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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 اآلداب: مسلــــك

  
(12ٌ): 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

  يٍ انكتاب انًدزظي72ص  طالل ػتسيط، ػىنًح انميى وانًفاهيى   –د 

.انؼىنًح– انميى : حدد انًفاهيى اآلتيح – 1  

؟ انمضيح انتي تؼانجها انىضؼيحيا – 2  

  يٍ زياح ليى انؼىنًح؟ حًايح انًجتًغ اإلظاليي– في َظسن –كيف يتأتً  -  3

اػظ أزتغ خظائض تًيص ... انتفكس، اإلتداع، االختساع: يٍ أتسش انميى انضسوزيح في حياج اإلَعاٌ انميى انؼمهيح، ليى – 4

. يُهج انتفكيس اإلظاليي   

...انىحي، انكىٌ: يٍ يظادز انتفكيس انًُهجي في اإلظالو- 5  

؟ يغ انكىٌ في تُاء انًؼسفح– انمسآٌ انكسيى –، تيٍ كيف يتكايم انىحي انجذٔل أسفهّ اَطاللا يٍ   

 انقزآٌ انكٌٕ

  

  

  

 

. ، حدد يفهىو انتدتس في انمسآٌ انكسيى يعتدال تُض شسػي يُاظةهى َىع يٍ انتفكس انتدتس  -6  
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(4ٌ: )انتطبٍقاث: ثاٍَا  

تؼد األظسج في اإلظالو َىاج انًجتًغ وانهثُح األظاض في تُائه، وانصواج هى انطسيمح انىحيدج انشسػيح نتكىيٍ       

وتىفس األظسج انشؼىز تانطًأَيُح انُفعيح وانرهُيح انالشيح نإلَعاٌ نتحميك ذاته، تفضم تكافم أفساد األظسج  (... )األظسج 

  . ػاطفيا وياديا واجتًاػيا

                                     68 - 67  ص 22حمىق اإلَعاٌ تيٍ انشسيؼح اإلظالييح واإلػالٌ انؼانًي ظهعهح انًؼسفح نهجًيغ، انؼدد :  ػهي انماظًي–د 

    نًاذا اػتثس اإلظالو األظسج أظاض انًجتًغ؟– 1

  كيف تسي والغ األظسج في انًجتًغ انًغستي؟   – 2

 

(4ٌ): األَشطت: ثاٍَا  

"انٕاقع ٔاَفاق : حقٕق انطفم" : تًُاظثح انيىو انؼانًي نحمىق انطفم، حضسخ يحاضسج في يىضىع   

:اكتة تمسيسا في انًىضىع يعتأَعا تانؼُاطس اآلتيح     -  

. حمىق انطفم في اإلظالو– 1      

. والغ انطفىنح في انًجتًغ انًغستي– 2      

.  تحديد انًعؤونياخ في انحفاظ ػهً حمىق انطفم– 3      

.  التساحاخ وحهىل نضًاٌ حمىق انطفم– 4      
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