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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 العلوم اإلنسانية: مسلك

 

(ن8): الدروس الىظزيت: أوال  

 ( ٌ 1)   : تحديد المفاهيم   1

ْٙ يدًٕع انفضائم انًرؼاسف ػهٛٓا تٍٛ أفشاد يدرًغ يا، تًٕخثٓا ٚسكًٌٕ ػهٗ األفشاد أٔ اندًاػاخ : القيم –   

   ( ٌ 0.5 ).  تانسسٍ أٔ انسٕء، ٔٚسكًٌٕ ػهٗ األشٛاء تاندًال أٔ انقثر

(0.5)...  انرشتٛح– انسٛاسح– االقرظاد– انًؼشفح–انقٛى:انًُٕرج انغشتٙ ػهٗ يسرٕٖ ٔفق ْٙ ذًُٛظ انؼانى: العىلمت  -   

 : ْٙ انقضٛح انرٙ ذؼاندٓا انٕضؼٛح - 2      

 ( ٌ 1) . اختالف المىاقف إساء اوتشار قيم العىلمت بيه األخذ والزفض

: ٚرأذٗ زًاٚح انًدرًغ اإلساليٙ يٍ سٚاذ قٛى انؼٕنًح ب– 3      

 (ٌ 1.25) . انسشص ػهٗ ذشسٛخ انقٛى اإلساليٛح فٙ انقهٕب ٔذأطٛشْا نهسٛاج انؼًهٛح        - 

 ( ٌ 1.25) .  زفع انٕٓٚح اإلساليٛح يٍ خالل ذثُٙ قًٛٓا ٔذفؼٛهٓا فٙ انسٛاج      - 

 (ٌ 2) : ًٚكٍ اخرٛاس أستغ خظائض يًا ٚهٙ:  أستغ خظائض ذًٛض يُٓح انرفكٛش اإلساليٙ -4    

 – انٕسطٛح ٔاالػرذال – انؼقالَٛح – ذكايم ػانًٙ انغٛة ٔانشٓادج – ٔزذج انًؼشفح –انرؼذد ٔانرُٕع ٔانشًٕل    - 

. االسرُاد إنٗ انقٛى ٔانًؼاٚٛش األخالقٛح– ازرًانٛح انًؼشفح انطثٛؼٛح – االَفراذ ٔانًُٓٛح –انردذٚذ   

(ٌ 1.5) :  كاٜذٙٚركايم انٕزٙ يرًثال فٙ انقشآٌ انكشٚى يغ انكٌٕ فٙ تُاء انًؼشفح - 5          

          

 القزآن الكىن

 كٌٕ يقشٔء ٔزٙ يُظٕس

 كالو هللا ذؼانٗ طُغ هللا ذؼانٗ

 كراب هللا انًرهــٕ كراب هللا انًدهٕ
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 (ن2: )التطبيقاث: ثاويا

 : اػرثش اإلسالو األسشج أساط انًدرًغ نألسثاب اٜذٛح - 1      

 (ٌ 0.5. ) نًا ذٕفشِ يٍ شؼٕس تانطًأَُٛح انُفسٛح ٔانزُْٛح انالصيح نإلَساٌ نرسقٛق راذّ     - 

 (ٌ 0.5) . أداج أساسٛح نظٌٕ انًدرًغ يٍ انفٕازش ٔاخرالط األَساب     - 

 (ٌ 1) :  ٔاقغ األسشج فٙ انًدرًغ انًغشتٙ– 2    

      ٚرأسخر تٍٛ انسفاظ ػهٗ انقٛى اإلساليٛح ٔانٕٓٚح انسضاسٚح نهخظٕطٛح انًغشتٛح ، ٔيٕاخٓح ذسذٚاخ انرغٛشاخ 

انسذٚثح ٔانًرُٕػح ٔانًرساسػح تفؼم انرفاػم يغ يشاسب ٔقٛى ًَٔارج يرؼذدج دخٛهح ػهٗ انًدرًغ انًغشتٙ،يغ اذساع 

 ...  انؼُف، انشؼٕرج، اندشًٚح، االَسالل انخهقٙ: دائشج تؼض انًظاْش انًُسشفح داخم تؼض األسش انًغشتٛح

(ن4): األوشطت: ثاويا  

 :المطلوب كتابة تقرير حول حقوق الطفل مستحضرا العناصر اآلتية

 الحق في – الحق في المساواة – الحق في الهوية االجتماعية – الحق في الحياة :حقوق الطفل في اإلسالم- 1       

 (ٌ 1)  . الحق في طفولة طبيعية– حق التملك –الحصانة 

 (ٌ 1)  .  بين االستقرار األسري والتفكك األسري: واقع الطفولة في المجتمع– 2   

 (ن1). جمعيات المجتمع المدني– مؤسسة الدولة– اإلعالم– المسجد– المدرسة–األسرة:  تحديد المسؤوليات– 3  

 محاربة كافة الفواحش بالوسائل –ترسيخ القيم اإلسالمية في النفوس بالتربية السليمة :   -  اقتراحات وحلول– 4  

 (ٌ 1)  . إزٛاء سُح كفانح األٚراو ٔسػاٚح األطفال انًسشٔيٍٛ يٍ انشػاٚح–انرشتٕٚح ٔانضخشٚح 

 

  ( ن6 ): المؤلفاث: رابعا     

 

  ( ٌ 1) .    سشٚح38 غضٔج، أيا سشاٚاِ فؼذدْا 26انشسٕل طهٗ هللا ػهّٛ ٔسهى  تهغد ػذد غضٔاخ – 1

  ( ٌ 1) ْـ أ٘ تؼذ فرر يكح  8 شٕال سُح 10 ــ ٔقؼد غضٔج زٍُٛ ٕٚو  أ     – 2             

 ( ٌ 2)  ( 120 – 119أَظش ص  ) ــ أسثاتٓا ٔيا َرائدٓا ب                       

 ( ن 2 ( ) 152 – 151أنظر ص  )ــ  الدروس والعبر المستفادة من هذه الغزوة   ج          
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