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تـشـه امـنـٌ امـرحـوـى امـرحـٔـه

عيبضر اإلجبتج
أُال  :وعبمجج اإلشلبمٔج (8ى)
 .1ويَج اإلشاله فٓ حفظ اميفس  - :الفٍن الصدٓخ لمَجَد َ لمهصٓر.
 خلَٓج الصمج تبهلل خؽبلِ تبلدؼبء َ الذكر َ أىَاغ الؽتبداح . -اإلدشبس تبألهبو َ الظهأىٓىج .

 -االلخزان تبلخلَُ َ االشخلبهج 2( .ن)

 .2خضبئص األشنُة امحُارْ ٓ :خهٓز تكَىً ٍٓدف إلِ تىبء اللىبؼبح ؼمِ أشبس الؽمن َ الدجج
َ الترٌبو 1( .ن)

 .3األيشطج امخرتُٔج :هثل الىدَاح  ،األٓبن الدراشٓج  ،هجمج دبئظٓج ،اإلذاؼج الهدرشٓج. ..
(ٓكخفِ تىشبظٓو ) (1ن)

االشخدالل وذل قُمٌ  ": امدٔى اميضٔحج – ذالد وراح  -قبمُا ٔب رشُل اهلل موى ؟ قبل هلل
ُ ملخبتٌ ُ ألئوج اموشنٔى ُ عبوخَه " رُاً امخروذْ فٓ امشيى (1و)

 .4وظبٍر االيحراف فٓ اموبل  :إىفبق الهبل فْ غٓر هرطبث اهلل هثل اللهبر َ الهخدراح َ الخدخٓو
َ ،الرٌبو َ ىدَي ٓ ( ...كخفِ تهعٍرٓو ) (1و)

امحل امشرعٓ امويبشة ٓ :لتل كل دل هىبشة ٓخَافق هػ هتدأ االشخخالف فْ الهبل 1( .و)

 .5خحدٔد اموفَُه :
(1و)

الخالف  :افخراق فْ الَشبئل َ الغبٓبح ٓىخج ؼىً الختبٓو فْ الرأّ ٌََ كرٓو الفركج َ الؽداَث

ثانيا  :دراسة النصوص (3ن)
 -امحله امشرعٓ َ :جَة خَثٓق ؼلَد التٓػ َاإلشٍبد ؼمٍٓب1( .و)

 اموقبضد  :هلصد خرتَّ  ،هلصد خىعٓهْ  ،هلصد دلَكْ ،هلصد خىهَّ ،هلصد اجخهبؼْ،َهلصد اكخصبدّ2( . ..و)

وبدث امخرتٔج اإلشالؤج
أُمّ تلبمُرٔب
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ذبمذب  :األنشطة (4ن)
ٓ .1ىتغْ أو ٓخطهو الخلرٓر الخظَاح أخٓج :
َ -ركج خؽرٓفٓج تبلعبٌرث .

 َركج خشخٓصٓج لمعبٌرث .َ -ركج اكخراح لمدمَل .

 دشو الصٓبغج َ شالهج األشمَة .ٓ .2ىتغْ أو ٓخطهو الخلرٓر الخظَاح :
 خددٓد ؼىَاو الؽرض َخشجٓل هدبَري ؼمِ الشتَرث . -كراءث كل هجهَؼج لهدبَرٌب .

 هىبكشج الهخؽمهٓو ألؼهبلٍن َ خلَٓهٍب . -دشو الصٓبغج َ شالهج األشمَة .

راتعب  :حشبة األيضتج ) 5ى(

خضفٔج امخرلج 0.25( :ى) لكل ؼهمٓج صدٓدج
 دذف الخجٍٓز 160000 - 2000 = 158000 -دذف الدٓو 158000 - 8000 = 150000

 دذف الَصٓج (150000 ÷ 4 = 37500 ) 150000 – 37500 = 112500 كٓهج الشٍن الَادد 112500 ÷ 9 = 12500امُرذج

إرذَه
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37500

خدٓجج
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)خخصن  1/4ىلظج غو كل خظأ ؼهَدٓب فْ كل خبىج)

شكرا لكم

