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ةـسـى اهـوـه اهـرحـيـً اهـرحـٍـى

عٌاضر اإلجاةث
أوال  :يعاهجث اإلشناهٍث ()ً8
 .1إةراز اهيوكف  :أً ينوً يوكف اهييخدً إيجبتيب يػ اهخؽويل اهيٌشجى يػ يلبصد اإلشالى يً
خشريػ اهخترغ 2( .ن)

 .2طرق حدةٍر االخحالف  :يذل طتظ اهٌفس  ،اهؽوى تبهيوطوغ ،االؼخراف تدق اآلخر في
االخخالف خرم اهظؽً و اهخجريخ ( ...أرتؽج ظرق ؼوى األكل) 1( .ن)

 .3دور اهعلود اهحةرعٍث فٌ ححلٍق اهحنافل  :يً خالل خرشيخ كيى اهخراتظ واهخؽبوً واهيدتج1(.ن)
 .4آثار اهحةرع  :يٌهب اهخدرر يً اهشخ و األٌبٌيج ،وخهذية غريزث اهخيوم 1( ....ن)

االسحدالل يثل كوهه حعاهي   :مه عمل صالحا مه ذكر أو أوثى و هى
مىمه  ،فلىحييىه حياة طيبت و لىجزيىهم أجرهم بأحسه
ما كاوىا يعملىن ...اهٌدل)ً1(. 97

 .5اهوسٍوث اإلعاليٍث يثل  ،يجوج دبئظيج  ،إٌخبر يظويج )ً1( ...
 .6ححدٍد اهيفهوى :

 اهخواصل  :اهخفبؼل اإليجبتي تيً اهيرشل و اهيشخلتل)ً0.5 ( ... -اهخترغ  :ؼظبء دوً ؼوض )ً0.5( ...

ثانيا  :دراسة النصوص (3ن)
 -اهحنى اهشرعٌ  :وجوة اهخدوي تخوق اهؽفج)ً1( .

 اَثار اإلٍجاةٍث هوعفث  :دفع األؼراض و األٌشبة  ،صوً نرايج اهيجخيػ و خأييً شاليخَيً األيراض اهجٌشيج ،و دراشج اهفطيوج و األخالق في اهيجخيػ)ً1( ...

 -اهلٍى اهيحضيٌث في اآليج  :اهؽفج  ،اهنرايج  ،اهظبؼج (...ينخفى تبذٌيً ) )ً1( .
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ثاهثا  :األنشطة (4ن)
 .1يٌتغي أً يدصر اهييخدً خلريرٍ في يردوج اإلٌجبز :
 -خلديى اهيوطوغ يً كتل اهيٌشق .

 ؼرض اهيداخالح يً كتل أؼطبء اهٌدوث . -فخخ تبة اهيٌبكشج يػ جيبؼج اهفصل .

 اشخؽراض خالصبح و يدبور اهٌدوث يً كتل اهيلرر . .2أً يدصر اهيخؽوى خلريرٍ في يردوج اإلؼداد :
 خدديد اهيوطوغ و صيبغج اهيدبور. -دصر يصبدر اهتدد .

 خوزيػ اهيخؽوييً إهى يجيوؼبح ؼيل وفق يدبور اهيوطوغ . -خؽييً يٌشق هنل يجيوؼج .

راةعا  :حساب األٌضةث ) (ً5

حضفٍث اهحرنث  )ً0.25( :هنل ؼيويج صديدج
 دذف اهخجهيز 232000- 6000 = 226000 -دذف اهنفبرث 226000 - 10000 = 216000

 دذف اهوصيج (216000 ÷ 3 = 72000 ) 216000 – 72000 = 144000 كييج اهشهى اهوادد 144000÷ 72 = 2000اهورثث
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اهٌضٍب ةاهدرهى

شكرا لكم

