
 

 

 اٌضبٔٛيخ اٌزأ٘يٍيخ
 
 

 2/1: اٌظفذخ اٌٛدذح اٌزٛاطٍيخ ٚاٌظذيخٚاٌّبٌيخ 

سبعخ ٚٔظف : ِذح اإلٔجبص نمىذج انمراقبت انمستمرة  

 2:اٌّعبًِ ٚفك اإلؽبس اٌّشجعي 

انسنت األونــــــــــى جّيع اٌّسبٌه :اٌشعجخ 

 انتربيت اإلسالميت :انمادة 

 
 ثسُ هللا اٌشدّــــٓ اٌشديُ

 
,ٚصعذ عٍى أطذلبئه اسزّبسح في اٌّٛػٛع " جّيعب ػذ اٌزذخيٓ ٚاٌّخذساد " رذذ شعبس   

ٚرعبٌي اٌجعغ اآلخش عٓ اإلجبثخ اٌّٛػٛعيخ عٍى أسئٍزٙب ثً ,فٙبٌه إعشاع اٌجعغ ُِٕٙ عٕه 
ُِٕٙ ِٓ اعزجش سأيه اٌّخبٌف ٌشأيٗ أزمبطب ِٕٗ فؼجطذ ٔفسه ٚألجٍذ عٍيُٙ ِذبٚسا ثىالَ 

ٚيمِْٛٛ ثٛاجت ,ؽيت ٚثأدٌخ ششعيخ ٚعٍّيخ جعٍزُٙ يظذذْٛ سٍٛوُٙ اٌظذي اٌٛلبئي 
.إٌظيذخ ٌغيشُ٘   

 

:رأًِ اٌٛػعيخ صُ أجت عّب يٍي   
8ْ..................................................................................................اندروس اننظريت: أوال   

دذد اٌمؼيخ األسبسيخ اٌزي رطشدٙب اٌٛػعيخ                            . 1             
اٌّٛػٛعيخ  ـ   إٌظيذخ :   عشف اٌّفِٙٛيٓ األرييٓ .2             
اسزٕجؾ ِٓ اٌٛػعيخ اآلفبد اٌزى رعٛق اٌزٛاطً ٚرذذ ِٓ فعبٌيزخ.3             

             صُ طٕفٙب ٚفك خبٔزي اٌجذٚي اٌّٛاٌي 

 اٌعٛائك اٌسٍٛويخ اٌعٛائك إٌفسيخ

 
 
 
 

:    اسزذي عٍى اٌّؼبِيٓ اآلريخ ثٕظٛص ششعيخ . 4           
 

                   
           

 
 
 

         
 

ِبسأيه في اٌسٍٛوبد اٌزبٌيخ ِع اٌزعٍيً إٌّبست ؟.5     
                         أ ـ شخض يجيع اٌّخذساد ٌٍشجبة ِذعيب أٔٗ ال يججش أدذا عٍى 

.                          ششائٙب ِٕٗ   
                        ة ـ شخض يجب٘ذ ٔفسٗ ٚيغبٌت ٔٛاصع اٌشش فيٙب ثبإلجزٙبد في

                             اٌعًّ اٌظبٌخ 
2ْ.............................................................................................................انتطبيقاث: ثانيا    

 
                       

 
 
 
 

          
.                                                                     عيٓ اٌمؼيخ األسبسيخ ٌٍٕض . 1                        
.عٍك عٍى اٌىيفيخ اٌزي دثش ثٙب اٌظذبثخ اخزالفُٙ .2                          

 

 اٌّؼبِيٓ اٌذٌيً اٌششعي إٌّبست

 
أ ـ اإلسزجبثخ ٌمٛاعذ اٌظذخ اٌعبِخ عّال 

 طبٌذب ِٚخبٌفزٙب فسبدا ٚإفسبدا
 

 
دش اٌّؤِٕيٓ عٍى اإلٔفبق ألُٔٙ ِجشد 

 ٚوالء ٚٔٛاة في اٌّبي

 
:لبي إٌجي طٍـــــــــى ٌٕب ٌّب سجع ِٓ األدضاة :عٓ اثٓ عّش سػي هللا عٕٗ لبي  

فمبي ,فأدسن ثعؼُٙ اٌعظشفي اٌطشيك,اليظٍيٓ أدذ اٌعظش إال في ثٕي لشيؼخ"
فزوش ٌٍٕجي.ٌُ يشد ِٕب رٌه,ثً ٔظٍي:ٚلبي ثعؼُٙ,الٔظٍي دزى ٔأريٙب:ثعؼُٙ  

"  طٍــــــــــــى فٍُ يعٕف ٚادذا ُِٕٙ   
                                      

لمزيد من دروس، ملخصات، امتحانات... موقع قلمي

www.9alami.com


 

 

لبئّخ ِٓ األسئٍخ اٌّزٕٛعخ رجيت عٕٙب فئخ ِٓ إٌبط ٌٙب طٍخ ثّٛػٛع اٌجذش ليذ اٌذساسخ: اإلسزّبسح ٘ي  
.        
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 2/2: اٌظفذخ اٌٛدذح اٌزٛاطٍيخ ٚاٌظذيخٚاٌّبٌيخ 

سبعخ ٚٔظف : ِذح اإلٔجبص نمىذج انمراقبت انمستمرة 

 2:اٌّعبًِ ٚفك اإلؽبس اٌّشجعي 

انسنت األونــــــــــى جّيع اٌّسبٌه :اٌشعجخ 

 انتربيت اإلسالميت :انمادة 

 
 

4ْ............................................................................................................األنشطــــــــت:ثانثا   
"أّ٘يخاٌذٛاس في ديبرٕب"                           ثعذ أْ رعزس عٍى أطذلبئه اسزذعبء شخظيخ ِزخظظخفي   

.                            رُ الزشاده ٌٙزٖ اٌّّٙخ  ٌجذيزه ٚإٌّبِه ثبٌّذبٚس األسبسيخٌٙزا اٌّٛػٛع   
أوزت في خّسخ أسطش رمشيشا ٚطفيب ٌّشادً,                          عٍى ػٛء ٘زٖ اٌزجشثخ اٌّزّيضح   

.                           إٔجبصن ٘زا اٌعًّ ِع ثبلي اٌّىٍفيٓ ثٙزا إٌشبؽ   
 

 
6ْ..........................................................................................................انفرائــــــــض:رابعا   

يذجت فيٙب ٚاسس ثمٛح اٌمشاثـــــــخ,افزشع ِسأٌخ إسصيخ ِٓ سجعخ ٚسصخ ٌٙبٌىخ ال أطً ٌٙب .1     
ٚرٌه ثًّء فشاغبد اٌجــــذٚي .36ٚرظذخ ثعذ اٌزأطيً ة ,                      ٚٚاسصخ ثبسزىّبي غيش٘ب ٌٍضٍضيٓ  

:                     ِع ِشاعبح اٌّعطيبد اٌٛاسدح فيٗ   
 

36:اٌزظذيخ  :اٌزأطيً  د.س اٌٛسصخ إسصُٙ   
......... ......... ......... ......... 1 
.......... .......... 
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.......... 2 
.......... .......... .......... 3 
......... ......... ......... 4 
 5 ......... ح ......... .........
......... ......... ......... ......... 6 
 7 اثٓ اٌعُ ألة ح ......... .........

                 
:          أٔجض اٌّسأٌخ اآلريخ ٚاعؾ وً ٚاسس دمٗ . 2   

ِخٍفخ رشوخ,ٚعُ شميك ,ٚأخزيٓ ألة, ٚأَ , ٚثٕذ إثٓ ,                              ٍ٘ىذ اِشأح عٓ صٚط   
دسّ٘ب57931: رعٍك ثٙب ديْٛ ِٛصمخ ٌٍعجبد ثّب ِجّٛعٗ .   دسّ٘ب 180 000:                              رمذس ة   

وّــــب,ٚوبٔذ لذ أٚطذ في ديبرٙب ٌغيش اٌٛاسس ثبٌسذط ,دسّ٘ب 2597                             وٍف رجٙيض٘ب   
.دسّ٘ب 4272:                             رجضذ في رِزٙب ٚديعخ ة   

 

:........اٌزظذيخ إٌظيت ثبٌذسُ٘ : ........اٌزأطيً   اٌٛسصخ إسصُٙ 

...... ...... ...... ...... 
 صٚط

 

...... ...... ...... ...... 
 ثٕذ إثٓ

 

...... ...... ...... ...... 
 األ َ

 

...... ...... ...... ...... 
 أخزبْ ألة

 

...... ...... ...... ...... 
 عُ ش

 



 

 

  
.تنقم جميع انجداول إنى ورقت انتحرير مع انحفاظ عهى شكهها أفقيا وعمىديا:مالحظت   

"ٚهللا ٚساء اٌمظذ                                                                                                               "  

 


