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 انممهكت انمغسبيت

 
 وشازة انتسبيت انىطىيت

 األكاديميت انجهىيت نهتسبيت وانتكىيه

 جهت انعيىن بىجدوز انساقيت انحمساء

  

  

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

  
(ن16): اندزوض انىظسيت: أوال  

   ( ٌ 0.5) ٔششٔطّ  ( ٌ 0.5 ) رزضًٍ ٔثٛمخ انضٔاج أسكبٌ انضٔاج – 1

انضٔاج يٛثبق رشاض ٔرشاثظ ششػٙ ثٍٛ :" ( 4انًبدح  )رؼشٚف انضٔاج حست يب ٔسد فٙ يذَٔخ اٜسشح انًغشثٛخ  – 2

سجم ٔايشأح ػهٗ ٔجّ انذٔاو، غبٚزّ اإلحصبٌ ٔانؼفبف ٔئَشبء أسشح يسزمشح، ثشػبٚخ انضٔجٍٛ طجمب ألحكبو ْزِ 

  ( ن 1) ".  انًذَٔخ 

  ( ن1.5):  ثالس رششٚؼبد صجشٚخ ٔ رشثٕٚخ نهحفبظ ػهٗ ضشٔسح انُسم – 3

( ٌ 0.5) تحسيم انهىاط وكم أشكال انشروذ انجىسي    - ( ٌ 0.5) حد انقرف      - ( ٌ 0.5) حد انصوا -   

  ( ن 3) .  ػهٗ انًؼطٛبد اٜرٛخ ثذنٛم ششػٙ يُبستاالسزذالل  – 4

 انذنٛم انششػٙ انًُبست انًؼطٛبد 

يٍ يمبصذ انضٔاج، صسع انًٕدح - أ 

.ٔانًحجخ ثٍٛ انضٔجٍٛ  

ٔيٍ آٚبرّ أٌ خهك نكى يٍ أَفسكى أصٔاجب نزسكُٕا ئنٛٓب ٔجؼم ثُٛكى يٕدح "   

 21سٕسح انشٔو اٜٚخ " ٔسحًخ، ئٌ فٙ رنك ٜٚبد نمٕو ٚزفكشٌٔ

حك انضٔج فٙ يشاجؼخ صٔجزّ - ة

.أثُبء ػذرٓب فٙ انطالق انشجؼٙ  

 228 سٕسح انجمشح اٜٚخ "ٔثؼٕنزٍٓ أحك ثشدٍْ فٙ رانك ئٌ أسادٔا ئصالحب" 

 سػبٚخ انطفم يسإٔنٛخ انٕانذٍٚ –ج 

. ٚحبسجبٌ ػُٓب ٕٚو انمٛبيخ  

" يب يٍ ػجذ اسزشػبِ هللا سػٛزّ فهى ٚحطٓب ثُصٛحخ ئال نى ٚجذ سائحخ انجُخ "  

 سٔاِ انجخبس٘ 

 

( ن 1)   : يمصذاٌ يٍ يمبصذ رششٚغ انطالق– أ- 5  

 .اخزالف انطجبئغ ثٍٛ انضٔجٍٛ ٔسٕء انؼششح ثًُٛٓب ٚجؼم يٍ انطالق ٔسٛهخ نشفغ انًؼبَبح       - 

 . ئصبثخ أحذ انضٔجٍٛ ثبنؼمى أٔ ثًشض ػضبل ال ٚمٕٖ انطشف اٜخش ػهٗ احزًبنّ       - 

  ( ن 1) :  اٜثبس انزشثٕٚخ  ٔاالجزًبػٛخ نهطالق ػهٗ انًشأح انًطهمخ ْٙ–ب     

 . كثشح انًشبكم انُفسٛخ/ اسزحبنخ ئػبدح انضٔاج الػزجبساد اجزًبػٛخ / انًٕٓو ٔاألفكبس انسٛئخ / انؼٕص انًبنٙ- 
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( ن 4) :   عهيها بىص شسعي، مع تعسيفها ومستدال جدولحمٕق انطفم فٙ رصُٛف  - 6  

 انحق مفهىمه االستدالل عهيه

5 سٕسح األحضاة اٜٚخ "ادػْٕى ٜثبئٓى ْٕ ألسظ ػُذ هللا "  انحك فٙ انٕٓٚخ  حك انطفم فٙ االَزسبة ألسشرّ    

 االجزًبػٛخ

ئٌ هللا سبئم كم ساع ػًب :" لبل سسٕل هللا صهٗ هللا ػهّٛ ٔسهى

سٔاِ اثٍ حجبٌ " حزٗ ٚسأل انشجم ػهٗ أْم ثٛزّ...اسزشػبِ  

سٔاِ اإليبو انزشيز٘ "  أَب ٔكبفم انٛزٛى كٓبرٍٛ"  

سػبٚخ انطفم ٔرخٕٚم انحضبَخ 

فٙ ئطبس األسشح نألثٍٕٚ، ٔفٙ 

حبنخ انطالق نألو ثى نألة ثى ألو 

.األو  

انحك فٙ 

 انحضبَخ

أفضم دُٚبس ُٚفمّ انشجم :" لبل سسٕل هللا صهٗ هللا ػهّٛ ٔسهى

سٔاِ اإليبو يسهى" دُٚبس ُٚفمّ ػهٗ ػٛبنّ  

حمّ فٙ انغزاء ٔانكسبء ٔاإلٕٚاء 

.ثبنًؼشٔف  

 انحك فٙ انُفمخ

كم يٕنٕد ٕٚنذ ػهٗ انفطشح :"لبل سسٕل هللا صهٗ هللا ػهّٛ ٔسهى

سٔاِ اإليبو انجخبس٘..." فأثٕاِ ٕٚٓداَّ    

رؼهًّٛ ثٕاثذ انذٍٚ يٍ ػمٛذح 

. ٔػجبداد ٔيؼبيالد  

 انحك فٙ  انذٍٚ

 

يجًٕع األحكبو انششػٛخ انًحذدح نهؼمٕثبد انًفشٔضخ ػهٗ يٍ اػزذٖ ػهٗ : انًمصٕد ثبنزششٚغ انجُبئٙ ْٕ - أ 7   

   ( ن 1) . ئحذٖ انضشٔسٚبد انخًس أٔ حك يٍ انحمٕق فأنحك ثٓب ضشسا خفٛفب أٔ شذٚذا

( ن 2.5) :   ٔظٛفخ انزششٚغ انجُبئٙ فٙ حفع انحمٕق انزبنٛخ يغ االسزذالل انًُبست–     ب  

ٔظٛفخ انزششٚغ انجُبئٙ فٙ  انحمٕق

 حفظٓب

 االسزذالل انًُبست

سجم ثبع حشا ... ثالثخ أَب خصًٓى:"  لٕنّ صهٗ هللا ػهّٛ ٔسهى  رحشٚى االسزشلبق ٔانًؼبلجخ ػهّٛ حك انحشٚخ

 سٔاِ اإليبو انجخبس٘" فأكم ثًُّ

 –رحشٚى لزم انُفس ثغٛش حك  حك انحٛبح

 رششٚغ انمصبص

.  93سٕسح انُسبء اٜٚخ ..."ٔيٍ ٚمزم يٕيُب يزؼًذا فجضاؤِ جُٓى  "

           179سٕسح انجمشح اٜٚخ .." ٔنكى فٙ انمصبص حٛبح ٚب أٔنٙ األنجبة"

 

(ن4): األوشطت: ثاويا  

   (األػضبء انًشبسكٌٕ/ انًمشس/ انًسٛش )رٕصٚغ انًٓبو -  اخزٛبس أػضبء انُذٔح ثؼذ رحذٚذ يٕضٕػٓب ٔيحبٔسْب –1  

  ( ن 1)   اسزخالص رٕصٛبد ٔاسزُزبجبد– يُبلشخ –رمذٚى انًٕضٕع     - 

كزبثخ  )انًمشس /  رسٛٛش انُمبش ٔ رُظٛى انزذخالد – رمذٚى أسضٛخ نهًٕضٕع – (انًُسك  )انًسٛش : أػضبء انُذٔح– 2  

( ن 1) ( يذاخالد خبصخ ثًحبٔس انًٕضٕع ) األػضبء انًشبسكٌٕ  - (انزمشٚش ػٍ أشغبل انُذٔح   

  يب انًمصٕد ثبإلػجبص انؼهًٙ؟– 3   

                                             ( ن 2) .    ًَبرج اإلػجبص انؼهًٙ فٙ انسُخ/ًَبرج اإلػجبص انؼهًٙ فٙ انمشآٌ  -   
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