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 اٌٍّّىح اٌّغشت١ح

 
 ٚصاسج اٌرشت١ح اٌٛط١ٕح

 األواد١ّ٠ح اٌج٠ٛٙح ٌٍرشت١ح ٚاٌرى٠ٛٓ

 جٙح اٌع١ْٛ تٛجذٚس اٌسال١ح اٌحّشاء

  

  

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

  
(8ْ): اٌذسٚط إٌظش٠ح: أٚال  

"ٚث١مح صٚاج " :                                اٌٛضع١ح االخرثاس٠ح  

 سٕح، حاٌرٗ اٌعائ١ٍح أعضب، اٌفراج 25اٌحّذ هلل ٚحذٖ، ذضٚج عٍٝ سٕح هللا ٚسسٌٛٗ، اٌساٌه تٓ إتشا١ُ٘ عّشٖ     "

دسُ٘، ٚاٌثالٟ 3000 دسُ٘،دفع ٌٙا ِٕٗ 6000 سٕح، تظذاق لذسٖ 20اٌّظٛٔح اٌثىش، اٌغا١ٌح تٕد أحّذ، عّش٘ا 

واٌئ عٍٝ رِح اٌضٚج، أٔىحٙا إ٠اٖ ٚاٌذ٘ا تعذ اذفالّٙا عٍٝ اٌضٚاج، ٚلذ ثثد تّٛجة فحض طثٟ، خٍّٛ٘ا ِٓ 

األِشاع اٌّعذ٠ح، وّا ثثد تاٌرحشٞ أ٠ضا اٌخٍٛ ِٓ اٌّٛأع اٌششع١ح ٌٍضٚاج، ٚذُ اٌعمذ تحضٛس األلاسب ٚاٌج١شاْ، 

َ، ٚذُ اٌرٛل١ع عٍٝ اٌعمذ 1998-01-01ٚشٙذ تٗ اٌعذالْ إٌّرظثاْ ٌذٜ اٌّحىّح االترذائ١ح ٌّذ٠ٕح اٌع١ْٛ تراس٠خ 

 " ِٓ طشف اٌضٚج١ٓ تعذ اطالعّٙا ع١ٍٗ 

.الشأ انٕثٛمح تإيؼاٌ ٔحذد انمضٛح انرٙ ذؼانجٓا - 1     

  (.4انًادج  ) اركش ذؼشٚف انضٔاج حغة يا ٔسد فٙ يذَٔح اٜعشج انًغشتٛح –2

.، اركش ثالز ذششٚؼاخ صجشٚح ذشتٕٚح أخشٖ نهحفاظ ػهٗ ْزِ انضشٔسج"انُغم"  ششع اإلعالو انضٔاج نهحفاظ ػهٗ–3  

:   طُف حمٕق انطفم اٜذٛح فٙ جذٔل، ٔػشف كال يُٓا يغرذال ػهٛٓا تُض ششػٙ– 4   

. انحك فٙ انذٍٚ/ انحك فٙ انُفمح / انحك فٙ انحضاَح /  انحك فٙ انٕٓٚح االجرًاػٛح   

: ذغؼٗ انرششٚؼاخ انجُائٛح إنٗ ذٕفٛش ششٔط ٔآنٛاخ ذًرغ اإلَغاَٛح تانحمٕق انفشدٚح ٔانجًاػٛح– 5  

  يا انًمظٕد تانرششٚغ انجُائٙ؟–أ 

: أتشص يٍ خالل انجذٔل ٔظٛفح انرششٚغ انجُائٙ فٙ حفع انحمٕق انرانٛح–ب     

 االعرذالل انًُاعة ٔظٛفح انرششٚغ انجُائٙ فٙ حفظٓا انحمٕق

   حك انحشٚح 

   حك انحٛاج
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(2ْ: )اٌرطث١ماخ: ثا١ٔا   

٠ر١ّض اٌٛحٟ تىٛٔٗ اٌّظذس ا١ٌم١ٕٟ األٚحذ إلدسان األش١اء عٍٝ حم١مرٙا تشىً ِٕضٖ عٓ اٌخطأ، ٠ٚمذَ اٌٛحٟ   " 

،ِعشفح ذرعٍك تاٌغ١ة، ِٚعشفح ذرعٍك تاٌمٛا١ٔٓ اٌطث١ع١ح فٟ اٌىْٛ، ِٚعشفح ذرعٍك تاٌسٕٓ اٌحاوّح ِرٕٛعح ِعاسف

  "ٌٍٛجٛد اإلٔسأٟ، ِٚعشفح ذرعٍك تٕظاَ اٌح١اج اإلٔسا١ٔح ِٕٚٙجٙا اٌم٠ُٛ

 .( ترظشف 35ص- ٔظاَ اإلسالَ اٌعمائذٞ فٟ اٌعظش اٌحذ٠ث - ِحّذ اٌّثاسن  )

 .شكانٛح انرٙ ٚطشحٓا انُض حذد اإل– 1  

 . اعرخشج يٍ انُض يظادس انًؼشفح اإلعاليٛح– 2  

 : يٍ انضٕاتظ انًُٓجٛح نرذتش انمشآٌ انكشٚى، انرذتش ٔانرأيم– 3  

 . اعرذل تُض ششػٙ ػهٗ ٔجٕب ذذتش انمشآٌ انكشٚى–      أ 

. اركش فائذذٍٛ يٍ فٕائذ انرفكش فٙ األَفظ ٔاٜفاق–      ب   

(4ْ): األٔشطح: ثاٌثا  

       شاسكد يغ أػضاء يٍ يجًٕػح لغًك فٙ ٔسشح ذكُٕٚٛح نهرذسٚة ػهٗ يٓاسج كراتح يمال طحفٙ ٚؼشف تإَجاص 

 :انًغهًٍٛ انفكشٚح ٔانؼهًٛح

. اركش خطٕاخ إػذاد ٔإَجاص ْزِ انٕسشح انركُٕٚٛح– 1   

: ذٕج ْزا انُشاط تؼشع انًمال ٔيُالشح َرائجّ– 2   

  يا انرظًٛى انز٘ ٔضؼرّ نهًمال؟–  أ      

  يا ْٙ انًحأس انرٙ ذضًُٓا انًمال؟– ب       

  ( 6ْ ): اٌّؤٌفاخ: ساتعا

ثُ ساس إٌثٟ طٍٝ هللا ع١ٍٗ ٚسٍُ إٌٝ اٌّذ٠ٕح، فٍّا ٚطٍٙا واْ أٚي عًّ عٍّٗ تعذ ٚطٌٛٗ أْ اخراس اٌّىاْ "... 

 ..."ثُ ٔذب اٌّس١ٍّٓ إٌٝ االشرشان فٟ تٕاء اٌّسجذ، فأسشعٛا إٌٝ رٌه... اٌزٞ تشود ف١ٗ ٔالرٗ ١ٌىْٛ ِسجذا ٌٗ

 2 ط73انغٛشج انُثٕٚح دسٔط ٔػثش نهذكرٕس يظطفٗ انغثاػٙ ص

 . ذحذز ػٍ أًْٛح انًغجذ فٙ انًجرًغ اإلعاليٙ– 1   

 . اركش األعاعٍٛ اٜخشٍٚ انهزٍٚ تُٙ ػهًٛٓا انًجرًغ اإلعاليٙ انجذٚذ تؼذ انٓجشج إنٗ انًذُٚح انًُٕسج– 2   

 

 

 

  


