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 المملكت المغزبيت

 
 وسارة التزبيت الىطىيت

 األكاديميت الجهىيت للتزبيت والتكىيه

 جهت العيىن بىجدور الساقيت الحمزاء

  

  

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

  
 ن16): الدروس الىظزيت: أوال

    : تحديد المفاهيم   1 

٘ي ِدّٛع اٌفضائً اٌّتؼاسف ػٍيٙا تيٓ أفشاد ِدتّغ ِا، تّٛخثٙا يسىّْٛ ػٍٝ سٍٛن األفشاد أٚ : القيم –   

    ( ْ 0.5 ). اٌدّاػاخ تاٌسسٓ أٚ اٌسٛء، ٚيسىّْٛ ػٍٝ األشياء تاٌدّاي أٚ اٌمثر

(0.5)...  اٌتشتيح– اٌسياسح– االلتظاد– اٌّؼشفح–اٌميُ:إٌّٛرج اٌغشتي ػٍٝ ِستٜٛ ٚفك ٘ي تّٕيظ اٌؼاٌُ: العىلمت  -   

 ( ْ 1) : ٘ي اٌمضيح اٌتي تؼاٌدٙا اٌٛضؼيح - 2     

.اختالف المىاقف إساء اوتشار قيم العىلمت بيه األخذ والزفض  - 

: يتأتٝ زّايح اٌّدتّغ اإلسالِي ِٓ سياذ ليُ اٌؼٌّٛح ب– 3      

 ( ْ 1 ). اٌسشص ػٍٝ تشسيخ اٌميُ اإلسالِيح في اٌمٍٛب ٚتأطيش٘ا ٌٍسياج اٌؼٍّيح        - 

 ( ْ 1 ).  زفع اٌٙٛيح اإلسالِيح ِٓ خالي تثٕي ليّٙا ٚتفؼيٍٙا في اٌسياج      - 

 (ْ 2) : يّىٓ اختياس أستغ خظائض ِّا يٍي:  أستغ خظائض تّيض ِٕٙح اٌتفىيش اإلسالِي -4    

 – اٌٛسطيح ٚاالػتذاي – اٌؼمالٔيح – تىاًِ ػاٌّي اٌغية ٚاٌشٙادج – ٚزذج اٌّؼشفح –اٌتؼذد ٚاٌتٕٛع ٚاٌشّٛي    - 

. االستٕاد إٌٝ اٌميُ ٚاٌّؼاييش األخالليح– ازتّاٌيح اٌّؼشفح اٌطثيؼيح – االٔفتاذ ٚاٌٙيّٕح –اٌتدذيذ   

          (ْ 3) :  واآلتييتىاًِ اٌٛزي ِتّثال في اٌمشآْ اٌىشيُ ِغ اٌىْٛ في تٕاء اٌّؼشفح - 5     

 اٌمشآْ اٌىْٛ

 وْٛ ِمشٚء ٚزي ِٕظٛس

 والَ هللا تؼاٌٝ طٕغ هللا تؼاٌٝ

 وتاب هللا اٌّتٍــٛ وتاب هللا اٌّدٍٛ

  :  تسذيذ ِفَٙٛ اٌتذتش في اٌمشآْ اٌىشيُ ِغ االستذالي تٕض ششػي ِٕاسة – 6

( 1.5 )٘ٛ زاٌح في اٌمشاءج تماتً زاٌح اٌّشٚس اٌسشيغ اٌؼاتش، يستخذَ فيٙا اٌّسٍُ وً لذساتٗ اٌؼمٍيح ٚاٌشٚزيح: التدبز- 
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( ْ 1.5 ): االستذالي تٕض ششػي، يّىٓ اختياس أزذ اآلياخ اٌمشآٔيح اآلتيح      -   

29 سٛسج ص اآليح "وتاب أٔضٌٕاٖ إٌيه ِثاسن ٌيذتشٚا آياتٗ ٌٚيتزوش أٌٚٛا األٌثاب " : لٌٛٗ تؼاٌٝ   -   

  82 سٛسج إٌساء اآليح "اأفال يتذتشْٚ اٌمشآْ، ٌٚٛ واْ ِٓ ػٕذ غيش هللا ٌٛخذٚا فيٗ اختالفا وثيش: " لٌٛٗ تؼاٌٝ-   

24سٛسج ِسّذ اآليح " أفال يتذتشْٚ اٌمشآْ أَ ػٍٝ لٍٛب ألفاٌٙا:" لٌٛٗ تؼاٌٝ-     

    ( وقطت لكل شزط  0.5      ) ( وقط 4)   :هي (شزوط صحيت  ) شزوط االجتهاد الفقهي – 7

 – ِؼشفح ِماطذ اٌششيؼح – ِؼشفح أطٛي اٌفمٗ – ِؼشفح اٌٍغح اٌؼشتيح – ِؼشفح اٌسٕح إٌثٛيح –ِؼشفح اٌىتاب -   

.  ِؼشفح أزٛاي ػظشٖ–ِؼشفح ِٛالغ اإلخّاع - لٛاػذ اٌفمٗ اٌىٍيح   

 

(ن4): األوشطت: ثاويا  

:اٌّطٍٛب وتاتح تمشيش زٛي زمٛق اٌّشأج ِستسضشا اٌؼٕاطش اآلتيح  -   

( ْ 1 ).   تىشيُ اإلسالَ ٌٍّشأج– 1      

  ( ْ 1 )... اٌدًٙ، اٌفمش، ضؼف اٌٛاصع اٌذيٕي: -  دٚاػي تضييغ زمٛق اٌّشأج– 2   

 – ِؤسسح اٌذٌٚح – اإلػالَ – اٌّسدذ – اٌّذسسح –األسشج :  تسذيذ اٌّسؤٌٚياخ في اٌسفاظ ػٍٝ زمٛق اٌّشأج– 3    

  ( ْ 1 )... خّؼياخ اٌّدتّغ اٌّذٔي

.تشسيخ اٌميُ اإلسالِيح في إٌفٛط ٚاٌّدتّغ- ( ْ 1 ):   التشازاخ ٚزٍٛي– 4    

.  دساسح ٚتّثً سيشج اٌشسٛي طٍٝ هللا ػٍيٗ ٚسٍُ في ِيذاْ األسشج                                        -   
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