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 انممهكت انمغسبيت

 
 َشازة انتسبيت انُطىيت

 األكاديميت انجٍُيت نهتسبيت َانتكُيه

 جٍت انعيُن بُجدَز انساقيت انحمساء

  
  

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

(ن12): اندزَض انىظسيت: أَال  

   . ( ٌ 0.25) ٔشزٔطّ  ( ٌ 0.25 ) رزضًٍ ٔصٛمخ انشٔاط أركبٌ انشٔاط – 1

انشٔاط يٛضبق رزاع ٔرزاثظ شزػٙ ثٍٛ :" ( 4انًبدح  )رؼزٚف انشٔاط حظت يب ٔرد فٙ يذَٔخ اٜطزح انًغزثٛخ  – 2

رجم ٔايزأح ػهٗ ٔجّ انذٔاو، غبٚزّ اإلحظبٌ ٔانؼفبف ٔإَشبء أطزح يظزمزح، ثزػبٚخ انشٔجٍٛ طجمب ألحكبو ْذِ 

  ( ن 1) ".  انًذَٔخ 

  ( ن1.5):  صالس رشزٚؼبد سجزٚخ ٔ رزثٕٚخ نهحفبظ ػهٗ ضزٔرح انُظم – 3

( ٌ 0.5) تحسيم انهُاط َكم أشكال انشرَذ انجىسي    - ( ٌ 0.5) حد انقرف      - ( ٌ 0.5) حد انصوا -   

( ن 1)   : يمظذاٌ يٍ يمبطذ رشزٚغ انطالق– أ-  4 

 .اخزالف انطجبئغ ثٍٛ انشٔجٍٛ ٔطٕء انؼشزح ثًُٛٓب ٚجؼم يٍ انطالق ٔطٛهخ نزفغ انًؼبَبح       - 

 . إطبثخ أحذ انشٔجٍٛ ثبنؼمى أٔ ثًزع ػضبل ال ٚمٕٖ انطزف اٜخز ػهٗ احزًبنّ       - 

  ( ن 1) :  اٜصبر انززثٕٚخ  ٔاالجزًبػٛخ نهطالق ػهٗ انًزأح انًطهمخ ْٙ–ب     

.كضزح انًشبكم انُفظٛخ/ اطزحبنخ إػبدح انشٔاط الػزجبراد اجزًبػٛخ / انًٕٓو ٔاألفكبر انظٛئخ / انؼٕس انًبنٙ-   

يجًٕع األحكبو انشزػٛخ انًحذدح نهؼمٕثبد انًفزٔضخ ػهٗ يٍ اػزذٖ ػهٗ : انًمظٕد ثبنزشزٚغ انجُبئٙ ْٕ - أ 5

   ( ن 1) . إحذٖ انضزٔرٚبد انخًض أٔ حك يٍ انحمٕق فأنحك ثٓب ضزرا خفٛفب أٔ شذٚذا

( ن 2) :   ٔظٛفخ انزشزٚغ انجُبئٙ فٙ حفع انحمٕق انزبنٛخ يغ االطزذالل انًُبطت–     ب  

 االطزذالل انًُبطت ٔظٛفخ انزشزٚغ انجُبئٙ فٙ حفظٓب انحمٕق

صالصخ أَب :" لٕنّ طهٗ هللا ػهّٛ ٔطهى  رحزٚى االطززلبق ٔانًؼبلجخ ػهّٛ حك انحزٚخ

"  رجم ثبع حزا فأكم صًُّ... خظًٓى

 رٔاِ اإليبو انجخبر٘

 َمه يقتم مُمىا متعمدا فجصاؤي جٍىم  "  رشزٚغ انمظبص–رحزٚى لزم انُفض ثغٛز حك  حك انحٛبح

  .93طٕرح انُظبء اٜٚخ ..."

 َنكم في انقصاص حياة يا أَني " 

           179طٕرح انجمزح   اٜٚخ ..."    األنباب
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( ن 4) :   عهيٍا بىض شسعي، مع تعسيفٍا َمستدال جدَلحمٕق انطفم فٙ  رظُٛف 6  

 انحق مفٍُمً االستدالل عهيً

                 "ادعٌُم آلبائٍم ٌُ أقسط عىد هللا " 

5                                   طٕرح األحشاة اٜٚخ   

انحك فٙ انٕٓٚخ  حك انطفم فٙ االَزظبة ألطزرّ

 االجزًبػٛخ

إٌ هللا طبئم كم :" لبل رطٕل هللا طهٗ هللا ػهّٛ ٔطهى

" حزٗ ٚظأل انزجم ػهٗ أْم ثٛزّ...راع ػًب اطززػبِ

 رٔاِ اثٍ حجبٌ 

رٔاِ اإليبو انززيذ٘"  أَب ٔكبفم انٛزٛى كٓبرٍٛ"   

رػبٚخ انطفم ٔرخٕٚم انحضبَخ فٙ إطبر 

األطزح نألثٍٕٚ، ٔفٙ حبنخ انطالق نألو صى 

.نألة صى ألو األو  

 انحك فٙ انحضبَخ

أفضم دُٚبر :" لبل رطٕل هللا طهٗ هللا ػهّٛ ٔطهى 

رٔاِ اإليبو يظهى" ُٚفمّ انزجم دُٚبر ُٚفمّ ػهٗ ػٛبنّ  

حمّ فٙ انغذاء ٔانكظبء ٔاإلٕٚاء 

.ثبنًؼزٔف  

 انحك فٙ انُفمخ

كم يٕنٕد ٕٚنذ :"لبل رطٕل هللا طهٗ هللا ػهّٛ ٔطهى 

رٔاِ اإليبو انجخبر٘..." ػهٗ انفطزح فأثٕاِ ٕٚٓداَّ   

رؼهًّٛ صٕاثذ انذٍٚ يٍ ػمٛذح ٔػجبداد 

. ٔيؼبيالد  

 انحك فٙ  انذٍٚ

 

(ن4: )انتطبيقاث: ثاويا   

 أطبص انًؼزفخ اإلطاليٛخ نًب – انمزآٌ ٔانظُخ –اػزجبر انٕحٙ ثًظذرّٚ :  انمضٛخ انزٙ ٚطزحٓب انُض ْٙ– 1   

   ( ٌ 1     )  .غٛجٛخ ٚزضًُّ يٍ يؼزفخ طجٛؼٛخ ٔ يؼزفخ

  ( ٌ 1)   .   انٕجٕد انكَٕٙ– (انمزآٌ ٔانظُخ  )انٕحٙ : -  يظبدر انًؼزفخ اإلطاليٛخ انًذكٕرح فٙ انُض ْٙ– 2   

" أفال ٚزذثزٌٔ انمزآٌ أو ػهٗ لهٕة ألفبنٓب :"  انُض انشزػٙ انذال ػهٗ ٔجٕة رذثز انمزآٌ، لٕنّ رؼبنٗ–أ  - 3   

  ( ٌ 1 ) 24طٕرح يحًذ اٜٚخ 

 ( ٌ 1)  .االرظبل انذائى ثبهلل رؼبنٗ– ركضٛز انؼهى ٔاطزجالة انًؼزفخ – يحجخ هللا : يٍ فٕائذ انزفكز -  ب      

 

(ن4): األوشطت: ثانثا  

 اخزٛبر خجٛز أٔ يكٌٕ نزأطٛز – ٔضغ رظًٛى نهًمبل – اخزٛبر انًجبل انؼهًٙ انذ٘ اخزبرد يجًٕػخ انجحش فّٛ –  1  

  ( ٌ 1 ) يُبلشخ   – رمذٚى يضبيٍٛ انًمبل –انٕرشخ 

        (ٌ . 1 5)  يمذيخ يٕجشح ٔيُبطجخ نهًٕضٕع   –:  تصميم انمقالأ – 2   

.انؼزع شزح يضبيٍٛ ٔيحبٔر انًمبل -                                  

  . خبرًخ يٕجشح ٔيهخظخ نًٕضٕع انًمبل                                - 

(ٌ . 1 5)      .  إطٓبيبد انًظهًٍٛ فٙ يجبل انؼهٕو انطجٛؼٛخ -:انمحاَز –      ب     

انزٚبضٛخ  إطٓبيبد انًظهًٍٛ فٙ يجبل انؼهٕو -                                    

اإلَظبَٛخ    إطٓبيبد انًظهًٍٛ فٙ يجبل انؼهٕو                          -  
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