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 ىديـحـعـسـووـلكـح العـرتيح الال
 وزارج الـتعـلـيـن

 توحافظح الطائف للتعليناإلدارج العاهح 
 

 الشؤوى التعليويح )تٌاخ(
 إدارج اإلشراف الترتىي

 (2ًوىذج )
 

1 

 

املهاراخ التي يتطلة استعادتها هع الطالب يف تدايح العام الدراسي  املرحلح الصف  املادج م
 قثل تدريس املقرر اجلديد 

 االترذائ١ح اٌشاتغ ذٛز١ذ   .1

 ٚاٌصفاخاالعّاء  –اال١ٌ٘ٛح – اٌشتٛت١حاٌر١ّض ت١ٓ أٛاع اٌرٛز١ذ ) -1
 أٛاع اٌؼثادج ذسذ٠ذ -2
 اٌشزّٓ. اٌثص١ش. اٌمذ٠ش. اٌسغٕٝ هللا اعّاء تؼط ِؼٕٝ -3
 ٚاٌصفاخ االعّاء ِٓ ٚإٌّفٟ اٌّثثداٌرؼشف ػٍٝ  -4
 اٌرٛز١ذ( –اٌششن  –اٌر١ّض ت١ٓ اٌّفا١ُ٘ اٌؼم١ذ٠ح )  اٌؼثادج  -5
 االصغش   ذؼش٠ف ٚزىّح ( –أٛاع اٌششن ) االوثش  - 6

 االترذائ١ح اٌشاتغ اٌفمٗ ٚاٌغٍٛن   .2

 إٌدظ( –فعً اٌطٙاسج ) اٌطٙٛس  -1
 اٌرطث١ك اٌؼٍّٟ ٌٍٛظٛء (ٔٛالعٗ -عٕٕٗ –اٌٛظٛء )فشٚظح -2
 . اٌصالج فٟ ٚاٌٛاخثاخ األسواْ ذطث١ك ػٍٝ اٌطاٌثاخ ذذس٠ة -3

 االخرالف ٚأٚخٗ اٌشثح أٚخٗ)  ت١اْ ز١ث ِٓ ٚٚاخثاذٙا اٌصالج اسواْ ت١ٓ اٌّماسٔح-4

 ذسذ٠ذ أٚلاخ اٌصالج اٌّفشٚظح ِٚرٝ ٠ىْٛ لعاء اٌفائ١ح -5
 ِؼا١ٔٙا ٚت١اْ اٌفاذسح عٛسج تفعً اٌرؼش٠ف -6
 اٌصالج تؼذ ذماي اٌرٟ األرواس زفع -7

3.  
اٌسذ٠ث 
 االترذائ١ح  اٌشاتغ  ٚاٌغ١شج 

 اٚالدٖ ( –أٚصافٗ –إٌثٟ ) اعّائٗ  -1
 ِؼشفح اِٙاخ اٌّؤ١ِٕٓ -2
 ِسثح أً٘ ت١د إٌثٟ -3
 صٛس ِٓ ٘ذٞ إٌثٟ . -4

 االترذائ١ح اٌخاِظ  ذٛز١ذ   .4

 ٚأ١ّ٘رٗ (  –اٌؼٍُ اٌزٞ ٠دة ذؼٍّح ) فعٍٗ  -1
 اٌذػٛج اٌٝ اٌرٛز١ذ ٚاٌصثش ػٍٝ االرٜ فٟ عث١ً هللا . -2
 ٔث١ٗ ( ِؼشفح اٌؼثذ –ِؼشفح اٌؼثذ د٠ٕح  -.) ِؼشفح هللا ٚدالئً ِؼشفرٗ ِؼشفح االصٛي اٌثالثح  3 

 ت١اْ ِؼٕٟ ) اٌشٙادذاْ (  -ِؼشفح   اسواْ االعالَ  -4
 اٌر١ّض ت١ٓ ِشاذة اال٠ّاْ ٚاالزغاْ -5
 ٚد١ٌٍٙا ِٚؼا١ٔٙا اال٠ّاْ أسواْ روش -6
 ٚدسخاذٗ االزغاْ ِؼٕٝ ت١اْ -7

 االترذائ١ح اٌخاِظ اٌفمٗ ٚاٌغٍٛن   .5

 زىُ االراْ ٚااللاِح   -1
 ( ِىشٚ٘اذٙا  صفرٙا عٕٕٙا ٚ –ِىأرٙا  ) اٌصالج -2
 . أزىاِٙا ٚأُ٘ ٚزىّٙا ٚأ١ّ٘رٙا اٌدّاػح صالج فعً ِؼشفح -2 -3
 .ٚأعثاتٗ صفرٗ اٌغٙٛ عدٛد زىُ  -4
 . ٚد١ٌٍٗ اٌّش٠ط صالج صفح -5
 . اٌفائرح ٚلعاء اٌّغثٛق صالج أزىاَ -7
 ِٕٙا صالج اٌرطٛع  . اٌصالج فٟ ػٕٙا إٌّٟٙ األٚلاخ -8

اٌسذ٠ث   .6
 االترذائ١ح  اٌخاِظ ٚاٌغ١شج

 ٚإذثاػٗ ِٚسثرٗ اٌغالَ ٚ اٌصالج ػ١ٍٗ اٌشعٛي ذصذ٠ك -1
  اٌطاٌثاخ ٔفٛط تٗ ٠ٙزب تّا  اٌغالَ ػ١ٍٗ اٌشعٛي تغ١شج اٌرأعٟ -2
 . اإلعالِٟ اٌذ٠ٓ ِٓ إٌث٠ٛح اٌغٕح ِىأح ػٍٝ اٌطاٌثاخ ذؼشف -3
 اٌصساتح ز١اج ِٓ صٛس تّٕالشح عٍٛوٙٓ ٚذؼذ٠ً اٌطاٌثاخ ثمافح ص٠ادج-4

  ػ١ٍُٙ هللا سظٛاْ
  إٌث٠ٛح اٌغ١شج خالي ِٓ ز١اذُٙ فٟ ٘اِح ششػ١ح أزىاَ اورشاف -5
 . ٚعٍٛو١ح ذشت٠ٛح لٛاػذ ِٓ إٌثٛٞ اٌٙذٞ فٟ ِا إٌٝ اٌطاٌثاخ ذٛخ١ٗ -6
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 االترذائ١ح  اٌغادط اٌرٛز١ذ  .7

 اٌر١ّض ت١ٓ شؼة ٚٔٛالط اال٠ّاْ -1
 إٌفاق  –اٌىفش  –اٌر١ّض ت١ٓ أٛاع اٌششن  -2
   تزٌه ذغ١ّرُٙ ٚعثة ٚاٌدّاػح اٌغٕح أً٘ ِٕٙح ذؼش٠ف-3
 اٌؼم١ذج فٟ ٚاٌدّاػح اٌغٕح أً٘ ِٕٙح ذٛظ١ر-4
 ائّح اٌّغ١ٍّٓ ( –اٌخٍفاء  –اً٘ اٌث١د  –صٚخاذٗ  –) اٌشعٛي  ٖاٌٛاخة ػٍٝ اٌّغٍُ ذدا -5
  أٔىشٖ ِٓ ٚزىُ تٗ اإل٠ّاْ ٚثّشج ٚزىّٗ ا٢خش تا١ٌَٛ اإل٠ّاْ ِؼٕٝ -6
أزٛاي ٠َٛ  –اٌمثش ٚٔؼ١ّٗ  لرٕٗ – ٚػالِاذٙا  ٚٚلرٙا تاٌغاػح:  اٌّشاد-7

 اٌم١اِح
 ( ششٚغٙا/  زىّٙا/  أٔٛاػٙا/  ِؼٕا٘ا)  ٌشفاػحا-8
 ٚأٍ٘ٙا ِٚىأٙا تإٌاس - ٔؼ١ّٙا ٚأػظُ ٚأٍ٘ٙا ِٚىأٙا تاٌدٕح اٌّشاد ذؼش٠ف-9

 االترذائ١ح  اٌغادط اٌفمٗ ٚاٌغٍٛن   .8

 اٌدٕائض (  –االعرغماء  –اٌؼ١ذ٠ٓ –زىُ صالج   )  اٌدّؼح  -1
 .اٌغٕح ِٓ اإلعالَ أسواْ ػٍٝ االعرذالي -2
 االِٛاي اٌرٟ ذخشج ف١ٙا اٌضواج . –ِصاسف اٌضواج  -3
 اٌضواج ِٕغ خضاء روش -4
 .اٌّششٚػح اٌّغ١ٍّٓ أػ١اد روش -5
 .اٌؼًّ لثٛي ششٚغ ت١اْ -6
 (.اٌرطٛع) ِؼٕٝ ذٛظ١ر -7
 .سِعاْ شٙش فعً ػٍٝ االعرذالي -9

 .اٌسغٕٝ تأعّائٗ هلل اٌرؼثذ و١ف١ح ششذ - 11
 االزشاَ ( –ٚاخثاذّٙا  –اسوأّٙا  –) ِٛال١رّٙا .اٌسح ٚاٌؼّشج - 11

اٌسذ٠ث   .9
 االترذائ١ح اٌغادط ٚاٌغ١شج 

  ذٛظ١ر ِؼٕٝ اٌّؼدضج ـ )اإل٠ّاْ تٙا ـ ذؼذاد تؼط ِٓ ِؼدضاخ إٌثٟ  -1
 ـ اإل٠ّاْ تٙا إ٠ّأا ذاِاً ـ أٔٙا ِٕسح ٚاصطفاء ِٓ هللا .  

 ٚسزّرٗ تأِرٗ ت١اْ فعً إٌثٟ  -2

 ) اٌثزي ٌٚؼطاء ـ اٌٛلف ـ اٌسث ػٍٝ اٌؼًّ اٌرطٛػٟفٟ   ٚأصساتٗ االلرذاء تإٌثٟ  -3

 ذٛظ١ر أعثاب زفع هللا ٌٍؼثذ ٚ زم١مح اٌشظا تاٌمعاء ٚ اٌمذس    -4    
 ٚٚخٛب االلرذاء تٗ   ذٛخ١ٗ اٌطاٌثح ٌثّشاخ ِسثح اٌشعٛي  -5
 ِٚٛاغٕٙا اسشاد اٌطاٌثاخ ٌفعً اٌصالج ٚاٌغالَ ػٍٝ إٌثٟ  -6
 ٚػاللرٙا تّسثح اٌشعٛي ٚاٌصساتح   ت١اْ ِٕضٌح آي اٌث١د -7

11.  

 اٌرٛز١ذ
 
 
 
 

االٚي 
 اٌّرٛعطح ِرٛعػ

 فعً اٌرٛز١ذ ٚا١ّ٘رٗ   -1
 اٌّؼرمذاخ اٌفاعذج اٌرٟ ذعاد اٌرٛز١ذ. -2
 اٌشٙادذاْ ِٚؼٕاّ٘ا  -3
 أٔٛاػٗ ٚخطشٖ ( –زم١مح اٌششن  -4
 زّا٠ح إٌثٟ ٌٍرٛز١ذ ٚعذ اٌطشق اٌّٛصٍح اٌٝ اٌششن  -

11.  
 اٌفمٗ 
 
 

االٚي 
 اٌّرٛعطح ِرٛعػ

 اٌّغر ػٍٝ اٌسٛائً  –ازىاَ إٌداعح  -1
 األسواْ ٚاٌٛاخثاخ ٚاٌششٚغ ٚاٌغٕٓاٌرفش٠ك ت١ٓ  -2
 ٚصف صالج االػزاس -3
 االزىاَ اٌششػ١ح اٌّرؼٍمح تاٌدٕائض4
 ذسذ٠ذ األزىاَ اٌرى١ٍف١ح ِٚؼشفح ِرشدافرٙا -5
 ِؼشفح االزىاَ اٌخاصح تأزٛاي اإلِاَ ٚاٌّأَِٛ -6

 تأِرٗػٕا٠ح إٌثٟ اٌرؼشف ػٍٝ  -1 اٌّرٛعطحاالٚي  اٌسذ٠ث   .12
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 فٟ ز١اج اٌّغٍُاالرواس ت١اْ فٛائذ -2 ِرٛعػ
 اٌصسثح ٚزغٓ اٌخٍك فعً  -3
 صفاخ إٌّافم١ٓ ٚاٌرسز٠ش ِٕٙا  ت١اْ -4
 ٚا١ّ٘رٙا  صٍح اٌشزُفعً  -5

13.  

اٌثأٟ  اٌرٛز١ذ 
 اٌّرٛعطح  ِرٛعػ

 ػثاداخ ٚلغ ف١ٙا اٌششن اٌرؼشف  -1
 اٌشفاػح ٚالغاِٙا ت١اْ ِؼٕٟ  -2
 اٌش٠اء ٚخطشج ػٍٝ اٌفشد ٚاٌّدرّغ اٌرؼشف ػٍٝ  -3
 اٌرط١ش  –اٌر١ّض ت١ٓ اٌفأي  -4
 زىُ إخاتح ِٓ عأي تاهلل اٚ اعرؼار -5
 اٌششن فٟ األٌفاظ ٚلٛع   -6

14.  

اٌثأٟ  اٌفمٗ
 اٌّرٛعطح ِرٛعػ

 االِٛاي اٌرٟ ذدة ف١ٙا ( –ششٚغٙا  –اٌضواج )زىّٙا  -1
 زىُ اٌص١اَ ٚششٚغٗ  -2
 اٌفشق ت١ٓ اٌفشض ٚإٌفً  -3
 ِٚغرسثاخ اٌص١اَ ( -ِفغذاخ اٌص١اَ  -4
 األظس١ح ( –اٌسح ٚاٌؼّشج ) اٌٙذٜ  -5
   ِؼٕٝ اٌؼم١مح ٚأزىاِٙا -6

15.  

اٌثأٟ  اٌسذ٠ث 
 اٌّرٛعطح ِرٛعػ

 اٌرٛوً ػٍٝ هللا(زغٓ اٌظٓ تاهلل  -اٌشخاء–) اٌخٛف صٛس ِٓ اػّاي اٌمٍٛب  -1
 فعً اٌصالج ٚلشاءج اٌمشاْ  -2
 اِثٍح ِٓ اخالق ٚعٍٛن سغة االعالَ ف١ٙاظشب  -3
 اِثٍح ِٓ اخالق ٚعٍٛن ٔٙٝ االعالَ ػٕٙا روش  -4

16.  

اٌثاٌث  اٌرٛز١ذ
 اٌّرٛعطح  ِرٛعػ

 . تٗ اإل٠ّاْ ٚثّشج ٚزىّٗ اال٠ّاْ تاٌمذسِؼٕٟ  -1
 زىُ اٌغسش ٚأٛاػٗ ت١اْ  -2
 االعرٙضاء تاٌذ٠ٓ  ِٓ  صٛسذؼذاد -3
 االٌساد فٟ أعّاء اٌسغٕٟ -4
 ٚعٛء اٌظٓ تاهلل ِٓ ز١ث االعثاب ٚاٌسىّحاٌفشق ت١ٓ زغٓ اٌظٓ تاهلل  -5
 اٌّماسٔح ت١ٓ ِىش هللا ٚاالِٓ ِٓ ِىش هللا   -6
 ا١ّ٘ح اٌرساوُ اٌٝ ششع هللا  -7

11.  

اٌثاٌث  اٌفمٗ
 اٌّرٛعطح ِرٛعػ 

 االزىاَ اٌّرؼٍمح تاالغؼّح ٚاألششتح -1
 زىُ اٌزواج  ٚ غؼاَ غ١ش اٌّغ١ٍّٓ -2
 االزىاَ اٌّرؼٍمح تاٌص١ذ -3
 ذ١ّض اٌسالي ِٓ اٌسشاَ فٟ اٌطؼاَ  -4
 ِؼشفح أزىاَ اٌٍثاط ٚاٌض٠ٕح فٟ ظٛء أزىاَ اٌشش٠ؼح  -5
 )إٌزٚس ٚاال٠ّاْ(  . اٌرى١ٍف١ح ِٚشادفرٙاذسذ٠ذ األزىاَ  -6
 ازىاَ اٌدٙاد  -7

11.  

 اٌثا٠ٛٔح  1 ٗفم

 ٚاٌفمٗ اٌشش٠ؼح ت١ٓ اٌفشق-1
 ازىاَ ِرؼٍمح تإٌىاذ  -2
  ٚذٕظ١ّٗ إٌغً ذسذ٠ذ ت١ٓ اٌفشق -3
  اٌخٍغ ٚت١ٓ ت١ٕٗ اٌفشق,  اٌطالق أزىاَ ذٛظ١ر -4
  اٌؼذج أزىاَ ت١اْ  -5
  اٌث١غ فٟ اٌخ١اس,  اٌث١غ ششٚغ ذسذ٠ذ -6
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املهاراخ التي يتطلة استعادتها هع الطالب يف تدايح العام الدراسي  املرحلح الصف  املادج م
 قثل تدريس املقرر اجلديد 

  اٌّؼاصشج اٌّؼاِالخ فٟ اٌغشس ذطث١ماخ روش -7
  اٌششواخ أٔٛاعاٌر١ّض ت١ٓ  -8

 اٌثغٟ ٚزذ اٌسشاتح زذ ت١ٓ اٌفشق ت١اْ -9

11.  

 اٌثا٠ٛٔح  2فمٗ 

والعقود  الديون توثيق في جديدة معارف اكتساب مهارة -1-. 

االحكام المتعلقة بالتركات والوصايا -2  

وأركان وموانع شروط من به يتعلق ما معرفة خالل من اإلرث تقسيم مهارة . -3 

منهم كال ونصيب والوارثون اإلرث ألنواع التقصي مهارة . .4-  

الشرعي النص في األلفاظ دالالت بين التمييز -5  

22.  

 اٌثا٠ٛٔح  1زذ٠ث 

 . اٌس١اذ١ح ٚعٍُ ػ١ٍٗ هللا صٍٝ اٌشعٛي عٍٛو١اخ ذطث١ك -1

 . اٌىش٠ُ اٌمشآْ ِغ إٌث٠ٛح اٌغٕح ازٛاي ت١اْ  -2

 . إٌث٠ٛح اٌغٕح ِٕىشٞ ِضاػُ ػٍٝ اٌشد ِٓ اٌرّىٓ -3
 . اٌسذ٠ث ِٓ تٗ ٠سرح ال ِٚا تٗ ٠سرح ِا ت١اْ -4
 . إٌثٛٞ اٌسذ٠ث ِٓ اٌّغرٕثطح اٌششػ١ح االزىاَ ػٍٝ اٌرؼشف ِٙاسج -5
 . ِٕٙا االزىاَ ٚاعرخشاج اٌششػ١ح إٌصٛص ذس١ًٍ ِٙاسج -6
 . إٌثٛٞ إٌّٙح ٚفك ذؼاٌٝ هللا اٌٝ اٌذػٛج ِٙاسج -7

21.  

 اٌثا٠ٛٔح  2زذ٠ث 

 .تأٔٛاػٗ اٌسذ٠ث ألغاَاٌرؼشف ػٍٝ  -1
 .ف١ٙا اٌّؤٌفح ٚاٌىرة اٌغٕح ػٓ اٌذفاع فٟ اٌؼٍّاء خٙٛد -2
 .ا٢ٌٟ اٌساعة غش٠ك ػٓ األزاد٠ث اعرخشاج ذد١ذ -3
 .اإلعال١ِح ٚاألخالق اٌششػ١ح ا٢داب ػٍٝ ؼشفاٌر -4
 .ٚأخاللٗ ٘ذ٠ٗ فٟ ٚعٍُ ػ١ٍٗ هللا صٍٝ تإٌثٟ االلرذاء -5
 . األعشج اعرمشاس ذؼضص اٌرٟ اٌششػ١ح األزىاَ ذرؼشف ػٍٝ -6
 اٌشش٠ف١ٓ اٌسش١ِٓ خادَ زىِٛح أٌٚد ِٚا اإلعالَ فٟ اٌّغاخذ ِىأح ذذسن -7

 .تٙا اٌؼٕا٠ح ِٓ
22.  

 اٌثا٠ٛٔح  1ذٛز١ذ 

 ٚأسوأٙا اإلعال١ِح اٌؼم١ذج ِؼٕٝ ذٛظ١ر -1
 ٚاٌدّاػح اٌغٕح تأً٘ اٌّشاد ت١اْ -2
 االػرماد تاب فٟ ٚاٌدّاػح اٌغٕح أً٘ ٚعط١ح ششذ -3
 ٚأٔٛاػٙا اٌثذػح ِؼٕٝ ذٛظ١ر -4
 ذؼاٌٝ هللا ٚخٛد ِٕىشٞ ػٍٝ اٌشد و١ف١ح -5
 هللا إال إٌٗ ال ششٚغ ششذ -6
 ٚصفاذٗ هللا أعّاء فٟ اٌمٛاػذ ت١اْ -7
 ٌٛاصِٙا ٚششذ ٚعٍُ ػ١ٍٗ هللا صٍٝ ٌٍٕثٟ اٌشٙادج ِؼٕٝ ذٛظ١ر -8

 األِش ٚالج غاػح زىُ ت١اْ
23.  

 اٌثا٠ٛٔح   2ذٛز١ذ 

 ٚاٌدّاػح اٌغٕح أً٘ ػٕذ اإل٠ّاْ ِؼٕٝ ذٛظ١ر-1
 اٌرٛز١ذ ٚأٔٛاع ذؼاٌٝ تاهلل اإل٠ّاْ ت١ٓ اٌؼاللح ت١اْ -2
 اٌغالَ ػ١ٍُٙ تاٌّالئىح اإل٠ّاْ ٠رعّٕٗ ِا ششذ-3
 صِإٔا فٟ اٌّٛخٛدج اٌىراب أً٘ ورة ِٓ اٌّٛلف ششذ -4
 ِٕٚضٌرٗ االخش تا١ٌَٛ اإل٠ّاْ أ١ّ٘ح روش -5
 اٌىثشٜ اٌغاػح ٚػالِاخ اٌصغشٜ اٌغاػح ػالِاخ ت١اْ -6
 اٌم١اِح ٠َٛ إٌاط أزٛاي روش -7



 ىديـحـعـسـووـلكـح العـرتيح الال
 وزارج الـتعـلـيـن

 توحافظح الطائف للتعليناإلدارج العاهح 
 

 الشؤوى التعليويح )تٌاخ(
 إدارج اإلشراف الترتىي

 (2ًوىذج )
 

5 

 

املهاراخ التي يتطلة استعادتها هع الطالب يف تدايح العام الدراسي  املرحلح الصف  املادج م
 قثل تدريس املقرر اجلديد 

 اٌؼثادج ٚذشن اٌّؼاصٟ فؼً ػٍٝ تاٌمذس االزرداج شثٙح ششذ -8
 تاٌرىف١ش؟ ٠سىُ ِٚٓ , اٌرىف١ش خطٛسج ت١اْ -9

24.  

ِذاسط  اٌمشاءاخ
 اٌثا٠ٛٔح اٌرسف١ع

 لاسئ وً أزىاَ ِؼشفٗ -1
 ح اٌغثؼ اٌمشاء ت١ٓ اٌر١١ّض ػٍٝ اٌمذسج -2
 ٗ اٌشاغث١ أت١اخ خالي ِٓ اٌمشاء ِزا٘ة اعرخشاج ػٍٝ اٌمذسج -3
 لاسئ ٌىً اٌد١ذ اٌرطث١ك -4

 

 

  تدوى الوهاراخ التي يتطلة توكي الطالة هٌها لدراسح الوقرراخ الجديدج ويتن هراجعتها
 .هع الطالب في تدايح العام الدراسي ) أول  اسثىعيي (

 االسن رئيسح قسن 

 هيا الثقوي العلىم الشرعيح
 

 خؼٍح هللا فٟ ١ِضاْ زغٕاذٙٓتاٌرؼاْٚ ِغ ِششفاخ ِٚؼٍّاخ اٌؼٍَٛ اٌششػ١ح * 

  


