عن األسئلة وذلك من خالل فهمه اًلستماع -1

 .ومحتوى الفقرة التي استمع إليها لمضمون

من الكلمات التي يمليها عليه المعلم والتي تحتوي على بعض  ايكتب الطالب عدد: اإلمالء -2

 .واالبتدائيّة والمتطرفة الهمزات المتوسطة

 أمثلة: 

 –استأذن  –الرائعة  -مسؤولية   -ملجأ  –يتسألون  -يجرؤ –استأجر –أفئدة  –يسأم       

تتضاءل  –هادئة  –عزائم  –الرائعة  –استأذن  –االستئثار  –يأتمر  –يأتي  –يالئم  –االطمئنان 

 غذاؤه . –يستأنس  –الكبرياء  –

: يكتب الطالب عبارة معينة مرة واحدة بخط الرقعة مع مراعاة الحروف المفرغة الخط -3

 سطر، وحجم الحروف في الكلمة وحجم الكلمات فيإلى الالمطموسة، وموقع الحرف بالنسبة و

 .الورقة نظافةالمحافظة على الجملة، وحسن الخط، والترتيب و

 250) يختار ما بين موضوعين مختلفين )قصة ( و يكتب موضوًعا واحًدا في حدود :التعبير -4

 :وط الالزمة للكتابة السليمة  وهيوالشر  القّصة فن مع االلتزام بعناصر ،(كلمة 300إلى  كلمة

 غة والبعد عن العامية.جودة اللّ  - 2                             حسن الخط  -1

  .(خاتمةات ) مقدمة/ عرض/تقسيم الموضوع إلى فقر -4. تنوعةمات الترقيم الماستخدام عال -3

ّ منتصف  امتحان  انيراس ي الالفصل الد 
 
ّث

ّمذكرة مراجعة

ّ  GRADE 10  العاشرالصف: 

ّالسنة الدراسية

2018 - 2019ّ

ّاملادة: 
 
ARABICّ  غة العربيةالل

ااملعلم: فرجاني ّر ّفيو 
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 فقرة . ترك مسافة كلمة في السطر األول من كلّ  –6    سطر بين كل فقرة وأخرى .   ترك –5 

 .االستشهاد بآيات قرآنية ، أحاديث ، الشعر ، الحكم ، األمثال (  – 7

  .استفهام ،  مدح ، ذم ، تمني ( ، تنويع األساليب ) أمر ، نهي ، تعجب ، نداء – 8

 : الورقة الثانية

 :صوص الشعريةأوًلا: الن  

) دراسة وتحليل ( + 4إلى  1من  ) حفظ األبيات المقررة الّرمالعلى شاطئ قصيدة  -1

 .القصيدة كاملة (

 والنظرة الولهى وهذا  الدًلل  ين يا حسناء هذا الجمال    أمن  -1

 يعجز عنها  عبقري  الخيال   جمالك  المسحور   أسطورة      -2

 فصفقت أضواؤها   والظالل   اية   دنيا     أنت   غنيتها      -3

 يغرد السحر ويشدو  الجمال     هللا  من عين  على  هدبها    -4

 ألف  سؤال  صارخ  وابتهال     وشفة   ملمومة     فوقها    -5

  :يجب التركيز على

   .قصيدةمط الكتابي للالنّ  -

  .قصيدةجنس ال -

 التسامح الذي أبداه عنترة في القصيدة. -

الصورة التي رسمها عنترة للظلم في  -

 القصيدة.

الحقل المعجمي المستخدم في األبيات  -

 الخمس األولى.

 .الصورة التي حاول الشاعر رسمها -
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 :اإلجابة الصحيحة من بين القوسيناختر  -1

 الرثاء (. –الغزل  –: قصيدة شعرية في ) الوصف جنس النص - أ

 وصفي سردي (. –سردي  –: ) وصفي النمط الكتابي  - ب

 اإلعجاب (. –الشوق  –اعر في األبيات ) الحزن شعاطفة ال  - ت

 .( لحسناءالدعاء ل –اإلعجاب بالحسناء  –األبيات السابقة عنوانها ) وصف مشهد اللقاء   - ث

 :هات مرادف الكلمات التالية -2

------------المسحور  ---------------------------الدالل  ---------------------------الولهى 

هدبها  ----------------------------عبقري --------------------------أسطورة ---------------

 .---------------------------ابتهال  ---------------------------ملمومة   -------------------

 ما الصفات المادية  التي وصف بها الشاعر الحسناء ؟  -3

-----------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------ 

جمالك " ما الحقل المعجمي الذي تدور حوله الكلمات السابقة ؟  –الجمال  –" حسناء  -4

 وعالم يدل ؟

-----------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------ 

 :استخرج من األبيات السابقة -5

 اسلوب استفهام واذكر دًللته السياقية  -أ

------------------------------------------------------------- 

 .تها لذكر دًلأصورة خيالية من البيت الثالث و -ب

------------------------------------------------------------ 

  .ذكر دًللتهاأو ابعصورة خيالية من البيت الر   -ت

------------------------------------------------------------ 
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  .ذكر دًللتهاأصورة خيالية من البيت الخامس و -ث

------------------------------------------------------------ 

 :في األبيات السابقة مع اًلستدًللذكر ثالثة من مؤشرات النمط الوصفي أ -6

 الدليل من األبيات مؤشرات الوصف

1-  

2-  

3-  

4-  

 

 :ثانًيا: القراءة الصامتة 

  :ثم أجب عن األسئلة التي تليه التالي صالن  اقرأ 

ا مات وظنّوا أنّهم قد استراحوا رائدا. فلمّ وصار فيه إماما وي البخل غايته، رجال قد بلغ ف زعموا أنّ 

منه، قدم ابنه، فاستولى على ماله وداره. ثم قال: " ما كان أُْدم أبي؟ فإن أكثر الفساد إنّما يكون في 

اإلدام". قالوا: " كان يتأّدم بجبنة عنده " قال: "أرونيها"، فإذا فيها حزٌّ كالجدول من أثر مسح 

 اللّقمة.

قال: " ما هذه الحفرة؟ قالوا: كان ال يقطع الجبن، وإنّما كان يمسح على ظهره، فيحفر كما ترى. 

فقال فهذا أهلكني، وبهذا أقعدني هذا المقعد. لو علمت ذلك ما صلّيت عليه. قالوا: " فأنت كيف تريد 

 أن تصنع؟ " . قال: أضعها من بعيد فأشير عليها باللّقمة إشارة.

 ُل مع الخبز فيطيبه.أُْدم: ما يُجع  

ص.                                                                                                              ضع عنوانا مناسبا للن   -1

........................................................................................................................ 
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 ص السابق.                                                                                    مط الكتابي والجنس األدبي للن  د الن  حد   -2

 قصيدة شعرية في الغزل .  ..............   الجنس األدبي: ...وصفيالنمط الكتابي: ............  

 

ص السابق وفق التسلسل الثالثي ) وضع البداية، سياق التحول، وضع تسير األحداث في الن   -3

                                                                               ص .    د وضع البداية وسياق التحول ووضع الختام في ضوء فهمك للن  الختام ( حد  

 ............................   إلى ........................................................: ...وضع البداية: من -

 ...................................  إلى ...........................................حول: من: ........سياق الت - 

 ........................................................   إلى ........................وضع الختام : من: ...... -

 

 ص السابق، ثم استنتج صفة تتميز بها هذه الشخصية.                                       ة في الن  د الشخصية الفاعلحد   -4

 ..............................الصفة: .......الشخصية الفاعلية: .............................................   -

 

  ؟ صقدم الحوار مفاجأ ة لألهل . ما فائدة الحوار في الن    -5

........................................................................................................................ 

 

 10  الدرجة القواعد النحوية:  ثانًيا

 

 .المصدر: لفظ يدّل على حدث غير مقترن بزمن )م(: الضّرب، األْكل 

 سماعيّة، وتعرف بالّرجوع للمعاجم. مصادر األفعال الثالثي ة أكثر 

  أسهل طريقة لمعرفة المصدر هي االستفادة من صيغة المفعول المطلق، فمثالً "طلّق

 تطليقًا"، "شرب ُشربًا" فالمصدر "تطليق وُشرب"

 :هناك مجموعة مصادرها قياسيّة، ولها نظام متبع 
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   دحد :  المصدر والوزن الصرفي 

 الوزن الصرفي   المصدر الفعل

   غلى

   عطس

   نفر

   خضر

   صرخ

   دار

   أبى

   صدع

   عوى

 

: حرفة
 فعالة

:  امتناع
 ِفعال

اضطراب 
: وحركة
 فَعالن

:  مرض
 فُعال

 فُْعلة: لون

: صوت
 فُعال، فعيل

 فعيل: سير
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 قال المنفلوطي في )النظرات (:

يكون نفاقا ورياء، وقد يكون أحبولة " ليس اإلحسان هو العطاء كما يظن عامة النّاس؛ فالعطاء قد 

وقد يكون رأس المال يتّجر فيه صاحبه ليبذل قليال ليربح ربحا  ،ينصبها المعطي الصطياد النّفوس

  ... "لمناظر البؤس ومصارع الشقاء ... كثيرا. إنما اإلحسان عاطفة كريمة من عواطف النفس تتألم
 

                                                                             استخرج من الفقرة السابقة ما يلي:        -1

 ................................مصدر لفعل ثالثي وبين فعله: ...............................................  - أ

 ......................................................................مصدر لفعل ثالثي مزيد وبين فعله:  - ب

 .......... ..........................................................................................اسم جامد: .  - ت
 

 بين جذر كل كلمة من الكلمات اآلتية وميزانها الصرفي في الجدول اآلتي:                                                 -ب

 

                           : زن المصادر التي تحتها خط فما يلي، ثم  بي ن دًللتها.                                                                        2

 .بالدُّوارعندما أقف تحت أشعة الشمس أشعر  - أ

 السيَّارات.      تجارةأبي يعمل في  - ب

 إلى البيت. رحيلناأعلن المشرف وقت   - ت

 .الكتابةعليك التفكير مليا قبل  - ث

 

 

 

 

 ميزانها الصرفي جذرها الكلمة

   نفق

   عاطفة

   كريمة

   مصارع

 دًللته وزنه المصدر

   دوار

   تجارة

   رحيل

   كتابة
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 :نشاط في "اسم الفاعل"

 .هو أحد المشتقات، ويصاغ للداللة على من قام بالفعل 

 ( غير الثالثّي: يحّول لمضارع وتبدل ياؤه ميًما 2( الثالثّي: بوزن "فاعل" )1يصاغ من )

 مضمومة، ويكسر ما قبل آخره ]أمثلة: شارب، مستغفر[.

 :اذكر اسم الفاعل، مع ذكر وزنه فيما يلي 

 وزنه الصرفي   اسم الفاعل الفعل ت

   انكسر 1

   قال 2

   استسهل 3

   استهلّ  4

 

  راستخرج أسماء الفاعل من الفقرة، مع بيان الفعل والمصد: 

مخصبةً، والحدائق معطِّرة جّونا، والنفوس مستبشرة. إنّه بارٌق ممطرنا، فاألرض سوف تكون 

فتعالوا أيّها الواهبون حياتكم في نفع النّاس، تعالوا نعْد إلى مثمر العمل، وإلى المحبّة صافيها، وإلى 

 األيدي قويّها، وإلى األقالم مبدعيها، وإلى النجاح مبّشًرا به.

 الفعل اسم الفاعل الفعل اسم الفاعل 

    

    

    

    

 

********************* 

 حّظا سعيدا أعّزائي"
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math file will also be very beneficial to you. Go over them and learn from your mistakes. 
All the best and may your sheer effort spell SUCCESS! 
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Read, understand and answer the following questions carefully. 

Chapter 3 – LINEAR FUNCTIONS 

                    Solve for asked for questions with NO CHOICES.  
                    When choices are provided, choose the letter of the correct answer. 
 
 1. PHOTOCOPIES Black and white copies cost $0.05 each, and color copies cost $0.49 each. The equation 0.05x + 

0.49y = 5 represents the number of black and white copies x and color copies y that can be made with $5. If no color 
copies are made, how many black and white copies can be made with $5? 

 

 

 

 

 Answer: ____________________ 

 

 

 2. If (a, –7) is a solution to the equation 8a = –3b – 5, what is a?  
 

 

 

 

Answer: ____________________ 

 

 3. What is the slope of the line through (2, –8) and (4, 1)? 
 
  

 

 

Answer: ____________________ 

 

 4. Which equation is not a linear equation? 
 
 A 2x + 5y = 3  B y = – 10   C 5 = 3xy   D y =  + 4 

 

Answer: _______ 

 

 5. What is the slope of the line through (–4, –6) and (9, –6)? 
 

 

 

 

Answer: ____________________ 
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 6. In 2005, MusicMart sold 14,550 CDs. In 2010, they sold 12,000 CDs. What is the rate of change in the number of 
CDs sold? 

 
 A –2550 per yr       B –510 per yr     C –425 per yr      J –2400 per yr 

Answer: _______ 

 7. Which is the graph of y = – 𝑥? 

 
 A                B                              C                                         D 
 
 
 
 

 

 

Answer: _______ 

 

 8. What is the slope-intercept form of the equation of the line with a slope of  and y-intercept at the origin? 

  

 

 

 

Answer: ____________________ 

 

 9. The graph of g(x) = x – 8 is a transformation of the graph of f(x) = x.  Which of the following describes the 
transformation? 

 
 A translation 8 units down    C translation 8 units right 
  B translation 8 units up    D translation 8 units left 

Answer: _______ 

For Questions 10 and 11, use the following information. 
 
The number of students seated in each row of an auditorium  
form an arithmetic sequence, as shown in the table. 

 
 

10. How many students are seated in the 15th row? 
  

 

Answer: ____________________ 

 

11. What  formula can be used to find the number of students seated in any given row? 
 A 𝑎 = 4n   B 𝑎 = 4n – 1   C 𝑎  = n + 3   D 𝑎 = 3n + 1 
 

Answer: ____________________ 

 

Row 1 2 3 4
Number of students 4 7 10 13
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For Questions 12 and 13, use the relation shown in the table. 
 
12. Which equation describes this relationship?  
 
 A f(x) = x    C f(x) = x + 1 
 B f(x) = 2x – 1   D f(x) = x + 2 
 

       Answer: _______ 

 
 
 
13. What is the value of y when x = 26? 
 
 A 51    C 37 
 B 48    D 28 
 
 

Answer: _______ 
 
 
 
 
14. Which line shown at the right is the graph of x + 2y = 6? 
 
 A r     C t 
 B n    D v 
 
 

Answer: _______ 
 
 
 
 
 
15. Which equation has a graph that is a horizontal line? 
 
 A x – 7 = 0    C x = y 
 B 2y + 3 = 4   D x + y = 0 
 

Answer: _______ 
 

 
 

16. What is the standard form of y + 2 =  (x – 4)? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Answer: ____________________ 

 

x y 

1 1 

2 3 

3 5 

4 7 

5 9 
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17. Determine which sequence is an arithmetic sequence. 
 
 A  –16, –12, –8, –4, ...  C 1, 4, 2, 5, 3, ... 
 B  4, 8, 16, 32, ...    D 1, 1, 2, 3, 5, ... 
 
 

Answer: _______ 
 

 
 
18. Which equation describes the nth term of the arithmetic sequence –12, –14, –16, –18, ... ? 
 
 A 𝑎 = –2n – 10   C 𝑎  = 10n – 2   
 B 𝑎 = –12 – 2n   D 𝑎 = –2n + 10 
  
 
 
 
 
 
 

Answer: _______ 
 
 
 
19. Which is not true about the graph of f (x) = | 2x – 1 |? 
 A  Domain: all real numbers.  
 B  Range: all real numbers.  
 C  It includes the point (–2, 5). 
 D  The graph is “V-shaped.”          

            Answer: _______ 
 
 
 
 
  
20. The table shows the arrival times for a commuter train.  
  

Train Number 1 2 3 4 

Time 5:15 A.M. 5:29 A.M. 5:43 A.M. 5:57 A.M. 

 
 At what time will the 12th train arrive? 
 

 

 

 

 

 

Answer: ____________________ 
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Chapter 4 – EQUATIONS OF LINEAR FUNCTIONS 

                    Solve for asked for questions with NO CHOICES.  
                    When choices are provided, choose the letter of the correct answer. 
 
For Questions 1–5, find the equation in slope-intercept form that describes each line. 
 

1.    a line through (4, –2) with slope –3 
 
 
 
 
 
 

Answer: ____________________ 

 
2.   a line through (2, 4) with slope 0 

 
 
 
 
 
 

Answer: ____________________ 

 

 3.      a line through (4, 2) with slope  

 
 
 
 
 
 

Answer: ____________________ 

 
 4.      a line through (–1, 1) and (2, 3) 
 
 
 
 
 
 
 

Answer: ____________________ 

 
 5.     the line through (2, –3) and (7, 9) 
 
 
 
 
 
 
 
 

Answer: ____________________ 
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 6. If 5 deli sandwiches cost $29.75, how much will 8 sandwiches cost? 
  
 
 
 
 
 
 

Answer: ____________________ 

 
 
 
 7. What is the standard form of y – 8 = 2(x + 3)? 
 
 
 
 
 
 

Answer: ____________________ 

 
 
 
 8. Which is the graph of 3x – 4y = 6? 
 
   A                     B                                    C                                           D 
 
 
 
 
 
 
 
 

Answer: _______ 
 

 
 9. What is the point-slope form of an equation for the line that passes through (0, –5) with slope 2? 
 
 
 
 
 
 

Answer: ____________________ 

 
 10. What is the slope-intercept form of y + 6 = 2(x + 2)? 
  
 
 
 
 
 

Answer: ____________________ 
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 11. When are two distinct nonvertical lines parallel? 
 A when the slopes are opposite 
 B when the slopes are equal 
 C when the slopes are positive 
  D when the product of the slopes is –1                 Answer: _______ 
 
12. Find the slope-intercept form of an equation for the line that passes through  
 (–1, 2) and is parallel to y = 2x – 3. 
 
 
 
 
 
 
 

Answer: ____________________ 

  
13. Find the slope-intercept form of an equation of the line perpendicular to the  
      graph of x – 3y = 5 and passing through (0, 6). 
 

 

 

 

 

 

Answer: ____________________ 

 
 
 
14. If f(x) = 6x + 3, find 𝑓 𝑥 . 
 
 
 
 
 
 
 
 

Answer: ____________________ 

 
15. If f(x) = 4(3x – 5), find 𝑓 𝑥 . 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Answer: ____________________ 
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Chapter 6 – SYSTEMS OF LINEAR EQUATIONS 

                    Solve for asked for questions with NO CHOICES.  
                    When choices are provided, choose the letter of the correct answer. 
 
 
Write the letter for the correct answer in the blank at the right of each question. 

Use the graph for Questions 1-4. 

 1. The ordered pair (3, 2) is the solution of which system  
of equations? 

 A y = – x + 3   C y = – x + 3 

 y = –3x + 2 y = 2x –4 

 

 B y = – x + 3   D y = –3x + 2 

 y = 2x y = 2x – 4 
Answer: _______ 

 
 
For Questions 2-4, find how many solutions exist for each system of equations. 

 A no solution C one solution 
 B infinitely many solutions D cannot be determined 
 

 2.  y = 2x  

    
  y = 2x – 4                                                                                                                 Answer: _______ 
          
 
 
 
 
  3.   y = 2x 
 
        y – 2x = 0                     Answer: _______ 
 
 
 
 
   4.   y = –3x + 2 

 
           y = 2x                                                                                                          Answer: _______ 
 
 
 
 
 5. When solving the system of equations, what expression  r = 4 – t 
 could be substituted for r in the second equation?   3r + 2t = 15 
 
 
 
 

Answer: ____________________ 
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 6. If x = 2 and 3x + y = 5, what is the value of y? 

  

 

 

Answer: ____________________ 

 
 
  7. Use substitution to solve the system   n = 3m –11 
  of equations.     2m + 3n = 0 

  
 
 
 
 

 

 

 

Answer: ____________________ 

 
 
 8. Use elimination to solve the system  x – y = 5 
 of equations.    x + y = 3 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Answer: ____________________ 

 
 
 
 9. Use elimination to solve the system  x + 6y = 10 
 of equations.    x + 5y = 9 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Answer: ____________________ 
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10. Use elimination to find the value of x in 2x + 2y = 10 
 the solution for the system of equations. 2x – 3y = 5 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Answer: ____________________ 

 

 

11. To eliminate the variable y in the system of equations, 6x + 4y = 22 
 multiply the second equation by which number?  2x – y = 1 

 A 3   B 4  C 9  D 22 
 

 

 

 

Answer: _______ 

 

For Questions 12 and 13, determine the best method to solve the system of equations. 

 

 A substitution   C elimination using subtraction 

 B elimination using addition  D elimination using multiplication 
 
 
 
12. 5x – 2y = 4      
 2x + 2y = 8  

Answer: ____________________ 

 
 
 
 
 
 
13. y = 3x + 12 
      2x + y = 16 

 

 

Answer: ____________________ 
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14. The length of a rectangle is three times the width. The sum of the length and the width is 24 inches. What is the length 
of the rectangle? 

 
 A 3 inches  B 6 inches  C 9 inches  D 18 inches 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Answer: _______ 

 
 
15. An airport shuttle company owns sedans that have a maximum capacity of 3 passengers and vans that have a 

maximum capacity of 8 passengers. Their 12 vehicles have a combined maximum capacity of 61 passengers. How 
many vans does the company own? 

 A 5   B 7   C 8   D 12 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Answer: ____________________ 

 
 
 
 
16.   Determine the best method to solve             x – 3y = 0 
        the system of equations. Then solve 2x – 7y = 0 
        the system. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Answer: ____________________ 

~End of Revision~ 



  
 

 

 

 

Q: 1 Multiple Choice Questions 

1.The branch of chemistry that focuses on carbon-containing chemicals is called 

a. analytical chemistry. b. inorganic chemistry. 

c.  biochemistry.      d. organic chemistry. 

2.  How should you prepare an acid solution?  

a. Add the water to the acid all at once. c. Add the water to the acid very slowly. 

b. Add the acid to the water all at once. d. Add the acid to the water very slowly. 
 
Use the label below to answer. 

 

 

 

 

 

 

3.  According to this label, which nutrient is NOT found in cereal? 

A Fat 

B Sodium 

C Potassium 

D Carbohydrate 

4.  For an experiment in which you are determining the freezing point of an unknown chemical, you 
record the temperature every minute for 20 minutes. In this example, time is the _________. 

A control 

B dependent variable 

C independent variable 

D hypothesis 
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5.  During a laboratory activity, a student combined two solutions. In the laboratory report, the 

student wrote “A yellow color appeared”. The statement represents the student’s 

recorded _________. 

A conclusion 

B observation 

C hypothesis 

D theory 

6. In the chemistry lab, chemicals that you are finished working with should be _________. 

A poured into the sink 

B returned to their original containers 

C mixed together and dumped in a designated container 

D disposed of as directed by your teacher 

7. A scientist observes that the number of coyote sightings in suburban areas has increased over 

the last four years. In the process of forming a hypothesis as to why this number has increased, 

she would _________. 

A make a set of controlled observations 

B decide which variables can be controlled 

C pose a tentative hypothesis explaining what  

was observed 

D analyze data to explain what was observed 

8.  Which of the following is an example of applied research? 

A colliding nucleus to discover the smallest particles that make up matter 

B using the results of DNA profiling as evidence in a court of law 

C sending spacecraft to Mars to search for other life forms 

D testing chemicals to replace CFCs in air conditioners and refrigerators. 



  
Question: 2 Answer the following questions. 

 1. Compare the macroscopic world with the submicroscopic world. 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

 2. Explain the relationship between CFCs and the depletion of the ozone layer. 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

 3. What effects might the ozone hole have on humans and other organisms? Explain. 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

 4. List three safety precautions you can take before entering the laboratory. 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

Question: 3. Identify each piece of data as either qualitative or quantitative. 

____________________ 1. red- 

____________________ 2. 100 pounds 

____________________ 3. 105°C 

____________________ 4. tall 

____________________ 5. round 

____________________ 6. smells like bananas 

____________________ 7. 40 mph 

____________________ 8. pink with purple polka dots  



  
____________________ 9. cold 

____________________ 10. 78 books 

Question: 4 Identify each kind of investigation as an example of pure research or applied research. 

 1. A researcher analyzes different compounds that might be sources of cancer drugs. 

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________ 

 2. Researchers study the components of living cells. 

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________ 

 3. Researchers look for a vaccine to prevent AIDS infection. 

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________ 

 4. A researcher works on ways to improve agricultural yields. 

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________ 

 5. A researcher observes chimpanzees in their natural habitat to learn about their behavior. 

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________ 

 6. A researcher analyzes the composition of Jupiter’s atmosphere. 

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________ 

 7. A researcher designs a more efficient internal-combustion engine. 

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________ 

 

 

 



  
Question: 5 

 

Cathode Ray Experiments 

 1. What is a cathode ray? 

______________________________________________________________________________________________ 

 2. What do the experiments in A, B, and C have in common? 

______________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________ 

 3. Examine the cathode ray experiment in A. Describe the path of the cathode ray from its origin to its 

termination. 

______________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________ 

 4. Compare the experimental setup in B with the setup in C. How do the two setups differ? What do 

both experiments show in terms of the cathode ray’s charge? 

______________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________ 

 5. Examine the cathode ray experiment in B. What does this experiment show?  

______________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________ 

 6. Examine the cathode ray experiment in C. Explain why the cathode ray bends. 

______________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________



 

Question: 6 Specify Four branches of chemistry that we see around us, daily. 

1. _________________________________ 2. _________________________________ 

3._________________________________ 4.__________________________________ 

Try to generate your own definition of one of the branches that you have discovered. 

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________ 

Question: 7 Use the periodic table to identify each element described below. 

 1. atomic number 65  __________________ 

 2. 78 protons  ________________________ 

 3. 44 protons and 44 electrons  __________ 

 4. atomic number 24  __________________ 

 5. 21 protons  ________________________ 

 6. atomic number 55  __________________ 

Question: 8 In the space at the left, write true if the statement is true; if the statement is false, change the 

italicized term to make it true. 

_________________  7. An atom’s nucleus contains its protons and electrons. 

_________________  8. Neutrons have no electrical charge. 

_________________  9. Beta particles have a charge of 2+. 

________________  10. An alpha particle consists of two protons and two electrons. 

Question: 9 Complete the table below. 

Isotope Symbolic Notation Number of Protons Number of Electrons Number of Neutrons 

11. Hydrogen-1  1 1 0 

12.  
 1
3 H     

13.   8  10 

14. Copper-65    36 

15.  
 92

235 U     



  
Question:10 For each description in Column A, write the letter of the matching symbol in Column 

B. 

 Column A Column B 

 ______ 1. Isotope in which the number of neutrons is six more than  

the isotope’s atomic number  

 ______ 2. Copper-63 

 ______ 3. Copper with seven neutrons more than its atomic number 

 ______ 4. Isotope that has one neutron more than its number of protons  

 ______ 5. Carbon with equal numbers of neutrons, protons, and electrons  

 ______ 6. Carbon with two more neutrons than its number of protons  

 ______ 7. Chromium with two more neutrons than its number of protons  

 ______ 8. Isotope in which the difference between the neutrons and number of protons is 4 

Question: 11 Answer the following questions. 

 9. Calculate the atomic mass of gallium (Ga). Gallium has two isotopes: 69Ga and 
71Ga. 69Ga has a relative abundance of 60.12% and an atomic mass of 68.9257 

amu. 71Ga has a relative abundance of 39.88% and an atomic mass of 70.9249 

amu. Show all your work. 

 10. Calculate the atomic mass of the element X. Then use the periodic table to 

identify the element. Show all your work. 

Isotope Mass (amu) Percent Abundance 

27X 27.977 92.23 

28X 28.976 4.67 

29X 29.974 3.10 

 

a.  8

17O  

b.  29

63Cu  

c.  6

126C  

d.  24

50Cr  

e.  6

14C  

f.  29

65Cu  

g.  24

52Cr  

h.  24

54Cr  

 



  
 11. Assume that Isotope 1 is an isotope of element X and that all the isotopes of X are 

listed in Data Table II. Determine the atomic mass of X. Show all your work. 

 12. Which isotope of X is most abundant? Least abundant? 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

 13. Which isotope of X has the greatest effect on the atomic mass of X? Explain why. 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

 14. If the chemist later discovered the following isotope, what could you conclude? 

Isotope Number of 

Protons 

Number of electrons Number of Neutrons Mass 

(amu) 

Isotope 7 24 24 31 54.939 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

THE END 
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Question 1  

What is the purpose of using Adobe Dreamweaver? 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Question 2 

What are the languages supported in Adobe Dreamweaver? Mention three. 

1. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
2. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
3. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Question 3 

What is the difference between a website and a webpage? 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Question 4 

How to host a website? 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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Question 5 

Write an external CSS to modify the style of a webpage. Follow the directions below. 

Style the following elements:  

H1 and h2 with the following properties:  

‐ Text align to center.  
‐ Font family to Georgia.  

Body with the following properties:  

‐ Background color to any color of your choice.  
‐ Text align to center.  
‐ Font Family to Georgia.  

Save the file as My First CSS. 

Now create a new HTML file to design the following website. 

Link the external CSS and apply it to the following HTML file.  

 

 

Follow the instructions below to design the website:  

Insert an image.  

Insert 2018 FIFA WORLD CUP as H1.  

Insert Russia as H2. (Note H1 and H2 are headings). 
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Insert horizontal line.  

Insert text Read Me and link it to a new webpage.  

Add the following text to your webpage.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Audit shows a record 3.572 billion people watched the 2018 FIFA World 
Cup Russia™ 

 Figure includes those who watched TV at home, out of home or on digital 
platforms 

 The final was seen live by a combined 1.12 billion viewers worldwide 
FIFA has today published the key findings of a comprehensive audit of 
consolidated final audience data for the 2018 FIFA World Cup Russia™, 
which was broadcast live in every territory around the world from 14 June 
to 15 July this year. 
 



 18 من 1 صفحة

 الثانيالفصل الدراس ي  منتصفمذكرة مراجعة المتحان  

 العاشرالصف: 

 السنة الدراسية

2018-2019 

 103/ دين  املادة: التربية اإلسالمية

 املعلمة: أنوار البصري 

 

 :المتحان منتصف الفصل الدراس ي الثانيالدروس املتضمنة 

 الوحي -

 التفسير -

 إعجاز القرآن الكريم -

 قصة أصحاب الكهف -

 الفهماألول ( / للدراسة و  ورة الحشر ) املقطعس -

 الفهمر ) املقطع الثاني ( / للدراسة و سورة الحش -

 و الحفظ للدراسةسورة الحجرات ) املقطع األول ( /  -

 و الحفظ للدراسةسورة الحجرات ) املقطع الثاني ( /  -

 

 

 

 

 



 18 من 2 صفحة

 الوحيدرس : 
 

  لغة الوحي عرفالسؤال األول : 
 
 .وشرعا

 ........................................................................................................................................:  لغة

ا  .......................................................................................................................................: شرع 

 وجوده؟ ينكر من حكم وما بالوحي؟ اإليمان حكم ماالسؤال الثاني: 

................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................ 

 

 .الرسول  على الوحي نزول تثبت قرآنية آية اذكرالسؤال الثالث: 

................................................................................................................................................ 
 

 السؤال الرابع: عدد صور الوحي.

1- ........................................................................................................................................... 

2- ........................................................................................................................................... 

3- ........................................................................................................................................... 

4- ........................................................................................................................................... 

 

 السؤال الخامس: للوحي صورتان ، اشرحهما.

................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................ 

 صفحة علوم القرآن الكريم
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 18 من 3 صفحة

 التفسير
 

ُروا ما معنالسؤال األول :  بَّ  ته (؟َءايَ ى قوله تعالى ) ِلَيدَّ

................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................ 

 

 ما معنى التفسير السؤال الثاني: 
 
  لغة

 
 .وشرعا

............................................................................ .........................................................................:  لغة

ا  ...................................................................................................................................................: شرع 

 العرب يفهمون القرآن الكريم بدرجات متفاوتة؟ السؤال الثالث: ملاذا كان

................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................  

................................................................................................................................................ 

 ناس للتفسير؟السؤال الرابع: متى اشتدت حاجة ال

................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................  

................................................................................................................................................ 

 السؤال الخامس: ما الفرق بين التفسير باملأثور، و التفسير بالرأي.

 التفسير  بالرأي التفسير باملأثور 

  

 

 علوم القرآن

 

 صفحة

22 



 18 من 4 صفحة

 السؤال السادس: اذكر الشروط التي ينبغي أن تتوافر في املفسر.

1 ........................................................................................................................................... 

2 ........................................................................................................................................... 

3 ........................................................................................................................................... 
 

 عدد مصادر التفسير.السؤال السابع: 

1 .............................................................. 

2 .............................................................. 

3 .............................................................. 

4 .............................................................. 

 

 ضع دائرة حول رمز االجابة الصحيحة ملا يأتي:السؤال الثامن : 

ا عن الهوى والتعصب ( وذلك حتى :1  / يشترط في املفسر أن يكون ) بعيد 

 يكون تفسيره صحيًحا -بقادًرا على االجتهاديكون  -أ

 يكون قوي الحجة -ديتحيز في تفسيرهال  -ج



 أسباب النزول تساعد املفسر على:/ معرفة 2

 معرفة الناسخ و املنسوخ -بفهم معاني اآليات الكريمة -أ

 جميع ما ذكر صحيح -دالترجيح بين الروايات -ج

 

 :عنهما في التفسير، و لذا سميبن عباس رض ي هللا  عبدهللااشتهر / 3

 حبر األمة -بأسد هللا ورسوله -أ

 ةأمين األم -دالشيخ املجاهد -ح

 



 18 من 5 صفحة

 إعجاز القرآن الكريم

 

 ؟اإلعجاز عرفالسؤال األول: 

................................................................................................................................................ 

 القرآني؟ باإلعجاز املقصود ماالسؤال الثاني: 

................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................ 

 

 .الكريم القرآن إعجاز وجوه من أربعة اذكرالسؤال الثالث: 

1. ........................................................................................................................................... 

2. ........................................................................................................................................... 

3. ........................................................................................................................................... 

4. ...........................................................................................................................................  
 

 .الكريم للقرآن البياني اإلعجاز عرفالسؤال الرابع: 

................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................ 

 الكريم؟ للقرآن البياني اإلعجاز خصائص السؤال الخامس: ما

1. ........................................................................................................................................... 

2. ........................................................................................................................................... 

3. ........................................................................................................................................... 

4. ...........................................................................................................................................  
 

 .الخالدة        الرسول  معجزة الكريم القرآن  :قولنا معنى بين السؤال السادس:

................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................ 

 علوم القرآن

 

 فحةص

27 



 18 من 6 صفحة

 العرب؟ الكريم القرآن تحدى السؤال السابع: بماذا

................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................ 

 

 العلمي؟ باإلعجاز املقصود ماالسؤال الثامن: 

................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................ 

 

 العلمية؟ الحقائق بعض الكريم القرآن تضمين من تعالى هللا ادهاأر  التي الغاية ماالسؤال التاسع:  

................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................ 
 

 .كونية كتاب علوم وليس كتاب هداية الكريم القرآن أن كيف ضحو السؤال العاشر: 

................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................ 
 

 هذه معنى ما "يتناقضان ال وعمله هللا  وكالم عمله،  والكون  هللا،  كالم  الكريم القرآن" السؤال الحادي عشر: 

 العبارة؟
................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................ 

 

 السؤال الثاني عشر: اعِط مثال من أمثلة اإلعجاز العلمي في القرآن الكريم.

................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................ 
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 قصة أصحاب الكهف

 

 ؟الكريم؟ القرآن في الكهف أصحاب قصة رضتعُ  كيفالسؤال األول: 

................................................................................................................................................

................................................................................................................................................ 

 

 ملكها؟ كان ومن الكهف؟ أصحاب منها رهاج التي املدينة اسم ما :الثانيالسؤال 
 

................................................................................................................................................ 

 

 الكهف؟ إلى املؤمنون  الفتية لجأ ملاذا: الثالثالسؤال 
 

................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................ 

 وملاذا؟ دقيانوس؟ امللك لطلب الفتية استجاب : هلالرابعالسؤال 

................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................ 

 طويلة؟ مدة أحياء البقاء على الكهف أهل ساعدت التي العوامل ما: الخامسالسؤال 

1. ........................................................................................................................................... 

2. ........................................................................................................................................... 

3. ........................................................................................................................................... 

4. ...........................................................................................................................................  
 

ا وهم رقود (.
 
 السؤال السادس: قال تعالى : ) وتحسبهم أيقاظ

 من املخاطب في هذه األية؟ - أ

................................................................................................................................................ 

 نائمين؟ وليسوا أيقاظ بأنهم الكهف ابألصح الناظر تصور  من الحكمة ما - ب

................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................ 

 علوم القرآن

 

 صفحة
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 الطويلة؟ نومتهم من الكهف أصحاب هللا بعث ملاذاالسؤال السابع: 

................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................ 

 

 طويلة؟ مدة الكهف أصحاب تعالى هللاُ  أنام ملاذاالسؤال الثامن: 

1. ........................................................................................................................................... 

................................................................................................................................................ 

2. ........................................................................................................................................... 

................................................................................................................................................ 

 

 الكهف؟ أهل لبث مدة كمالسؤال التاسع: 

................................................................................................................................................ 

 

 الطويلة؟ نومتهم دبع الكهف أصحاب أمر انكشف كيف السؤال العاشر:

................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................ 

 

  الكهف أصحاب قصة فيالسؤال الحادي عشر: 
 
 .منها خمسة استنتج .دروس كثيرة

1. ........................................................................................................................................... 

2. ........................................................................................................................................... 

3. ........................................................................................................................................... 

4. ...........................................................................................................................................  

5. ...........................................................................................................................................  
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 ( 5 -1سورة الحشر ) 

 

 التالية؟ الكلمات معنى ماالسؤال األول: 

 معناها الكلمة معناها الكلمة

  كتب 8  الحشر 1

  الجالء 9  سبح 2

  شاقوا 10  العزيز 3

  ِلينة 11  يحتسبوا لم 4

  أصولها على 12  قذف 5

  ليخزي  13  الرعب 6

  الفاسقين 14  يا أولي األبصار 7

 

 

 

 الحشر؟ سورة نزول سبب سؤال الثاني: ماال

................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................ 

 

َماَواِت َوَما ِف اأَلْرِض َوُهَو اْلَعزِيُز اْلَِْكيمُ   تعالى السؤال الثالث: قال ُهَو الَِّذي َأْخرََج .   َسبََّح لِلَِّه َما ِف السَّ
 ....... الَِّذيَن َكَفُروا ِمْن َأْهِل اْلِكَتاِب ِمن ِديَارِِهْم أِلَوَِّل اْلَْْشرِ 

 الحقيقة؟ هذه ماف .واقعة حقيقة بذكر السورة بدأت - أ

................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................ 

 القرآن الكريم

 

 صفحة
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 تعالى؟ هللا بتسبيح السورة افتتاح من الحكمة ما - ب

................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................ 

 اآليات؟ إليهم تشير الذين الكتاب أهل من -ج

................................................................................................................................................ 

سبت اآليات ملاذا-د
َ
 تعالى؟ هللا إلى النضير بني إخراج ن

................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................ 

ِر  تعالى  بقوله املقصود ما -هـ
ْ

َحش
ْ
ِل ال وَّ

َ
 ثان؟ حشر   هناك وهل ؟ أِل

................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................ 

 ؟ األبصار يأوِلي فاعتبروا تعالى قوله يفيد سؤال الرابع: ماذاال

................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................ 

 النضير؟ بني ليهود املسلمين حصار مدة ماالسؤال الخامس: 

................................................................................................................................................ 

 السؤال السادس: ما سبب إجالء الرسول         اليهود من املدينة املنورة؟

 

................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................ 

ن لِّيَنٍة أَْو تَ رَْكُتُموَها قَاِئَمًة َعَلى ُأُصوِِلَا فَِبِإْذِن اللَِّه َولُِيْخزَِي اْلَفاِسِقيَ قال تعالى السؤال السابع:   . َما َقَطْعُتم مِّ

 اآلية؟ هذه نزول سبب ما - أ

................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................ 
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 وحرقها؟ النضير بني نخيل قطع من الغرض ما - ب

................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................ 

 

 

 

 

 

 

 التالية؟ الكلمات معنى ماالسؤال األول: 

 معناها الكلمة معناها الكلمة

  املسكين 4  أفاء ما 1

  السبيل ابن 5  أوجفتم 2

اب 3
َ
  دولة 6  ِرك

 

ا أَفَاء اللَُّه َعَلى َرُسولِِه ِمْن أَْهِل اْلُقَرى فَِللَِّه َولِلرَُّسوِل َوِلِذي اْلُقْرََب َواْلَيَتاَمى    تعالى قال :الثاني السؤال  مَّ
ِبيِل َكْي ال َيُكوَن ُدوَلًة بَ ْيَ اأَلْغِنَياء ِمنُكمْ َواْلمَ   َساِكِي َواْبِن السَّ

 والغنيمة؟ الفيء بين الفرق  ما - أ

 ...................................................................................................................................... الفيء:

................................................................................................................................................ 

 ................................................................................................................................... :الغنيمة

................................................................................................................................................ 

 .وضحها الفيء إلى خمسة أقسام، اآلية قسمت - ب

1. ............................................................... 

2. ............................................................... 

 القرآن الكريم (2سورة الحشر )

 

 صفحة
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3. ................................................................. 

4. .................................................................  

5. ................................................................  

 اآلية؟ ذكرتها التي الصورة على الفيء توزيع من الحكمة ما -ج

................................................................................................................................................

................................................................................................................................................ 

 

 اْلِعَقابِ  َوَما آتَاُكُم الرَُّسوُل َفُخُذوُه َوَما نَ َهاُكْم َعْنُه فَانتَ ُهوا َوات َُّقوا اللََّه ِإنَّ اللََّه َشِديدُ    تعالى قال: الثالث السؤال 

 املؤمنين؟ اآلية تأمر بم - أ

................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................

................................................................................................................................................ 

 والعلن؟ السر يف هللا تقوى  املؤمنين من اآلية تطلب ملاذا - ب

................................................................................................................................................

............................................................................................................................................... 
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 للدراسة و الحفظ( 1سورة الحجرات )

 

 التالية؟ الكلمات معنى ماالسؤال األول: 

 معناها الكلمة معناها الكلمة

  امتحن 7  الحجرات 1

قدموا 2
ُ
  فاسق 8  ال ت

  فتبينوا 9  اتقوا هللا 3

  فتبينوا 10  تحبط 4

  بجهالة 11  شعرونال ت 5

  نادمين 12  َيغضون  6

 

ــ الحجرات سورة املفسرين بعض سمى ملاذاالسؤال الثاني:   ؟) األخالق سورة (بــــ

................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................

................................................................................................................................................ 

 االسم؟ بهذا الحجرات سورة ُسميت ملاذاالسؤال الثالث: 

................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................ 

 

ُموا بَ ْيَ َيَدِي اللَِّه َوَرُسولِهِ ي   تعالى قال: الرابع السؤال    ا أَي َُّها الَِّذيَن آَمُنوا ال تُ َقدِّ

 ملؤمنين؟ا اآلية هذه تنهى عم - أ

................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................ 

 القرآن الكريم

 

 صفحة
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 املؤمنين؟ اآلية هذه بم تأمر   - ب

................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................ 
 

 اإلسالمية؟ الشريعة أحكام تخالف التي واألنظمة القوانين حكم ما -ج

................................................................................................................................................  
 

ا أَي َُّها الَِّذيَن آَمُنوا ال تَ ْرفَ ُعوا َأْصَواَتُكْم فَ ْوَق َصْوِت النَِّبِّ َوال ََتَْهُروا لَُه بِاْلَقْوِل  ي  تعالى قال: الخامس السؤال 

 ُلُكْم َوأَنُتْم ال َتْشُعُرونَ َكَجْهِر بَ ْعِضُكْم لِبَ ْعٍض َأن ََتَْبَط أَْعَما

 املؤمنين؟ اآلية هذه تنهى عم - أ

................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................ 

 

 ؟وعند قبره          النبي مسجد في الصوت رفع حكم ما   - ب

................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................ 

 

 الكريمة؟ اآليات بينت كما تعالى هللا ألوامر املؤمنين مخالفة نتيجة ما -ج

................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................ 

 

 القرآني؟ األدب بهذا معهم نتأدب أن ديننا يحثنا الناس الذين  أصناف ما -د

................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................ 

 

 ؟       هللا رسول  عند أصواتهم يخفضون  من جزاء ما: السادسالسؤال 

................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................ 
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َوَلْو أَن َُّهْم َصبَ ُروا َحَّتَّ .  ِإنَّ الَِّذيَن يُ َناُدوَنَك ِمن َورَاء اْلُُْجرَاِت َأْكثَ رُُهْم ال يَ ْعِقُلونَ    تعالى الق: السابع السؤال 
ُْم َواللَُّه َغُفوٌر رَِّحيمٌ  رًا ِلَّ    ََتْرَُج إِلَْيِهْم َلَكاَن َخي ْ

  الكريمة؟ اآلية نزول سبب ما - أ

................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................ 

 يعقلون؟ ال بأنهم الفعل هذا ارتكبوا من اآلية هذه وصفت ملاذا - ب

................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................ 

 ؟  َغُفوٌر رَِّحيمٌ   تعالى بقوله اآلية ختم من الحكمة ما -ج

................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................ 

ُنوا َأن ُتِصيُبوا قَ ْوًما ِِبََهاَلٍة فَ ُتْصِبُحوا يَا أَي َُّها الَِّذيَن آَمُنوا    تعالى قال: الثامن السؤال  ِإن َجاءَُكْم فَاِسٌق بَِنَبٍإ فَ َتبَ ي َّ
 َعَلى َما فَ َعْلُتْم نَاِدِميَ 

  الكريمة؟ اآلية نزول سبب ما - أ

................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................ 

 ؟اآلية هذه في املؤمنين اآلية تأمر بم - ب

................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................ 

 عليه؟ الحكم قبل الخبر بتوثيق املؤمنين الكريمة اآلية تأمر ملاذا -ج

................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................ 
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 للدراسة و الحفظ( 2سورة الحجرات ) 

 

 التالية؟ الكلمات معنى ماالسؤال األول: 

 معناها الكلمة معناها الكلمة

  يسخرال  8  لّعِنتم 1

  ال تلمزوا 9  الفسوق  2

  اجتنبوا 10  العصيان 3

  املقسطين 11  طائفة 4

  تفيء 12  إثم 5

  ال تجسسوا 13  وال تنابزوا باأللقاب 6

   ال تغتب 7

 بين املسلمين؟       الرسول  وجود فضل ما السؤال الثاني: 

1- ........................................................................................................................................... 

2- ........................................................................................................................................... 

3- ........................................................................................................................................... 

َن اأَلْمِر َلَعِنتُّْم َوَلِكنَّ اللَّهَ    تعالى قال: الرابع السؤال  َحبََّب  َواْعَلُموا َأنَّ ِفيُكْم َرُسوَل اللَِّه َلْو يُِطيُعُكْم ِف َكِثرٍي مِّ
َن اللَِّه َونِْعَمًة . الرَّاِشُدونَ إِلَْيُكُم اإِلميَاَن َوزَي ََّنُه ِف قُ ُلوِبُكْم وََكرََّه إِلَْيُكُم اْلُكْفَر َواْلُفُسوَق َواْلِعْصَياَن أُْولَِئَك ُهُم  َفْضال مِّ

 َواللَُّه َعِليٌم َحِكيمٌ 

 المؤمنين؟ قلوب إلى والعصيان والفسوق الكفر تعالى اهلل كره لماذا  - أ

................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................ 

 العقيدة اإلسالمية

 

 صفحة
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 الكريمة؟ اآلية تقصدها التي النعمة ما  - ب

................................................................................................................................................ 

 

نَ ُهَما فَِإن بَ َغْت ِإْحَداُُهَا َعَلى    الىتع قال: الخامس السؤال  َوِإن طَائَِفَتاِن ِمَن اْلُمْؤِمِنَي اقْ َتتَ ُلوا فََأْصِلُحوا بَ ي ْ
نَ ُهَما بِاْلَعْدِل  اللََّه ُيُِبُّ  َوأَْقِسطُوا ِإنَّ اأُلْخَرى فَ َقاتُِلوا الَِِّت تَ ْبِغي َحَّتَّ َتِفيَء ِإََل أَْمِر اللَِّه فَِإن فَاَءْت فََأْصِلُحوا بَ ي ْ

 اْلُمْقِسِطيَ 

 الكريمة؟ اآلية نزول سبب ما - أ

................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................ 

 الكريمة؟ اآليةبينتها  كما المتخاصمين بين حاإلصال مراتب ما - ب

1 ............................................................................................................................................. 

2.............................................................................................................................................. 

3.............................................................................................................................................. 

 ذكرهماا .هامين أمرين على الكريمة اآلية تؤكد - ج

1 ........................................................................................................................................... 

2.............................................................................................................................................. 

 ؟الكريمة اآليات عنها نهت والتي للمجتمع الُمقِوضة اآلفات ما - د

1................................................   

2 ............................................... 

3...............................................   

4................................................ 

5................................................ 
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 بِْئَس ااِلْسُم اْلُفُسوُق بَ ْعَد اإِلميَاِن َوَمن َّلَّْ يَ ُتْب فَأُولَِئَك ُهُم الظَّاِلُمونَ   تعالى قال: السادس السؤال 

 ؟الكريمة اآلية به بدأت الذي األسلوب نوع ما - أ

................................................................................................................................................ 

 القبيحة؟ األفعال تلك مرتكب الكريمة اآلية تدعو إالم -ب

................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................ 

ُسوا َوال يَ ْغَتب  عالىت قال: السابع السؤال  َن الظَّنِّ ِإنَّ بَ ْعَض الظَّنِّ ِإْْثٌ َوال ََتَسَّ  يَا أَي َُّها الَِّذيَن آَمُنوا اْجَتِنُبوا َكِثريًا مِّ
 .تَ وَّاٌب رَِّحيمٌ  ب َّْعُضُكم بَ ْعًضا َأُيُِبُّ َأَحدُُكْم َأن يَْأُكَل ْلََْم َأِخيِه َمْيًتا َفَكرِْهُتُموُه َوات َُّقوا اللََّه ِإنَّ اللَّهَ 

 ؟جائزا   ظنا   هناك أن يعني وهل عنه؟ المنهي الكثير الظن ما - أ

................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................ 

 والتجسس؟ الظن سوء بين العالقة ما - ب

................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................ 

 منها؟ الغرض وما الصورة؟ ههذ توحيوبم المغتاب؟ الشخص الكريمة اآلية بها شبهت التي البالغية الصورة ما -ج

................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................ 

 والبهتان؟ الغيبة بين الفرق ما - د

 ......................................................................................................................................:الغيبة

 .....................................................................................................................................:البهتان
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 التعليم الخاص –عليم وزارة التربية والت

 املدرسة األهلية



  

 

 

 مقتضيات الوحدة الوطنية )كيف نحافظ على الوحدة الوطنية ؟(:

 اإلعتراف بالتعدد )التنوع واالختالف واحترام الرأي اآلخر(. -أ

 إعالء راية الوطن فوق كل الرايات. -ب

 مساندة القيادة الحكيمة لمملكة البحرين. -ت

 األلتزام بقانون الدولة وسيادته . -ث

 الجبهة الوطنية لمواجهة التحديات واالخطار الخارجية.تعزيز  -ج

 أوال :مفهوم الوحدة الوطنية:

 مرتكزات الوحدة الوطنية : ❖

 ترتكز الوحدة الوطنية على ركيزتين أساسيتين :   

بمعنى آخر  ووحدتهم وتماسكهم، الذي يرتبط بالمواطنين الجانب المعنوي أو السيكولوجي القيمي:  الركيزة األولى -أ

االنتماء تعظيم الروابط التي تشكل نسيج المجتمع وقوام اللحمة بين عناصره ومكوناته. و اساس هذه الروابط دائما 

 وحب الوطن والرغبة في العيش المشترك.

 

قانونية  الذي يرتبط باألساس بوحدة الدولة وتكاملها وقيام نظمالركيزة الثانية : الجانب المادي اإلقليمي والقانوني ،  -ب

 ودستورية ومؤسسية تكفل الحفاظ على الوحدة والشعب وتماسكه وترابط مقوماته وعوامل وجود .

 

 على ماذا تبنى الوحدة الوطنية :  ❖

 تماسك نسيج المجتمع واللحمة بين عناصره ومكوناته. •

 تأسيس هذه الروابط على اإلنتماء للوطن وإرادة العيش المشترك . •

 على وحدة الشعب وتماسكه.محافظتها وحدة الدولة وتكاملها و •

 وحدة الدولة عبر وحدة نظمها الدستورية والمؤسسية الضامنة لوحدة الشعب. •

 

 

الوحدة الوطنية : وجود وطن واحد وموحد ،يسكن فيه شعب مرتبط بتاريخ مشترك ،مصير مشترك  ومصالح  •

 مشتركة . 

التي يكون فيها اإلنسان منتميا إلى دولة معينة يحمل  الوحدة الوطنية هي الجامعة لألشياء المتفرقة وهي الحالة •

 جنسيتها ويدين بالوالء لقيادتها . فهي ال تفرق بين المواطنين إال على أساس الكفاءة واالنجاز .

 ثانيا : قيم الوحدة الوطنية :

 االنتماء : -1

 مستويات اإلنتماء ثالثة : ثمة ثالث مستويات لالنتماء :     

 ويسمى أيضا األنتماء الوطني . للوطن /للدولة :اإلنتماء  -أ

 الوحدة الوطنية 

 



اإلنخراط في مجموعات تشكل وفق أساس جغرافي مثل الحي أو المحافظة أو وفق  اإلنتماء إلى  مجموعات أخرى : -ب

 نشاط معين مثل األنشطة الثقافية ،المهنية ،الرياضية .

 اإلنتماء العائلي . -ت

 نتماء الوطني مثل اإلنتماء إلى األمة واإلنتماء إلى اإلنسانية .هناك دوائر انتماء أخرى تتحدد انطالقا من اال

 خصائص االنتماء الوطني :أهمها : •

 أعلى مستويات اإلنتماء . -

 الجامع لمختلف االنتماءات . •

 الضامن لوحدة التنوع واالختالف داخل المجتمع . •

 الضامن لهيبة الدولة ورموزها ولسيادة القانون . •

.المصلحة الوطنية على المصالح الخاصة و الفئوية الضيقةالضامن لعلوية  •

اإلنتماء الوطني هو حالة يكون الفرد فيها مرتبطا بوطنه ارتباطا نفسيا واجتماعيا وملتزم بقيم هذا الوطن وعاداته  ❖

 وتقاليده وقوانينه ونظمه ومؤسساته وملتزما كذلك باإلخالص والوفاء له والتضحية من أجله.

وال يكون إنتماء الفرد إلى وطنه حقيقيا وصادقا وإيجابيا ومسؤوال إال إذا اقترن بالوالء له .                

    الوالء : -2

 أهم الصفات واألفعال المجسدة للوالء الوطني :  

 التحديات وكسب الرهانات.تقدير دور القيادة في مواجهة  -االخالص للوطن .                                       •

 التضحية في سبيل الوطن. -تخليد ذكرى شهداء الوطن والوتجب واالعتراف لهم بالجميل .          •

 االعتراف بالمنجزات الوطنية و الترويج لها .  -نصرته داخليا وخارجيا .                             •

 تقديم المصلحة الوطنية على المصالح الذاتية والفئوية .   -االعتراف بالمنجزات الوطنية و الترويج لها .     •

 المبادرة واالبتكار .  -اإلنضباط في العمل وبذل الجهد                     •

 المشاركة في تحمل األعباء والمسؤوليات.   -التطوع/التضامن / اإلغاثة .                          •

 مقاومة المخاطر التي تهدد الوطن . -              اإلنهماك في قضايا الوطن .            •

 المحافظة على الممتلكات العموموية واحترام الممتلكات الخاصة . •

 احترام قوانين الدولة وطاعتها. •

مفهوم الوالء : الوالء هو ترجمة فعلية عملية تحول مشاعر اإلعتزاز باالنتماء إلى سلوكات وأفعال حقيقية  ❖

 يمكن مالحظتها.



 : ثالثا: مبادىء الوحدة الوطنية

 مبدأ خدمة الوطن والمواطن : -1

 السلطة التنفيذية السلطة التشريعية السلطات

الرقابة على  مهمة رقابية : • المهمات

متابعة عمل الحكومة 

 وتطوير برامجها وتنفيذها.

: سن  مهمة تشريعية •

القوانين وفق مسؤوليتها 

 الدستورية

 مهمة متابعة عمل الحكومة  •

 مهمة تطوير برامج الحكومة  •

 تنفيذ مشروعات الدولة  •

إجراء التحقيقات / توجيه  • اآلليات

 األسئلة واالستجوابات

طرح الثقة باستثناء رئيس  •

 مجلس الوزراء

التواصل مع كافة فئات  •

 المجتمع .

معيار األساسي لتقييم عمل السلطتين 

 التشريعية و التنفيذية 

 خدمة الوطن والمواطنين تأكيدًا للتوازن بينهما 

 

 مبدأ المسؤولية المشتركة : -2

 تواجه المملكة نوعين من التحديات : •

 التحديات االقتصادية واالجتماعية : -أ

 تراجع أسعار النفطوضع اقتصادي استثنائي تمر به المنطقة والعالم بأسره مثل  •

دمج بعض الوزارات  -1تزايد األعباء المالية للدولة ) وتستوجب هذه الصعوبات إجراء المعالجات اآلتية :  •

 -3إعادة توجيه الدعم دون التقليل أو المساس بالخدمات التي تقدمه الدولة للمواطن  - 2والهيئات الحكومية . 

تخدم الوطن والمواطن مثل مشروعات البنى التحتية والتعليم والصحة  المحافظة على تقديم الخدمات الحيوية التي

 واإلسكان(

 التحديات األمنية : -ب

 أعمال تدميرية وتخريبية يقودها اإلنغالق والتعصب . -تطورات سياسية متسارعة       •

 تدخالت خارجية في الشؤون الداخلية –انقالب على الشرعية .           •

 تزايد الهجرة والنزوح .  –تهديد لألمن ولسالمة الوحدة العربية.      •



 أسس المواطنة في مملكة البحرين:

 مساواة.ال •

 .العدالة  •

 تكافؤ فرص بين المواطنين لفائدة ذوي اإلحتياجات الخاصة . •

 للعيش المشتركالتسامح الضامن  •

 االعتدال الضامن للسلم والسالم.  •

 أوالا :مبدأ المساواة :

 أقر دستور البحرين مملكة البحرين نوعين من المساواة :  •

                                                                      

 

 ثانياا: مبدأ العدالة :

الحكومية على المبادىء تقوم رؤية جاللة الملك حمد بن عيسى آل خليفة المتصلة بالعدالة االجتماعية وتمتع المواطنين بالخدمات  •

 اآلتية:

 مبدأ استمرار الدولة في جهودها التنموية في كل الحاالت بما في ذلك الحاالت االقتصادية االستثنائية لفائدة الوطن والمواطن  •

 مبدأ ضمان خدمات القطاعات الحيوية ونخص بالذكر منها قطاعات الصحة والتعليم واإلسكان والبنية التحتية . •

 

 

 

 

  الدرس الثاني: مبادىء المواطنة وقيمها في مملكة البحرين

 المساواة أمام القانون

المساواة في تولي الوظائف العامة اعتمادا على  -

 معيار الكفاءة.  

المساواة في الكرامة ويضمن القانون احترام الذات  -

 البشرية وصون الكرامة اإلنسانية في كافة الحاالت.

المساواة بين المواطنين في الحقوق والواجبات  -

 العامة .

سبب المساواة بين المواطنين ضماناا لعدم التمييز ب

.  الجنس أو األصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة  

 

 المساواة أمام القضاء

الحكم وضمان الحقوق  العدل على اساس -

 والحريات.

ويشترط لضمان المساواة أمام القضاء وضمان     

 حقوق المتقاضين:

 منع التدخل في شؤون العدالة. -

توفير ضمانات استقالل القضاء ومكانة  -

 القضاة .



 ا :مبدأ تكافؤ الفرص :ثالثا 

 حددت الدولة الفئات اإلجتماعية التي تحتاج إلى جهد خاص من قبلها كما يأتي : •

 العاطل عن العمل . –كبير السن  –األرملة  –اليتيم  -المعّوق   -الطفل   -المرأة                  

 اتخذت الدولة إجراءات خاصة بالمرأة أهمها :  •

 إجراءات تُوفق بين مسؤولياتها األسرية وعملها في المجتمع . •

 مساواتها مع الرجل في كافة الميادين :السياسية واالجتماعية والثقافية واالقتصادية. •

 وفرت الدولة ضمانات لفائدة الفئات االجتماعية األخرى تتمثل فيما يأتي : •

 لضمان االجتماعي الالزم كالتقاعد.تحقيق ا •

 تأمين خدمات التأمين اإلجتماعي والرعاية الصحية والتعليم واألمن والحياة الكريمة .    •

 

 رابعاا :التسامح :

 التسامح نوعان: •

 

                     

         

 أثار التسامح :   •

 القبول باآلخر المختلف فكرياا ودينياا وثقافياا وحضارياا . •

 المواطنين بحرية الضمير والفكر وما ينتج عن ذلك من اختالف .اإلعتراف المتبادل بين  •

 ثراء ثقافة المجتمع وتنوعها . •

 ضمان العيش المشترك . •

 محظورات وجب تجنبها :ضمانا للعيش المشترك : •

 لطائفية.تجنب األقوال واألفعال المثيرة للفرقة أو ا -عدم المساس بأسس العقيدة اإلسالمية والعادات المرعية في البلد.    •

 اإلمتناع عن إتيان األفعال المخلة باألمن العام وبمصالح المواطنين ووحدة الوطن و الدولة.   •

 خامساا : اإلعتدال : •

 التسامح الديني

حرية الضمير -  

حرمة  دور العبادة -  

حرية القيام بالشعائر الدينية والمواكب  -

 واالجتماعات الدينية.

 

 

 التسامح الفكري 

 حرية الرأي و البحث العلمي  -

 حق التعبيرعن الرأي -

 حق نشر الرأي بالقول أو الكتابة. -

 



 .الهدوء / اإلتزان / التبصر / التعقل / إدراك المخاطر )تقدير العواقب (/ تقدير اآلخر المختلف مميزات اإلنسان المعتدل :  •

 وع هذه األثار وتتعدد ويمكن حصرها فيما يأتي :تتنأثار هذه المميزات :  •

  أثارها في سلوك اإلنسان المعتدل : -               

     يفضل الحوار / يفضل التوافق / يدعو إلى المصالحة / يمتنع عن التشهير والحط من كرامة اآلخرين / يتريث في إصدار                                  

 األحكام / يرفض التعصب ونشر الكراهية .                  

 أثارها على المجتمع :  -                  

                         تعزيز انسجام النسيج اإلجتماعي / تقوية الوحدة الوطنية / تعزيز احترام الدولة والقانون والرموز / تحقيق التعايش /                                  

 نفتاح على الحضارات األخرى والتحاور معها  تدعيم جهود التنمية الوطنية / تحقيق األمن واإلستقرار/ قدرة المجتمع على اإل               

 / الدعوة إلى حل النزاعات بطرق سليمة .                    

 مقاومة التطرف :     

 معالجة تشريعية وقضائية : -                 

 داخل المجتمعات المحلية بتجريم األفعال المتطرفة والناشرة للكراهية . -                 

 على المستوى الدولي بإحداث هيئات قضائية مختصة لمقاضاة ، مرتكبي الجرائم الدولية ومعاقبتهم.  -                 

 معالجة تربوية : -              

 ت التربوية ومختلف منظمات المجتمع األهلي من ناحية والهيئات األممية لمنظمة األمم المتحدة مثل مؤسسة تتوالها المؤسسا              

 األمم المتحدة لتحالف الحضارات من ناحية أخرى .             

ف في الراي اإلعتدال قيمة تؤهل اإلنسان إلى رفض التطرف والتعصب والتهور والتشدد أيا كان اتجاهه ، على قاعدة اإلختال ❖

 والعقيدة ولغاية ضمان العيش المشترك.

  



 

 

 

: تعريف حقوق اإلنسان   أوالا

التي ال يمكن للناس أن يعيشوا من دونها وهي حقوق مالزمة لإلنسان طالما الزمته صفة   هي المبادىء والمعايير األساسية  حقوق اإلنسان :

 البشر.

  ثانياا : انفتاح مملكة البحرين على المنظومة الدولية لحقوق اإلنسان.

 الحقوق السياسية والمدنية -مجاالت حقوق اإلنسان : أ •

 الحقوق اإلقتصادية واإلجتماعية والثقافية. -ب                                         

  حقوق البيئة والتنمية المستدامة وحفظ الحياة. -ج                                          

 تكريس مملكة البحرين للحقوق المدنية و السياسية:  -1

 معنى الحقوق المدنية والسياسية: •

 تلك المتصلة باإلنسان بوصفه إنساناا والمتمثلة في :الحقوق المدنية هي  •

 الحق في التقاضي بما في   -الحق في المساواة    -الحق في الهوية : اإلسم و اللقب   -الحق في األمان   -الحق في الحياة            

 اة )سرية المراسالت ، اختيار مقر اإلقامة ، حرية  الحق في ُحرمة الحي –ذلك المحاكمة العادلة وضمانات الدفاع وُحسن المعاملة          

 التنقل (        

 الحقوق السياسية فهي تلك المتصلة باإلنسان في عالقته بإدارة الشأن العام السياسي والمشاركة فيه : •

 المشاركة في اإلستفتاء   -حرية التعبير       -تكوين جمعيات سلمية واإلنضمام إليها        -اإلنتخاب والترشيح              

 في تكريس مملكة البحرين الحقوق المدنية والسياسية : •

 في مستوى التشريعات : )أسس وضع حقوق اإلنسان المدنية والسياسية(  •

 لتشريعات البحرينية في مجال الحقوق المدنية و السياسية: مميزات ا               

 تشريع مواكب للعصر في مجال حقوق اإلنسان. -                                 

 تشريع منسجم مع التشريعات الدولية )اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان( -                                 

 تشريع يعتمد على الشريعة اإلسالمية . -                                 

 تنوع و تعدد التشريعات المتصلة بالحقوق المدنية و السياسية ) ميثاق العمل الوطني، الدستور، مرسوم -                                 

  مباشرة الحقوق السياسية(                                 

                                

  الدرس الرابع : إنجازات مملكة البحرين في مجال حقوق اإلنسان



 في مستوى الهيئات والمؤسسات المعنية بحقوق اإلنسان المدنية والسايسية: •

 اإلنسان المدنية و السياسية: أهم الهيئات والمؤسسات المعنية  بحقوق  •

 معهد البحرين للتنمية السياسية  -2المؤسسة الوطنية لحقوق اإلنسان                                     -1               

 إدارة التظلمات والشكاوى بالديوان الملكي، تهتم بكل الشكاوى وللجميع من المواطنين والمقيمين. -3               

 ائل حقوق اإلنسان مهمتها التواصل مع المنظمات غير الحكومية مثل المؤسسة الوطنية لحقوق اإلنسان لجنة مختصة بمس -4              

 األمانة العامة للتظلمات بوزارة الداخلية . -6إدارة للشكاوى وحقوق اإلنسان )وزارة الداخلية(                      -5              

 اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق. -8فحة اإلتجار باألشخاص بوزارة الخارجية     اللجنة الوطنية لمكا -7               

 مفوضية حقوق السجناء والمحتجزين. -10وحدة التحقيق الخاصة التابعة للنيابة العامة                            -9             

 للقيام بمهماتها هي :أهم االألساليب التي تعتمدها هذه الهيئات  •

 رفع تقارير إلى الجهات المعنية التخاذ القرار   -التحقيقات الخاصة  د  -الزيارات الميدانية   ج -التدريب والتثقيف   ب  -أ

 التوصيات   -هـ 

 اآلثار الجانبية لهذه المنجزات التشريعية والمؤسساتية : •

 حركية متصاعدة داخل هيئات الدولة .  -القضايا.               انفتاحا مستمرا لوسائل اإلعالم على هذه  -

 انعقاد مؤتمرات وملتقيات دولية ذات الصلة بموضوع الحقوق السياسية والمدنية على أرض المنامة )حوار المنامة مثاال( -

 المشاركة المكثفة في الفعاليات الخارجية ذات الصلة بالموضوع .  -

 

 قتصادية واإلجتماعية والثقافية:تكريس المملكة للحقوق اإل  -2

 في معنى الحقوق اإلقتصادية واإلجتماعية والثقافية: •

لتأمين اإلنسان من الخوف والفقر والجهل والمرض ومن اجل حفظ كرامته كإنسان بصفته إنساناا، تكفل الدولة حقوقه األساسية  ❖

 اآلتية :

ا . -الحق في مستوى معيشي الئق وكاٍف      -الحق في العمل    -  الحق في الصحة الجسدية والعقلية وقاياا وعالجا

 الحق في الحياة الثقافية    -الحق في التربية و التعليم بما يكفل اإلنماء الكامل للشخصية اإلنسانية .    -

 الحق في الملكية والمبادالت التجارية .  -الحق في التمتع بفوائد التقدم العلمي      -

 لحقوق اإلقتصادية واإلجتماعية والثقافية :في تكريس مملكة البحرين ل •

 مميزات التشريعات البحرينية في مجال الحقوق اإلقتصادية واإلجتماعية والثقافية: -

 شاملة للمجاالت اإلجتماعية واإلقتصادية والثقافية.    -             

 تعمل على حفظ كرامة المواطن البحريني في كل الحاالت والوضعيات .  -            

 خدمة الوطن والمواطن       -            

 أهم الهيئات والبرامج المعنية بحقوق اإلنسان اإلقتصادية واإلجتماعية والثقافية :   -



 اللجنة العليا لشؤون المعاقين  -مجلس البحرين للتنمية االقتصادية      -المجلس األعلى للمرأة     -:   الهيئات  -           

 إدارة خاصة اتعنى بشكاوى العمال تابعة لوزارة العمل ولها خط ساخن الستقبال شكاوي العمل .  -                            

 تنفيذ سياسات في التثقيف في شؤون المواطنة    -تراتيجية وخطة وطنية لذوي اإلعاقة اس البرامج والمشروعات : من أهمها :  -        

 برنامج التعليم للجميع . -وحقوق اإلنسان في ضوء أفضل الممارسات            

 

 تكريس مملكة البحرين لحقوق البيئة والتنمية المستدامة: -3

 تتهدد الكرة األرضية األخطار األساسية اآلتية : -

 تلوث الهواء والماء والتربة / ارتفاع درجات الحرارة /ذوبان الثلوج /التصحر / الفياضانات . ر بيئية مناخية :أخطا •

 إجهاد األرض / تقلص مساحات الزراعة / تقلص الغابات / نضوب الموارد / تلوث الغذاء . :أخطار تهدد التنمية •

تنامي النزاعات العرقية والطائفية / انتشار األسلحة الفتاكة / تزايد بؤر  توسع النزاعات المسلحة /أخطار تهدد األمن و السالمة :  •

 التوتر في العالم ...

  اللجوء ألسباب سياسية واقتصادية وبيئية / الهجرة الداخلية ألسباب مناخية ...   أخطار تهدد اإلستقرار : •

 تنامي األمراض المستعصية / تدهور التنوع البيئي / انقراض الكثير من الكائنات ... أخطار تهدد الحياة : •

 

 حقوق اإلنسان في مجال البيئة و التنمية المستدامة : -

 سلم دائم –استقرار سكاني  –تنمية مستدامة ضامنة لحقوق األجيال  -صحة عقلية وجسدية   -هواء نقي    -مناخ معتدل     -            

 حماية لإلرث اإلنساني . –تنوع بيولوجي  –تضامن إنساني             

 أبرز إنجازات المملكة في مجال حقوق اإلنسان : -

 اضر مع التوجيهات الدولية .قوانين مناسبة للعصر والوقت الح -

 . األعلى للبيئةإحداث مؤسسات وهيئات متخصصة للحفاظ على بيئة سليمة وتنمية مستدامة مثل المجلس  -

 

 أهم المشاركات التي شاركت فيها المملكة دوليا :  -

 الحد من مخاطر نفاذ مصادر الطاقة من خالل تنويعها . المشاركة في الجهود الدولية  -معالجة المشاكل المناخية   -            

 رعاية المملكة للدورة العاشرة لمؤتمر الحوار اإلسالمي المسيحي(           –للسالم الدولي )حوار المنامة                  

  تنويع مصادر التنمية -           

 

 

 



 

     

 

 ما هي الوظائف األساسية للدولة ؟ -1

 الوظائف األساسية للدولة هي الوظيفة القضائية ،الوظيف الدفاعية و الوظيفة األمنية      

 أوال: الوظيفة القضائية :

 ما هي مهام الوظيفة القضائية ؟ -2

 فض النزاعات على قاعدة العدل والمساواة .  -ضمان األمن وحماية الحريات .  ب -أ

 ما هي مبادىء الوظيفة القضائية في مملكة البحرين ؟ -3

 المساواة أمام القضاء. -استقالل القضاء وحصانته ونزاهته .   ج  -سيادة القانون     ب -أ

 مما تتكون السلطة القضائية في المملكة ؟ -4

 المحكمة العسكرية  –المحكمة الدستورية  –محاكم القضاء الشرعي  -حاكم القضاء المدني  م -المحاكم :  -أ

 النيابة العامة  -ب

 المجلس األعلى للقضاء  -ت

 المترجمون  –الكتبة  –الخبراء  –أعوان القضاء : المحامون  -ث

 عدد اسس هيبة القضاء . -5

 الصبر.أن يتمتع القاضي بالهيبة والوقار و -ُحسن سيرة القضاة      ب -أ

 أن تبعث كرامة القضاء وهيبته الثقة لدى المواطنين عموما والمتقاضين خصوصا -أن يبتعد القاضي عن مواطن الشبهات.     ث -ت 

 ما هي درجات المحاكم في مملكة البحرين ؟ -6

 محكمة التمييز -ث         محكمة اإلستئناف   -ت         المحكمة الكبرى    -ب           المحكمة الصغرى  -أ

 ما هي ضوابط و شروط  القضاء البحريني ؟ -7

 ُمنظم وفق القانون بما يتضمن تحديد الصالحيات واالختصاصات . -أ

 مستقل يخضع غلى جهة عليا مستقلة هي المجلس األعلى للقضاء. -ب

 متنوع يشمل كل شؤون الدولة -ت

 قضاء يضمن حقوق الدفاع. -ث

 ستوري يكرس احترام القوانين الدستورية.قضاء د -ج

 قضاء عسكري متخصص  -ح

 ثانيا : الوظيفة الدفاعية :

  الدرس الخامس : الوظائف األساسية للدولة



 متى تأسست قوة الدفاع ؟  -1

 تأسست قوة الدفاع على يد جاللة الملك حمد بن عيسى آل خليفة حفظه هللا ورعاه قبل حوالي نصف قرن.

 ما هي مكونات قوة الدفاع ؟ -2

 سالح الجو الملكي البحريني  -)المدفعية الملكية ،الدروع الملكية ، الحرس الملكي (     القوات البرية  -

 القوة الخاصة ووحدة االتصاالت الملكية والخدمات الملكية الطبية . –سالح البحرية الملكية .   -

 عدد مهام قوة دفاع البحرين . -3

 واستقالله وسيادته ضد أي تهديد خارجي.الدفاع عن حدود الوطن وحمايته والمحافظة على أمنه  -أ

 مساندة األجهزة األخرى في المحافظة على النظام وسيادة القانون والمساعدة في حاالت الكوارث واألزمات. -ب

 المساهمة في تطوير البناء الحضاري للبالد . -ت

غطار اتفاقية الدفاع المشترك لدول المساهمة مع القوات المسلحة لدول مجلس التعاون الخليجي في الدفاع عن دول المجلس في  -ث

 مجلس التعاون الخليجي.

 المساهمة مع القوات المسلحة للدول العربية في الدفاع عن اي دولة عربية شقيقة. -ج

التعاون مع الدول الصديقة والحليفة في إطار اتفاقيات التعاون الثنائية والدولية لحماية الحدود األقليمية واألمن الدولي والعمليات  -ح

 إلنسانية ومكافحة اإلرهاب . ا

 ما هي مجاالت الوظيفة الدفاعية ؟ -4

 دفاع وطني   )ينطلق من اإلنتماء إلى الوطن والوالء له.( -أ

 دفاع مشترك )ينطلق من مبدا وحدة األخوة والعروبة والمصير المشترك واإلتفاقيات( -ب

 ما هي أشكال وأنماط الوظيفة الدفاعية ؟ -5

 دعم األردن ( –محاربة اإلرهاب  –تحرير الكويت  –حربية عسكرية ) عاصفة الحزم  -أ

 إغاثة إنسانية ) إعادة األمل في اليمن ( -ب

 كيف يمكن للوظيفة الدفاعية خدمة الوطن و المواطن ؟ -6

 من واإلستقرارتوفير األ -أ

 تحسين الوضع الصحي من حيث اإلشراف على المستشفى العسكري ومستشفى الملك حمد الجامعي. -ب

العسكرية التي توفر السلع باسعار تنافسية للتخفيف من أعباء تحسين المعيشة من خالل المؤسسة اإلستهالكية واالقنصادية  -ت

 المعيشة عن المواطنين .

 



 ثالثاا: الوظيفة األمنية  :

 الحمالت اإلنسانية : •

 ما هي مواصفات الحمالت اإلنسانية ؟ -1

التشارك والتعاون                                                            -التخطيط واإلستعداد        ج -المخاطر والتضحية والبذل .       ب -أ

 مشاركة المؤسسات الرسمية واألهلية ) مثل المؤسسة الخيرية الملكية ( -د

 أذكر دور وزارة الداخلية في الحمالت اإلنسانية . -2

 ع المدني وإدارة خفر السواحل .عمليات اإلغاثة واإلنقاذ : إدارة الدفا -أ

 مكافحة اإلتجار بالبشر . -ب

 عدد أصناف الحمالت اإلنسانية : -3

 مساعدات إنسانية مالية و مادية )مثل المساعدات للشعب اليمني الشقيق ( -أ

 تحطم طائرة طيران الخليج ( –إغاثة وإنقاذ في حاالت الكوارث )مثل غرق بانوش الدانة  -ب

 وزارة الداخلية لها اإلختصاص األساسي في الحمالت اإلنسانية باعتبارها المسؤولة عن حفظ األمن.  ❖

 حماية أمن الجماعات واألفراد •

 ما هي أنواع األمن ؟ -4

 اإللكتروني .األمن  -األمن البيئي  د -األمن المروري  ج -األمن اإلجتماعي   ث -األمن الغذائي    ت  -األمن اإلقتصادي   ب -أ

 أذكر أهداف وزارة الداخلية ومبادئها في خدمة الوطن والمواطن . -5

 الصفات الشرطية الحميدة تخلق الثقة واالطمئنان في نفوس المواطنين  -أ

 ال يعطي األمن مفعوله السريع والدائم إال بتعاون المجتمع ضمن شراكة بين مختلف مؤسسات الدولة الرسمية و األهلية .  -ب

 لمجتمعية :الشراكة ا •

هي مبدا يقوم على التعاون والتواصل المبني على رؤية واضحة وقواعد منظمة بين األجهزة األمنية عّرف الشراكة المجتمعية :  -1

 والمجتمع المدني .

 ما هي اهداف الشراكة المجتمعية ؟ -2

 محاربتها .تفعيل دور أفراد الوطن ومؤسساته وإشراكهم في كشف السلوكات الضارة والمخلة بالمجتمع و -أ

 تعزيز روح األسرة الواحدة -توفير خدمات متطورة وجهود متآزرة  ث   -اإلستقرار األمني    ت  -ب

 ن آمن وخلق مجتمع متعا -ج 

 

 األمن اإلجتماعي : شراكة بين قطاعات الوطن المتنوعة : قطاع األمن / قطاع التعليم / قطاع الصحة . -3

  



 

 

 الخدمات اإلسكانية  -ث  الكهرباء والماء-ت    التعليم  -ب  الصحة-أ  للوظائف الخدماتية للدولة؟ مجاالتعدد أربع  -1

   اتوسعها وتطوره  -الحكيمة  ب ترعاها القيادة -أ  بم تتميز الوظائف الخدماتية في مملكة البحرين؟ -2

  يستفيد منها ذوو الدخل المحدود من إعفاءات الرسوم -ج     جانيبعضها م –ث       تفرض برسوم رمزية  -ث    

 أوال :الصحة : 

 ماهي مقومات البنية التحتية الصحية في مملكة البحرين : -3

توافر  -وجود كوادر من أطباء وممرضين وصيدالنيين ومسعفين واختصاصيين .   ت -وجود مستشفيات ومراكز صحية مجهزة .  ب -أ

 تشمل كل الخدمات الطبية . –أجهزة حديثة ومتقدمة .  ث 

 

 وضح كيف تكون البنية التحتية الصحية في خدمة المواطن : -4

 الجاهزية واإلستعداد والكفاية . -الصحية للمواطن . بالتوزيع المتوازن )سهولة وصول الخدمة  -أ

 مستشفيات ومراكز متخصصة  بكل النواحي الصحية . -مراعاة جميع المواطنين وفئات أعمارهم .       ج –ت 

 عّرف كل من : -5

 -تطعيم  –فحوصات طبية  –ية هي جهود صحية تُقدم إلى الفرد أوالعائلة أو المجتمع ككل قبل المرض )حمالت صح الخدمات الوقائية :    

).... 

 في حاالت المرض .هي جهود صحية تُقدم إلى الفرد أوالعائلة أو المجتمع ككل   الخدمات العالجية :    

 

 كيف للتدخل الوقائي والعالجي خدمة الوطن والمواطن : -6

 والمقيمين المواطنينتشمل  -ت  يتم وفق منظومة صحية متكاملة- -ب   يعتبر حق دستوري للمواطن- -أ

 .بانشاء مستشفيات أو مستوصفات  بمساهمة القطاع الخاصالدستور  يسمح -ث

 عدد خصائص مجانية الرعاية الصحية في البحرين : -7

 اإلنسانية  -التدرج )الرعاية األولية ثم الثانوية ثم الثالثية (  ت -مجانية لكل المواطنين     ب -أ

 رعاية القيادة إذ تتدخل في دعم وضمان استمرار الخجمات الصحية المجانية بارقى المستويات للمواطنين . -ج  

 

 

 

 

  الخدماتية للدولةالدرس السادس : الوظائف 



 ثانيا: التعليم :

 ما هي مقومات البنية التحتية التعليمية في مملكة البحرين؟  -1

 كوادر متخصصة  بمختلف التخصصات التعليمية . -وجد مدارس لمختلف المراحل التعليمية .   ب -أ

 صفوف ومرافق تعليمية مجهزة من مختبرات وصفوف إلكترونية وصاالت رياضية . -ب

 

 خدمة المواطن :ة في لتعليميوضح كيف تكون البنية التحتية ا  -2

التصنيف الطالبي) مدارس ابتدائية ومدراس  -الجاهزية واإلستعداد والكفاية           ت -التوزيع المتوازن       ب -أ

 إعدادية و مدارس ثانوية ( وحسب نوع الجنس )مدارس بنات ومدارس بنين (

 

 ما هي فائدة مجانية التعليم وإلزاميته في خدمة الوطن والمواطن ؟ -3

جعل التعليم فرصة متاحة لكل المواطنين  -استمرار تكفل الدولة بخدمة التعليم   ت -الحق في التعليم    ب تكريس -أ

 تنمية المجتمع ورقيه و القضاء على األمية  -وخاصة لذوي الدخل المحدود .   ث

 

 عدد صور مجانية التعليم : -4

تأمين المواصالت المجانية لنقل  -لتخصصات      تالكتب مجانية لجميع ا -مدارس لكافة المراحل التعليمية      ب -أ

 الطالب 

 

 عدد صور إلزامية التعليم : -5

 الطابع الزجري )فرض عقوبات على كل من يتعمد عدم احترام مبدا إلزامية التعليم ( -أ

 اإللتحاق بالمدارس مسؤولية ولي األمر والعائلة والمجتمع . -ب

 والمدرسة (المواظبة واإلنتظام )مسؤولية ولي األمر  -ت

 

 : كيف يكون التعليم الجامع في البحرين في خدمة الوطن والمواطن من خالل -6

 )توفر التعليم لكل األعمار حتى الكبار ( التعليم المستمر -تعليم مهني (  ب –التعليم المتخصص )تعليم أكاديمي  -أ

رعاية القيادة ) برنامج سمو ولي العهد للمنح  -ج   تكافؤ الفرص )بعثات للطلبة المتفوقين حسب ترتيبهم (  –ت 

رعاية ذوي اإلحتياجات الخاصة )برنامج دمج الطلبة ذوي االحتياجات الخاصة مع أقرانهم األسوياء ،  -الدراسية (  ح

 لى المراكز المتخصصة . أما حاالت اإلعاقة الشديدة والتخلف العقلي فتُحّول ع

 



 

 ثالثا: الكهرباء والماء :

 كيف تقوم هيئة الكهرباء والماء في خدمة الوطن والمواطن ؟ -1

 سرعة اإلستجابة للشكاوى والبالغات -كفاية الخدمة واستدامتها من دون انقطاع   ت -الموثوقية والجودة    ب -أ

 األداء الفني العالي للقوى العاملة . -اإلدارة المالية الفعّالة وتحصيل اإليرادات .    ج -ث       

 

 ؟ ما هي أهمية مشروع الربط الكهربائي الخليجي -2

 يضمن استمرار الكهرباء من دون انقطاعات  -الترابط والتكامل بين دول مجلس التعاون الخليجي.   ب  -أ

 ويدعم استمرارية اإلمداد الكهربائي .  يخدم النواحي اإلقتصادية -ب

 

 . أذكر مقتضيات الدعم الحكومي  لخدمة الوطن والمواطن في مجال الكهرباء والماء -3

 الترشيد  -انتظام دفع اإلشتراكات  ث -تخفيض الرسوم    ت -التغطية الكافية    ب -أ

 

 : الخدمات اإلسكانية : رابعاا

 البحرين أذكر أنواع القروض السكانية في مملكة  -1

 قروض الترميم  . -قروض البناء     ج -قروض الشراء    ب -أ

 

 ن والمواطن :طكيف تخدم القروض والتسهيالت السكنية في الو -2

 ابتكار الحلول اإلسكانية   -تغطية جميع الطلبات اإلسكانية من القروض .   ج -كفالة الدستور    ب -أ

 رعاية ذوي الحاالت الطارئة  -د    

 



صفحة                  (والديني توحيد المسارات ) المسار:    101 وطن    (1 )  

  

 فحاتص 5 االمتحان في أسئلةالحظ أن 
صفحات  البحرين مملكة   

والتعليم التربية وزارة  

المركزية إدارة االمتحانات / قسم االمتحانات  
 7102/7102 للتعليم الثانوي للعام الدراسي امتحان نهاية الفصل االول

 

   والديني المسار: توحيد المسارات               االنسانالتربية للمواطنة وحقوق  المقرر:اسم 
  ونصف ةساع الزمن:                                              010 : وطنررمز المقر 

====================================================================  
 درجة( 72) األول:السؤال 

 وال: أ
 لصحيحة.اإلجابة اضع سطرا تحت 

 :كل ما يأتي من خصائص االنتماء الوطني ما عدا-0
 
 .أدني مستويات االنتماءانه –ب                                 جامع لمختلف االنتماءات.انه –أ 

 .ضامن لعلوية المصلحة الوطنيةانه –د                           .ضامن لوحدة التنوع واالختالفانه –ج 
 
 :كل ما يأتي يعزز الوحدة الوطنية ما عدا– 7
 
 .تشجير ساحة المدرسة–ب                           .الترويج للمكاسب واالنجازاتأ 

  .تقديم المصلحة الشخصية على المصلحة العامة–د                                .تالزم الحق والواجب–ج 
 
 :ما عدا المجسدة للوالء الوطنياألفعال والصفات كل ما يأتي هو من  3
 
 .االنضباط في العمل وبذل الجهد-ب                 .تقدير دور القيادة في مواجهة التحديات–أ 

 .مالزمة الحياد امام اعمال التخريب–د                           .نصرة الوطن داخليا وخارجيا–ج 
 
 :مملكة البحرين التحديات االقتصادية واالجتماعية ب تعالج– 4
 
 .دون المساس بالخدمات اعادة توجيه الدعم–ب               .التوقف عن اسداء بعض الخدمات الحيوية–أ 

 .الزيادة في عدد الوزارات والهيئات الحكومية-ج                   .التخلي عن مشروعات البنى التحتية–ج 
 
 



صفحة                  (والديني توحيد المسارات ) المسار:    101 وطن    (2 )  

  

 فحاتص 5 االمتحان في أسئلةالحظ أن 
صفحات    

  المواطن منتصرا لوطنه عندما:يكون – 2
    
 .يتمتع بحقوقه فقط–ب                          .يتالزم عنده الحق والواجب–أ 

 يقدم مصلحته الخاصة على المصلحة العامة.–د                        .فقط يستفيد من ثروات وطنه–ج 
 

 :ثانيا
  تكافؤ الفرص/المساواة/التسامح/العدالة/االعتدال: المبادئ االتية امام ما يناسبها من عباراتضع  
 
 .................: ........................................رفض التمييز على أي أساس كان– 1
 ......................: .........................اهتمام مخصوص بذوي االحتياجات الخاصة– 2
 .....: .....................سلوكه تفيد الوسطية ونبذ العنف صفة في االنسان تبرز من خالل– 3
 ...........................: .......................تمتع كل الفئات االجتماعية بثروات البالد– 4
 .: .......................................صفة في االنسان تفيد تقبل االخر المختلف واحترامه– 5
 
 

 درجة( 72) الثانيالسؤال 
 أوال:

 .اعرض ثالث اثار من مميزات االنسان المعتدل في سلوكه وثالث اثار لها على المجتمع
 
 اثار االعتدال في سلوك االنسان المعتدل:– 1

- .......................................................................................... 

- ........................................................................................... 

- .......................................................................................... 

 اثار االعتدال على المجتمع:-2
- .......................................................................................... 

- .......................................................................................... 

- ......................................................................................... 

 
 
 



صفحة                  (والديني توحيد المسارات ) المسار:    101 وطن    (3 )  

  

 فحاتص 5 االمتحان في أسئلةالحظ أن 
صفحات   المكان المناسب ( في√)أكمل الجدول االتي بوضع عالمة  ثانيا: 

 
 الفاداتا

حقوق 
اقتصادية/
اجتماعية/

 ثقافية

حقوق البيئة 
والتنمية 
 المستدامة

حقوق 
 مدنية/سياسية

    .للموطنين مستوى معيشي الئق
    .المواطنون يعبرون عن آرائهم وينشرونها
     .يمارس المواطنون أنشطة ثقافية متنوعة

    .يمارس المواطنون حقهم في اختيار ممثليهم
    تتخذ الدولة كافة التدابير للحماية من اخطار االنحباس الحراري.

    جميع المواطنين مطالبون باالستغالل األمثل للموارد الطبيعية.
    يتمتع الطالب بمدارس مجهزة ومدرسين اكفاء.

 
 درجة( 74) :السؤال الثالث

 أوال: 
رباء والماء اتخاذ إجراءات أساسية. اذكر منها في مادتي الكهخدمة للوطن والمواطن يقتضي الدعم الحكومي 

 ثالثة.
- ............................................................................ 

- ............................................................................ 

- ............................................................................  
 ثانيا:

من واقعك ( من خالل امثلة بفائدتينعرف مفهوم الترشيد في الكهرباء والماء ثم أبرز فوائد الترشيد )االكتفاء  
 المعيش.
 التعريف:

......................................................................................... 

......................................................................................... 

 فوائد الترشيد:
- ........................................................................................... 

- .......................................................................................... 

 
 



صفحة                  (والديني توحيد المسارات ) المسار:    101 وطن    (4 )  

  

 فحاتص 5 االمتحان في أسئلةالحظ أن 
صفحات    ثالثا: 

 ه.اقرا النص االتي وانطالقا منه ومما درست اجب عن األسئلة التي تلي"
المبادئ  أحدبوصفه  الشورى، أواستلهاما لمبد العامة،النص: "ومن اجل مزيد من المشاركة الشعبية في الشؤون 
وبواجبه أيضا  جميعه،وايمانا بحق الشعب  البحرين،اإلسالمية االصيلة التي يقوم عليها نظام الحكم في دولة 

بات من صالح دولة البحرين ان تتكون  العريقة،واسوة بالديمقراطيات  الدستورية،في مباشرة حقوقه السياسية 
مجلس منتخب انتخابا حرا مباشرا يتولى المهام التشريعية الى جانب مجلس  مجلسين،السلطة التشريعية من 

 لالستعانة بآرائهم فيما تطلبه الشورى من علم وتجربة." معّين يضم أصحاب الخبرة واالختصاص
 الوطني الفصل الخامس/ الحياة النيابيةميثاق العمل 

 
 األسئلة:
 على ماذا استند ميثاق العمل الوطني إلحداث سلطة تشريعية من مجلسين؟ .1

-................................................................................... 
-................................................................................... 
-................................................................................... 

 سم المجلسين واذكر مهام كل واحد منهما.. 2    
  :...............................................................اسم المجلس المنتخب-       

 ................مهامه: .............................................................-       
           ................................................................................................ 
 .............................اسم المجلس المعين:.....................................-       
 .......................مهامه: .................................................................-       

         ................................................................................................ 
 

 درجة( 72السؤال الرابع )
 أوال:

 
بأعمال في مجال مساهمة مملكة البحرين في حل النزاعات المسلحة وتعزيز السلم واالمن الدوليين قامت المملكة 

 دعمت من خاللها موقعها ودورها في المحافل الدولية. اذكرها. كثيرة ومتنوعة
- .......................................................................................... 

- ......................................................................................... 

- ..........................................................................................  

 



صفحة                  (والديني توحيد المسارات ) المسار:    101 وطن    (5 )  

  

 فحاتص 5 االمتحان في أسئلةالحظ أن 
صفحات    

 ثانيا:
 داخل الجدول التالي: ضع مبدا من بين مبادئ الحكم الرشيد في الخانة المناسبة

 
 االفادات

 

 
 المبدأ المناسب

  .محاسبة األشخاص والجهات التي تقدم الخدمات كلما تبين ان هنالك خلال او تجاوزا
  .خضوع الجميع الى القوانين من دون تمييز

  مضبوطة ومعروفة.قبول مطالب المواطنين وشكاويهم والرد عليها وفق اجال 
  قدرة الموظفين على تقديم الخدمة بجودة عالية وفي وقت مناسب مقابل تكلفة معقولة.

 
 ثالثا:
 .ماليعام عالمي/شأن اعام  شأنالتالية بما يناسبها من المفردتين التاليتين:  االفاداتأكمل 
 الى المعلومة: ...................................................................حرية النفاذ  -

 .....................................حظر الدعاية للحرب والدعوة الى الكراهية: .............. -
 ....................................احترام حقوق االخرين وسمعتهم في اثناء نشر التحقيقات:  -

 المساءلة والمحاسبة إذا ثبت ان هنالك خلال في التصرف في الموارد الوطنية: ................. -

............................................................................................ 
 .......................................................التدقيق في الحسابات والتحقيق فيها: .. -

 سالمة استعمال موارد الدولة وثرواتها: ........................................................ -

 .ضمان امن الصحفيين وسالمتهم: ........................................................... -
 

 انتهت االسئلة



( 1) صفحة               (والديني توحيد المسارات ) المسار:   101 وطن   

  

 فحاتص 5 االمتحان في اجابةالحظ أن 
صفحات  البحرين مملكة   

والتعليم التربية وزارة  

المركزية إدارة االمتحانات / قسم االمتحانات  
 7102/7102 للتعليم الثانوي للعام الدراسي نهاية الفصل االولامتحان  اجابة

 

    والديني المسار: توحيد المسارات               التربية للمواطنة وحقوق االنسان المقرر:اسم 
  ونصف ةساع الزمن:                                              010 : وطنررمز المقر 

====================================================================  
 

 درجة( 72) األول:السؤال 
 عالمات/عالمتان عن كل إجابة صحيحة( 01)وال: أ

 لصحيحة.تحت اإلجابة ا ضع خطا
 :كل ما يأتي من خصائص االنتماء الوطني ما عدا-0
 
 .أدني مستويات االنتماءانه –ب                                 جامع لمختلف االنتماءات.انه –أ 

 .ضامن لعلوية المصلحة الوطنيةانه –د                           .ضامن لوحدة التنوع واالختالفانه –ج 
 
 :كل ما يأتي يعزز الوحدة الوطنية ما عدا– 7
 
 .تشجير ساحة المدرسة–ب                           .الترويج للمكاسب واالنجازاتأ 

  .الشخصية على المصلحة العامةتقديم المصلحة –د                                .تالزم الحق والواجب–ج 
 
 :ما عدا األفعال والصفات المجسدة للوالء الوطنيكل ما يأتي هو من  3
 
 .االنضباط في العمل وبذل الجهد-ب                 .تقدير دور القيادة في مواجهة التحديات–أ 

 .امام اعمال التخريب مالزمة الحياد–د                           .نصرة الوطن داخليا وخارجيا–ج 
 
 :مملكة البحرين التحديات االقتصادية واالجتماعية ب تعالج– 4
 
 .دون المساس بالخدمات اعادة توجيه الدعم–ب               .التوقف عن اسداء بعض الخدمات الحيوية–أ 

 .الزيادة في عدد الوزارات والهيئات الحكومية-ج                   .التخلي عن مشروعات البنى التحتية–ج 
 

 

 نموذج اإلجابة



( 2) صفحة               (والديني توحيد المسارات ) المسار:   101 وطن   

  

 فحاتص 5 االمتحان في اجابةالحظ أن 
صفحات    

  يكون المواطن منتصرا لوطنه عندما:– 2
    
 .يتمتع بحقوقه فقط–ب                          .يتالزم عنده الحق والواجب–أ 

 على المصلحة العامة.يقدم مصلحته الخاصة –د                        .فقط يستفيد من ثروات وطنه–ج 
 

 عالمات لكل إجابة صحيحة( 3عالمات/  02) :ثانيا
  : تكافؤ الفرص/المساواة/التسامح/العدالة/االعتدالالمبادئ االتية امام ما يناسبها من عباراتضع  
 
 المساواة: رفض التمييز على أي أساس كان– 1
 تكافؤ الفرص: اهتمام مخصوص بذوي االحتياجات الخاصة– 2
 االعتدال: صفة في االنسان تبرز من خالل سلوكه تفيد الوسطية ونبذ العنف– 3
 العدالة: تمتع كل الفئات االجتماعية بثروات البالد– 4
 التسامح: صفة في االنسان تفيد تقبل االخر المختلف واحترامه– 5
 
 

 درجة( 72) السؤال الثاني
 عالمة/عالمتان عن كل إجابة صحيحة( 07 أوال:

 .ثالث اثار من مميزات االنسان المعتدل في سلوكه وثالث اثار لها على المجتمعاعرض 
 
 :اثار االعتدال في سلوك االنسان المعتدل– 1

ط من الكرامة/يتريث لحة/يمتنع عن التشهير والثلب والحيفضل الحوار/يفضل التوافق/يدعو الى المصا
تقبل كل الصيغ األخرى التي اختارها الطالب )...في اصدار االحكام/ يرفض التعصب ونشر الكراهية

 شرط اتصالها بالموضوع(

 :اثار االعتدال على المجتمع-2

تعزيز انسجام النسيج االجتماعي/تقوية الوحدة الوطنية/تعزيز احترام الدولة والقانون والرموز/تحقيق 
حل النزاعات ات األخرى/التعايش/تدعيم جهود التنمية/تحقيق االمن واالستقرار/ االنفتاح على الحضار 

 تقبل كافة الصيغ األخرى التي يختارها الطالب شرط اتصالها بالموضوع()بالطرق السلمية 

 

 
 



( 3) صفحة               (والديني توحيد المسارات ) المسار:   101 وطن   

  

 فحاتص 5 االمتحان في اجابةالحظ أن 
صفحات    

عالمة/عالمتان عن كل إجابة  14) المكان المناسب ( في√)أكمل الجدول االتي بوضع عالمة  ثانيا:
 صحيحة(

 
 الفاداتا

حقوق 
اقتصادية/
اجتماعية/

 ثقافية

حقوق البيئة 
والتنمية 
 المستدامة

حقوق 
 مدنية/سياسية

   √ .للموطنين مستوى معيشي الئق
 √   .المواطنون يعبرون عن آرائهم وينشرونها
   √  .يمارس المواطنون أنشطة ثقافية متنوعة

 √   .يمارس المواطنون حقهم في اختيار ممثليهم
  √  الحراري.تتخذ الدولة كافة التدابير للحماية من اخطار االنحباس 

  √  جميع المواطنين مطالبون باالستغالل األمثل للموارد الطبيعية.
   √ يتمتع الطالب بمدارس مجهزة ومدرسين اكفاء.

 
 درجة( 74) :السؤال الثالث

 عالمات/عالمتان عن كل إجابة صحيحة( 2)أوال: 
والماء اتخاذ إجراءات أساسية. اذكر منها رباء في مادتي الكهخدمة للوطن والمواطن يقتضي الدعم الحكومي 

 ثالثة.
الكافية/تخفيض الرسوم/انتظام دفع االشتراكات/ترشيد االستهالك )يجوز للطالب استعمال صيغ  التغطية

 تعبيرية أخرى ذات صلة بالموضوع(

 عالمات/ عالمتان عن كل إجابة صحيحة( 4) ثانيا:
( من خالل امثلة من واقعك بفائدتينبرز فوائد الترشيد )االكتفاء عرف مفهوم الترشيد في الكهرباء والماء ثم أ 

 المعيش.
 )عالمتان(التعريف:

. )تقبل الصيغ األخرى التي يختارها الطالب هو نمط حياة يلتزم به المشترك ليزيد من فاعلية الخدمة
  شرط المامه بمكونات المصطلح(

 

 واحدة(:)عالمتان، لكل فائدة عالمة  فوائد الترشيد:
يعبر الطالب بأساليب متنوعة عن الفوائد المتأتية من ترشيد الماء والكهرباء مثل وفرة اإلنتاج/ توجيه 

 والمزايا الناتجة عن ترشيد االستهالك. من الفوائد االفائض لزيادة الدعم/ التحكم في المصروفات وغيره



( 4) صفحة               (والديني توحيد المسارات ) المسار:   101 وطن   

  

 فحاتص 5 االمتحان في اجابةالحظ أن 
صفحات    

 
 عالمة/عالمتان عن كل إجابة صحيحة(04) ثالثا:

 االتي وانطالقا منه ومما درست اجب عن األسئلة التي تليه.اقرا النص "
المبادئ  أحدبوصفه  الشورى،واستلهاما لمبد  العامة،النص: "ومن اجل مزيد من المشاركة الشعبية في الشؤون 
وبواجبه أيضا  جميعه،وايمانا بحق الشعب  البحرين،اإلسالمية االصيلة التي يقوم عليها نظام الحكم في دولة 

بات من صالح دولة البحرين ان تتكون  العريقة،واسوة بالديمقراطيات  الدستورية،في مباشرة حقوقه السياسية 
مجلس منتخب انتخابا حرا مباشرا يتولى المهام التشريعية الى جانب مجلس  مجلسين،السلطة التشريعية من 

 هم فيما تطلبه الشورى من علم وتجربة."لالستعانة بآرائ معّين يضم أصحاب الخبرة واالختصاص
 ميثاق العمل الوطني الفصل الخامس/ الحياة النيابية

 
 األسئلة:
 على ماذا استند ميثاق العمل الوطني إلحداث سلطة تشريعية من مجلسين؟ .1

 مزيد من المشاركة الشعبية في الشؤون العامة استلهام لمبدأ الشورى.-
 حقوقه السياسية والدستورية.حق الشعب وواجبه في مباشرة -
 اسوة بالديمقراطيات العريقة.-

 سم المجلسين واذكر مهام كل واحد منهما.. 2    
 مجلس النواب :اسم المجلس المنتخب-       

 يتولى المهام التشريعية.مهامه: -      
 مجلس الشورى  :س المعيناسم المجل-       
 الخبرة واالختصاص والعلم والتجربة مهامه: تقديم اإلضافة الناتجة عن-      

 درجة( 72السؤال الرابع )
 عالمات/ عالمتان عن كل إجابة صحيحة( 2) أوال:

بأعمال في مجال مساهمة مملكة البحرين في حل النزاعات المسلحة وتعزيز السلم واالمن الدوليين قامت المملكة 
 الدولية. اذكرها. دعمت من خاللها موقعها ودورها في المحافل كثيرة ومتنوعة

 انتهجت سياسة سلمية تجاه مختلف القضايا اإلقليمية والدولية. -

 احترمت منجزات شعوب العالم وقدرتها أحسن تقدير. -

  رفضت تسوية النزاعات عن طريق القوة وسلكت الطرق السلمية لحل المشكالت اإلقليمية والدولية. -

 
 
 



( 5) صفحة               (والديني توحيد المسارات ) المسار:   101 وطن   

  

 فحاتص 5 االمتحان في اجابةالحظ أن 
صفحات    

 عالمات عن كل إجابة صحيحة(3عالمات/ 07) ثانيا:
 داخل الجدول التالي: ضع مبدا من بين مبادئ الحكم الرشيد في الخانة المناسبة

 
 االفادات

 

 
 المبدأ المناسب

 المساءلة .محاسبة األشخاص والجهات التي تقدم الخدمات كلما تبين ان هنالك خلال او تجاوزا
 سيادة القانون  .دون تمييزخضوع الجميع الى القوانين من 

 االستجابة مضبوطة ومعروفة.قبول مطالب المواطنين وشكاويهم والرد عليها وفق اجال 
 الكفاءة قدرة الموظفين على تقديم الخدمة بجودة عالية وفي وقت مناسب مقابل تكلفة معقولة.

 
 عالمات/ عالمة واحدة عن كل إجابة صحيحة( 2) ثالثا:
 .ماليعام عالمي/شأن اعام  شأنتالية بما يناسبها من المفردتين التاليتين: ال االفاداتأكمل 
 .شان عام اعالميحرية النفاذ الى المعلومة:  -

 شان عام اعالمي.عوة الى الكراهية: حظر الدعاية للحرب والد -
 .شان عام اعالميتهم في اثناء نشر التحقيقات: احترام حقوق االخرين وسمع -

 .شان عام ماليموارد الوطنية: إذا ثبت ان هنالك خلال في التصرف في الالمساءلة والمحاسبة  -
 شان عام مالي.فيها:  التدقيق في الحسابات والتحقيق -

 شان عام مالي.استعمال موارد الدولة وثرواتها: سالمة  -

 عام اعالمي.تهم: شان ضمان امن الصحفيين وسالم -
 

 انتهت االجابة
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