
 

             

 
 أكゅديمية الجヱヰية للتربية ヱالتكヱينا

 لجヰة فゅس بヱلمゅن

ｭيﾁガﾝｭﾜｯلﾝ حدガ｀ﾝا ゲガヴجﾝا ヰｭصفحـة اا｀تحﾝ1/2 ا 

ギガست｀ﾝا: ｭيـــﾁガﾝｭﾜｯﾝسلك ا ヰ｀ ىﾝガسنة اأﾝدية  اｭعﾝا ｰﾁガدﾝ2014ا 
ｰدｭـ｀ﾝية اإسا｀ية  :اｯﾁتﾝا(عガضـガ｀ﾝا) ﾂｭاإنج ｰـل ｀د｀ｭع｀ﾝا 

ｮشعﾝا(ｰ:)  ج｀يعｮشعﾝ13.0 ا ﾃ 2 
 

 (ボطن . ) :أヱا 
 ヵン  ن) 

 :قゅل تعゅلヴ في سヱرة النحل    
 

  نヱاستخرج مضم
 .                                                                                                       النص 

 سيةヘـ الصحة الن ゆـ مرات れゅيヱ؟                   اذكر مست                                                                                       

  عية الصحيةヱفي الت ュر اإعاヱبين د                                                                                         . 

  ص شرعيةヱتي استدل بنصゅيゅم ヴعل:    
 .تحصين الヘرد ヱ المجتمع من الゅヘحشةأ ـ        

 . منヰج اإساュ لتدبير الغريزة الجنسية لدى الشبゆゆゅ ـ     
  .  ج ـ غض البصر ヱحヘظ الヘرج    

                                                                          
ゅنيゅث (ط 5,2ボن) 

 
مゅا يعطي علヴ    يゅعゅئشة إن ه رفيベ يحゆ الرفヱ ベيعطي علヴ الرفベ : " قゅل صلヴ ه عليه ヱسلュ عن عゅئشة رضي ه عنゅヰ أن رسヱل ه 

ゅم ヴا يعطي علゅمヱ ،اه العنفヱس"                                   ベفضل الرف ゆゅب ゆاآداヱ الصلةヱ البر ゆゅكت ュصحيح مسل. 
  

  تيゅي ゅاستخرج من النص م                      :                                                                                          

 :ضゅبطゅ للتヱاصل -     
 :معيゅボ للتヱاصل   -     

    اصلヱفعل المت ュاذكر قي.                                                                                                                                  

                                                                                                الخاف ؟ヱ بين ااختاف ベرヘال ゅم    

    ゅヰابط ، اذكر اثنين منヱضヱ أسس ヴار علヱد الحゅالخاف ابد من اعتم ヵدゅヘلت . (ヱبل كل جボي ゆسゅمن ゆا. 

ゅلثゅث (ط 232ボن) 
 

   ئدة                                        1من اآيةゅرة المヱفي س ヴلゅل تعゅق:                
  

 رنゅالتبرعية ؟    قヱ ضيةヱد العヱボبين الع 
 صدボذا يゅل ؟ مゅاستخاف في المゅب                                                                                   

  ゆسゅين ゅامأه بمヱ ポرقة تحريرヱ ヴل اآتي إلヱل الجدボان.  
                                                   

 تــعــريـــヘـــゅヰ العـــボــــヱد
  الـــヰـــبة
  الكــــراء
  الヱصية

  اإجــــゅرة
 
 
              

 
 للتربية ヱالتكヱين أكゅديمية الجヱヰيةا

 لجヰة فゅس بヱلمゅن

ｭيﾁガﾝｭﾜｯلﾝ حدガ｀ﾝا ゲガヴجﾝا ヰｭصفحـة اا｀تحﾝ2/2 ا 

ギガست｀ﾝا: ｭيـــﾁガﾝｭﾜｯﾝسلك ا ヰ｀ ىﾝガسنة اأﾝدية  اｭعﾝا ｰﾁガدﾝ2014ا 
ｰدｭـ｀ﾝية اإسا｀ية  :اｯﾁتﾝا(عガضـガ｀ﾝا) ﾂｭاإنج ｰـل ｀د｀ｭع｀ﾝا 

ｮشعﾝا(ｰ:) ｮشعﾝ13.0 ج｀يع ا ﾃ 2 

ゅرابع (. طボن) 
 

   :قゅل ه تعゅلヴ في سヱرة النسゅء 
 



 
د تشير إليه اآية ؟ボع ヵأ                                                 

   بين حكるاآتي れゅمع التعليل  التصرف . 
 تصرف المكترヵ في العين المكتراة دヱن إذن صゅحبゅヰأ ـ        

 ه فتنヱ るشヱヰةاامتنゅع لن اكتسゆゅ المゅل الحال بゅلتبゅرゆ ـ       
                                                                                                          أヱقف ربل دارا للسكنヴ للヴ الヘارا  مشترطゅ استردادهゅ لند الحゅبるج ـ      
  د التبرعيةヱボفلي للعゅعي التكゅر ااجتمヱبين الد                   .                                                         

ゅمسゅخ (ط 4ボن) 
 " .التحرش الجنسي : " شゅركれ مع ثلة من زماء الボسュ في إعداد ندヱة حヱل مヱضヱع     

 :   مゅيゅتي  اكتゆ تボريرا ا يتعدى ثمゅنية أسطر تضمنه ـ           
 .النشゅط إنجゅز أ ـ  مراحل          
 .أسبゆゅ الظゅهرة ヱسبل الヱقゅية ヱالعاج  ゆ ـ         

ゅدسゅس ( ط 2ボن) 
 

 671 :قゅل تعゅلヴ في سヱرة النسゅء 
 
 

  ن اإرثゅأرك ヴالدالة عل れراゅاستخرج من النص العب                                   .                         

  اإرث في اآية الكريمة ゆبين سب                   .                                                      

 تحدث عنه النص れاヱع من اأخヱن ヵ؟أ                                                          

 ترث كل من ュب                                             :                                     

 .مع بنれ اإبن  اأخれ أゆ –أ 
ゆ-  れمع اأخ ゆأ れة الاأخボيボش. 

 تヱ ポلゅه ポةهلボيボش ゅأختヱ إبن れبنヱ ゅبنتヱ جةヱز ポر  ゅتركة قدره ゅヘمخل ュأ ゅأخヱ010111ゆ زヰجヱ ュ5111دره れبゅعليه دين ثヱ ュدره
 .درهュ 0111قيمته
 قュ بتصヘية التركة  –أ        

     ゆ-   ريضةヘن أصل الゅارثمع بيヱ كل ゆركةمن الت نصي. 
 
 

                                                    

                                                               ベفيヱلي التヱ هヱ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

              
 أكゅديمية الجヱヰية للتربية ヱالتكヱينا

 لجヰة فゅس بヱلمゅن

 1/2 الصفحـة للبكالوريا اامتحاラ  الجهوي الヨوحد 

ギガست｀ﾝى :اﾝガسنة اأﾝا ｭيـــﾁガﾝｭﾜｯﾝسلك ا ヰ｀ ا ｰﾁガدﾝديةاｭعﾝ 2014 
ｰدｭـ｀ﾝية اإسا｀ية :اｯﾁتﾝا            (ﾟسلﾝا) ﾂｭاإنج ｰـل ｀د｀ｭع｀ﾝا 

ｮشعﾝا(ｰ:) ｮشعﾝ13.0 ج｀يع ا ﾃ 2 

 : أヱا 
    ن النصヱمضم : るسيヘالن るأسس الصح ヴلゅنه تعゅبي. 

   (ن 5.0) ....................................................................................................................................................................................
    ゆゅالرح ゆゅكت ゆحس るسيヘالن るالصح ゆمرات:  ( るسيヘالن るسي –السامヘل النゅالكم.)  

تヱافベ الヘرد مع بيئته  –تヱافベ الヘرد مع ذاته ) :حる النヘسيる حسゆ كتゆゅ المنゅرمستヱيれゅ الص      
   (ن 5.0)...................................................(.

   ر اヱإد るصحي るفゅقا  ゅببن るلمم るالنصيح ゆابヱب  ゅفヱ るالصحي るليヱلا  في الت  るالطبيヱ るلبرامج العلميゅب るئيゅقヱ
المسمヱع , يる التي تبث في ヱسゅئل اإلا  المرئيヱحماれ التヱل

 ヱالمارヱ................................................................................................................................. (5.0 ن)   

  

" ياヱا تاربヱا الزنヴ إنه كゅن فゅحشヱ るسゅ  سب: "قゅل تعゅلヴ أ ـ      
   (ن 5.0) ...................................................................................................................23/اإسرا 

فإنه أغض للبصر ヱأحصن للヘرج , البゅ ة فليتزヱج   يゅ معشر الشبゆゅ من استطゅع منك: " قゅل صلヴ ه لليه ヱسل  ゆ ـ     
صحيح البخゅرヵ ". ل  يستطع فعليه بゅلصヱ  فإن له ヱبヱ    ゅمن . 

   (ن 5.0) ......................................................................................................................................................................................

 ヴ".......(5.0 لヰ  إن ه خبير بمゅ يصنعヱن منين يغضヱا من أبصゅره  ヱيحヘظヱا فرヱبヰ  ذلك أزكぼقل للم:"تعゅلヴ  قゅلج ـ    
 (ن

   ゅنيゅث:  
     اصل أ ـヱبط التゅض : ベالرف. 

   (ن 5.30) ..........................................................................................................................................................................................................................................................

. العنف: لゅئベ التヱاصل ゆ ـ       
 (ن 5.30)   ........................................................................................................................................................................................................................................................

   ゅヰاصل منヱقي  فعل المت : ベالصد–   ゅالحي–  るنゅاضع  –اأمヱاآخر ا –الت ヵن  –حترا  رأゅاإذل
ベ(ن 5.0 )......................................للح 

  رヘااختاف الヱ بين الخاف ベ : ベافترا ヱفي طرفين الالخاف ه ヵين في الرأゅالتب ヴإل ゅمヰب ヵدぼي れゅيゅالغヱ ئلゅسヱال .
  . ヱ الطريベ مختلゅヘ ,الماصヱد ヱاحدا بينمゅ ااختاف هヱ كヱن

التمゅد الحヱار للヴ أسس ヱمرتكزا  れ   (ن 1) ...........................................................................................................................................................................................
 –اأدلヱ るالبراهين للヴ صحる اأفكゅر      امتاك  –رد من اأفكゅر المسباる التب –الحكمヱ るاللين : ) حسゆ كتゆゅ المنゅر 

   (ن 5.0) ......................................................................................................................................( .امتاك أنヱاع أسゅليゆ الحヱار 

ヱالمヱضヱليる  اإنصゅف –العل  ヱصحる اأدلる  –حسن الاヱل  –تابل اآخر : ) ط الحヱار حسゆ كتゆゅ الرحゆゅ أمゅ ضヱاب  
)  

  :ゅ ـثـثゅل
     ゅالعطヱ اأخذ ヴلل るئمゅق るعيヘمن ヴلヱن اأヱفي ك ヴيتبل るالتبرليヱ るضيヱد العヱبين العا ベرヘال. ゅヰيراد ب るنيゅالق ゅبينم

  .التارゆ إلヴ ه 
 (ن1) ................,,,...................................................................................................................................................................................................................................................................................
   لゅاستخاف في المゅن مستخلف : ياصد بゅاإنسヱ ل هゅل مゅابط الشرع  فيأن المヱض ベفヱ التصرف فيه........................ 
   (ن 5.0)



   

 تعريヘه العاد
るبヰبيد الほبه التヱ ヴة للゅل الحيゅح ゅم るヰلب ゅヰعتヘمنヱ لاد تبرع بعين. 

 .شي  بقمن منヘعる لاد مبゅدلる  الكرا 
ヱالるبه  صيヱ ヴصي للヱالم れヱبعد م ゅم るヰلب ゅヰعتヘمنヱ لاد تبرع بعين

 .التほبيد
 .لاد مبゅدلる العمل بقمن اإبゅرة

                                                                                                                                                                            

   (ن1) ............................................................................................................................................................................................
 

              
 التكヱينأكゅديمية الجヱヰية للتربية ヱا

 لجヰة فゅس بヱلمゅن

 2/2 الصفحـة للبكالوريا اامتحاラ  الجهوي الヨوحد 

ギガست｀ﾝى :اﾝガسنة اأﾝا ｭيـــﾁガﾝｭﾜｯﾝسلك ا ヰ｀ ا ｰﾁガدﾝديةاｭعﾝ 2014 
ｰدｭـ｀ﾝية اإسا｀ية :اｯﾁتﾝا             (ﾟسلﾝا) ﾂｭاإنج ｰـل ｀د｀ｭع｀ﾝا 

ｮشعﾝا(ｰ:) ｮشعﾝ13.0 ج｀يع ا ﾃ 2 

 ゅرابع:   
   لاد البيع تش ヴإل るالكريم るير اآي(るضヱゅلاد المع.)  .................................................................................................................................................................... 
 .منヘعي ا تصرفيأن لاد الكرا    ايبヱزأ ـ         (ن 5.0)

 (ن 5.0) .................................................................................................................................................................................................
 .أن المゅل قヱا  الحيゅة ايبヱزゆ ـ 

 (ن 5.0) ...........................................................................................................................................................................................................................................

 .منヘعる الヱقف أبديるأن   ايبヱزج ـ 
   (ن 5.0) ..................................................................................................................................................................................................................................

     ヴيتبل るد التبرليヱفلي للعاゅلي التكゅر اابتمヱنه  الدヱمن في المبتمع في كゅللتض るالمحاا れゅمن أه  التشريع
 (ن1) ..................................  .ヱاابتمゅليالعيش الكري  ヱكذا أمنヰ  النヘسي  اإسامي التي تحヘظ لكقير من المحتゅبين حاヰ  في

ゅمسゅ(ناط  4)   :خ 
 :يادر اأستゅذ البヱاゆ الصحيح مراليゅ في ذلك مゅ يلي   

 .نبゅز النشゅطإمراحل  . أ

ゆ . العاجヱ るيゅقヱسبل الヱ هرةゅالظ ゆゅأسب . 
ゅدسゅس:    

     るالكريم るفي اآي ゅヰللي るالدال れراゅالعبヱ ن اإرثゅأرك: 

 ثヱرヱهلك : الم ぼامر.   
 (ن 5.30)  ...................................................................................................................................................................................................................................

 ارثヱال : れله أخヱ
......................................................................................................................................................................................................................................................... (5.30 

 (ن

 ثヱرヱالم ベترك : الحゅم .
 (ن5.30)  ..................................................................................................................................................................................................................................

    ゆالنس ヱه るالكريم るاإرث في اآي ゆسب( :るالاراب ).....................................................................................................................................................................   
 (ن 5.30)

    التي تحدث لنه النص れاヱع اأخヱاأاأ: نヱ れゅالشايا れاヱخゆأ れاヱخ.  
 (ن5.0) .....................................................................................................................

     اا れمع بن ゆأ れبن أ ـ ترث اأخ :ゆلتعصيゅب. 
 (ن5.30) .................................................................................................................................................................................................



 تكملる للقلقين( 6/1)بゅلヘرض: れ الشاياゆ る ـ ترث اأخれ أゆ مع اأخ
.............................................................................................................(5.30) 

    
......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

 (ن2) ....................
 . 06555( = 0555+  3555) – 156555: تصヘيる التركる من الحاベヱ المتعلاる بゅヰ بゅلدره     -أ      
      ゆ-  

 دره  2555= 06555/32  32  
0/1 るبヱ2555 2 ز  x  2   =   13555    
3/1 れ2555 13 بن x   13  =   20555 
 x  2  =     16555  2555 2 بنれ ابن 6/1
            x0 =    35555    2555 0 أخれ أゆ ع
 5 5 أخ أ  ح

     
          

 
                                                                                                                                                                              

 ــــــــــــ
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