
 
 

أكゅديميる الجヱヰيる لヤتربيヱ るالتكヱينا  

 لجるヰ فゅس بヱلمゅن

 اامتحゅن المヱحد الجヵヱヰ لنيل شゅヰدة
ヵاإعداد ヵヱنゅالث ポヤالس るيゅヰن 

 (المترشحヱن الرسميヱن ヱاأحرار )
 

 التربيる اإساميる   :  مゅدة

るالدراسي るالسن : 
 5102/5102 

 5102يヱنيヱ :  دヱرة

 س0:  مدة اإنجゅز

 1:  المعゅمل 5/0الصヘحヱ  るعــــــــــヱضـمــال
 

 ن ヴ     دعゅمる من الボرآن الكريュ : أヱا 
ヴلゅل ه تعヱボي : 

 
 
 
 
 :ヱاصل كتゅبる اآيれゅ إلヴ قヱله تعゅلヴ   -أ 

 ゆ-  اشرح   :  ゅءامنين –الرؤي 
    مゅ البشرى التي حمヤتゅヰ اآيる الكريمる إلヴ الرسヱل ヱالمسヤمين ؟  -ج 

 ゅنيゅمن الحديث الشريف : ث るمゅدع : ヲن 
 عヴヤ المرء المسュヤ السمع ヱالطゅعる فيمゅ « :عن ابن عمر رضي ه عنヰمゅ أن النبي صヴヤ ه عヤيه ヱسュヤ قゅل 

るعゅا طヱ فا سمع  るفإن أمر بمعصي   るكره إا أن يؤمر بمعصيヱ ゆأح «       . 
أخرجه اإمュゅ مسュヤ في صحيحه كتゆゅ اإمゅرة  بヱ ゆゅجゆヱ طゅعる اأمراء ヱتحريمゅヰ في                                                  

るالمعصي. 
 .استخرج مضمヱنゅ منゅسبゅ لヤحديث   -أ 

 ゆ-  أمير المؤمنين ؟ るعゅه ط ゆجヱذا اゅلم 
 

ゅلثゅث  :るالصحي るحدة التربيヱ るئيゅقヱالヱ:3ن 
 إن إصゅبته ヱليس ذاポ أحد إا لヤمؤمن خيرأمر المؤمن إن أمره كヤه  ゅعجب«: الرسヱل صヴヤ ه عヤيه ヱسュヤ يقول 

 .»صゅبته ضراء صبر فكゅن خيرا لهヱإن أ سراء شكر فكゅن خيرا له 
 ヲ222أخرجه اإمュゅ مسュヤ في صحيحる كتゆゅ الزهد ヱالرقゅئベ بゆゅ المؤمن أمره كヤه خير رقュ الحديث 

 
 
 .من الحديث مظヰرين من مظゅهر الصحる النヘسيる  استخرج  -أ 

 ゆ-  ؟ ュفي اإسا るسيヘالن るصحヤل لヱس اأゅاأس ゅم 
 

ゅحدة :  رابعヱるيヤاصヱالت るن7:التربي 
 

"れاانترني ゅأم- るليヱالد れゅمヱヤالمع るتربط بين  -شبكヱ れゅヰمن جميع الج  るف الكرة اأرضيヤل تゅط اتصヱرة عن خطゅي عبヰف
 れゅفゅلبعد المس ゆゅن حسヱد ュلゅع العヱفي رب ゆاسيヱمايين الح" 

 . حدد من خال النص دヱر شبكる اانترنيれ -ا  
 ゆ–  ゆヱسゅالح るنيボدة من تゅヘين إساميين لاستヰجيヱاذكر ت. 

 

ゅمسゅحدة:  خヱ  るقيヱボالح るن7:التربي 
 
 

 ュدل رشيد غنيゅل عヱボمن: )يヱ  سゅالن ゅヰفي ゆلゅالتي ط ゅヰسヘة نヱボلゅس بゅالن ベヱボح ュحتراゅب ュاإسا ゅلبنゅالعدل ط ベヤمنط
ュヰتゅاجبヱ ن أداءヱسه  يرفضヘن れقヱفي الヱ ュヰقヱボن بحヱلبゅيط るنيゅأنゅب ヴمرض ゅسゅنجد أن ゅلكنن   ゅقنヱボح ュحتراゅب )                                                             

   422ヴュفبراير  37مجるヤ البيゅن العدد    
 
 

 
 

 

 اامتحゅن المヱحد الجヵヱヰ لنيل شゅヰدة
るالدراسي るالسن : 

 5102/5102 

 



 

أكゅديميる الجヱヰيる لヤتربيヱ るالتكヱينا  

 لجるヰ فゅس بヱلمゅن
ヵاإعداد ヵヱنゅالث ポヤالس るيゅヰن 

 (المترشحヱن الرسميヱن ヱاأحرار )
 

 التربيる اإساميる   :  مゅدة

 5102يヱنيヱ :  دヱرة

 س0:  مدة اإنجゅز

 1:   المعゅمل 5/5الصヘحヱ  るعــــــــــヱضـمــال
 
 

 ؟أعاه  بمゅ ذا اقترنれ ااستゅヘدة من الحベ حسゆ مヱ ゅرد في النص  -أ 
 ゆ-  ز  ؟ هلゅبإيج ポضح ذلヱ العمل ؟ ゆرヱ اأجير るعاق ヴヤرد في النص عヱ ゅم ベينطب 

 

ゅدسゅس :  るليゅالجمヱ るنيヘال るحدة التربيヱ:1.5   ن 
 

– ヴلゅل ه تعヱボي    : 
 

- るإليه اآي れدع ゅفيم  ュيヤالس ベヱر الذヰ؟ أين يظ 
 

ゅبعゅحدة :  سヱ るالبيئي るن3.5:التربي   

أشゅر عヤيه إمュゅ مسجد الボريる  بゅن .رض ألطゅلمゅ تمنヴ  أن يمポヤ قطعる . اح بسيط  يعمل  عند الヘاحين أحمد ف 
るريボل منظر الゅيه  جمヱتشヱ るيث البيئヱヤفي ت ゅسببヱ  れゅيゅヘنヤل ゅمطرح れنゅك ゅヰل ポلゅرة ا مヱجヰم ゅح  أرضヤيستص . ュيترددل 

 .     زبゅل عن تربتゅヰ   أينظヱヘنヱ ゅヰيزيヱヤن الشヱائヱ ゆا, مل بゅأرضヱأقبل هヱ ヱزヱجته ヱأبنゅؤه عヴヤ الع  ألヘكرةفي قبヱل  أحمد
لكن الشポ ظل يسヱゅره حヱل مدى , حمد بعمヤهأفرح , فعゅدれ الحيゅة إلヴ تポヤ البボعる اأرضيヱ るأصبحれ خصبる خضراء . 

 ヱهل من حボه أن يمتポヤ هذه اأرض ؟, مشرヱعيる العمل الذヵ قュゅ به
 

 

 

 :اقرأ الヱضعيヱ るأجゆ عمゅ يヤي 
 . هل يجヱز أحمد أن يتمポヤ هذه اأرض ؟ عزز جヱابポ بدليل شرعي  -أ 

 ゆ-   ائد أذكر ثاثヱ؟لغ فるالبيئ ヴヤر عゅرس اأشج 
 بين قيمる حヘر اآبゅر من النゅحيる الشرعيる ؟  -ج 

 

 

 

 

 

 

 

 

          ヲ5 

 



 

أكゅديميる الجヱヰيる لヤتربيヱ るالتكヱينا  

 لجるヰ فゅس بヱلمゅن

السポヤ   نゅヰيる اامتحゅن المヱحد الجヵヱヰ لنيل شゅヰدة
ヵاإعداد ヵヱنゅالث 

 (المترشحヱن الرسميヱن ヱاأحرار )
 التربيる اإساميる   :  مゅدة

るالدراسي るالسن : 
 5102/5102  

 5102يヱنيヱ :  دヱرة

 س 0:  مدة اإنجゅز

るبــــゅصر اإجــゅعنــ  るحヘمل 0/0الصゅ1:    المع 
 الكريュ  دعゅمる من الボرآن       /اヱا 

 

 
 
 
 
 

    -أ 
....................................................................................................................

...............ヲن. 

 ゆ-اشرح   :- ゅالرؤي : ゅرآه النبي  م( ュヤسヱ يهヤه ع ヴヤص ) معتمرا مع るل مكヱمه من دخゅفي من
       ن 5.0 ......................أصحゅبه

مطمئنين  غير : منين آ                
 ن5.0 ......................................................................................خゅئヘين

تحベボ الرؤيヱ ゅدخヱل الرسヱل ヱالمسヤمين إلヴ مكる منتصرين فゅتحين    -ج 
 ن4.......................................................

 
 : دعゅمる من الحديث الشريف  اゅثゅني
ヱجゆヱ طゅعる المسュヤ أمير المؤمنين في جميع اأحヱال إا في معصيる ه  –ا 

 ن                                                            4..................................................
 ゆ– أ  ゅヰحدتヱن  لゅضمヱ  るيヱالدنيヱ るالديني るلح اأمゅظ لمصヘعته حゅن في ط

ゅヰأمنヱ............................................4ن 
 

ゅلثゅث  るالصحي るحدة التربيヱ るئيゅقヱالヱ: 
 ...........................................الصبر عヴヤ الضراء -الشكر في السراء  -ا    

...........................................ヲن 
    ゆ––  هゅن بゅاإيم ヴヤع ュヱボالتي ت るيدة الصحيحボالع

 نヱ......................................................................4حده
 

ゅحدة رابعヱ るيヤاصヱالت るالتربي: 
تسヰيل عمヤيる التヱاصل دヱن حسゆゅ لبعد  -ا  

れゅفゅن4 .............................................................................المس 
 ゆ–  يهヤن عゅاإدم ゆرف  –تجنゅيد من المعヘي ゅاستغاله فيم

れゅالخدمヱ........................................................... ヲن 
 

 



  :التربيる الحヱボقيヱ  るحدة  ゅسخゅم
بほداء الヱاجبれゅ  -ا     

.................................................................................................................4
 ن
ذلポ  خر ヱفيآゆ نعュ ان عاقる اأجير برゆ العمل ا تستボيュ إا بボيュゅ كل منヰمゅ بほداء ヱاجبゅته نحヱ ا  

 نヲحヘظ لحベヱボ الطرفين
 

ゅدسゅس   るليゅالجمヱ るنيヘال るحدة التربيヱ: 
 – れヱل بيヱااستئذان عند دخ ゆدほي بヤفي التح

 ن4.0..............................................................................الغير
 
  ヱحدة التربيる البيئيゅ  るبعゅس 
الترمذヵ كتt  ゆゅ  من أحيゅ أرضゅ ميتる فヰي له ヱليس لعرベ ظゅلュ حu ベ (: ص)نعュ لヱボل الرسヱل  -ا 

    4731اأحكュゅ بゆゅ مゅ ذكر في إحيゅء اأرض المヱاれ رقュ الحديث  
.....................................................................................4.0   
 ゆ–  التصحرヱ من اانجراف るالترب ヴヤع るفظゅث   -المحヱヤالت るربゅغيره  -محヱ نゅفير الغذاء لإنسヱت

るالحي れゅئنゅن4.0..من الك 
يعتبر حヘر اآبゅر صدقる جゅريる ينتヘع بゅヰ صゅحبゅヰ حتヴ بعد  –ج

 ن5.0................ ..........................................مヱته
         
-----    

     


