
ゅريヱلゅالبك れゅنゅحد امتحヱي المヱヰن الجゅاامتح 
( るرة ااستدراكيヱز : الدヱليヱ2012ي)  

 ـ المヱضヱع  ـ
ヵヲムتャやヱ るΒبゲتヤャ るΑヲヰجャや るΒヨΑキゅأكや                                 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Αه الرحمن الرح ュبس 

   るヤゃأسや リم リΒعتヲヨمج ラゅامتحや モヨشΑ .リΒعヲضヲヨャや ギأح ヴヤع るبゅإجや グΒヨヤتャや ケゅتガΑ ヴャヱأや るعヲヨجヨャや ヶف : ゅإم
 .ヱ(ゆ)إمヲヨャや ゅضヲع  (أ)ヲヨャやضヲع 

 .  أمヨャや ゅجヲヨعャや るثるΒルゅ، فヨャゅطや ゆヲヤإجゅبる عゅヰレ كヱ ،ゅヰヤه ヲヨャやفق
ヴャヱأや るعヲヨجヨャや: 

 (8ラ ):(أ)ヲヨャやضヲع    
 ゲヨハ リよا リハ   ヶらレャا リハ メゅホ ヮルأ " : サゅレャا テャゅガΑ ヵグャا リョぽヨャاユワاクأ ヴヤハ ゲらصΑヱ ユヰトャゅガΑا ヵグャا リョ اゲأج ユヌハأ 

ユワاクأ ヴヤハ ゲらصΑاヱ "(ギレジヨャا ヶف ギヨأح ヮجゲأخ). 
ヶヤΑ ゅヨハ ょأجヱ ヵヲらレャا ゑΑギحャا モョأゎ   : 

  1- テخ ヮわحゎゅョ ゥゲا⌒ش(ユワاクأ ヴヤハ ゲらصΑ). 
   2-モاصヲわャا ユΒボよ ヮわホاハ ヶف ヵヲらレャا ゑΑギحャا ラヲヨツョ ゲكク⊥ا. 
   3- モاصヲわャا テよاヲض リョ"ラヲヨヰヘΑ ゅヨよ サゅレャا るらヅゅガョ ."ヮわシケキ ゅヨョ ヶハゲص شレよ テよゅツャا اグワ ヴヤハ メギわシا. 
  .اクكを ゲاるを أログヰャ ザシ اأわャヱ .ょΒャゅシحグワ ペΒボا らレΑغヶ اخケゅΒわ اأょΒャゅシ اりゲをぽヨャ. اャحヲاケ أサゅシ اコヱゅイゎヱ ユワゅヘわャ اガャاف-4   
 .إن تدبΑر ااختاف بشكل إΑجゅبΑ ヶحベボ تヱاصا هゅمΑ ゅؤدヵ إلヴ التمゅسヱ ポالتعヱゅن بΑن مكヱنれゅ المجتمع-5   

      1.5-ゅعِرف ااختاف اصطاح ،ポمن ذل ゅانطاق. 
 .مِثْل بヱاحدة منゅヰ. اعتمد العヤمゅء عدة قヱاعد لتدبΑر ااختاف فヶ العΑボدة-2.5      

عن حゅلる الصحる النヘسるΑ التヱ ヶعد ه تعゅلヴ بゅヰ كل إنسゅن ヤΑتزュ بتعゅلュΑ الدΑن " الحゅΑة الطΑبる"َعَبَر الボررن الكرュΑ ببِ -6   
 .استدل بるΑべ كرΑمる عヴヤ عاقる اإΑمゅن بゅلصحる النヘسるΑ. الحنΑف قヱا ヱعما

 .حدد ぺنヱاع العるヘ بإΑجゅز. العるヘ خベヤ كرヱ ュΑسポヱヤ حضゅرΑ ヵحベボ طゅヰرة الヘرد ヱالمجتمع-7   
 

 ヲヨャや(ゆ) :(8ラ)ضヲع    
ヴャゅバゎ ه メゅホ    :( ه ラま ،ユكゅボゎه أ ギレハ ユムョゲأك ラま ،اヲفケゅバわャ モئゅらホヱ ゅよヲバش ユكゅレヤバجヱ ヴんルأヱ ゲكク リョ ユكゅレボヤخ ゅルま サゅレャا ゅヰΑأゅΑ

ゲΒらخ ユΒヤハ)( れاゲイحャ13: ا.) 
ヶヤΑ ゅヨハ ょأجヱ るヨΑゲムャا るΑΓا モョأゎ   : 

   1- ヶルآゲボャص اレャا リョ キゅヘわジΑ ゅョ ゲكクا. 
   2-モاصヲわャا るヨΒホ ヴヤハ ヶルآゲボャص اレャا ヶف るャاギャا りケゅらバャا ゲكクا. 
   3-モاصヲわャا ヶハاヱキ ،コゅイΑみよ ،コゲよأ. 
   4-るΒヤاصヲゎ れゅΑゅغ ペボحゎ テよاヲツャا リョ るヤヨج ケاヲحヤャ ユΑゲムャا ラآゲボャا ∠キギَح .ゅヰレョ るバよケأ ゲكクا. 
   5- るΑヱالنب るالسن ヶار فヱالح ゆΑلゅسぺ من"ヶااستدال ヶرائボااست ゆヱヤاأس:" 
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ゅريヱلゅالبك れゅنゅحد امتحヱي المヱヰن الجゅاامتح 
( るرة ااستدراكيヱز : الدヱليヱ2012ي)  

 ـ المヱضヱع  ـ
ヵヲムتャやヱ るΒبゲتヤャ るΑヲヰجャや るΒヨΑキゅأكや                      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 
 

 
 .اصطاحゅ" اأسゆヱヤ ااستボرائヶ ااستدالヶ"َعِرف -1.5      

      2.5- ヶالنب ゅヰヘظヱ ヶالت るΑارヱالح ゆΑلゅع من اأسヱهذا الن ヴヤع るΑヱالنب るاستدل من السنعゅاإقن ヶف . 
 .اذكر تポヤ اآداゆ بإΑجゅز...". ヱقد قΑده اإساュ بべداゆ...اأصل فヶ ااختاف بΑن النゅس ぺنه اختاف تنヱع اتضゅد-"6   
 كΑف Αمكن اكتسゆゅ الصحる النヘسるΑ؟-7   

 
るΒルゅثャや るعヲヨجヨャや:  

(るΑケゅإجب るعヲヨجヨャや ログه るヤゃأس モك ヴヤع るبゅإجや). 
 (3ラ:)أヱا   
   モΒヤバわャا ノョ るΒャゅわャا キヲボバヤャ ヶハゲشャا ユムحャا ⌒リِΒよ: 

ギボバャا ヮヨムح モΒヤバわャا 
 .るジシぽヨャ ケゅボハ るらワ خノョ ،るΑゲΒ اشゲわاヅ اゲヨわシاケ اヲャاょワ فヶ ااヮよ ネゅヘわル-أ

ゆ-ゅヰャゅョ ゑヤんよ るجゅわحヨャا ゅヰョأ りأゲョا るΒصヱ. 
ァ- ゆヲΒバャا リョ ゅヰわョاシ ノئゅらャا ラゅヨض ノョ るバヤシ ノΒよ. 

  

ヱ ،ゲΑゲحわャا るホケヱ ヴヤハ メヱギイャا モボレΑ    テボف キヲボバャا コヲョケ ゲكク ヴヤハ ゲصわボΑ ラأ グΒヨヤわヤャ リムヨΑ. 
 

   ゅΒルゅを( :4ラ) 
   ネヲضヲョ ヶف るΑヲトョ コゅイルま メヲح ヅゅشレャ ゅΒヘصヱ اゲΑゲボゎ ょわا⊥ك": リΒよ れاケギガヨャاヱ リΒخギわヤャ ヶヅゅバわャا ゲヅゅガョ リョ ゲΑグحわャا

グΒョاわャا"ヶヤΑゅョ ヴヤハ اゴكゲョ ،: 
-   るΑヲトヨャا ギصゅボョヱ افギワأ. 
-   るΑヲトヨャا コゅイルإ ろヘドヱ ヶわャا れゅΒレボわャاヱ モئゅシヲャا. 
-   るΑヲトヨャا ゅヰわレヨツゎ ヶわャا るΒジΒئゲャا ケヱゅحヨャا ユワأ. 

 
   ゅんャゅを( :5ラ) 

 ヮャ ペらシヱ ،ユワケキ أラ أヱصギャ ヴاケ اأよ ュゅわΑـ⌒  ヲゎ   100000فケ ヶجヱコ リハ モجヱ ろレよヱ リΒわأヱ ゆأヱ ، ュخヤف ゲゎكよ ケギボゎ るـ⌒ 
24000ユワケキ  . ⌒ـよ ケギボΑ リΑキ ヮわョク ヶف ろらを26000 ロゴΒヰイゎ るルヱぽョ ろغヤよヱ ،ユワケキ 2000ユワケキ  .ゆヲヤトヨャا: 

   1-ゅヰよ るボヤバわヨャا ベヲボحャا リョ るكゲわャا るΒヘصゎ. 
   2-メヱギج メخا リョ ゅヰحΒصحゎヱ るツΑゲヘャا モΒأصゎ. 
   3-メヱギイャا ザヘル メخا リョ كャクヱ ،ユワاケギャゅよ るكゲわャا リョ ゐケاヱ モك ょΒصル ラゅΒよ. 

 .ヱفユムボ ه
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ゅريヱلゅالبك れゅنゅحد امتحヱي المヱヰن الجゅاامتح 
( るرة ااستدراكيヱز : الدヱليヱ2012ي)  

 ـ عنゅصر اإجゅبる  ـ
ヵヲムتャやヱ るΒبゲتヤャ るΑヲヰجャや るΒヨΑキゅأكや                           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 

ヴلヱاأ るعヱالمجم: 
 :(أ)المヱضヱع    
   1-ゅヰبمثل ュヰايرد عليヱ ュرهヱشرヱ ュヰءتゅن0.5........................................................................................ يتحمل إس 
   2-ゅايرد عليه بمثله، بل يرد ردا حسنヱ ،أذى الغير ヴمن يتحمل الصبر عل ゆاヱن1....................................................... ث 
 ن1.................... (مسلュ فヶ صحيحه)" مゅأنれ بمحدث قヱمゅ حديثゅ اتبلغه عヱボلュヰ إا كゅن لبعضュヰ فتن" : るقゅل ابن مسعヱد -3   
   4-ヶاللين : اأسس هヱ るالحكم– るボر المسبゅر – التجرد من اأفكゅاأفك るصح ヴالبراهين علヱ るامتاك – امتاك اأدل  

 ن1.5............................................................................................  (المطلゆヱ ثاثる أسس فボط)أنヱاع أسゅليゆ الحヱار 
   5- 
 إذا ذهゆ كل ヱاحد إلヴ غير مゅ: تخゅلف الヱ ュヱボاختلヱヘا: يゅボل. ااختاف نボيض ااتヱ ،ベゅヘكل مゅ لュ يتسヱゅ فヱヰ مختلف-1.5   

 ن1.................................................................................................................................. ذهゆ إليه اآخر
 ن0.5................  اعتمゅد الヱسゅئل السلميる فヶ التヱاصل مع اآخر– التسゅمح مع المخゅلف –ااعتراف بحベ اآخر فヶ ااختاف -2.5   

   (المطلゆヱ قゅعدة ヱاحدة فボط)                                                                                        
   6-ヴلゅل تعゅق :(نヱا يعملヱنゅك ゅبأحسن م ュأجره ュヰلنجزينヱ るة طيبゅمن فلنحيينه حيヱم ヱهヱ ヴانث ヱمن ذكر أ ゅلحゅمن عمل ص) 
 ن1(.....................................................................................................................................  97: النحل)

 ن1.5..............................................................................................  عるヘ النヘس - عるヘ الجヱارح - عるヘ البطن -7   
 

 :(ゆ)المヱضヱع    
   1-ヶرآنボد من النص الゅヘيست : ヱس هゅضل بين النゅヘر التゅأن معيヱ ،سゅرف بين النゅاصل من خال التعヱالت ヴإل ュة اإساヱدع

 ن1............................................................................................................................................ التヱボى
   2 -ヶرة هゅالعب :(اヱرفゅئل لتعゅقبヱ ゅبヱشع ュكゅجعلنヱ) ........................................................................................1ن 
   3- るن ااستخافيゅاإنس るطبيع–るعيゅته ااجتمゅجゅن 1.......................................................................................  ح 
   4-ヶار هヱابط الحヱبل اآخر : ضボل –تヱボحسن ال – るاأدل るصحヱ ュالعل –るعيヱضヱالمヱ فゅن1..................................   اإنص 
   5- 
  やستجヨャや ゆやヲحャやヱ ケヱゅتケギج معه، فレΒطヤق فヶ محケヱゅته ااسلゆヱ ااستボرائヶ ااستدالヶ أسلゆヱ يعتمد فيه الرسヱل -1.5   

ユヰفャや ヶヤتجヱ سゅتبャاや فعゲت るΒヤك るボΒボمعه ح ヶレبΒャ れゅヨヤسヨャや リ1..................................................................................... مラ 
   2.5- ヶالنب ヴالذي أتヱ ،فزارة ヶمن بن ヶاأعراب るقصメゅボف  : キヲأس ゅغام れギャヱ ヶأتゲمや ラإ....(ヶسケギヨャや ゆゅتムャや ヶف ゑΑギحャや : 

 ソ ،るΒإسامや るΒبゲتャや ゆゅحケ ヶ1(.....................................................................................................................  26فラ 
   6-ヶه ゆやキΓや : محゅتسャや– ゲخΓや メヲبホ – ءゅΒحャや –فゅصルإや   ........................................................................................1ラ 
   7-ヶه モئゅسヲャや : 

-    ゲΒصヨャやヱ キヲجヲヤャ حΒصحャや ユヰفャや(0.5ラ) 
-    ヴャゅه تعゅب るヤصャや るΑヲボت(0.25ラ) 
-    るمゅボاستやヱ ンヲボتャや(0.25ラ)  ............................................................................................................................1ラ 
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ゅريヱلゅالبك れゅنゅحد امتحヱي المヱヰن الجゅاامتح 
( るرة ااستدراكيヱز : الدヱليヱ2012ي)  

 ـ عنゅصر اإجゅبる  ـ
ヵヲムتャやヱ るΒبゲتヤャ るΑヲヰجャや るΒヨΑキゅأكや                               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
 

 

 
るنيゅالث るعヱالمجم: 

 ن3:.........................................................................................................................................  أヱا   
    

ギボعャや هヨムح モΒヤتعャや 
 -أ

ゆ- 
 -ج

コヲجΑا 
コヲجΑا 
コヲجΑ 

-ゅΒفعル سΒャヱ ヶعゲتب ギボع るبヰャや. 
-،ゐケやヲャ るΒタヱاヱ  ،るをケヲャや リم ュأや. 
-ゆヲΒعャやヱ ベゅボاستحや ラゅヨض るΒضヲعャや キヲボعャや ゾئゅخص リم. 

 
   ゅنيゅث: 

 :   ممゅ يذكره التلميذ فヶ تボريره
 や ....................1ラكتسゆゅ تるΒレボ إルتゅج مطヨャやヱ ،るΑヲشケゅكる فヶ محケゅبゅド るهャや りゲتギخヱ リΒفャや ヶتヲعャや るΒصحヱ ،るΒغャク ゲΒك: やأهやギف   -
-   れゅΒレボتャやヱ モئゅسヲャや : ンヲボمヱ ヵキゅع ベケヱ– るルヲヤم ュاホأ – ゆヲسゅح – ゲΑヲتصャやヱ ユسゲャや – ユΒヨتصャや – ょΒتゲتャやヱ فΒレتصャや –  

ヶレفャや جやゲإخや .................................................................................................................................................1ラ 
-   るΑヲطヨャや ケヱゅمح :(メヱゅレتヱ リΒخギتヤャ るゃΒسャや ケゅをΓや ゑΒح リم ،ゲΑゲボتャや やグه ヶف グΒヨヤتャや ゅهギヨعتや ヶتャや ケヱゅحヨャや ユΑヲボتャや ヶف ヴعやゲΑ 

れゅヰΒجヲتャやヱ れゅمヲヤعヨャやヱ れやءゅإحصや ،れやケギガヨャや ....)  ...............................................................................................2ラ 
   ょسゅレم ゆやヲج モك モبボΑ ،ュヲヨعャや ヴヤعヱ. 

           
   ゅلثゅث: 
   1-ヶيل ゅكم ゅヰب るボالمتعل ベヱボمن الح るالترك るيヘتص: 
   100000( -2000 + 26000 + 24000 = )48000 

ヱإذن ه ゅヰيتヘبعد تص るمن الترك ヶقゅ48000:    البュن1..................................................................................  دره 
   2ヱ3-لヱن4:...............................................................................................................................  الجد 
    

×                                             2 
るرثヱ48000 48000 48 24 ال 

8/1 るجヱ3 ز 
 

3 3×1000 3000 
るجヱ3000 1000×3 3 ز 

 6/1ュ8000 1000×8 8 4  أ 
2/1れ24000 1000×24 24 12  بن 
6/1 + ゆ10000 1000×10 10 1+4 ع  أ 
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 ـ عنゅصر اإجゅبる  ـ
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 ヱه るريضヘ24   أصل ال ヱه るريضヘر، فأصبح مصحح الゅاانكس るبإزال るريضヘتصحيح ال ュتヱ ،48. 
ヶف ゅبヱمه مضرゅヰعدد س ヱه るارث من التركヱ كل ゆنصي          :ヶقゅ1000  = 48000:             ، أيالب 

             るريضヘ48                                                                       مصحح ال 
 

ヶيل ゅم ヴارث علヱ يحصل كلヱ   : 
 ヴعل るجヱ3000   كل زュدره . 

 ヴعل ュ8000   اأュدره . 
 ヴعل れ24000   البنュدره . 
 ヴعل ゆ10000   اأュدره . 

 
ヶلゅلتゅط كボزع النヱت   : 

ゅヰتصحيحヱ るريضヘن لتأصيل الゅطتボن   . 
ュلدراهゅارث بヱ كل ゆنصي ゆゅن لحسゅطتボن   . 

 
 
 

ベفيヱالت ヶلヱ هヱ                                                                                                   . 
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