
 
 

ヱنيヱرة يヱ4102: د  
    0: المعامل 

 س 0: مدة اإنجاز
 1/0الصفحة 

 

 امتحان شヰادة السلك اإعدادي
 المترشحヱن الرسميヱن

 التربية اإسامية: مادة 

 المヱضヱع
 

 اأكاديمية الجヱヰية التربية ヱالتكヱين
 بヱلمان -جヰة فاس

 ラ 4       دعゅمة من やلقرآや ラلكريم
 :わحسوや りケلヘيボوメ ه تعゅلヴ في 

 
 

 や–  صلやヱヴلゅقوله تع ヴلや れゅآيや るبゅわك:            (やギيヰه شゅب ヴヘكヱ ) 
ゆ-  ゥゲشや:     るيヨلحや -   ゅヰأحق ب  
ァ – ضع  ゅونヨツمるلآي ゅらسゅレم.  
キ-  ؟ラやضوゲلや るهل بيعや ه ュゲك やクゅヨب  

:ラ 4       لشريفや لحديثや مة منゅدع 
 ( メゅه قレضي ه عケ りキゅらبن ع ギعن سع": メゅل قツأف るقギダلや ヵتت فأゅم ギسع ュや ラや ه メسوケゅء : يゅヨلや. メゅق : メゅقヱ やゲゃب ゲヘفح:ギسع ュا ログه) "  

キヱやキ أبو ロやヱケ- ءゅヨلや يボل سツفي ف ゆゅب りゅلزكや  

 や– ゅヰヤツفヱ  るيケゅイلや るقギダلや ヴレبين مع.  
ゆ –  ؟るゃيらلや ヴヤع ドゅヘلحや في るيケゅイلや るقギダلや همゅكيف تس  

       やヱ:     3 ラلوقゅئية やلصحيةヱحدや りلتربية  
るلوضعيや:  

 ケゅحت جダنり るツيゲヨلや بレيコ ゅヰتケゅء ، جゅヘشヱ るكゲفيه من ب ゅヨل ギلعيや るضحيや ュキ ゆゲب. بشゲفشわلゅح キやキコゅه  فゅヰ やケهوギت ،ゲトضや حيث れ ギبعヱ صわガヨلや يبらトلや りケゅيコ ヴلや
 . لュギヤشゲبゅヰ مゅダبる بらعض やلヨيヱゲムبれゅ  بسらب  هやゅلムشف ヱإجやゲء やلわحゅليل تらين や ラやمعゅء

 :تأمل やلوضعيヱ るأجب عゅヨ يヤي
 や–؟ポゲفي نظ ゅヰتケゅج るيحダレب لレيコ بتゅイわسや やクゅヨل  
ゆ – عيゲليل شギبك بやجو コ؟عز れゅمゲحヨلゅب ヵヱやギわلや コوイهل ي. 
ァ-  ゲكクينأヰتوجي  るحダلや ヴヤع ドゅヘحヤعيين لゲش. 

 ヱ         3 ラحدや りلتربية やلتوやصلية やヱإعامية
(   ゅレميや سواケ ゆوわムヨلや ラゅم كムفメゅボわانやヱ ゲلسيや ليفゅムف من تヘガيヱ れゅفゅسヨلや ゲダわガا يやجو ゅヘتゅهヱ  يهヤه ع ヴヤي صらレلや كهケキや ゅلك مクヱ  メゅتحケاやヱ  ゲヘلسや ゲكやグت チيعوヱ

イف グレم مヤسヱ ゲ   るاساميや りعوギلやسلケين  فأケグレمヱ ينゲشらم ポوヤヨلや ヴلや هヤسケ..) بيゲلعや يخケゅわلや るヤイم キギ23ع   
 や-   صレلや في るレヨツわヨلや صلやوわلや ئلゅسヱ ァゲガわسや 

 ゆ–  ゅんيギحヱ ゅヨيギصل قやوわلや ベゲヅ بين コゅイبإي ラケゅق 
 ァ-  ゅم  や ヴヤص メسوゲلや ゅヰعらتや يわلや るيヤصやوわلや るヤص؟ هلوسيレلや メمن خا りعوギلや يغヤらわم لヤسヱ يهヤع 

ラ 3           لحقوقيةや لتربيةや りحدヱ 
 ラلى لإعاヱاや りدゅヨلや ء فيゅجラゅإنسや ベي لحقوヨلゅلعや": ベلحقوやヱ مةやلكرや في  やرやحرや سゅلنや يعヨيولد ج, ゥヱبر ゅم بعضヰمل بعضゅيع ラや مヰعليヱ やيرヨضヱ عقا やوらهヱ قدヱ

"やإخゅء   
 や–  ァゲガわسやينボين حレヨツわص  مレلや في  

 ゆ–  في ュゅلعや لحقや るيゅヨح ゲهゅين من مظゲヰمظ ゲكクやュإساや.  
 ァ-  ينレومヨلや りケゅمや ギصゅボظيم :من مレينتゲخや ينギダボヨيت بや  キゅヰわاجやヱ ゲيムヘわلや ヴヤف عやゲإشやヱ يレيギلや メゅイヨلや ゲيヅゅتヱ.  

     ラ 4   ليةゅヨイلやヱ نيةヘلや لتربيةや りحدヱ 
 ヴلゅه تع メوボي: ラゅヨボل りケفي سو:   

 

 や–     يمヤلسや ベヱグلや سب معゅレわي ゅم るآيや من ァゲガわسや  
 ゆ-   ゲكクやينわفيゅレわين مわヘيم صヤلسや ベヱグلや مع  

ラ 3        يةゃيらلや لتربيةや りحدヱ 
 ヴلゅه تع メوボي りゲボらلや りケفي سو:  
 

 や– يやるゃيらلや キゅفسや ゲهゅين من مظゲヰظヨت ب  
ゆ- ゐوヤわلや るبケゅمحヱ チケاや ゥساميين إصاや ينヰتوجي コゲبや  
 ァ– ギヰشわسや  صレبれやوヨلや チケاや ءゅحيや لツف ヴヤعي عゲش  

   ............. 
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ヱنيヱرة يヱ4102: د  
    0: المعゅمل 

 س 0: مدة اإنجゅز
 るحヘ0/0:الص 

 
 امتحان شヰادة السلك اإعدادي

 الرسميヱنالمترشحヱن 
 التربية اإسامية: مادة 

(ュالسل ) 

 

 

 اأكاديمية الجヱヰية التربية ヱالتكヱين
 بヱلمان -جヰة فاس

 

 دعامة من الボرآن الكريュ     :  أヱا
 ن 4 :من سヱرة الヘتح ヱ42 42اآيتゅن  - أ

ゆ -  るヘاأنヱ るأجدر  -العصبيヱ ヴلヱن 1.0:أ 

 اتصゅف كゅヘرقريش بゅلعصبيる الجゅهヤيヱ るتكريュ ه لヤمぼمنين -ج
 ن0. بゅلسكينヱ るكヤمる التヱボى 
 ن 1.0أكرュ ه أهل بيعる الرضヱان بゅلسكينヱ るكヤمる التヱボى  -د

 : دعامة من الحديث الشريف       – ثانيا
    هي التي يستمر أجرهゅ لصゅحبゅヰ بعد مヱته : الصدقる الجゅريる  - أ

 ن 0   

ゆ - رゅمن خال غرس أأشج ポذلヱ るالبيئ ヴヤظ عゅヘفي الح るريゅالج るالصدق ュهゅر  -تسゅر اآبヘح                ...
 ن 0

 ヱحدة التربية الصحية ヱالヱقائية        -ثالثا
       لجゅヰヤヰ بحكュ تحريュ الدュ في اإساュ - أ

 ن 0   

ゆ - له  اヱボل れゅلمحرمゅب ヵヱز التداヱيج(: اءヱجعل لكل داء دヱ اءヱالدヱ أنزل الداء ヴلゅإن ه تع
 فتداヱヱا 

          ュا بحراヱヱا تداヱ )るهヱالمكر るيヱفي اأد ゆゅد بヱسنن أبي دا.     
 ن 0   

   ...حヘظ اأطعمヱ るاأشربる من التヱヤث  –ااعتدال في تنヱゅل الطعヱ ュゅالشراゆ  -ج
 ن 0   

 التربية التヱاصلية ヱاإعامية        رابعا
       الゅヰتف الجヱال  –الرسゅلる المكتヱبる  - أ

 ن 0   

ゆ - るصحيح るرنゅボبل كل مボت         
 ن 0   

إرسゅل الرسゅئل بヱاسطる : لتبヤيغ الدعヱة من خال النص  الヱسيるヤ التヱاصヤيる التي اتبعゅヰ الرسヱل  - ج
 الرسل

         . إلヴ مポヱヤ عصره          
 ن 0   

  ヱحدة التربية الحヱボقية      -خامسا
   (يكتヴヘ بذكر حボين .   )حベ المسヱゅاة  –حベ الحريる  –حベ الحيゅة  - أ

 ن 0   

ゆ -  دゅاإفسヱ من العبث るمゅالع るحヤالمص るيゅحم ュفي اإسا ュゅالع ベالح るيゅهر حمゅمن مظ- 

 



          - るالزجري れゅبヱボالعヱ دヱس –تشريع الحدゅلنゅاإضرار ب ュتحري(  . بذكر ヴヘرينيكتヰمظ ) 
 ن 0   
 رعゅيる الヘتヱى ヱتنظيュ الشほن الديني : من مゅボصد امゅرة المぼمنين      - ج

     . حمゅيる الباد ヱالعبゅد من كل عدヱان  داخヤي أヱ خゅرجي -         
 ن 0  

 :ヱحدة التربية الفنية ヱالجمالية    –سادسا 
       . غض الصれヱ  –الボصد في المشي          -أ

 ن 0  
 ゆ-     -  ゆرة الشغゅن السير –إثヱنゅق ュاحترا ュعد...      
 ن 0  

  ヱحدة التربية البيئية:        سابعا 
      ...رمي اأزبゅل  في الطرقれゅ –تヱヤيث المゅء  –       أ 
 ن 0  

 ゆ    –  رゅغرس اأشج– れゅيゅヘالن るلجゅلمع れゅء محطゅإنش...     
 ن 0  

  ( من أحيゅ أرضゅ ميتる فヰي  له ヱليس لعرベ ظゅلュ حベ ) :  قゅل رسヱل ه   -ج
 ن 0  

  (أخرجه الترمذヵ في سننه)                                             
            

 ـــــــــــــ        
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