
ثسٌ هللا اىشحَبُ اىشحٌٞ 

 

    اىضبّ٘ٝخ اىزإٔٞيٞخ  

 

    ٍبدح اىزشثٞخ اإلسالٍٞخ 

 ـ 1    اىفشع اىنزبثٜ سقٌ ـ 

          اىذٗسح األٗىٚ

:................................      األسزبرح       

أٗىٚ ثنبى٘سٝب :      اىَسز٘ٙ      

سبػخ ٗاحذح :      ٍذح اإلّجبص   

 

   سيٌ األسئيخ 

 اىزْقٞظ 

 معالجة اإلشكالية: أوال 

الوضعية التقويمية         

 

ثذأد ٍشبسمخ طذٝقل ػيٜ رزشاجغ فٜ اىقسٌ ، سأىزٔ ػِ اىسجت ، أجبثل ثأّٔ ال ٝسزطٞغ اىز٘اطو ٍغ      

 أطذقبئٔ؛ فنو ّقبش أٗ ح٘اس ثٌْٖٞ إال ْٗٝزٖٜ ثجذاه ّٗضاع  ، ٗميَب أثذٙ سأٝٔ فٜ ٍسأىخ ٍب إال ٗقبطؼٔ  

فزمشرٔ ثأُ االخزالف ثِٞ اىجشش أٍش طجٞؼٜ ٗأُ اإلّسبُ ْٝجغٜ أُ . أطذقبءٓ ٗارَٖ٘ٓ ثإسادح االسزٖضاء ثٌٖ 

 ٝظجش ٗٝزحَو أرٙ اىغٞش ٗٝحبٗه اىجحش فٜ مٞفٞخ رذثٞش اخزالفٔ ٍؼٌٖ   رحقٞقب ىفشٝضخ اىزؼبسف ٗرقيٞال ٍِ 

. اىخظٍ٘بد ٗاىْضاػبد

 

: رأٍو اى٘ضؼٞخ جٞذا صٌ أجت ػِ األسئيخ اىزبىٞخ

.   ـ حذد ٍفًٖ٘ ٍب رحزٔ خظ 1

.  ـ  اسزخشط ٍِ اى٘ضؼٞخ اىزقَ٘ٝٞخ ػبئقِٞ ٍِ ػ٘ائق اىز٘اطو 2

.  ـ ٍٞض ثِٞ اىح٘اس ٗاىجذه 3

.  ـ ارمش ٍشرنضِٝ ٍِ ٍشرنضاد اىح٘اس اىسيٌٞ 4

.  ـ اسزذه ػيٚ مو ٗاحذ ٍَْٖب ثْض ششػٜ ٍْبست 5

 ( إجشاءاد3 ) ـ ى٘ مْذ ٍنبُ ػيٜ ، ٍب ٕٜ اإلجشاءاد اىزٜ سززخزٕب ىزذثٞش اخزالفل ٍغ أطذقبئل داخو اىقسٌ 6

.  ـ اسزخيض ض٘اثظ اىز٘اطو ٍِ خاله اىْظ٘ص اىششػٞخ فٜ اىجذٗه أسفي7ٔ

ض٘اثظ اىز٘اطو اىْظ٘ص 

ٍب أّذ ثَحذس قٍ٘ب حذٝضب  : ػِ ػجذ هللا ثِ ٍسؼ٘د سضٜ هللا ػْٔ قبه 

أخشجٔ ٍسيٌ فٜ طحٞحٔ . ال رجيغٔ ػق٘ىٌٖ إال مبُ ىجؼضٌٖ فزْخ 

 

فجَب سحَخ ٍِ هللا ىْذ ىٌٖ ٗى٘ مْذ فظب غيٞظ اىقيت : قبه رؼبىٚ 

 الّفض٘ا ٍِ ح٘ىل فبػف ػٌْٖ ٗاسزغفش ىٌٖ ٗشبٗسٌٕ فٜ األٍش 

( 159أه ػَشاُ ـ  )                                                           . 

 

( 3اىظف ـ ). ٝب أٖٝب اىزِٝ آٍْ٘ا ىٌ رق٘ىُ٘ ٍب ال رفؼيُ٘ : قبه رؼبىٚ
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1.5 ُ 

 

 

 

1.5 ُ 

دراسة النصوص : ثانيا 

ال ٝظيِٞ أحذ اىؼظش إال : قبه اىْجٜ طيٚ هللا ػيٞٔ ٗسيٌ ًٝ٘ األحضاة :   ػِ اثِ ػَش سضٜ هللا ػَْٖب قبه

ال ّظيٜ حزٚ ّأرٖٞب ، ٗقبه ثؼضٌٖ ، ثو :  فٜ ثْٜ قشٝضخ ، فأدسك ثؼضٌٖ اىؼظش فٜ اىطشٝق، فقبه ثؼضٌٖ 

. فزمش رىل ىيْجٜ طيٚ هللا ػيٞٔ ٗسيٌ فيٌ ٝؼْف ٗاحذا ٌٍْٖ . ّظيٜ ىٌ ٝشد ٍْب رىل

.                                                                                              أخشجٔ اإلٍبً اىجخبسٛ فٜ طحٞحٔ

.  ـ حذد اىقضٞخ اىَح٘سٝخ ىيْض1

.  ـ ٗضح ٍِ خاله اىحذٝش سجت اخزالف اىظحبثخ 2

.  ـ أثشص سأٝل فٜ اىطشٝقخ اىزٜ دثشٗا ثٖب اخزالفٌٖ 3
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االستثمار والتوثيق : ثالثا 

ٗٗقغ ػيٞل  " أصش اىح٘اس فٜ اىؼالقبد االجزَبػٞخ "  ّظَذ ثزؼبُٗ ٍغ صٍالئل فٜ اىقسٌ ّذٗح ح٘ه ٍ٘ض٘ع 

 .   المسيراالخزٞبس ىزقً٘ ثذٗس

.  ٕزٓ اىََٖخإلنجازامزت رقشٝشا فٜ حذٗد صَبّٞخ أسطش ٝزضَِ اإلشبسح إىٚ ٍب قَذ ثٔ 

 

4 ُ 

 ُ 2                              اىذقخ فٜ اىزؼجٞش ٗرْظٌٞ اى٘سقخ 
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