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 انًًهكت انًغسبٍت

 
 وشازة انتسبٍت انىطٍُت

 األكادًٌٍت انجهىٌت نهتسبٍت وانتكىٌٍ

 جهت انعٍىٌ بىجدوز انساقٍت انحًساء

 

  

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

  (8ٌ): اندزوض انُظسٌت: أوال

   ( ٌ 0.25) ٔشزٔطّ  ( ٌ 0.25 ) ذرضًٍ ٔشٛمح انشٔاض أركاٌ انشٔاض – 1

انشٔاض يٛصاق ذزاع ٔذزاتظ شزػٙ تٍٛ :" ( 4انًادج  )ذؼزٚف انشٔاض حظة يا ٔرد فٙ يذَٔح اٜطزج انًغزتٛح  – 2

رجم ٔايزأج ػهٗ ٔجّ انذٔاو، غاٚرّ اإلحظاٌ ٔانؼفاف ٔئَشاء أطزج يظرمزج، تزػاٚح انشٔجٍٛ طثما ألحكاو ْذِ 

  ( ٌ 1) ".  انًذَٔح 

  ( 1.5ٌ):  شالز ذشزٚؼاخ سجزٚح ٔ ذزتٕٚح نهحفاظ ػهٗ ضزٔرج انُظم – 3

( ٌ 0.5) تحسٌى انهىاط وكم أشكال انشروذ انجُسً    - ( ٌ 0.5) حد انقرف      - ( ٌ 0.5) حد انصَا -   

( ٌ 2) :   ػهٛٓا تُض شزػٙ، يغ ذؼزٚفٓا ٔيظرذال حمٕق انطفم فٙ جذٔلذظُٛف  - 4  

 انحق يفهىيه االستدالل عهٍه

 طٕرج األحشاب اٜٚح "ادػْٕى ٜتائٓى ْٕ ألظظ ػُذ هللا " 

5  

انحك فٙ انٕٓٚح  حك انطفم فٙ االَرظاب ألطزذّ 

 االجرًاػٛح

ئٌ هللا طائم كم راع :" لال رطٕل هللا طهٗ هللا ػهّٛ ٔطهى 

رٔاِ اتٍ " حرٗ ٚظأل انزجم ػهٗ أْم تٛرّ...ػًا اطرزػاِ

 حثاٌ 

رٔاِ اإلياو انرزيذ٘ "  أَا ٔكافم انٛرٛى كٓاذٍٛ"  

رػاٚح انطفم ٔذخٕٚم انحضاَح فٙ 

ئطار األطزج نألتٍٕٚ، ٔفٙ حانح 

.انطالق نألو شى نألب شى ألو األو  

 انحك فٙ انحضاَح

أفضم دُٚار ُٚفمّ :" لال رطٕل هللا طهٗ هللا ػهّٛ ٔطهى  

رٔاِ اإلياو يظهى " انزجم دُٚار ُٚفمّ ػهٗ ػٛانّ  

حمّ فٙ انغذاء ٔانكظاء ٔاإلٕٚاء 

.تانًؼزٔف  

 انحك فٙ انُفمح

كم يٕنٕد ٕٚنذ ػهٗ :"لال رطٕل هللا طهٗ هللا ػهّٛ ٔطهى 

رٔاِ اإلياو انثخار٘ ..." انفطزج فأتٕاِ ٕٚٓداَّ   

ذؼهًّٛ شٕاتد انذٍٚ يٍ ػمٛذج 

. ٔػثاداخ ٔيؼايالخ  

 انحك فٙ  انذٍٚ

يجًٕع األحكاو انشزػٛح انًحذدج نهؼمٕتاخ انًفزٔضح ػهٗ يٍ اػرذٖ ػهٗ : انًمظٕد تانرشزٚغ انجُائٙ ْٕ - أ5 

   ( ٌ 1) . ئحذٖ انضزٔرٚاخ انخًض أٔ حك يٍ انحمٕق فأنحك تٓا ضزرا خفٛفا أٔ شذٚذا

( ٌ  2) : ٔظٛفح انرشزٚغ انجُائٙ فٙ حفع انحمٕق انرانٛح يغ االطرذالل انًُاطة –      ب  

 االطرذالل انًُاطة ٔظٛفح انرشزٚغ انجُائٙ فٙ حفظٓا انحمٕق

حك 

 انحزٚح

رجم تاع حزا ... شالشح أَا خظًٓى:"  لٕنّ طهٗ هللا ػهّٛ ٔطهى ذحزٚى االطرزلاق ٔانًؼالثح ػهّٛ

 رٔاِ انثخار٘" فأكم شًُّ

ذشزٚغ – ذحزٚى لرم انُفض تغٛز حك  حك انحٛاج

 انمظاص

 93طٕرج انُظاء اٜٚح .." ٔيٍ ٚمرم يٕيُا يرؼًذا فجشاؤِ جُٓى "

           179طٕرج انثمزج اٜٚح ."ٔنكى فٙ انمظاص حٛاج ٚا أٔنٙ األنثاب"
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(2ٌ: )انتطبٍقاث: ثاٍَا   

 أطاص انًؼزفح اإلطاليٛح نًا – انمزآٌ ٔانظُح –اػرثار انٕحٙ تًظذرّٚ :  انمضٛح انرٙ ٚطزحٓا انُض ْٙ– 1 

  ( ٌ 0.5)       .غٛثٛح ٚرضًُّ يٍ يؼزفح طثٛؼٛح ٔ يؼزفح

  ( ٌ 0.5)   .   انٕجٕد انكَٕٙ– (انمزآٌ ٔانظُح  )انٕحٙ : -  يظادر انًؼزفح اإلطاليٛح انًذكٕرج فٙ انُض ْٙ– 2   

 "      أفال ٌتدبسوٌ انقسآٌ أو عهى قهىب أقفانها: "  انُض انشزػٙ انذال ػهٗ ٔجٕب ذذتز انمزآٌ، لٕنّ ذؼانٗ–أ  - 3   

 ( ٌ 0.5)  24طٕرج يحًذ اٜٚح 

  ( ٌ 0.5 ) .االذظال انذائى تاهلل ذؼانٗ– ذكصٛز انؼهى ٔاطرجالب انًؼزفح – يحثح هللا : يٍ فٕائذ انرفكز -  ب      

 .(كم يا ٚفٛذ  )       

(4ٌ): األَشطت: ثاٍَا  

 اخرٛار خثٛز أٔ يكٌٕ – ٔضغ ذظًٛى نهًمال – اخرٛار انًجال انؼهًٙ انذ٘ اخرارخ يجًٕػح انثحس فّٛ –  1    

  ( ٌ 1)  يُالشح   – ذمذٚى يضايٍٛ انًمال –نرأطٛز انٕرشح 

        (ٌ . 1 5)  يمذيح يٕجشج ٔيُاطثح نهًٕضٕع   –: تصًٍى انًقال –       أ 2   

.انؼزع شزح يضايٍٛ ٔيحأر انًمال -                                  

 .خاذًح يٕجشج ٔيهخظح نًٕضٕع انًمال                                 - 

(ٌ . 1 5)      .  ئطٓاياخ انًظهًٍٛ فٙ يجال انؼهٕو انطثٛؼٛح -:انًحاوز – ب    –   

انزٚاضٛح  ئطٓاياخ انًظهًٍٛ فٙ يجال انؼهٕو -                                    

اإلَظاَٛح    ئطٓاياخ انًظهًٍٛ فٙ يجال انؼهٕو                          -  

       ( 6ٌ ): انًؤنفاث: زابعا

 ( ٌ 4) : اإلطاليٙ تأدٔار يرؼذدج، فٕٓ فضاء انًجرًغ  انًظجذ فٙٚمٕو – 1

 .نهؼثادج ٔانذكز ٔاالػركاف   - 

 .نهرزتٛح ػهٗ انمٛى اإلطاليٛح ٔانرشثغ تانٓذ٘ انزتاَٙ   - 

 .نطهة انؼهى ٔاالجرٓاد فٙ ذحظٛم ػهٕو انشزٚؼح ٔانؼمٛذج ٔانفٌُٕ األخزٖ   - 

 .نالحركاو فٙ لضاٚا انُشاػاخ ٔانخظٕياخ تٍٛ انًظهًٍٛ  - 

 .نًذارطح أحٕال انًظهًٍٛ انؼايح   - 

 : األطاطاٌ اٜخزاٌ انهذاٌ تُٙ ػهًٛٓا انًجرًغ اإلطاليٙ انجذٚذ تؼذ انٓجزج ئنٗ انًذُٚح ًْا– 2   

 ( ٌ 1) . يإاخاج انًٓاجزٍٚ ٔاألَظار     - 

  ( ٌ 1 ) .كراتح ٔشٛمح ذُظى انؼاللح تٍٛ انًظهًٍٛ، ٔ تٍٛ انًظهًٍٛ ٔغٛزْى خظٕطا انٕٛٓد     - 
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