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 الوولكح الوغرت٘ح

 
 ّزارج الررت٘ح الْطٌ٘ح

 األكادٗو٘ح الجِْٗح للررت٘ح ّالركْٗي

 جِح العْ٘ى تْجذّر الطاق٘ح الحوراء

  

  

 2: المعامل ساعة ونصف:  مدة اإلنجاز التربية اإلسالمية: المادة مسلك العلوم: المسلك

  
(ى16): الذرّش الٌظرٗح: أّال  

"ّث٘قح زّاج "                                        :     الْضع٘ح االخرثارٗح  

 ضٌح، حالرَ العائل٘ح أعسب، الفراج 25الحوذ هلل ّحذٍ، ذسّج علٔ ضٌح هللا ّرضْلَ، الطالك تي إتراُ٘ن عورٍ"

درُن، ّالثاقٖ 3000 درُن،دفع لِا هٌَ 6000 ضٌح، تصذاق قذرٍ 20الوصًْح الثكر، الغال٘ح تٌد أحوذ، عورُا 

كالئ علٔ رهح السّج، أًكحِا إٗاٍ ّالذُا تعذ اذفاقِوا علٔ السّاج، ّقذ ثثد توْجة فحص طثٖ، خلُْوا هي 

األهراض الوعذٗح، كوا ثثد تالرحرٕ أٗضا الخلْ هي الوْاًع الشرع٘ح للسّاج، ّذن العقذ تحضْر األقارب ّالج٘راى، 

م، ّذن الرْق٘ع علٔ العقذ 1998-01-01ّشِذ تَ العذالى الوٌرصثاى لذٓ الوحكوح االترذائ٘ح لوذٌٗح العْ٘ى ترارٗخ 

 "هي طرف السّج٘ي تعذ اطالعِوا علَ٘ 

 .السأ الْثيمح تئهؼاى ّحدد المضيح الري ذؼالجِا - 1

  (.4الوادج  ) اذكس ذؼسيف الصّاج حسة ها ّزد في هدًّح اآلسسج الوغستيح –2

.ذشسيؼاخ شجسيح ذستْيح أخسٓ للحفاظ ػلٔ ُرٍ الضسّزج ثالز ، اذكس"الٌسل"  شسع اإلسالم الصّاج للحفاظ ػلٔ–3  

. اسردل ػلٔ الوؼطياخ اآلذيح تدليل شسػي هٌاسة– 4  

 الدليل الشسػي الوٌاسة الوؼطياخ 

.هي هماصد الصّاج، شزع الوْدج ّالوحثح تيي الصّجيي- أ    

.حك الصّج في هساجؼح شّجرَ أثٌاء ػدذِا في الطالق السجؼي- ب   

.  زػايح الطفل هسؤّليح الْالديي يحاسثاى ػٌِا يْم المياهح–ج    

 

. م2004أثثد دزاساخ إحصائيح ازذفاع ًسثح الطالق زغن ذؼديل هدًّح األسسج سٌح - 5  

. اذكس همصديي هي هماصد ذشسيغ الطالق–أ   

.  أتسش اآلثاز الرستْيح ّاالجرواػيح للطالق ػلٔ الوسأج الوطلمح–ب   
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:   صٌف حمْق الطفل اآلذيح في جدّل، ّػسف كال هٌِا هسردال ػليِا تٌص شسػي– 6  

.الحك في الديي/ الحك في الٌفمح / الحك في الحضاًح /  الحك في الِْيح االجرواػيح   

: ذسؼٔ الرشسيؼاخ الجٌائيح إلٔ ذْفيس شسّط ّآلياخ ذورغ اإلًساًيح تالحمْق الفسديح ّالجواػيح– 7  

  ها الومصْد تالرشسيغ الجٌائي؟– أ

  :  أتسش هي خالل الجدّل ّظيفح الرشسيغ الجٌائي في حفع الحمْق الراليح– ب

 االسردالل الوٌاسة ّظيفح الرشسيغ الجٌائي في حفظِا الحمْق

   حك الحسيح 

   حك الحياج

 

(ى4): األًشطح: ثاً٘ا  

"            اإلعجاز العلوٖ فٖ القرآى ّالطٌح آٗاخ األًفص ًوْرجا " : لاهد هجوْػح لسوك ترٌظين ًدّج ػلويح في هْضْع    

   :اكرة ذمسيسا ػي ُرا الٌشاط يرضوي الٌمظ الراليح

. هساحل اإلػداد ّإًجاش ُرا الٌشاط– 1        

. أػضاء الٌدّج ّهِاهِن–2              

.  أُن الوحاّز الري ذٌاّلرِا الٌدّج–3        
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