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 :أوا 
                   イال ラゅا لامتحキاギعم استعギال るفي حص ヵوヰيه أヤل عムالتي أش ゅيゅツボأهم ال ゅヰレヨض るقケヱ سمボال グمن تامي グيヨヤكل ت ギع

ラゅيらالヱ ゥゲمن الش りキااستزاヱ スゅボレヤل ゅヰحゲヅ キالتي يو るヤゃاأسヱ ゅヰヨヰف. 
る تガص بوケقる ثゅني ثم تاロ تヨヤيグ آخゲ. ااختافالガاف ヱ متسゅئا عن الベゲヘ بين   التواصل تュギボ التヨヤيグ ااメヱ بوケقته الヨتعるボヤ بヨوضوع

ヱاり الチゲヨ التوعيる الصحيヱ るعاقる اإيラゅヨ بゅلصحる الヘレسيる ،معゲبゅ عن فヨヰه لギヨاヱاり الチゲヨ العツوヵ بأヱキيる مキゅيヱ るعュギ فヨヰه مギا
 .الヨسヨヤين مゲاチ الヘレسيる مレتشりゲ بينヱأكثゲ من クلك أラ هログ اأ، مゲ معレوヵأبゅإيヱ ラゅヨهو  الヘレسي 

ヱعュギ  ساベゲヅヱ ュ تギاヱله ヱاكتسゅبه ،مらيヱ るレضوゥ عاقる العボوキ العوضيる بゅلتヨレيる اإي اختتヨت الギヨاخاれ بوケقる ثゅلثる  حوメ الメゅヨ ف   
 ゥضوヱ  ゅヰب るعيゲらالت キوボالع るعاق. 

               るليゅالت るヤゃأجب عن اأسヱ جيدا るاقرأ الوضعي: 
 ラ 1   . في الوضعيゅヨ る تحته خطل  ااصطاحيحدキ الヰヘヨوュ ـ  1
2  メヱئل ااゅتسヨヤرـ بين لヘبينال ベ ااختافاヱ افガل .メゅثヨب ゅヨヰレل مム1.0  .ثم مثل لラ 
 ヱ  1 ラلクゅヨا؟ ؟ سヤوゆ حواヵケ تستعヨلأفأヵ  ،فヨヰه مشムل عヤيヰأمゅ  الヨتسゅئヤين ـ لو أれキケ اラ تヰヘم  3
 2ラ .شرعييヱ ラゅヨالダحる الヘレسيる مستدا عク ヴヤلك بدليل ح لヤتヨヤيグ الثゅني العاقる بين اإـ ヱض 4
 ラ 5.0  .؟اإساميるاチ الヘレسيる في الイヨتヨعれゅ مراأ انتشヘ ケゅسرـ بم ت 0
 1ラ   .مراチ الヘレسيるعヴヤ تレイب هログ اأد تسゅع ゅئحنダ عأクكر أケبـ  6
 ゅ. 1ラلتヨレيるبالعقوキ التらرعيる  اشرゥ لヨヤتسゅئل اأخير عاقるـ  7

 :ثانيا 
ن∠ゅي∠ゅه∠ゅلحيりゅ فتسポゲガ التوسط أラ تヤヨك الحيりゅ لتسゲガهゅ في بヤوパ الヨثل العヤيゅ  ا أラ تムヤヨك ا)                   ∠ギل りゅمن الحي ュゲتح ラا أヱ ،

 メسوゲال ロゅレع ゅا مグهヱ ،اケمحسو ゅومヤم ギعボأصا فت  メゅق ゅمギレط∠ت∇ :" ع م∇ كゅヨ ب⊥س⌒ ⊥ムيヤع ゅن∇ي ∂ギس∠ط∠ ال∇ら⊥ت ∇ラ∠أ ヴ∠ش م∇ ヱلレムّي أ∠خ∇ ⊥ムيヤع ヴ∠ش ゅ الゲ∇ボ∠ヘ∠ أ∠خ∇ ه⌒ م∠ ∠ヱ
ゅヨ ت∠ゅレف∠س⊥و م ف∠ت∠ゅレف∠س⊥وهゅ ك∠ ⊥ム∠ヤらق ∠ラゅن∇ ك ت∇ヰ⊥معヴヤ م∠ ∠ム∠ヤأه ゅヨم∇ ك ⊥ム ∠ム⌒ヤ∇ヰ⊥فت ゅه   ) " ゆゅمن كت : ソ الغزالي ギヨحヨم لヤسヨق الヤف  149خゲبتص 

1 キصـ  حدレヤل るسيゅاأس りرムヘ1.  ال ラ 
 ラ 1.مゅ هي عواقب عدュ التوسط انطاقゅ من الレص ؟ ـ  2
 1ラ.  أخرン؟ ، ヱالتحグير من الغヴレ من جるヰساュ إلヴ كسب الメゅヨ من جるヰ كيف يムヨن التوفيق بين キعوり اإ ـ 3

 :ثالثا  
          るويらレال るレالسヱ يمゲムال ラآゲボفي ال ケليب الحواゅأس メحو  ヅゅمائك في نشコ كت معケゅأسطر-أكتب تقريرا  . ش りعشر ンا يتعد-  
 ヱ .4  ラمヱ ゅاكゅヰら من صعوبれゅ ، من محロケヱゅ، ثم مراحل إعداロキأهヨيる الヨوضوع ، ヱتحدキ فيه ثاثる  تらين فيه

 :رابعا 
                  るكゲسيم التボت ギレع ゅヰتゅاعゲب مイي ュゅムب أحイالحヱ ل من التعصيبムل. 
 ラ 1       :أヱضح الヘرベ بين ـ 1   

 .حイب نقص ヱحイب حرمゆ :ラゅ .                                             العゅصب مع غيرヱ ロالعゅصب بغيرロ: أ        
 .ケキهم ヱ120000 تゲكる قケギهゅ  جりギ أゆ ، -أختゅ أボ-  ゆيるボ ختゅ شأ  -أمヱコ-  ゅجゅ  :    مゅتت امゲأヱ りتゲكت  -2

   ュلدرهゅكل وراث ب ゆمحددا نصي ゅيヤن 4.   أنجز الفريضة عم 

 الヨوضوع
るحヘダال 

1 
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 عناصر اإجابヱ るسュヤ التنボيط
  : أヱا 
هو التゅヘعل اايゅイبي الゅレتج عن استعメゅヨ حواサ التواصل في اケسメゅ الガطヱ ゆゅفي استゅらボله الゅレبع عن ケغるら صキゅقる في صるヤ ااخゲ  التواصلـ 1

 ラ 1 ..اケسヱ メゅااستメゅらボ بواسطる نヱ ュゅヌكتゅبي ، يتم بتメキゅら اأفヱ ケゅムاآケاء ヱالヨعヤومれゅ عن ゲヅيق اأهو نشヅゅ شヰヘي ......./メゅ بوجギانهヱااتص
أヱ أラ ااختاف  ...، بيゅヨレ ااختاف تゅらين في الوسゅئل مع اتحキゅ الغゅيれゅ لガاف تゅらين في الوسゅئل ヱالغゅيれゅ أラ ا الヘرベ بين الガاف ヱااختافـ  2

ケ اクま ゲムヘي الレيعي يغらヅ ゲأمりヱاギالعヱ るقゲヘين الゲاف قガال ゅヨレابه ، بيキآヱ هヅヱゲعيت شヱ ...1 ラ 
るヤاأمث:    メوらボم メゅكل مث( るاألوهي メحو ュيه الساヤع ヴموسヱ ラعوゲين سخاف فギفي .. ( ) ااختاف في ال りالصا メحو るبゅاختاف الصح

 るヌيゲي قレب ヴلま يقゲسالط  キゅヰ5,0...(  ااختاف في ااجت ラ 
اسヤوゆ يعتギヨ  أنه هو اسヤوゆ الحواケ الوصヘي التダويرヵ أヱ اسヤوゆ ضرゆ الヨثل ينالゅレヨسب لتوضيح مゅ اشムل عヴヤ السゅئヤ اسヤوゆ الحواケـ  3

 ヴال ヴレعヨيب الゲボيه لتらالتشヱ メゅثヨاأال メヱين فيزらヅゅガヨال ュゅヰم إفヰيギل ゥゅتيケااヱ メوらボق الボيتح ヱ メゅム1.. .شラ 
فゅايラゅヨ مらレع كل ゅヨヅنيヱ るレامن يイعل اانسラゅ يشعゲ بسムيるレ العらوキيヱ るيستشعゲ الゆゲボ من ه  ،كل مゅ يヘيد تحقيق التوافق مع الグاヱ れمع الغيرـ  4

 ラ 1 .من بゅلحيりゅ الゅらقيヱ るيعヨل لゅヰ، يعيش كゲيゅヨ عزيز الヘレس اラ ايゅヨنه يヤガصه من عらوキيる غيぽロゲتعゅلヴ ي
 1ラ        79الレحل ..(ذه حيヅ りゅيるら فレヤحييレ منぽممن クكゲ اヱ انثヱ ヴهو  ゅمن عヨل صゅلح) : قوله تعゅلヴ: الدليل الشرعي

   يる حيث يガتل التواラコ بين الヱ ゥヱゲالキりキゅヨالヴ ضعف اايヅヱ ラゅヨغيラゅ الボيم الゅヨ اامراチ الヘレسيる في الイヨتヨعれゅ ااساميる انتشケゅ يرجعـ  5
5,0ラ 
صحيح لヤوجوヱ キالحيりゅ ـ تらボل الグاれ بゲضヱ ヴاケتيゥゅ ـ التボوヱ ンااستゅボمる ـ تボويる الصるヤ بゅه ـ الヰヘم ال:  من الゅダレئح الヨحققる لダヤحる الヘレسيるـ  6

 グ .1 ラكゲ أケبعيムتヴヘ ب....ذمحゅسるら الヘレس ヱالتسゅمح مع الغيゲ ـ التガطيط لヨヤستらボل ـ قらوメ ااختاف 
9  ヴヤイـ يتるيヨレفي تحقيق الت るرعيらالت キالعقو ケヱキ ヨء مゅيレمن ااغ るヤق ヵギسه في ايギムت ゆケゅتحヱ メゅヨيج الヱゲهم في تゅتس ゅヰته في كونギئゅم فヨيع ゅ

 ァاヱゲال ゲثムيヱ るヘعيツال れゅボらطヤل るائيゲالش りケギボع تتحسن الゲらلتゅع به ، بゅヘاانت りゲائキ يوسعヱ.في りキゅالزي ヴヤع ギعゅع يسゲらالت ラا ゅヨك ベゅヘاان  ヴヤع
るيヨレئز التゅكケ من ゅヰヤكヱ ، ゅهゲغيヱ ベゲヅヱ يمヤتعヱ  るمن صح れاゅイヨال ヴفي شت るويヨレيع التケゅشヨالヱ れゅسسぽヨ1. الラ 

ゅنيゅث : 
 ラ 1     .الヰヘヨوュ الحقيقي لヤتوسط في الحيりゅ: ل مゅ يヘيギ ك -1
  1ラ ... الヱ ュギレالحسりゲ عヴヤ سوء الレتيるイ سヰヤاポ  ل معゲضゅ أラ يصらح اانسラゅ مسゲガا لヤحيりゅ :  العواقب -2
في كسらه  داメإا أنه شرط التوسط ヱااعتالحيヱ りゅقوامゅヰ ، اれ بゅعتロケゅら ضケヱゲيゅ من ضケヱゲ اإساュ إلヴ كسب الメゅヨ وキりع: كل مゅ يヘيد  -3

ヱ  るيゅليس غヱ るヤسيヱ メو في كل اأحواヰقه، فゅヘنま ...1 ラ 
ゅلثゅث : 

              るيヨوضوع  أهヨالロケヱゅمحヱ: 1 ラ 
れゅمن صعوب ゅヰらاكヱ ゅمヱ ロキ2 : مراحل إعدا ラ 

  ゆوヤاأسヱ るغヤال る1:  سام ラ 
ゅابعケ : 

فヰو أنثヴ يعصク ゅヰらكゲ في نヘس  أمゅ العゅصب بغيرロأنثヴ أخンゲ، هو أنثヴ تゐゲ بゅلتعصيب بسらب اجتゅヨعゅヰ مع  العゅصب مع غيرロ(  أ (      1
ゅヰتヘصヱ ゅヰجتケキ .5,0 ラ 

 ゆ  )ب نقصイح  ゅيه ، أمヌح ゲفヱمن أ ゐケع الواレهو مラゅب حرمイح ゅيヤه كヌعه من حレヨ5,0. ف ラ 
2) 

  6 8  ギم الواحヰالس るヨ16000 = 8 /128000:     قي  るثケالو れاゅ1: حラ 
 1ラ: التゅصيل 

 メ1: العو ラ 
 ラ 1: ب بゅلدケهم الダレي

2/1          ゅجヱコ 3 3  3*16000= 48000 
 6/1              ゅ16000 =16000*1  1 1 أم 

 2/1      るشقيق ゅ48000 =16000*3 3 3 أخت 
6/1         ゆأ ゅ16000 =16000*1 1 1 أخت 

  りجد                 ゥ  ゆ0 0 0  أ  
 

عゅレصـر 
るبゅاإج 

るحヘダال 
1 

1 

 2 المعامل ساعヱ るنصف مدة اإنجاز التربيる اإساميる المادة
 جميع الشعゆ الشعــــبる اأヱلヴ من سポヤ البكالヱريا المستヱى

 امتحاناれ البكالヱريا
  المヱحد الجヱヰياامتحان 

 4102يヱليヱز : ااستدراكيるالدヱرة 
 


