
 

 

دـــــــــــــــــــــــــــــوي المىحـــــــــــــــــــــان الجهـــــــــتخـــــــــاالم  

اط سال زمىر زعيرـــــــــــجهة الرب  

   2009 وــــــــــــــــدورة يىني  

 بسم اهلل الرحمن الرحيم  
 :ىــــــــــــــــالوضعية األول

حشً ٍششم٘ ٍنح  اىشس٘ه صيى هللا ػئٍ ٗسيٌ ٍِ اىط٘اف تَنح، فأٍش اىْاط أُ ٌرجٖضٗا ىزىل     ّ  

. دُٗ قراه، فأسسو اىَششمُ٘ سٍٖو تِ ػَشٗ ىٍَثيٌٖ فً إتشاً صيح ٍغ اىَسيٍَِ 
امرة : دػا اىْثً صيى هللا ػئٍ ٗسيٌ ػيً تِ أتً غاىة ىٍنرة تٌٍْٖ، فقاه ىٔ صيى هللا ػئٍ ٗسيٌ

. " تسٌ هللا اىشحَِ اىشحٌٍ"
". تاسَل اىيٌٖ"أٍا اىشحَِ ف٘هللا ٍا أدسي  ٍا ًٕ ٗىنِ امرة : فقاه سٍٖو- 

 ".تسٌ هللا اىشحَِ اىشحٌٍ"ٗهللا ال ّنرة إال : فقاه اىَسيَُ٘
. ٕزا ٍا قعى ػئٍ ٍحَذ سس٘ه هللا: "ثٌ قاه" تاسَل اىيٌٖ"امرة : فقاه اىْثً صيى هللا ػئٍ ٗسيٌ

ٍحَذ تِ ػثذ "ٗهللا ى٘ مْا ّؼيٌ أّل سس٘ه هللا ٍا صذدّاك ػِ اىثٍد ٗال قاذيْاك ٗىنِ امرة : فقاه سٍٖو
امرة ٍحَذ تِ ػثذ ...ٗهللا إًّ ىشس٘ه هللا ٗإُ مزترًَّ٘: فقاه سس٘ه هللا صيى هللا ػئٍ ٗسيٌ ". هللا

: فقاه سس٘ه هللا صيى هللا ػئٍ ٗسيٌ" ال ٗهللا ال أٍحٕ٘ا: "فقاه ػيً. هللا، فأٍش ػيٍا أُ ٌَحٕ٘ا 
. ، فأسآ ٍناّٖا فَحإا"أسًّ ٍناّٖا"

، (ذرشمّ٘ا ّط٘ف)ػيى أُ ال ذح٘ى٘ا تٍْْا ٗتٍِ اىثٍد فْط٘ف تٔ : "فقاه ىٔ اىْثً صيى هللا ػئٍ ٗسيٌ
ف٘افق سٍٖو تششٗغ؛ ػيى أُ ال ذشؼش اىؼشب أّْا ٗافقْا مشٕا، ٗأُ ٌنُ٘ اىط٘اف فً اىؼاً اىقادً، ٗأال 

ٌشٖش اىَسيَُ٘ سٍ٘فٌٖ، ٗأُ ال ٌأذٍل ٍْا سجو ٗإُ ماُ ػيى دٌْل إال سددذٔ إىٍْا، ٗال ّشجغ ىنٌ ٍِ 
 ٗاىرفر٘ا إىى سس٘ه !سثحاُ هللا، مٍف ٌشد إىى اىَششمٍِ ٗقذ جاء ٍسيَا؟: فقاه اىَسيَُ٘.جاءّا ٍْنٌ

ّؼٌ، إّٔ ٍِ رٕة ٍْا إىٌٍٖ فأتؼذٓ :" قاه !أّنرة ٕزا ٌا سس٘ه هللا؟: هللا صيى هللا ػئٍ ٗسيٌ ٌسأىّ٘ٔ
ٍحَذ سؼٍذ سٍعاُ .فقٔ اىسٍشج، د" . هللا، ٍِٗ جاءّا ٌٍْٖ فسٍجؼو هللا ىٔ فشجا ٍٗخشجا

 .ترصشف/اىث٘غً

 (0.5ْ). حذد اٌمض١خ اٌشئ١غخ ِٛضٛع اٌحٛاس- 1
. اعزخٍض ِٓ إٌض ٔمطزٟ اخزالف ٚٔمطزٟ ارفبق ث١ٓ اٌّغ١ٍّٓ ٚاٌّششو١ٓ- 2

 (0.5ْ)ٔمطزب اخزالف   * 
 (0.5ْ)ٔمطزب ارفبق   * 
 (1ْ). أثشص أعٍٛة اٌشعٛي طٍٝ هللا ػ١ٍٗ ٚعٍُ فٟ اٌزٛاطً ِغ ع١ًٙ ٚأصشٖ فٟ رذث١ش االخزالف ث١ّٕٙب- 3

 :ةـــــــــــــــلوضعية الثانيا
قشأخ فً االّرشٍّد خثشا ٍجٖ٘ه اىَصذس ٌفٍذ أُ ٍذٌْح ٍا ظٖش فٍٖا ٍشض أّفيّ٘ضا اىطٍ٘س،  

فاّرشش اىزػش تٍِ اىسناُ، ٗأصاب ذجاسج اىذٗاجِ اىنساد، فشأٌد أُ ٗاجة اىَ٘اغْح ٌفشض 
. ػيٍل اإلسٖاً فً ّشش اىطَأٍّْح تٍِ اىرجاس ٗاىَسرٖينٍِ

 (1ْ). ػجش ػٓ ِٛلفه ِّب لشأرٗ فٟ االٔزش١ٔذ ِغ اٌزؼ١ًٍ- 1
 (1ْ).حذد ضبثط١ٓ ِٓ ضٛاثظ ٔمً اٌخجش- 2
 (1ْ).أثشص أصش إشبػخ اٌخجش اٌىبرة ػٍٝ اٌظحخ إٌفغ١خ ٌٍّغزٍٙه ٚاٌزبجش- 3

 :ةـــــــــــــلوضعية الثالثا
الحظد ٍا أصثح ػئٍ صذٌقل سؼٍذ ٍِ اّط٘اء ٗقيق ٗشؼ٘س تاإلحثاغ، ٗىيرخفٍف ٍِ أثش رىل، تذأ 

ذساػذٓ  ٌرؼاغى ىيرذخٍِ ٗتؼط األقشاص اىَٖذئح، ٗاإلدٍاُ ػيى تؼط ٍ٘اقغ اىيٖ٘ ٗاإلتاحٍح، فأسدخ أُ

 (1ْ).حذد ِٛلفه ِّب الحظزٗ ػٍٝ طذ٠مه عؼ١ذ، ِغ اٌزؼ١ًٍ- 1
. (1ْ)أثشص أخطبس ِب ألذَ ػ١ٍٗ عؼ١ذ ِٓ اإلدِبْ ػٍٝ اٌّٛالغ اإلثبح١خ - 2
 (1ْ).لذَ ٌغؼ١ذ ٔظ١حز١ٓ ٌّغبػذرٗ- 3

 :ةــــــــــــلوضعية الرابعا
جاءخ اٍشأج سؼذ تِ اىشتٍغ تاتْرٍٖا ٍِ سؼذ : حذٌث جاتش  سظً هللا ػْٔ أّٔ قاهلشأد ص١ٍِزه : أٚال

ٕاذاُ اتْرا سؼذ ، قرو أتَٕ٘ا ٍؼل  ًٌ٘ أحذ، ٗإُ : إىى سس٘ه هللا صيى هللا ػئٍ ٗسيٌ فقاىد
" ٌقعً هللا فً رىل: "ػََٖا أخز ٍاىَٖا، ىٌ ٌذع ىَٖا ٍاال، ٗال ذْنحاُ إال ٗىَٖا ٍاه، قاه
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. فٍُ رغزطغ فّٙٗ فطٍجذ ِٕه ِغبػذرٙب. (ٌ٘صٍنٌ هللا فً أٗالدمٌ)فْضىد آٌح اىَ٘اسٌث 
( 0.25).حذد ٌٙب ِٛضٛع شىٜٛ اٌّشأح- 1
. ث١ٓ ٌٙب أسوبْ اإلسس فٟ إٌبصٌخ- 2
  

 النقط ما يقابلها في النض األركان

 ن1.5    

 (0.75ْ).لذَ ٌٙب حال ششػ١ب رج١ٓ ف١ٗ ٔظ١ت وً ٚاسس- 3
....................................... ٠ٛط١ىُ هللا فٟ أٚالدوُ:"اعزظٙش وزبثخ ِٓ لٌٛٗ رؼبٌٝ- 4

 ..................................................................................................................
 (2ْ)" فألِٗ اٌضٍش..........................................................................................

 :ةـــــــــــــلوضعية الخامسا
ػشفد ٍْطقح جثيٍح ػاصفح ثيجٍح ٕيند إثشٕا اٍشأج ٍخيفح ٗساءٕا صٗجا ٗأخا شقٍقا ٗأخرا شقٍقح ٗأخرا ألب  

 . دسٌٕ 40.000 دسٌٕ  ٗماُ فً رٍرٖا قشظا ىفائذج ذؼاٍّٗح ىرٍَْح اىؼاىٌ اىقشٗي تَثيغ 550.000ٗذشمح ذقذس ب 

ْ 0.5. حذد اٌّحجٛة ِٚٓ حججٗ- 1 
ْ 0.5. لُ ثبإلجشاءاد اٌالصِخ ٌزظف١خ اٌزشوخ، لجً رٛص٠غ اإلسس ػٍٝ اٌٛسصخ -  2 
ْ 2. ٚصع اٌزشوخ ػٍٝ ِغزحم١ٙب- 3 
  

أوزت رمش٠شا فٟ اٌّٛضٛع " . ل١ّخ اٌؼفخ فٟ رٙز٠ت اٌغش٠ضح"  فٟ صب٠ٛٔزه  حٛي ِٛضٛع حعشخ ّشاغا** 
 (4ْ). رؼجش ف١ٗ ػٓ سأ٠ه فٟ إٌشبط ٚأ١ّ٘زٗ، ٚرحذ٠ذ أ٘ذافٗ، ٚضغ ِمزشحبد ٌٕجبحٗ

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ةــــــــــــــــــابــــــــــــــــــــــــــر اإلجــــــــــــــــــــــــــــــــعناص  

********** 

  2009 دورة يىويى االمخحان الجهىي المىحد

سال  سمىر سعيز جهت الزباط         

 

رخظُ سثغ ٔمطخ ػٓ وً خطأ أٚ رحش٠ف فٟ اٌىٍّخ، أٚ فٟ حشف١ٓ فأوضش): فٟ اعزظٙبس إٌظٛص * :ملذىظة ) 

        .٠ٕجغٟ أْ ٠ؼًٍ اٌز١ٍّز ِٛلفٗ ثشىً طح١ح ِٚٛافك ٌٍششع :أعئٍخ اٌزؼج١ش ػٓ اٌّٛلف *         

: ٝ   ☼اٌٛضؼ١خ األٌٚ
0.5ْ. (طٍح اٌحذ٠ج١خ)ػمذ طٍح ث١ٓ اٌّغ١ٍّٓ ٚاٌّششو١ٓ : اٌمض١خ اٌشئ١غخ اٌّزحبٚس فٟ شأٔٙب -1  

0.5ْ: ٔمطزٟ االخزالف ث١ٓ اٌّغ١ٍّٓ ٚاٌّششو١ٓ- أ -2  
 .رغ١ّخ هللا رؼبٌٝ ثبعُ اٌشحّٓ *      

  .صجٛد إٌجٛح ٌٍشعٛي طٍٝ هللا ػ١ٍٗ ٚعٍُ *     
0.5ْ (اٌّطٍٛة اصٕبْ سثغ ٔمطخ  ٌىً ارفبق):ٔمطزٟ االرفبق- ة     

ثبعّه اٌٍُٙ: "االرفبق ػٍٝ اٌجغٍّخ  *       ". 
ِحّذ ثٓ ػجذ هللا"اٌزغ١ّخ   *       ". 

 .دخٛي ِىخ ٌٍطٛاف فٟ اٌؼبَ اٌّمجً *      
 .إٔٙبء اٌحشة ث١ّٕٙب *      

 .إػبدح وً ِٓ ر٘ت ِٓ ػٕذ اٌّششو١ٓ إ١ٌُٙ، ٚػذَ إػبدح وً ِٓ جبء ِٓ اٌّغ١ٍّٓ ػٕذ اٌىفبس *      
إثشاص أعٍٛة اٌشعٛي طٍٝ هللا ػ١ٍٗ ٚعٍُ  فٟ اٌحٛاس ٚأصشٖ فٟ رذث١ش االخزالف ث١ٕٗ طٍٝ هللا ػ١ٍٗ  -3

0.5)ٚعٍُ ٚث١ٓ ع١ًٙ  1ْ (ْ ٌج١بْ أعٍٛثٗ طٍٝ هللا ػ١ٍٗ ٚعٍُ ٚٔظف ٌألصش  
ٌٛال رٛاطً اٌشعٛي طٍٝ هللا ػ١ٍٗ ٚعٍُ ثشىً إ٠جبثٟ ِغ ع١ًٙ، اٌزٞ أثبْ ف١ٗ ػٓ رغبِحٗ ١ٌٚٓ  *    

جبٔجٗ، ٚحغٓ ِؼبٍِزٗ، ِغ اإللجبي ػ١ٍٗ ٚاٌظجش ػٍٝ ِٛلفٗ؛ ٌّب اعزطبع طٍٝ هللا ػ١ٍٗ ٚعٍُ رحم١ك 
 .اٌظٍح ٚضّبْ اٌغٍُ ٚاٌغالَ ث١ٓ اٌّغ١ٍّٓ ٚاٌّششو١ٓ

: اٌٛضؼ١خ اٌضب١ٔخ ☼   
 :اٌزؼج١ش ػٓ اٌّٛلف ِغ اٌزؼ١ًٍ -1 

اإلعالَ ٠حشَ ٔشش اإلشبػبد ٚاألخجبس اٌىبرثخ، ٠ٚحش ػٍٝ اٌزج١ٓ ِٓ اٌمٛي، ٚاٌزأوذ ِٓ طحزٗ ِٚظذال١زٗ * 



 

 

0.5ْ.ٚطالح١خ ٔششٖ  
0.5ْ. ِب رض١شٖ األخجبس اٌىبرثخ ِٓ فزٓ ٚاضطشاثبد، ٚرؤدٞ إ١ٌٗ ِٓ أضشاس ػٍٝ األفشاد ٚاٌجّبػبد:   اٌزؼ١ًٍ    

ٔظف ٔمطخ ٌىً ضبثظ): رحذ٠ذ ضبثط١ٓ ِٓ ضٛاثظ ٔمً اٌخجش -2  ). 
1ْ.(ٔمٍٗ وّب عّغ)اٌظذق /اٌزحمك/اٌزضجذ: ِٓ ضٛاثظ ٔمً اٌخجش *    

 :إثشاص أصش إشبػخ اٌخجش اٌىبرة ػٍٝ اٌظحخ إٌفغ١خ ٌٍّغزٍٙه ٚاٌزبجش -3 
 

ٚوٍٙب ٌٙب ...اٌزشو١ض ػٍٝ وْٛ األخجبس اٌىبرثخ رؤدٞ إٌٝ اٌفزٕخ ٚاٌمٍك ٚاٌشػت، ٚػذَ اٌطّأ١ٕٔخ ٚاٌخٛف *    
1ْ.آصبس عٍج١خ ػٍٝ اٌظحخ إٌفغ١خ   

 ☼ :اٌٛضؼ١خ اٌضبٌضخ

  ( ٔمطخ ٌٍّٛلف ٚٔظف ٌٍزؼ2/1ً١ٍ):رحذ٠ذ اٌّٛلف ِٓ رظشف عؼ١ذ، ِغ اٌزؼ١ًٍ -1 
أْ ٠ؼًٍ ِٛلفٗ ثشىً طح١ح ِٚٛافك /أْ ٠حذد ِٛلفٗ ِٓ ٌجٛء طذ٠مٗ إٌٝ اٌؼالط ثبٌزذخ١ٓ ٚاٌّخذساد  * 

 ٌٍششع
اٌّطٍٛة أسثؼخ، سثغ ٔمطخ ٌىً ٚاحذ)إثشاص أخطبس ِب ألذَ ػ١ٍٗ ِٓ اإلدِبْ ػٍٝ اٌّٛالغ اإلثبح١خ  -2  ). 
االٔحالي ِٓ ل١ُ اٌؼفخ/اٌظذ ػٓ روش هللا ٚػٓ اٌظالح : ِٓ ٘زٖ األخطبس  *   إصبسح /إشبػخ اٌفبحشخ / 

ضؼف اإل٠ّبْ/ ػذَ اٌزٛاطً ِغ ا٢خش٠ٓ / رىش٠ظ اٌؼضٌخ/اٌغشائض            1ْ 
    رمذ٠ُ ٔظ١حز١ٓ ٌّغبػذد -3 

                                           
لشاءح /اٌظحخ اٌحغٕخ/ اٌزّغه ثبٌم١ُ اإلعال١ِخ/اإلوضبس ِٓ اٌؼجبدح ٚاٌزوش ٚاٌذػبء: ِٓ إٌظبئح  *    

اٌظجش/اٌؼًّ اٌظبٌح/اٌمشآْ ... 

  ☼اٌٛضؼ١خ اٌشاثؼخ :

حشِبْ اثٕز١ّٙب ِٓ ِبي أث١ّٙب اٌزٞ رشوٗ ثؼذ اعزشٙبدٖ: رحذ٠ذ ِٛضٛع شىٜٛ اٌّشأح *                
                                                                                                      0.25ْ 

سثغ ٔمطخ ٌٍشوٓ،ٚسثغ ٌّب ٠مبثٍٗ ِٓ ػجبساد)أسوبْ اإلسس فٟ إٌبصٌخ  *      ). 
0.50ْعؼذ ثٓ اٌشث١غ : اٌّٛسس -       

0.50ْ (ػُ اٌجٕز١ٓ)األخ /اٌجٕزبْ/اٌضٚجخ: اٌٛاسس -       
0.50ْاٌّبي : اٌّٛسٚس أٚ اٌزشوخ -       

اٌؼُ)أْ ٌٍضٚجخ اٌضّٓ، ٌٍٚجٕز١ٓ اٌضٍض١ٓ، ٚألخ ا١ٌّذ : اٌحً اٌششػٟ ٘ٛ *   غ١ش لبثٍخ )اٌجبلٟ ثبٌزؼظ١ت  (
0.75ْ (ٌٍزجضٞء  

* رخظُ سثغ ٔمطخ ػٓ وً خطأ فٟ اٌىٍّخ أٚ فٟ حشف١ٓ فأوضش): االعزظٙبس ). 
٠ٛط١ىُ هللا فٟ أٚالدوُ ٌٍزوش ِضً حظ األٔض١١ٓ، فئْ وٓ ٔغبء ): ٠11مٛي رؼبٌٝ فٟ عٛسح إٌغبء ، ا٠٢خ   

فٛق اصٕز١ٓ فٍٙٓ صٍضب ِب رشن ٚإْ وبٔذ ٚاحذح فٍٙب إٌظف، ٚألث٠ٛٗ ٌىً ٚاحذ ِّٕٙب اٌغذط ِّب رشن إْ وبْ 
 ٌٗ ٌٚذ فئْ ٌُ ٠ىٓ ٌٗ ٌٚذ ٚٚسصٗ أثٛاٖ فألِٗ اٌضٍش

:اٌٛضؼ١خ اٌخبِغخ  إّجاص ٍسأىح :

 :رحذ٠ذ اٌّحجٛة، ِٚٓ حججٗ -1 
األخذ ألة، ٚاٌحبجت ٘ٛ األخ اٌشم١ك: اٌّحجٛثخ ٟ٘   .                              0.5ْ 

510.000=40.000-550.000: رظف١خ اٌزشوخ ِٓ اٌذ٠ْٛ -2                               0.5 ْ 
 2ْ                                                                                       رٛص٠غ اإلسس -3 

 510.000 6=3×2 2 األسهم الىرثت

 255.000 3=3×1 1 2/1 سوج

 أخ شقيق

 أخج شقيقت
 1 عصبت

2 

1 

170.000 

85.000 

 ن0.5 ن0.5 ن0.5 ن0.5 الىقط

  :تقرير لنشاط دىل مىضىع ☼☼☼



 

 

الخعبيز عه الزأي في الىشاط وأهميخه، ومقخزحاث لخطىيز وخائجه وحفعيلها": قيمت العفت في حهذيب الغزيشة . 

خطىاث كخابت الخقزيز: الىشطت  : 

ن1. الخعبيز عه الزأي في الىشاط -1   

ن1. أهميت الىشاط -2   

ن1. ححديد أهدافه -3   

ن1. مقخزحاث إلوجاحه -4   

 


