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 عالمات(  ۵)    السؤال األول:  "يا طالب العلم"اكتب المصطلح المناسب بين القوسين: 

 [السلطة القضائية  البيئة، االحترام، المدَّعي، األمين،]

 )..................(: الجهة التي تقضي بين الناس في حال وجود خالفات بينهم إلقامة العدل بينهم.

 )..................(: أحد القيم الحميدة التي يتميز بها اإلنسان، ويظهرها اتجاه شخص أو قيمة ما.

 ..............(: المكان الذي يعيش فيه اإلنسان بما يحتويه من مكونات.)....

 )..................(: الشخص الذي يقدم الشكوى إلى المحكمة.

 )..................(: الذي يحافظ على عهده والتزاماته بأداء الحقوق وحفظها.

 عالمات( ۷( أمام السلوك الخاطئ:)xالصحيح، وخطأ ) ( أمام السلوك/السؤال الثالث: "أي بُنَي" ضع صح )

 ( ) .....................................رمي النفايات من نافذة السيارة في أثناء سيرها -

 ( ) .................................................مشاركة الجيران مناسباتهم المختلفة -

 ( ) ...........................................................االلتزام بالقوانين واألنشطة -

 ( ) ......................................................احترام اآلخرين واحترام آرائهم -

 ( ) .......................................... المحافظة على ممتلكات المدرسة ومرفقاتها -

 ( ) ..............................................المياه والكهرباءاإلسراف في استخدام  -

 ( ) ....................رفع الصوت على الوالدين وعدم القيام بالطلبات التي يطلبانها -

 ( ) .............................كف األذى عن الجار وعدم إزعاجه باألصوات العالية -

 ( ) ............................................ .العامل عمله وال يؤديه بأمانة انعدم اتق -

 ( ) ................................... ..عدم الغش في االمتحان واالجتهاد في الدراسة -

 ( ) .....................................عدم إخفاء العيوب الموجود في السلع التجارية -

 ( ) ...........................................م قول الحقيقة، ومخالفة الوعدالكذب وعد -

 ( )  قطع األشجار وتلويث المياه والهواء. ............................................... -

 ( )  عدم تجاوز السرعة المحدد أثناء القيادة. ........................................... -

 

الركابي  علي رضا  مدرسة   

 الفصل الدراسي الثاني 

الصف الرابع شعبة )   (   تبار الشهر الثاني / اجتماعياتاخ                 

 اسم الطالب: .................................        



 

 

 

 عالمات(  ٤)  لهذه القصة: الطالب الحبيب"اذكر أركان القضاء من خالل قراءتك سؤال الرابع: "أيهاال

 ث  ب  استمرت ثالثة أيام، وبعد عودته إلى منزله، الحظ أن أحدهم قد ع   ة مع أصدقائه"ذهب ]سعيد[ في رحل

، فراجع تسجيالت البيت على جهازه الحاسوب، فوجد أن جاره السيئ قد سرق بعض محتويات منزلهب 

السارق بالسجن كى عليه عند القاضي، فحكم القاضي على إلى المحكمة واشت  [سعيد]البيت، فذهب  محتويات

 ورد األثاث إلى صاحبها سعيد".

 )......................( -۲  ).......................( -۱  أركان القضاء:اذكر  -

٤  .(......................) -٣- (......................) 

 

 ( عالمات٣)  : صل كل جملة بما يناسبها من الجمل المقابلة لها" الُمجد   الطالب أيها: " الثاني السؤال

 

 إلقامة العدل بين الناس. -  ،من أثر الصدق على الفرد والمجتمع -

 بترشيد استعمال الموارد الطبيعة كالماء والكهرباء. -   احترام الجار لجاره،من  -

 صدق في القول والعمل والوعد والتعامل -   احترام الطالب لمعلمه، -

 رد السالم وإجابة دعوته، وتهنئته بالعيد. -   احترام المواطن البيئة،   -

 ن يستمع إلى كل ما يقول.أن يحادثه بكل أدب، وأ.-  الصدق له أشكال متعدد منها،  -

 س.اهللا ومحبة الن ىينال رضبه صاحبه ونجاة  -  يعد القضاء الركيزة األساسية،  -

 

 

 

 

 أرجو لكم التوفيق والنجاح

 مدرس المادة

 


