
ゅريヱلゅالبك れゅنゅحد امتحヱي المヱヰن الجゅاامتح 
( るديゅرة العヱنيه : الدヱ2012ي)  

 ـ المヱضヱع  ـ
ヵヲムتャاヱ るΒبゲتヤャ るΑヲヰجャا るΒヨΑキゅاأك                            ラ  لمترشحين الممدرسينゅص بゅخ  

        メاΒفゅس تゅレムم るヰجャれ 
 مدة اإنجゅز المعゅمـــل المـــゅدة الشعـゆ أヱ المسゅلـك المستـヱى

1ゅريヱلゅلك من سلك البكゅجميع المس るاإسامي るنصف 2 التربيヱ るعゅس 
 

ュه الرحمن الرحي ュبس 
   るヤゃاأس リم リΒعتヲヨمج ラゅاامتح モヨشΑ .リΒعヲضヲヨャا ギأح ヴヤع るبゅاإج グΒヨヤتャا ケゅتガΑ ヴャヱاأ るعヲヨجヨャا ヶف : ゅإم

 .ヱ(ゆ)إمゅ اヲヨャضヲع  (أ)اヲヨャضヲع 
 .  أمゅ اヨャجヲヨعる اャثるΒルゅ، فヨャゅطゆヲヤ اإجゅبる عゅヰレ كヱ ،ゅヰヤه اヲヨャفق

ヴャヱاأ るعヲヨجヨャا: 
 (8ラ ):(أ)اヲヨャضヲع    

 サゅらハ リよや リハ  メゅホ  : ه メヲシケ メゅホ" : ،リョぽョ ヲワヱ ベゲジΑ リΒح ベゲジΑاヱ ،リョぽョ ヲワヱ ヶルゴΑ リΒح ギらバャや ヶルゴΑا
リョぽョ ヲワヱ モわボΑاヱ ،リョぽョ ヲワヱ ゆゲشΑ リΒح ゆゲشΑاヱ "(キヱギحャや リョ ケグحΑ ゅョ ゆゅよ ،キヱギحャや ヶف ヵケゅガらャや ヮィゲأخ). 

ヶヤΑ ゅヨハ ょィأヱ ヵヲらレャや ゑΑギحャや モョأゎ   : 
  1-ヶヤΑ ゅヨよ キヲダボヨャや حッヱ : ヶルゴΑ -ゆゲشΑ. 
   2-ヵヲらレャや ゑΑギحャや ラヲヨツョ ゲミク⊥や. 
   3- ヮャヲホ ヶف" リョぽョ ヲワヱ ベゲジΑ リΒح ベゲジΑاヱ  "ユヤジヨャや メゅョ るョゲح ヴャま りケゅشま . ゲミクやط コゅイΑみよ ط ヴャま ュاシإや りゲヌル 

 .メゅヨャや فヲッ ヶء や まギらョاガわシاف
   4- ヶハゲص شレよ ろΑま(فΑゲش ゑΑギح ヱأ るΒルآゲホ るΑآ)  るΒャゅわャや るΒハゲشャや ペئゅボحャや ヴヤハ: 

るΒハゲشャや るボΒボحャや ヶハゲشャや صレャや 
 .أや ゲョإシاキヲボバャや るよゅわムよ ュ -أ

ゆ-キゅヰإشやヱ るよゅわムャや ケグバゎ メゅح ヶف リワゲャや ヂらホ ヴャま ュاシإや りヲハキ. 
ァ- ヶらトャや ゲイحャゅよ ゲョأや. 
キ- ゆゲشャやヱ モミأや ヶف メやギわハاゅよ ゲョأや. 

 

   るドヲحヤョ :ヱ ،ゲΑゲحわャや るホケヱ ヴヤハ メヱギイャや モボレΑ テボف れاゅحャや コヲョケ ゲミク ヴヤハ ゲダわボΑ ラأ グΒヨヤわヤャ リムヨΑ. 
 (8ラ ):(ゆ)اヲヨャضヲع    

ヴャゅバゎ ه メゅホ    :(ゅレΒらョ やヱギハ ラゅジルاャ ラゅミ ラゅトΒشャや ラま ،ユヰレΒよ パゴレΑ ラゅトΒشャや ラま ،リジأح ヶワ ヶわャや やヲャヲボΑ ヵキゅらバャ モホヱ) 
 .ャや アΒヰΑヱ ユヰレΒよ ギジヘΑشヴレバョヱ"ユヰレΒよ パゴレΑ :"ゲ . (や :53إやゲシء)

   1- ヶルآゲボャや صレャや ラヲヨツョ ゲミクや. 
   2-メヲボャや リジح ヲワ ケやヲحャや テよやヲッ リョ テよゅッ るΑΓや ヶف .ヮよ ف ∂ゲハ. 
   3-ケやヲحヤャ リΑゲآخ リΒトよゅッ ゲミクや. 
 (. 30: النヱر)(قل لヤمヱمنين يغضヱا من ابصارهヱ ュيحヘظヱا فرヱجュヰ ذلポ أزكى لュヰ): قال تعالى-4   

ِكن المرء من تنمية خベヤ العヘة لديه  .اذكرها.    في اآية قاعدة من الヱボاعد التي ت⊥م∠
バョゅΑشャや ゲش :  ネゅトわシや リョ ،ゆゅら شゅよゅら اギイル شゅゃΒ، فメヲシケ ゅレャ メゅボ ه メゅホ " : ヶらレャや ノョ ゅレミعن عبده بن مسعヱد -5   

   .(أخヵケゅガらャや ヮィゲ)"ゅらャやءり فァヱゴわΒヤ، فヮルみ أغヱ ゲダらヤャ ヂأحノトわジΑ ユャ リョヱ ،ァゲヘヤャ リダ فュヲダャゅよ ヮΒヤバ، فゅィヱ ヮャ ヮルみء
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 .حدد، انطاقا من الحديث، أهمية الزヱاج ヱالصュヱ في تحボيベ العヘة-1.5       

 ما هي تポヤ الボاعدة؟. الحديث يشير أيضا إلى قاعدة من قヱاعد تنمية العヘة، غير ما ذكر في آية سヱرة النヱر-2.5      
 .اذكر قاعدتين أخريين-3.5      
 كيف يمكن الجمع بين مضمヱن آية النヱر ヱمضمヱن الحديث؟-4.5      

るΒルゅثャا るعヲヨجヨャا:  
(るΑケゅإجب るعヲヨجヨャا ログه るヤゃأس モك ヴヤع るبゅاإج). 

 (3ラ): أヱا   
   モΒヤバわャや ノョ ،ヶャゅわャや メヱギイャや ヶف ギボハ モミ ユムحヱ ネヲル リΒよ: 

キヲボバャや  ギボバャや ネヲル( ヶッヲハ
ヶハゲらゎ ヱأ) 

ヮヨムح モΒヤバわャや 

    . ネゅよ5000ユワケキ أحギヨ حよ ネヲレャや メヲヰイョ ゅよヲシゅـ⌒ -أ
ゆ-ュゅわΑأ ロケやキ ゑヤんよ صガش ヴصヱأ.    
ァ- ギボバャや ュやゲよま ギバよ リムャ ،ゲخΓ チケأ ノΒよ ヴヤハ صガش ロ⌒ゲミ⊥أ

ノΒらャや خジヘよ ノئゅらャや ょャゅヅ. 
   

キ-リΒィゅわحョ ヴヤハ اゴレョ صガش ∠ザ∂らح.    
   るドヲحヤョ :ヱ ،ゲΑゲحわャや るホケヱ ヴヤハ メヱギイャや モボレΑ テボف れاゅحャや コヲョケ ゲミク ヴヤハ ゲダわボΑ ラأ グΒヨヤわヤャ リムヨΑ. 
   ゅΒルゅث:( 4ラ) 
    ネヲッヲョ メヲح りヱギル コゅイルま ヶف マائョコ ノョ ろミケゅش"るルコやヲわヨャや るΒダガشャや ءゅレよ ヶف ラゅヨΑإや ゲをأ ." ゅΒヘصヱ やゲΑゲボゎ ょわミや

ゅヰイئゅわルヱ りヱギレャや ケヱゅحョ リヨツわΑ ،ゲトシأ るΒルゅヨを ンギバわΑا りヱギレャや れゅΑゲイヨャ. 
   ゅثャゅث:( 5ラ) 

ヴャゅバゎ メゅホ    :( ろルゅミ ラまヱ ،ポゲゎ ゅョ ゅんヤを リヰヤف リΒわレをや ベヲء فゅジル リミ ラみف ،リΒΒんルاや ナح モんョ ゲミグヤャ ،ユミキاヱأ ヶه ف ユムΒصヲΑ
 (.ゅジレャや :11ء )(やヱحりギ فダレャや ゅヰヤف

   1- ヮらイح れاゅح ゅレΒらョ ،るをケヲャや リョ صボル ヱأ モボル ょイح ヮボحヤΑ リョ るΑΓや リョ ァゲガわシや. 
   2- ゅヰレョ ヶボよ ،ゅヰよ るボヤバわヨャや ベヲボحャや リョ るミゲわャや るΒヘダゎ ギバよヱ ،リよや れゅレよ ゐاをヱ ゅわレよヱ ゅよأヱ ゅョأヱ るィヱコ ポゲゎヱ モィケ ヶفヲゎ

81000ユワケキ  . 
   1.2- モΒヤバわャや ノョ ،ゐケやヱ モミ ユヰシ ゲミクや. 
   2.2-メヲハ るツΑゲヘャや ヶف . メヱギィ ヶف ゅヰحΒحダゎヱ ゅヰヤΒأصわよ ユホ. 
   3.2- ユワケギャゅよ ヮらΒダル ゐケやヱ モミ テハأヱ るミゲわャや ⌒ネコِヱ. 

 ヱفユムボ ه
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ュه الرحمن الرحي ュبس 

ヴلヱاأ るعヱالمجم: 
 :(أ)المヱضヱع    
   1-ヶيزن :るغير شرعي るجنسي るعاق ュيボي. 

-   ゆالخمر: يشر ゆيشر ゅヰد بヱصボن1........................................................................................................ الم 
 ن1........................................ إذا ارتكゆ المسلュ المعゅصヶ المذكヱرة فヶ الحديث، فボد ارتكゆ مゅ يشكل خطヱرة علヴ إيمゅنه-2   
 ヱهヱ ヱسيلる لتحボيベ الخير ヱالنヘع ヱليس اإيذاء، ヱلذا ينبغヶ مراقبる . المゅل فヶ اإساュ مゅل ه، ヱاإنسゅن مستخلف فيه- 3   

ヶلゅكل تصرف م ヶنه فゅن2...............................................................................................................  ه سبح 
 ن4-.............................................................................................................................................. 4   
    

るΒعゲشャا るقΒحقャا ヶعــــــــــــــــゲشャص اレャا 
 -أ

ゆ- 
ァ- 
キ- 

 -(ロヲكتبゅف ヴヨジم モأج ヴャإ リΑギب ユتレΑاギا تクا إヲレآم リΑグャا ゅヰΑأゅΑ) (りゲبقャ281: ا.) 
-(るضヲمقب ラゅهゲف ゅتبゅا كヱギتج ユャヱ ゲسف ヴヤع ユتレك ラإヱ) (りゲبقャ282: ا.) 
- ヶبレャا メゅق": مصح ヴヤع チゲヨم ラキケヲΑا "(ヵケゅガبャا). 
- ヶبレャا メゅق ": ヮレبط リا مゲء شゅعヱ ュキآ リمأ اب ゅم "... ゑΑギحャا(ヵグمゲتャا). 

ゆسゅمن ヶبل أي نص شرعボيヱ   . 
 

 :(ゆ)المヱضヱع    
 علヴ المؤمنين أن يتكلمヱا، حين يتحヱゅرヱن، الكاュ الحسن، ヱيتجنبヱاالكاュ الボبيح المؤدي إلヴ الشر ヱالعداヱة اللذين -1   

ュヰن بينゅالشيط ゅن1.......................................................................................................................... يثيرهم 
 ن1................ حسن الヱボل هヱ أن يヰذゆ الطرفゅن المتحヱゅران كامヰمヱ ،ゅيتجنبゅ األゅヘظ الجゅرحヱ るعبゅراれ السخريヱ るاازدراء- 2   
 ن 1...............................................(المطلゆヱ ضゅبطゅن فボط) اإنصゅف ヱالمヱضヱعيる –العلヱ ュصحる اأدلる - تボبل اآخر - 3   
   4-るئنゅالعين من النظرة الخ るيゅقヱヱ ظ البصرヘن0.5.......................................................:.................................... ح 
   5- 
 ヱالصュヱ يؤدي . الزヱاج يؤدي إلヴ إشبゅع الغريزة الجنسيる بゅلطرベ المشرヱعヱ ،るبゅلتゅلヶ إلヴ غض البصر ヱإحصゅن الヘرج-1.5   

 2ラ..................................................................................................... إلヴ تヰذيゆ الغريزة الجنسيる لمن لュ يستطع الزヱاج
 0.5ラ  ............................................................................................................................صيュゅ التطヱع-2.5   
   3.5-ギاعヲقャا リم :ょΑグヰت ،ゅヰتΒヨレتャ テطガضع مヱヱ りキاケاإ るΑヲتق ،ケゅΒاأخ るحبゅمص ،ギΒفヨャا モヨعャاヱ れゅعゅطャゅب ザفレャا モشغ 

りصاャاヱ ゲصبャゅب るルゅااستع ،ゲΒガャا ヲحル ゅヰヰΒجヲتヱ ゲヅاヲガャا.... 
                                (テفق ラゅتギعゅق ゆヲヤطヨャا)  .....................................................................................................1ラ 

   4.5- ラヲヨツم ギكぽΑヱ ضحヲΑ ゑΑギحャا ラأ ヵأ ،ゅヨヰΒヤع ギعゅジΑゅم ゲكグΑ ゑΑギحャاヱ ،ァヱゲفャحفظ اヱ ゲبصャا ヂبغ ゲأم るΑΓا ヶف
るΑΓ1.............................................................................................................................................................  اラ 
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るنيゅالث るعヱالمجم: 
 ن  3:.........................................................................................................................................  أヱا   

ギعقャا ヮعヲル ヮヨムح モΒヤتعャا 
 0.75ラاヨャحモ مجメヲヰ اヲレャع                                          غゲΒ جゅئゴ عヲضヶ -أ

ゆ- ヶعゲتب ゴئゅج                 ゐケاヱ ゲΒغャヱ ゑヤثャا キヱギح ヶف るΒصヲャا ラ0.75أラ 
ァ- ヶضヲع ゴئゅج ゲΒغ                  リΑギقゅتعヨャا ヅヱゲش リم りキاケاإ るΑゲح ラ0.75أラ 
キ- ヶعゲتب ゴئゅج                               るبヱギレヨャا るΒعゲشャا キヲعقャا リ0.75مラ 

    
   ゅنيゅث : 

 :   ممゅ ينبغヶ أن يذكره التلميذ فヶ تボريره
  اإيمゅن – (...السامる النヘسيる، الكمゅل النヘسヶ)اإيمゅن ヱالتヱافベ الداخلヶ : محヱゅر الندヱة، ヱمنゅヰ علヴ سبيل المثゅل*   

 ヶالبيئヱ ヶعゅااجتم ベافヱالتヱ–るازنヱالمت るالشخصي ゆ2.........................................................................  كيف نكتسラ 
 :النتゅئج، ヱمنゅヰ مثا*   

-    るسيヘالن るالصح ベيボتح ヶن فゅاإيم るه–إدراك أهميゅب るالصل るيヱボمج لتゅإعداد برن るيمボ2..............................  التحسيس بラ 
   ヱゆヱرير المطلボللت ゆسゅن منヱبل كل مضمボي. 

 
   ゅلثゅث: 
 :البنれ يلحゅヰボ حجゆ النボل أヱ النボص فヶ حゅلتين-1   

-    ゆالتعصي ヴرض إلヘاإبن من ال ゅヰلボين. 
-   れالثلثين إن تعدد ヴل من النصف إلボن1................................................................................................... تن 
   2- 
   1.2- るجヱ8/1للز ュلأヱ ،رعヘد الヱجヱ6/1 ل ゆلأ ،ゅرع أيضヘد الヱجヱ6/1 ل ،れد البنヱجヱل ゆلتعصيゅب ヶقゅالبヱ رضヘلゅب 

 れاإبن 2/1للبن れゅأخيرا لبنヱ ،رادヘ6/1 لانれدهن مع البنヱجヱالثلثين ل るن1..........................................................  تكمل 
 ن1.5: ............................................................................................................................... الجدヱل-2.2   

                                                                 
×                                                                              3 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 81 27 24 الヱارث
8/1るجヱ9 3 3       ز 
6/1ュ12 4 4       أ 
6/1+ゆ12 4 4 ع  أ 
2/1れ36 12 12      بن 
 
6/1 

 4 4 4 بنれ ابن
 4 بنれ ابن
 4 بنれ ابن
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1ゅريヱلゅلك من سلك البكゅجميع المس るاإسامي る2 التربي 
 るعゅس
ヱنصف 
 

 

    
 

 قسمنヱ81 .ゅعند التصحيح حصلنゅ علヴ مصحح الヘريضヱ ،るهヱ . 27،  الذي هヱ اأصل، إلヴ 24عゅلれ الヘريضる من -3.2   
81000 ヴ81 عل ヴعل ゅارث1000، فحصلنヱ كل ュヰس ヶالذي نضربه ف  .るالنتيجヱ: 

 るجヱالز ゆ9000= 1000×9:         نصيュدره . 
 ュاأ ゆ12000= 1000×12:             نصيュدره . 

 ゆاا ゆ12000= 1000×12:            نصيュدره . 
 れالبن ゆ36000= 1000×36:           نصيュدره . 

 ن1.5.............................................................................................  دره4000ュ= 1000×4:    نصيゆ كل بنれ ابن 
 
 
 
 
 

ベفيヱالت ヶلヱ هヱ                                                                                                   . 
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