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 اىََينت اىَغزبٍت

 
 ٗسارة اىخزبٍت اى٘طٍْت

 األمادٌٍَت اىجٌٖ٘ت ىيخزبٍت ٗاىخنٌِ٘

 جٖت اىعٍُ٘ ب٘جذٗر اىساقٍت اىحَزاء

  

  

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

  
(8ُ): اىذرٗص اىْظزٌت: أٗال  

:   اى٘ضعٍت االخخبارٌت  

إساء ٕذٓ اىَ٘جت اىعاىٍت ٗاىَخسارعت ٍِ اّخشار قٌٍ اىع٘ىَت، ثَت ٍِ ٌذع٘ إىى األخذ بٖا جَيت ٗحفصٍال،       

باعخبار أُ ٍا ٌحصو ٕ٘ ّخاج إّساًّ ٍخقذً ال ٌصيح ٍعٔ اىحذٌث عِ خص٘صٍاث حؤدي إىى اىعشىت ٗاىخٍَٖش، ٗ 

 .باىَقابو ثَت ٍِ ٌذع٘ أصال إىى عذً اىخفاعو ٍع ٕذا اىَْظ ٍِ قٌٍ اىع٘ىَت ٍِ خاله اىع٘دة إىى اىخص٘صٍت اىثقافٍت

. يٍ انكراب انًذسعي72ص طالل ػرشيظ، ػٕنًح انميى ٔانًفاْيى                                                                                      -     

انؼٕنًح– انميى : حذد انًفاْيى اآلذيح – 1  

؟ انمضيح انري ذؼانجٓا انٕضؼيحيا – 2  

  يٍ سياح ليى انؼٕنًح؟ حًايح انًجرًغ اإلعاليي– في َظشن –كيف يرأذٗ  -  3

اػظ أستغ خظائض ذًيض ... انرفكش، اإلتذاع، االخرشاع: يٍ أتشص انميى انضشٔسيح في حياج اإلَغاٌ انميى انؼمهيح، ليى – 4

. يُٓج انرفكيش اإلعاليي   

...انٕحي، انكٌٕ: يٍ يظادس انرفكيش انًُٓجي في اإلعالو-5  

؟ يغ انكٌٕ في تُاء انًؼشفح– انمشآٌ انكشيى –، تيٍ كيف يركايم انٕحي اىجذٗه أسفئ اَطاللا يٍ   

 اىقزآُ اىنُ٘

  

  

  

 (2ُ: )اىخطبٍقاث: ثاٍّا

ذؼذ األعشج في اإلعالو َٕاج انًجرًغ ٔانهثُح األعاط في تُائّ، ٔانضٔاج ْٕ انطشيمح انٕحيذج انششػيح نركٕيٍ       

ٔذٕفش األعشج انشؼٕس تانطًأَيُح انُفغيح ٔانزُْيح انالصيح نإلَغاٌ نرحميك راذّ، تفضم ذكافم أفشاد األعشج  (... )األعشج 

    68 - 67  ص 22حمٕق اإلَغاٌ تيٍ انششيؼح اإلعالييح ٔاإلػالٌ انؼانًي عهغهح انًؼشفح نهجًيغ، انؼذد :  ػهي انماعًي–د  . ػاطفيا ٔياديا ٔاجرًاػيا
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    نًارا اػرثش اإلعالو األعشج أعاط انًجرًغ؟– 1

  كيف ذشٖ ٔالغ األعشج في انًجرًغ انًغشتي؟  – 2

(4ُ): األّشطت: ثاىثا  

  "اى٘اقع ٗاَفاق: حق٘ق اىطفو: " تًُاعثح انيٕو انؼانًي نحمٕق انطفم، حضشخ يحاضشج في يٕضٕع       

:اكرة ذمشيشا في انًٕضٕع يغرأَغا تانؼُاطش اآلذيح     -  

. حمٕق انطفم في اإلعالو– 1       

. ٔالغ انطفٕنح في انًجرًغ انًغشتي– 2       

.  ذحذيذ انًغؤٔنياخ في انحفاظ ػهٗ حمٕق انطفم– 3       

. الرشاحاخ ٔحهٕل نضًاٌ حمٕق انطفم– 4      

 

( 6ُ ): اىَؤىفاث: رابعا   

ٍا ماد ٌسخقز اىْبً صيى هللا عئٍ ٗسيٌ فً اىَذٌْت حخى بذأث اىَعارك اىحزبٍت بٍْٔ ٗبٍِ قزٌش ٍِٗ ٗاالٕا ٍِ "   

قبائو اىعزب، ٗقذ اصطيح اىَؤرخُ٘ اىَسيَُ٘ عيى أُ ٌسَ٘ا مو ٍعزمت بٍِ اىَسيٍَِ ٗ اىَشزمٍِ ٗحضزٕا اىْبً 

ٗمو ٍْاٗشت حصيج بٍِ اىفزٌقٍِ ٗىٌ ٌحضزٕا اىزس٘ه صيى هللا عئٍ ٗسيٌ " غشٗة " صيى هللا عئٍ ٗسيٌ بْفسٔ 

 91 ص2انغيشج انُثٕيح دسٔط ٔػثش ط- يظطفٗ انغثاػي                                                                          ..."سزٌت

 انشعٕل طهٗ هللا ػهيّ ٔعهى؟ ٔكى تهغد عشاياِ؟كى تهغد ػذد غضٔاخ  – 1  

: يٍ أشٓش غضٔاذّ طهٗ هللا ػهيّ ٔعهى، غضٔج حُيٍ – 2  

يرٗ ٔلؼد ْزِ انغضٔج؟  – أ   

يا أعثاتٓا؟ ٔيا َرائجٓا؟  – ب  

 .اعرخهض انذسٔط ٔانؼثش انًغرفادج يٍ ْزِ انغضٔج – ج  
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