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1- るاآتي れゅحヤعرف المصط: 

   ارヱالح. 
  د التبرعيボالع . 

 . مرتكزاれ الحヱار البنゅء( أ)من النص  جاستخر -2
 (.ゆ)بين تصヱر اإساュ لヤمゅل انطاقゅ من النص  -3
 : من خطر الヱヘاحش عヴヤ المجتمع( ج)حذر النص  -4

 ヘالع ュヰاحشكيف تسヱヘن المجتمع من هذه الヱفي ص る؟ 
 : اإساュالヱصيる عボد تبرعي رغゆ فيه  -0

  ヵدゅصدين ااقتصボدأبرز المボذا العヰعي لゅااجتمヱ . 
إن مゅ تヘعヤه خطير :فحヱゅرته قゅئانمゅ يرヱج لヤسجゅئر ヱالمخدراれ خヘيュ ،る مぼسستポ رجل يبيع الحヱヤيれゅ لヤمتعヤمين بيانتبゅهポ أمゅ أثゅر  -6

، ュبه الحراヱيش ポكسبヱ.ل الرجゅلق: れヤصد؟قボذا تゅم : ، るيヘتبيعه خゅاحش مヱヘال ゆゅارتك ヴヤينشر ،أا ترى أنه يشجع التاميذ عヱ ュヰبين
كمゅ تخヘف عنュヰ متゅعゆ الدراسヱ るالحيゅة  ، بل هヱ كسゆ حال أنュヰ يشترヱنゅヰ برضゅهュ: رد الرجلاأمراض البدنيヱ るالنヘسيる؟

،ゅヰمヱهم ュヰتنسيヱ.  
 ؟るرم  حكمれ عヴヤ كسゆ الرجل بゅلح  لمゅذا  -أ  
ゆ-  الرجل ゆذا تجيゅااستدال بدليل شرعيبم ポمن ゆヤط ヱ؟ل 
 .لمخدراヱ れبنゅء ヱعي صحي سヤيュأسゅليゆ تراهゅ فعゅلる لヱقゅيる التاميذ من خطر السجゅئر ヱا أربعるاقترح  -ج

 
 
 

 حゅن الجヱヰي المヱحد امتحゅنれゅ البكゅلヱريゅاام
 ( るديゅرة العヱالد : ヱنيヱ2014ي ) 

 خゅص بゅلمترشحين الممدرسين     ـ المヱضヱع  ـ
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بِيلِ  ْد  ネ) :4    (أ)    ةِ  إِل∠ヴ س∠ ∠ヨムْْلِحゅِك∠ بあب ∠ケ  ِة∠ヌْوِع ∠ヨاْل ∠ヱ  ِة∠レ س∠ دْلヰ مْ  اْلح∠ ج∠ ∠ヱ تِيｚلゅِن   ِهي∠  ب  5ヲ1.الレحل.( أ∠ْحس∠

 (ゆ)  4: ( ∠ヱا نْ  ت وه مْ ء∠ あم  ِメゅ ｚم ِ ｚّヵグِｚا ل مْ ء∠  ム∠ت).ケوレمن اآية.ال .ンン. 

تヴｚ ي ْعレヤِ وا ِب:«ゅ∠ヰه ق雨ال雨 ر雨س卯ول卯    (ج)   ْوュ∃ ق∠طぁ ح∠ ة  ِفي ق∠ ゅِحش∠ ネゅ  الｚِتي ل∠ْم  ل∠ْم ت∠ヰヌْ∠ْر اْلف∠ ∠ヱْج∠ ْْ ا ∠ヱ  ラو ゅ ِفيヰِْم الطゅｚع  ش∠ ف∠ ｚَ ، إِ
ْن م∠ض∠ْت فِي  ム∠ْوا  ت ِفヰِْم الグِｚين∠ م∠ض∠ ∠َ  .ヱケاロ ابن مゅجه«أ∠ْس
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 مدة اإنجゅز المعゅمـــل المـــゅدة الشعـゆ أヱ المسゅلـポ المستـヱى

1 
ゅريヱلゅالبك ポヤمن س 

 ュヱヤالعヱ ゆاآدا るنيゅاإنس/ るالتجريبي ュヱヤالع /
 るضيゅالري ュヱヤالتدبير /العヱ دゅااقتص ュヱヤع/ 

  るئيゅربヰالك れゅجيヱلヱالتكنヱ ュヱヤالع / ュヱヤالع
 るنيكيゅالميك れゅجيヱلヱالتكنヱ /るيボن التطبيヱالفن 

 るالتربي
るنصف 2 اإساميヱ るعゅس 

13.1 
 

 

 

 
ヱهュゅ في   أسゅسي   أسゅسيヱ ゅهゅمゅ في الصحる النヘسيる فحسヱ، ゆإنمゅ هヱ أيضゅ عゅمل ليس عゅما ゅن بゅه تعゅلヱ ヴتヱحيده ヱعبゅدته  إن اإيم)     

،ヱيطベヤ  اإنسゅنفي  النヘسي،يヵヱボ الجゅنゆ العبゅداヱ ، れاابتعゅد عن النヱاهيه بسゅئر الطゅعヱ れゅ إلヴ  ثュ إن التボرゆ النヘسي ،  عاج المرض
 るحيヱر れゅقゅه فيه طヘئゅظヱ ئرゅثر في سぼت るسيヘالنヱ るكل اأمراض البدني ヴヤع ゆヤتمكنه من التغ るرقゅة خヱボيمده بヱ، )...                       

 .بتصرف..38ص.كتゆゅ الحديث النبヱ ヵヱعュヤ النヘس لヤدكتヱر محمد عثمゅن نجゅتي
 

 . عنヱانゅ منゅسبゅ لヤنص غص   -1
2-  るأهمي ヴヤذا أكد النص عゅنلمゅاإيم るسيヘالن るالصح ベيボه في تحゅي بゅقヱالヱسيヘمن المرض الن る؟ 
 . صعبるالحيゅة الゅانتحゅر تحれ ضغط ظرヱف بين مヱقポヘ مع التعヤيل فيمن يヘكر في التخヤص من حيゅته بالنص،  نانطاقゅ م -3

 

 
 

1- れヘزم ل ゆاヱج ポهゅانتبヤي ゅヰفي اإرث في るبحل فريض ュヱボي ヱهヱ ポ :أخ ベيボجت شヱزヱ ،るボيボش れأخヱゅゆأ ュابن عヱ،لأخ .ن ヴعطほف 
ベيボالش れاأخヱ الش るボيボثينヤجتين النصف ،  ،الثヱزヤلヱابنヱ ゆلتعصيゅقي بゅالب ゆلأ ュالع. 

 . أعد حل الヘريضる مصححゅ اأخطゅء التي ヱقع فيゅヰ زميポヤ -أ
 ゆ- ベيボميراث اأخ الش ヴヤد بنص قرآني عヰاستش ゅمع るボيボالش れاأخヱ. 
 . ヱنヱع الحجゆ في الヘريضる أعاه، حدد الحゅجヱ ゆالمحجゆヱ -ج 

 

 تجヰيزه كヤف .درهヱ(00444) ュخヤف تركる قدرهゅ . أュ إخヱةثاثる  -شボيベ  أخابن  -أゆجدة  -る زヱج: れゅ شخص ヱترポ م -2
 .التركる( 0/1) كمゅ أヱصヴ بヱصيる لشراء كتゆ لمぼسسる تعヤيميる قيمتゅヰ سبع .درهュ (0444) درهヱ ュعヤيه دين قيمته (0444)

 .قュ بتصヘيる التركる من الحベヱボ المتعるボヤ بゅヰ -أ
            ゆ- ال أنجزュلدرهゅب るارث من التركヱ كل ゆمع تحديد نصي ゅيヤعم るريضヘ. 

 

 
 .أصدقゅئポ داخل الボسュ نشゅطゅ تعヤيميゅ تربヱيゅ رفるボجزれ أن( لنتヱاصل جميعゅ بدヱن عنف) تحれ شعゅر

 .عرف بنヱع النشゅط المنجز - أ
ゆ -   تيほي ゅريرا مختصرا يتضمن مボت ゆأكت: 

 طゅة من هذا النشゅخヱاأهداف المت . 
 في إ るيヤعヘال ポهمتゅزهنمسゅج . 
 اصلヱء التゅز العنف أثنヱゅلتج ゅهヱصتمヤالتي استخ るلゅعヘل الヱヤالح. 
 

 



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الد : ヱنيヱ2014 ي ) 

 خゅص بゅلمترشحين الممدرسين     ـ  عنゅصر اإجゅبるـ 
 مدة اإنجゅز لـــالمعゅم ゅدةـــالم ポـゆ أヱ المسゅلـالشع ヱىـالمست

1 
ゅريヱلゅالبك ポヤمن س 

 るنيゅاإنس ュヱヤالعヱ ゆالتجريب/اآدا ュヱヤالع るي /
 るضيゅالري ュヱヤالتدبير /العヱ دゅااقتص ュヱヤع/ 

  るئيゅربヰالك れゅجيヱلヱالتكنヱ ュヱヤالع / ュヱヤالع
 るنيكيゅالميك れゅجيヱلヱالتكنヱ /るيボن التطبيヱالفن 

 るالتربي
るنصف 2 اإساميヱ るعゅس 

13.1 
 

 (ن80: )اأヱل 
 (8.0)...…مゅ حヱل أمر مゅ،في أجヱاء هゅدئる بعيدة عن التعصゆشكل من أشكゅل الحديث بين طرفين ،يتュ فيه تداヱل الكاュ بينヰ هヱ: الحヱار  -1
 (8.0)...............ه ヱطヤبゅ لمرضゅته إلヴمجゅنゅ بدヱن مゅボبل ،تボربゅ  اإنسゅنجميع المعゅماれ المゅليヱ るااحسゅنيる التي يجريゅヰ  هヱ:العボد التبرعي -
 (0..8).....................................................................هي أحسن المجゅدلる بゅلتي-るنヱالمヱعظる الحس الحكمる:مرتكزاれ الحヱار البنゅء -2
 (8.0.................................................)........................................مستخヤف فيه مجرد ヱاإنسゅنالمゅل مゅل ه :لヤمゅل اإساميالتصヱر  -3
4- るヘالع ュヰال تس ベاحش عن طريヱヘن المجتمع من الヱعي الشرعيفي صゅااجتمヱ تحصين الذاتي  ゆتجنヱ رجヘظ الヘحヱ كغض البصر るالشرعي ゆآداゅب ュمن خال االتزا

 (81)...........................................................................................الخヱヤة بغير المحゅرヱ ュاابتعゅد عن التبرج
0-  るصيヱヤل ヵدゅصد ااقتصボدة:المゅجميع أفراد المجتمع  إع ヴヤع ゅヰعヘن ュتعميヱ ،るヤيヤفي أيد ق ゅヰمنع تجمعヱ れاヱزيع الثرヱ(0..8)......................ت 

 (0..8)......................العゅمる بين المسヤمين اأخヱةتحボيベ التكゅفل ااجتمゅعي ヱتヱボيる الرヱابط اأسريヱ،るدعュ : المボصد ااجتمゅعي  -
 (8.0).................................................................................................يبيعه غير مほذヱن فيه شرعゅ كسゆ هذا الرجل حراュ أن مゅ: أ -6
   ゆ :ゆسゅبل كل استدال منボ(0..8)........................................................................................................................................ي 
تصحيح السポヱヤ  -المشゅركる اايجゅبيる في الحماれ التحسيسيる الصحيる -.الصحي المتعددة ヱانتぼゅボهゅ اإعاュاانヘتゅح عヴヤ مصゅدر -:المنゅسبる مثل اأسゅليゆتボبل كل : ج    

درヱس ヱمحゅضراれ في التヱعيる  بإلゅボءالボيュゅ بヱاجゆ النصيحる  -بほخذ العبرة من الغير الصحي ヱالヱقゅئي
る(82).........................................................................................................................................................................الصحي 

 
 (ن83: )الثゅني

 (8.0)........................................................................................................يるسヱالصحる النヘ اإيمゅن: الボضيる التي يعゅلجゅヰ النص  -1 
 ヱاإحسゅس اإلヰيるفベ ااجتمゅعي لヘヤرد من خال الشعヱر بゅلتكريヱ ュالمسゅندة بゅه يحベボ التヱافベ الداخヤي ヱالتヱا اإيمゅنأكد النص عヴヤ هذه اأهميる أن  -2

るلسكينゅ(81)............................................................................................................................................ب 
يヵヱボ جゅنبه النヘسي،ヱيغヤبه عヴヤ كل اأمراض النヘسيヱ るالبدنيヱ るيصبره أمュゅ  ه بسゅئر الطゅعヱ، れゅيبتعد عن المعゅصي ممゅ إلゆヴ هذا تصرف خゅطئ ،أن المぼمن يتボر -3

 (1.0)......................................................................................................................ضغヱطれゅ الحيゅة
 
 (ن80: )لثゅلثا
 (0..8)......................................................ابن العュ لأゆ محجゆヱ -الشボيるボ عصبヱ るاأخれاأخ  –الزヱجتين الربع : الヘريضる مصححる: أ -1
ゆ- ヴلゅل ه تعゅق:(إヱ اヱنゅةن كヱء إخゅنسヱ اゅرج...) るء 1.6من اآيゅرة النسヱ(8.0)...........................................................................من س 
 (0..8)................................................................إسゅボط/حجゆ حرمゅن: نヱع الحجゆ  –ابن العュ لأゆ :المحجゆヱ –اأخ الشボيベ :الحゅجゆ  -ج
                     (8.0)  ............................................................................................................................: التجヰيز ヱالدين :تصヘيる التركる : أ  -2

02111 ( =.111+2111 )– 00111 
-      るصيヱفي                                             02111  0/1=  0111الゅ02111 - 0111=  0111.  :        الص 

ゆ :るريضヘ(2.0) ................................................................................................................................................................. ال  
るرثヱال ュヰارث るريضヘ12أصل ال  るريضヘر 36تصحيح الヱال ゆنصي ュلدرهゅب る36888/  36=  1888ث 
 るجヱ9 . 0/1 الز ュ9* 1111=  9111 دره 
 0* 1111=  0111 درهゆ 0/1 2 0 ュجدة أ

3 ュة أヱ12 0 1/. اخ ュ12*  1111=  12111 دره 
ベيボابن أخ ش ゆصゅ9 . ع ュ9*  1111=  9111 دره 

 
 (80..............................................................................................)............يعرف التヤميذ نヱع النشゅط المنجز: أ (    ن84: )الرابع 

    ゆ :رير المحددةボصر التゅميذ عنヤالت ゆال  يكتぼفي الس (ن 81 اأهداف-   るيヤعヘال るهمゅل   -ن  81المسヱヤن1.0الح ).(...................... ...3.0) 
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