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 انًًهكت انًغزبٍت

 
 ٔسارة انتزبٍت انٕطٍُت

 األكادًٌٍت انجٌٕٓت نهتزبٍت ٔانتكٌٍٕ
 جٓت انعٌٍٕ بٕجذٔر انساقٍت انحًزاء

  

  

 2: المعامل ساعة ونصف:  مدة اإلنجاز التربية اإلسالمية: المادة مسلــــك العلــــــــوم

  
(16ٌ): انذرٔص انُظزٌت: أٔال  

:   انٕضعٍت االختبارٌت  

إساء ْذِ انًٕجت انعانٍت ٔانًتسارعت يٍ اَتشار قٍى انعٕنًت، ثًت يٍ ٌذعٕ إنى األخذ بٓا جًهت ٔتفصٍال،       

باعتبار أٌ يا ٌحصم ْٕ َتاج إَساًَ يتقذو ال ٌصهح يعّ انحذٌث عٍ خصٕصٍاث تؤدي إنى انعشنت ٔانتًٍٓش، ٔ 

 .بانًقابم ثًت يٍ ٌذعٕ أصال إنى عذو انتفاعم يع ْذا انًُط يٍ قٍى انعٕنًت يٍ خالل انعٕدة إنى انخصٕصٍت انثقافٍت

 . ٍِ اىنراب اىَدرسي72ص  طاله ػرزيس، ػ٘ىَح اىقيٌ ٗاىَفإيٌ   –د 

اىؼ٘ىَح– اىقيٌ : حدد اىَفإيٌ اآلذيح – 1  

؟ اىقضيح اىري ذؼاىجٖا اى٘ضؼيحٍا – 2  

  ٍِ رياح قيٌ اىؼ٘ىَح؟ حَايح اىَجرَغ اإلسالٍي– في ّظزك –ميف يرأذى  -  3

اػظ أرتغ خظائض ... اىرفنز، اإلتداع، االخرزاع: ٍِ أتزس اىقيٌ اىضزٗريح في حياج اإلّساُ اىقيٌ اىؼقييح، قيٌ – 4

. ذَيش ٍْٖج اىرفنيز اإلسالٍي   

...اى٘حي، اىنُ٘:  ٍظادر اىرفنيز اىَْٖجي في اإلسالًٍِ- 5  

؟ ٍغ اىنُ٘ في تْاء اىَؼزفح– اىقزآُ اىنزيٌ –، تيِ ميف يرناٍو اى٘حي انجذٔل أسفهّ اّطالقا ٍِ   

نقزآٌا انكٌٕ  

  

  

  

 

. ، حدد ٍفًٖ٘ اىردتز في اىقزآُ اىنزيٌ ٍسردال تْض شزػي ٍْاسةٕ٘ ّ٘ع ٍِ اىرفنز اىردتز – 6  

االجرٖاد اىفقٖي تشزٗطٔ اىشزػيح، حدد ٕذٓ اىشزٗط ىرزد ػيى ٍِ يدػي االجرٖاد ٗاإلفراء في :  ٍِ آىياخ اىرفنز– 7

.(شزٗط طحح  ). اىديِ تغيز ػيٌ  
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(4ٌ): األَشطت: ثاٍَا  

 :تَْاسثح اىيً٘ اىؼاىَي ىيَزأج ، ّظَد ٍؤسسرل يٍ٘ا دراسيا في ٍ٘ض٘ع

 ".االختالالث انسهٕكٍت حقٕق انًزأة بٍٍ انُصٕص انشزعٍت ٔ" 

:امرة ذقزيزا في اىَ٘ض٘ع ٍسرأّسا تاىؼْاطز اآلذيح  -   

. ذنزيٌ اىَزأج في اإلسالً– 1          

. دٗاػي ذضييغ حق٘ق اىَزأج في اىَجرَغ– 2          

. ذحديد اىَسؤٗىياخ في اىحفاظ ػيى حق٘ق اىَزأج– 3          

. اقرزاحاخ ٗحي٘ه ىضَاُ حق٘ق اىَزأج– 4          
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