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انًإشزات

انًعاييز

يقياس ئسُاد
األعذاد

* تىافق انًُتىج يع انًىظىع:
انتالؤو يع

رٕفّك انزهًٛز ف ٙإثشاص انكٛفّٛخ انزٚ ٙغبػذ ثٓب انفٓى انظ

انًىظىع

رذشّس اإلَغبٌ ٔرذمٛك فبػهّٛزّ ف ٙانكٌٕ

ثج ٙنهفؼم اإلَغبَ ٙػهٗ
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*دسٍ انتصزّف في السُّذ فهًا وتىظيفا :
اعزضًبس انًؼهٕيبد ٔاألفكبس انٕاسدح ف ٙانغُذ ثًب ٚغبػذ ػهٗ طشق انًٕضٕع
ٔيؼبنجزّ
* سالية انًعاييٍ انًقذّية :
 ثٛبٌ دضٕس األعجبة ف ٙانفؼم اإلَغبَ ٙػجش االعزئُبط ثبنطشح انششذ٘ نهًغأنخ انٕػ ٙثأٌّ انفٓى انغجج ٙنهفؼم اإلَغبَٕٚ ٙجّّ انًغزخهف إنٗ انكٌٕ نٛكشف داخهّػٍ انمٕاَ ٍٛانز ٙرذكًّ .
 ثبكزشبف اإلَغبٌ نٓزِ انمٕاَٚ ٍٛزذشّس يٍ ػذّح يؼٛمبد كبَذ ركجّم دشّٚزّ يضم :انزفغٛش انخشاف ٙنهظٕاْش انكَٕٛخ  ،رمذٚظ األٔنٛبء انصبنذ..... ٍٛ
سالية
انًعهىيات

انفٓى انغجج ّٙنهفؼم اإلَغبَ: ٙ○ ٚذفغ انًغزخهف إنٗ َجز انخًٕل ٔانغهجّٛخ
○ ٚخهّصّ يٍ انفشدّٚخ ٔاألَبَّٛخ
○ ٚفزخ أيبيّ آفبلب ٔاعؼخ نهزفكٛش ٔانجذش ٔاإلثذاع لصذ رذمٛك يؼبَٙ
خالفزّ ف ٙانكٌٕ
○ ٚؼط ٙنهؼمم يكبَزّ انز ٙخُهك يٍ أجهٓب .
*تًثّم انًصطهخات و انًفاهيى انًتّصهة بانًىظىع :
انغججّٛخ  ،انًٕاربح ،االلزشاٌ ،انزّذشّس ،انفبػهّٛخ  ،االعزخالف  ،انذشّٚخ  ،االخزٛبس ،
انزٕكّم  ،انغّؼ ، ٙاألخز ثبألعجبة  ،اإلثذاع  ،اإلسادح  ،انمضبء  ،انمذس
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* تذكّى انتهًيذ في انهّغة انًستخذية رسًا وتزكيبا .
* تذعيى األفكار و تأييذها بشىاهذ َقهيّة و/أو أدنّة عقهيّة و/أو أيثهة واقعيّة:
 اعزذضبس آٚبد ٔ  /أٔ أدبدٚش دٕل ضشٔسح األخز ثبألعجبة :انبزهُة
و
اإلستذالل

لبل رؼبنٗ" إٌّ اهلل ال ٚغّٛش يب ثمٕو دزّٗ ٚغّٛشٔا يب ثأَفغٓى "

انشّػذ 11

" فهًّب صاغٕا أصاؽ اهلل لهٕثٓى " انصّف 5
ال ٔأَضل نّ دٔاء فزذأٔا"
لبل سعٕل اهلل صهّٗ اهلل ػهٔ ّٛعهّى "يب أَضل اهلل داء إ ّ
ٔ لبل أٚضب " اػمهٓب ٔ رٕكّم"
 رمذٚى أيضهخ ٔالؼّٛخ يضم  :يغبًْخ انؼهٕو ٔ انًؼبسف ف ٙانذذّ يٍ آصبس انكٕاسسانطجٛؼّٛخ ٔ انًشاكم انصذّٛخ ػهٗ اإلَغبٌ
 أثٛبد شؼشٚخ يضم ○ :إرا انشؼت ٕٚيب أساد انذٛبح فال ثذّ أٌ ٚغزجٛت انمذس-----------رذاَذ ألبصْ ٔ ّٛبٌ أشّذِ
○ٔإَّ ٙإرا ثبششد أيشا أسٚذِ
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انًإشزات

انًعاييز

يقياس ئسُاد
األعذاد

*حسٍ انتذرّج في عزض انًعاييٍ و تُظيًها :
 أٌ ٚزضًٍّ انزذشٚش :أ) يقذّية ٚ :ؼزُٗ فٓٛب ثـ :
 رذذٚذ اإلطبس انؼبو انز٘ رزُضّل ف ّٛاإلشكبنّٛخ انًطشٔدخ يضبل:□ انجذش ف ٙدشّٚخ انفؼم اإلَغبَ ٙيشغم إَغبَ ٙلذٚى
□ رُبٔل انفكش اإلعالي ٙانمذٚى ْزِ انًغأنخ كاليٛب ٔفهغفٛب.
 ضجط انًشغم انشئٛظ  :إنٗ أّ٘ يذٖ ًٚكٍ نهفٓى انغجج ٙنهفؼم اإلَغبَ ٙرذشٚشاإلَغبٌ ٔرذمٛك فبػهّٛزّ ؟
وظىح

 -رفشٚغ انًٕضٕع إنٗ ػُبصش

انًُهح

ب) انجىهز ٚ :ؼزُٗ ف ّٛثـ :
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 انفٓى انغجج ٙنمفؼم اإلَغبَٙ دٔس ْزا انفٓى ف ٙرذشٚش اإلَغبٌ دٔس ْزا انفٓى ف ٙرذمٛك فبػهٛخ اإلَغبٌ ف ٙانكٌٕج) انخاتًة  :رزضًٍّ:
 دصٛهخ انُزبئج انًزٕصّم إنٓٛب ( اإلشبسح إنٗ أًْٛخ انفٓى انغجج ٙف ٙرذمٛكَٓضخ انًغهً ٍٛانًؼبصشح )
 -فزخ انًٕضٕع ػهٗ أفك جذٚذ

 ( :إنٗ أّ٘ و دٖ اعزطبع انًغهى انٕٛو األخز

ٔ ٙانجُبء انذضبس٘ ).
ثأعجبة انزمذّو ٔانشل ّ
*تُاسق األفكار وارتباغ بععها ببعط
طزافة األفكار

*رمذٚى إضبفبد َٕػّٛخ رؼكظ ػًك رًضّم انزهًٛز ألًّْٛخ انفٓى انغجج ٙف ٙرذشٚش
اإلَغبٌ ٔفبػهّٛزّ ف ٙانكٌٕ
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