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 الوولىح الوغرت٘ح

 
 ّزارج الررت٘ح الْطٌ٘ح

 األوادٗو٘ح الجِْٗح للررت٘ح ّالرىْٗي

 جِح العْ٘ى تْجذّر السال٘ح الحوراء

  

  

 2: المعامل ساعة ونصف:  مدة اإلنجاز التربية اإلسالمية: المادة اآلداب:  المسلك

(ى12): الذرّش الٌظرٗح: أّال  

"ّث٘مح زّاج " :                                            الْضع٘ح االخرثارٗح  

 سٌح، حالرَ العائل٘ح أعسب، الفراج 25الحوذ هلل ّحذٍ، ذسّج علٔ سٌح هللا ّرسْلَ، الساله تي إتراُ٘ن عورٍ     "

درُن، ّالثالٖ 3000 درُن،دفع لِا هٌَ 6000 سٌح، تصذاق لذرٍ 20الوصًْح الثىر، الغال٘ح تٌد أحوذ، عورُا 

والئ علٔ رهح السّج، أًىحِا إٗاٍ ّالذُا تعذ اذفالِوا علٔ السّاج، ّلذ ثثد توْجة فحص طثٖ، خلُْوا هي 

األهراض الوعذٗح، ووا ثثد تالرحرٕ أٗضا الخلْ هي الوْاًع الشرع٘ح للسّاج، ّذن العمذ تحضْر األلارب ّالج٘راى، 

م، ّذن الرْل٘ع علٔ العمذ 1998-01-01ّشِذ تَ العذالى الوٌرصثاى لذٓ الوحىوح االترذائ٘ح لوذٌٗح العْ٘ى ترارٗخ 

 " هي طرف السّج٘ي تعذ اطالعِوا علَ٘ 

.الشأ اٌٛش١مح تإِؼاْ ٚحذد اٌمض١ح اٌرٟ ذؼاٌجٙا - 1  

  (. 4اٌّادج  ) اروش ذؼش٠ف اٌضٚاج حسة ِا ٚسد فٟ ِذٚٔح ا٢سشج اٌّغشت١ح – 2

، اروش شالز ذشش٠ؼاخ صجش٠ح ذشت٠ٛح أخشٜ ٌٍحفاظ ػٍٝ ٘زٖ "إٌسً"  ششع اإلسالَ اٌضٚاج ٌٍحفاظ ػٍٝ– 3

.اٌضشٚسج  

 :  2004َ أشثرد دساساخ إحظائ١ح اسذفاع ٔسثح اٌطالق سغُ ذؼذ٠ً ِذٚٔح األسشج سٕح – 4

. اروش ِمظذ٠ٓ ِٓ ِماطذ ذشش٠غ اٌطالق–أ   

.  أتشص ا٢شاس اٌرشت٠ٛح ٚاالجرّاػ١ح ٌٍطالق ػٍٝ اٌّشأج اٌّطٍمح–ب   

: ذسؼٝ اٌرشش٠ؼاخ اٌجٕائ١ح إٌٝ ذٛف١ش ششٚط ٚآ١ٌاخ ذّرغ اإلٔسا١ٔح تاٌحمٛق اٌفشد٠ح ٚاٌجّاػ١ح–  5  

  ِا اٌّمظٛد تاٌرشش٠غ اٌجٕائٟ؟–أ 

: أتشص ِٓ خالي اٌجذٚي ٚظ١فح اٌرشش٠غ اٌجٕائٟ فٟ حفع اٌحمٛق اٌرا١ٌح–ب   

 االسرذالي إٌّاسة ٚظ١فح اٌرشش٠غ اٌجٕائٟ فٟ حفظٙا اٌحمٛق

   حك اٌحش٠ح 

   حك اٌح١اج
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:   طٕف حمٛق اٌطفً ا٢ذ١ح فٟ جذٚي، ٚػشف وال ِٕٙا ِسرذال ػ١ٍٙا تٕض ششػٟ– 6  

. اٌحك فٟ اٌذ٠ٓ/ اٌحك فٟ إٌفمح / اٌحك فٟ اٌحضأح /  اٌحك فٟ ا٠ٌٛٙح االجرّاػ١ح   

  

(ى4: )الرطث٘ماخ: ثاً٘ا  

ٗرو٘س الْحٖ تىًَْ الوصذر ال٘مٌٖ٘ األّحذ إلدران األش٘اء علٔ حم٘مرِا تشىل هٌسٍ عي الخطأ، ّٗمذم الْحٖ    "    

،هعرفح ذرعلك تالغ٘ة، ّهعرفح ذرعلك تالمْاً٘ي الطث٘ع٘ح فٖ الىْى، ّهعرفح ذرعلك تالسٌي الحاووح هرٌْعح هعارف

  "للْجْد اإلًساًٖ، ّهعرفح ذرعلك تٌظام الح٘اج اإلًساً٘ح ّهٌِجِا المْٗن

 .( ترظشف 35ص- ٔظاَ اإلسالَ اٌؼمائذٞ فٟ اٌؼظش اٌحذ٠س - ِحّذ اٌّثاسن  )

 .شىا١ٌح اٌرٟ ٠طشحٙا إٌض حذد اإل– 1  

 . اسرخشج ِٓ إٌض ِظادس اٌّؼشفح اإلسال١ِح– 2  

 : ِٓ اٌضٛاتظ إٌّٙج١ح ٌرذتش اٌمشآْ اٌىش٠ُ، اٌرذتش ٚاٌرأًِ– 3  

 . اسرذي تٕض ششػٟ ػٍٝ ٚجٛب ذذتش اٌمشآْ اٌىش٠ُ–      أ 

 . اروش فائذذ١ٓ ِٓ فٛائذ اٌرفىش فٟ األٔفس ٚا٢فاق–      ب 

 

(ى4): األًشطح: ثالثا  

       شاسود ِغ أػضاء ِٓ ِجّٛػح لسّه فٟ ٚسشح ذى١ٕ٠ٛح ٌٍرذس٠ة ػٍٝ ِٙاسج وراتح ِماي طحفٟ ٠ؼشف تإٔجاص 

 :اٌّس١ٍّٓ اٌفىش٠ح ٚاٌؼ١ٍّح

. اروش خطٛاخ إػذاد ٚإٔجاص ٘زٖ اٌٛسشح اٌرى١ٕ٠ٛح– 1   

: ذٛج ٘زا إٌشاط تؼشع اٌّماي ِٕٚالشح ٔرائجٗ– 2   

   ِا اٌرظ١ُّ اٌزٞ ٚضؼرٗ ٌٍّماي؟ –  أ              

  ِا ٟ٘ اٌّحاٚس اٌرٟ ذضّٕٙا اٌّماي؟– ب               
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