
 بسم ه やلゲحヨن やلゲحيم 

ヵキやإعدや ヵنوゅلثや كヤلسや りキゅヰنيل ش れゅنゅمتحや 
 やامتحや ラゅلجヰوや ヵلヨوحد

 (やترشحヨيولヨلرسや ラوケやأحرやヱ ラ) 
 りケヱキ3102ュ يونيو 

 
 الموضوع

 
 

 やلムヤヨヨة やلヨغゲبية

 
 や りケやコヱلتゲبية やلوطレية

 やأكゅديヨية やلجヰوية لヤتゲبية やヱلتムوين
 やヱدや ヵلグهب لムويりゲجヰة 

 
 

 سゅعة やヱحدや :りلヨدや りلزمレية  や :1لヨعゅمل やلتゲبية やإسامية: ゅدやりلヨــ
 

 ( نقط 4)       : أヱلا 
 : p    يقوメ ه   -0

                               
   o   . ،لفتحや りケسو

 や: 51آية
  .تزيヤوや –معや : りゲشرゥ حسب やلسيや ベゅلقرآني やلヨヤムتين やآتيتين -أ    
     ゆ- るヨريムلや るآيや メبين من خا やクゅヨع  لレه م قヱメゅلقتや شركين وعヨلやヱ ينヨヤسヨلや ؟بين  
    ァ-  آتيتينや تينヨヤムلや في りキケやلوや لتجويدや りعدゅعرف بق :ぴび 

ぴび    

 や: p   كتب مع やلشムل やلتュゅ من قوメ ه  -3         
...o   قوله ヴإل: p    o.  

 (تラゅنقط)       :ثゅنيـــــــゅا 
: سحابة بينما رجل بヘاة من اأرض، فسمع صوتا في" : عن أبي هريرة رضي ه عنه عن النبي صヤى ه عヤيه وسヤم قال

ベاس  ポحديقة فان، فتنحى ذلりゲفي ح ロءゅم パゲفأف،ゆゅلسحや،...   لزهدや ゆゅم في كتヤمس ュゅإمや ロやヱケ لحديثや.  

 لやクゅヨ خص ه تعゅلヴ صゅحب هや ログلحديقる بゅヨء やلヨطر؟  - 0  
  بين كيف كラゅ يتダرف صゅحب やلحديقる في محダولゅヰ، مستشヰدや بقوله؟  - 3

 (نقط 6):      ثゅلثـــــــــــゅا 
- ロبعد るヤゃأسや ثم أجب عن ،やآتي جيدや صレلや قرأや: 

  '' ...ケق بقدヤقد خ ゅレة من حولゃيらلや في ゅكل م ラإ :ゅヨلやヱ ءやوヰلやةらسゅレヨلや ضケأや سطح りケやゲحヱ ء،  ءゅلأحي ゲبة غيゲلتやヱ ،سيやヱゲلや メゅらلجやヱ
 : p    قメゅ ه... やلヨتجゅنسة، やヱنتظュゅ دや ラやケヱأケض حوメ نفسヱ ゅヰحوや メلشヨس

  o ة ...  ...44 :سورة القمر، اآيةゃيらلや ラأ やグه ヴレمعヱ
دラヱ تدخل مدمゲ أヱ مゆゲガ من جゅنب やإنسラゅ تムوラ متوコやنة، بحيث تظل عゅレصゲهヱ ゅمムونゅتゅヰ عヴヤ حゅلゅヰ كゅヨ خヤقゅヰ ه دラヱ تغيや ゲلطらيعية 

ゲكグي ヵゲجوه...       ''                   

                                                             ュإساや ケゅレم  るヤمج  キ91عدΓ りلقعدや ヱク ،5451 ソ هـ :Β5 رفダبت. 
   .ضع عレوやنゅ مゅレسゅら لレヤص -(أ           

          ゆ)- ヴإل りケゅص إشレلや ي ل فيらヤلسや لتدخلや ラأラゅإنس るゃيらلや ケゅمキ ب فيらلسや لك . هوグقعك  -َمثَل لやヱ メب -من خا るثاث
るヤأمث. 

          ァ)- ءゅئد إحيやفو ゅم  れやوヨلや チケأや ヴヤ؟عるゃيらلや    

 (نقط 8):      やケبعゅا   
     ゲヨガلや ヴヤنه عゅب إدمらل بسヨلعや ヴإل やゲمتأخ ゲツيح ュゅلعや ネゅلقطや ف فيドمو.  

  . حدキ أケبعる أضرケや لヨガヤر عヴヤ صحる هや やグلヨوドف -1

0 

0 
 

0



  . ヱشرやبين حرمや ゅヨヰإساュ طعゅمين ل مثل -3

  . やأجير عرف -2

   . عヴヤ حق やأجير やلحドゅヘ زやيゅمن م زيتينクやكر م -4
 

 يقヱه ヱلي やلتوف

 



 بسم ه やلرحヨن やلرحيم 

ヵキやإعدや ヵنوゅلثや كヤلسや りキゅヰنيل ش れゅنゅمتحや 
 やامتحや ラゅلجヰوや ヵلヨوحد

 (やترشحヨيولヨلرسや ラوケやأحرやヱ ラ) 
 りケヱキ3102ュ يونيو 

 
 عゅレصや ゲإجゅبة

 ヱسヤم やلتレقيط 
0/0 

 やلムヤヨヨة やلヨغゲبية

 
 や りケやコヱلتゲبية やلوطレية

 やأكゅديヨية やلجヰوية لヤتゲبية やヱلتムوين
  やلグهب  لムويやヱりゲدヵ جヰة 

 

りدゅــヨلや :إساميةや بيةゲلتや ملゅعヨلや :1  يةレلزمや りدヨلや :りحدやヱ عةゅس 
 

  
  (نقط 4:        )أヱلا 

   0 - りإثم  :معر- ゆعار - عي...  ،(123ヵ ラ)                       やوヤتزي :やヱيزヨت ،やنعزلوや ،やوヤダنفや( ...123ヵ ラ) 
لوجود فゃة من やلヨسヨヤين بムヨة كتヨت إسامゅヰ خوفゅ من بطش やلムفケゅ، إク لو توやجヰت  :سヨヤين やヱلヨشركينه تعゅلや ヴلقتメゅ بين やلヨ مレع -3    

ュدレلやヱ إثمゅلك بク ءやゲمن ج ゲفيشع ロゅم أخヤسヨلや لقتل ラゅئفتゅلطや( .0ラ) 

َو بゅلヘتحる نحو やلムسرヱ りبゅألف نحو やليゅء من غير قヤب خゅلص :قゅعدや りإمゅلة  -2      (ن12ヵ).  هي أラ تレَْح⊥

 [.ラ لヤشムلラ/5.1 لムتゅبや るآيتين5.1] (や0ヶنظや ゲلムتや ゆゅلヨدケسي ソ )من سوや りケلفتح  3Α  ヱ32كتゅبة やآيتين  :やلقرآや ラلムريم -4         
 (نقطتラゅ:    )ثゅنيـــــــゅا 

 (0ラ).   خص ه تعゅلヴ صゅحب هや ログلحديقる بゅヨء やلヨطر أنه يヘレق ヱيعتレي بゅلヨحتゅجين  - 0      
ثヤث يتダدベ به، ヱثヤث لヘレقته، ヱثヤث يعيد : حديقる في محダولゅヰ، حيث كラゅ يقسヨه إلヴ ثاثるيتダرف صゅحب やل – 3

 ''هفإني أنظر إلヴ مゅ يガرァ فيゅヰ، فأتダدベ بثヤثه، ヱآكل أنヱ ゅعيゅلي ثヤثヱ ،ゅأキケ فيゅヰ ثヤث.. " . :  やاستشキゅヰ  ( ن12ヵ)やケコعته،
(12ヵن ) 

 (نقط ヶ:      )ثゅلثـــــــــــゅا 
 (.ラ لヤعレوや ラやلダحيح0. )やلتوや ラコやلらيゃي :やلعレوや ラやلゅレヨسب لレヤص -أ

 ゆ- ラゅإنسや نبゅمن ج るゃيらヤدمر لヨلや تدخلヤل るヤأمث るثاث :ケゅأشجや قطع- ゲحらلや في れゅيゅفレلや ميケ-  ヴنع إلゅダヨلや ラゅدخ ゆゲتس
 (.ラ لムل مث0メゅ)や.   (2 ラ   )لヰوやء

  ァ- るゃيらلや ヴヤع れやوヨلや チケأや ءゅئد إحيやفو: ゅらレلや يヨض يحやゲلنقや من れゅء -تゅأحيや يヨية  يحゲらلや-  يعيةらلطや りヱゲلثや يزيد في
 .( نダف نقطة لムل فゅئدり) (  ラ 3)  ...يحヨي やلتゲبة من やلتダحやヱ ゲلنجやゲف –

 (نقط 8):      やケبعゅا 
 –اضطراゆ الدورة الدموية  -انسداد الشرايين   –تضخュ القゆヤ  –تعطيل وظيヘة العقل : أضرار الخمر عヤى الصحة -1

 ( ( نصف نقطة لكل ضرر )(   ن  2)    . تشمع الكبد 

 ( نصف نقطة لكل طعاュ (  )  ن  1) لحュ الخنزير   -الميتة   :الطعامان هما  -2
 ( نصف نقطة لكل شراゆ (  )  ن  1)  .الخمر -الدュ المسヘوح :الشرابان هما 

 (ن  2)  .منヘعة كل إنسان يشتغل بأجرة في أヵ عمل مقابل أجرة مادية أو: اأجير هو -3

     (.نقطة واحدة لكل مزية ( ) ن  2) حヘظ أسرته -حヘظ ماله     من مزايا الحヘاظ عヤى حベ اأجير -4

 

 

るصر :ماحظゅレلعや ログه るلتقيد بحرفيや ラヱキ るصحيح るبゅإج るأي メوらححين قダヨلや りグتゅأسや りキゅلسや رجو منヨلや 

 


