
 
 

 
 أكゅديمية الجヱヰية للتربية ヱالتكヱينا

 لجヰة فゅس بヱلمゅن

 1/1 الصفحـة حゅن الجヵヱヰ المヱحد للبكゅلヱريゅاامت                       
 1014الدヱرة الستدراكية  السنة اأヱلヴ من سلポ البكゅلヱريـــゅ :المستヱى
 المعゅمـل مدة اإنجゅز (المヱضـヱع)التربية اإسامية       :المـゅدة

ゆ(:ة)الشع ゆ1 س 13.0 جميع الشع 
 

 (نボط  1,2: )أヱا
 :اأسئるヤ ي بتمعن ヱأجゆ عنإقرأ النص اآت

يゅ رسヱل ه إن لي قرابる أصヱ ュヰヤيボطعヱنني ヱأحسن إليヱ ュヰيسيئヱن إلي ヱأحュヤ عヤيュヰ : عن أبي هريرة رضي ه عنه أن رجا قゅل
 .  لئن كنれ كمゅ قれヤ فكほنمゅ تسュヰヘ المل ヱا يزال معポ من ه ظヰير عヤيュヰ مゅ دمれ عヴヤ ذلポ :فゅボل !ヱيجヱヤヰن عヤي 

                                                                                                                                                                              
ゆاأدヱ るヤالصヱ البر ゆゅكت ュヤصحيح مس.  

 
 -لゅااتص ュاصل أヱرابته  في النص تعبر عن التボالرجل ب る؟عاق 
 - اصلاستخرجヱالت れゅボمعي ヴヤع るالدال れراゅمن النص العب.  
 - مع اآخر ゅنヤاصヱالجدل في ت ヱار أヱنعتمد الح,  ゅمヰبين ベرヘال ゅ؟فم 
 -أف れヱゅヘن لتゅإذا ك るボثيヱ るس عاقゅالن ュゅヰاختافゅسبل تدبيره  ب ゅ؟فم  
 (نボط 57,0)ثゅنيゅ  ث
   ュヤسヱ يهヤه ع ヴヤل ه صヱل رسゅمن:"قぼأمر الم ゅبته سراء شكر عجبゅمن, إن أصぼمヤأحد إّا ل ポليس ذاヱ ,ه خيرヤإن أمره ك ,                                 

 .أخرجه مسュヤ في كتゆゅ الزهد      ."    فكゅن خيرا له ,ヱإن أصゅبته ضراء صبر فكゅن خيرا له 

   ـ るسيヘالن るهر الصحゅاستخرج من النص مظ. 
   ة اـゅلحيゅن بゅر اإيمヱأبرز د るسيヘالن るالصح ベيボفي تح るيヱأخر. 

   ـ るالصحي るعيヱفي الت るاإعامي れゅسسぼر المヱضح دヱ. 
  ـ るヘالع ュヱヰヘحدد م. 
  تين ـヤسيヱ اذكر(بينヱヤأس)  るヘالع ベيボئل تحゅسヱ من. 

 ゅلثゅث (ط2.,1ボن) 
  ゅヰئه لゅإنشヱ هボヤال ه بخヱهي أم ゅإنم ュال التي في أيديكヱاأم...ュالكヱمほهي ب れيسヤف  ュأنت ゅمヱ, るボيボفي الح るإا بمنزل ゅヰفي

ゆاヱالنヱ كاءヱه  ,ال ベヱボفي ح ゅヰا منヱボヘنほف.      ヵزمخشرヤامض التنزيل لヱغ ベئゅボف عن حゅبتصرف 4.4ص4ج.الكش. 
  نص ـヤل ゅسبゅمن ゅانヱضع عن. 
  ه  اذكرـ ベヱボفي ح ベゅヘجه اإنヱأ. 
  تحرير ـ るرقヱ ヴه إلヤボالي بعد نヱل المヱحدد في الجدるد اآتيヱボد من العボئص كل عゅخص ポ  るضع عامヱب()  في

るسبゅالمن るنゅالخ. 
るعヘمنヤقل لゅن るكيヤمヤقل لゅضي تبرعي نヱد عヱボئص/العゅالخص 

 البيع    

    るبヰال 

  ص ـヱتياستدل بنصゅي ゅم ヴヤع るشرعي: 
 المعطヴ الدليل الشرعي

 ヱجゆヱ تヱثيベ العヱボد 

 ヱجゆヱ الヱفゅء بゅلعヱボد 

 ゅرابع(. طボن) 
 ,فجゅءポ مستヘسرا ألمصヤينضヱن سبيل أثゅر انتبゅهه كثرة المتسヱلين الذين يعتر ,ゅ كゅن صديポボ عヤي خゅرجゅ من المسجدبينم

 ゆأطي ゆالكس ヵسئل أ ゅعندم ュヤسヱ يهヤه ع ヴヤل صヱحديث الرس れل فتذكرゅر       :؟ قヱبيع مبرヱ اه عمل المرء بيدهヱر
  :حدد مュヱヰヘ كل من الヰبヱ るالヱصي  る .بين أهميる العヱボد التبرعيる في التخヘيف من ظゅهرة التسヱل    .اذكر أركゅن  عボد البيع  .اذكر نヱعيヰمボ, ゅدينيشير الحديث إلヴ ع  .اإمュゅ أحمد في مسنده 

 
    

 
 أكゅديمية الجヱヰية للتربية ヱالتكヱينا

 لجヰة فゅس بヱلمゅن

 1/1 الصفحـة ゅاامتحゅن الجヵヱヰ المヱحد للبكゅلヱري                           

 1014الدヱرة ااستدراكية  السنة اأヱلヴ من سلポ البكゅلヱريـــゅ :المستヱى

 المعゅمـل مدة اإنجゅز (المヱضـヱع)التربية اإسامية  :المـゅدة

ゆ(:ة)الشع ゆ1 س 13.0 جميع الشع 

 



 ゅمسゅخ(ط 4ボن) 
 ,آثゅر المخدراれ في الボيヱ: ュع شゅركれ مع مجمヱعる من رفベゅ قسمポ في إعداد ندヱة استجヱابيる حヱل مヱض    
 :تي ほاكتゆ تボريرا من ثمゅنيる أسطر مبينゅ  مゅي   

 .مراحل إنجゅز النشゅط  -أ          
         ゆ-  ゅヰسبل عاجヱ هرةゅالظ ゆゅأسب. 
 ゅدسゅس (ط2ボن) 

るヤعن اأسئ ゆأجヱ るالكريم るمل اآيほت : 
 

ヴلゅل تعゅق :                                                                                                                                            るء من اآيゅ2النس. 
 
 
 
  مヰتشير إلي るرثヱال ヵأゅ اآるي .    るاإرث في اآي ゆحدد سب. 

   ゅヰيヤع るالدال れراゅالعبヱ ن اإرثゅاستخرج من النص أرك. 
  بين الع ベرヘال ゅمع غيرهم ゆصゅالعヱ بغيره ゆصゅ. 
   ゅقدره るترك るヘヤمخ るボيボش れأخヱ ベيボأخ شヱ إبن れبنヱ بنتينヱ جヱعن ز るلكゅه れكヤ250555هュدره.  

 بين نصيゆ كل ヱارث -أ         
        ゆ-  るريضヘارثأصل الヱ كل ュヰبين سヱ. 

 
 

ヱه ヱلي                                                                          
ベفيヱالت 

 
 

 



 
 

 أكゅديمية الجヱヰية للتربية ヱالتكヱينا
 لجヰة فゅس بヱلمゅن

ゅريヱلゅحد للبكヱالم ヵヱヰن  الجゅاامتح るحـヘ1/2 الص 
  1014الدヱرة ااستدراكية السنة اأヱلヴ من سلポ البكゅلヱريـــゅ :المستヱى
 المعゅمـل ة اإنجゅزمد (السلュ)    التربية اإسامية  :المـゅدة
ゆ(ة)الشع: ゆ1 س 13.0 جميع الشع 

 ن نボطة( 132: )أヱا
 لゅرابته في النص تعبر عن ااتصボالرجل ب るعاق. 

 (ن5.0).............................................................................................................................................................................................................
  اصل في النص هيヱالت れゅボمعي ヴヤع るالدال れراゅنني: العبヱطعボيヱ- ن إليヱيسيئヱ–  يヤن عヱヤヰيجヱ .

 (ن0..5).............................................................................
 ال ュيتس ュالشدة في الكا るبヤجدل بغ , ヴヤع ュرآن الكريボفي ال ュヱمذم ヱهヱ ヵرأヤل ゆالتعصヱ るرضゅالمعヱ るزعゅالمن ゆヱヤن أسゅطغيヱ

. خاف الحヱار المرغゆヱ فيه
 (ن 0..5).................................................................................................................................................................................................................................................................................

   ر  ــゅالمن ゆゅكت ゆاآخر في ااختاف : حس ベاصل مع اآخر –ااعتراف بحヱفي الت るميヤئل السゅسヱد الゅمح مع ـ   اعتمゅالتس
 المخゅلف 

. التحكيュ –التヱゅヘض  –العュヤ بمヱضヱع ااختاف  –ضبط النヘس : حسゆ كتゆゅ الرحゆゅ ــ      
 (ن5.0)...............................................................................................

ゅنيゅطة( 13.2: )ثボن 
  الن ゆحس るسيヘالن るهر الصحゅن : ص مظゅالصبر في  –الشكر في السراء  –اإيم

 (ن0..5) ...................................................................................................الضراء
  ب ゅيعيش مطمئن ベمن الحぼي إن المボيボد الحヱجヱلゅالتي تبشر ب るيدته اإساميボد"عヱヤالخ "ゅفيه كم ベボيتح ヵالذ ベヤن المطゅل اإنس

 るدته اأبديゅسعヱ .
 (ن5.0)..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

   るميヤلبرامج العゅب るصحي るفゅボء ثゅبنヱ ゆヱعن الشع るالعزل ポヘل るالنصيح ゆاجヱ るالصحي るعيヱفي الت るاإعامي れゅسسぼر المヱد
. عاュ المرئيヱ るالمسمヱعヱ るالمボرヱءة ヱالطبيヱ るحماれ التヱعيる الヱقゅئيる التي تبث في ヱسゅئل اإ

 (ن 5.0)....................................................................................
   るヘالع ュヱヰヘم : ゅヰس تمتنع بヘنヤل るلゅل حヱحص ゅヰيヤة عヱヰالش るبヤفتكف عن, عن غ  れゅلعاقゅيضر ب ゅكل مヱ جلヱ ه عز ュرゅمح

ゅاإنس るالكرامヱるني .
 (ن 5.0).......................................................................................................................................................................................................................................................................................................

   ــ ゆゅالرح ゆゅكت ゆحس :- るرجيゅالخ れالبعد عن المثيرا.-  るيヤالداخ れقي المثيراヱت. 
اانضبゅط لΔداゆ  –إخゅヘء الزينる  –ة الجنسيる بتヰذيبゅヰ إخمゅد الغريز –إشبゅع الغريزة في الحال -: حسゆ كتゆゅ المنゅر ــ        

ヱاأح ュゅك
るالشرعي.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 

 (ن5.0)
ゅلثゅطة( 13.2: )ثボن 

   نصヤل ゆسゅان المنヱل: العنゅااستخاف في الم. 
 (ن5.0)..........................................................................................................................................................................................................................

    ه ベヱボفي ح ベゅヘجه اانヱأ : るة  –الصدقゅقف –الزكヱال . 
   (   ن0..5)...............................................................................................................................................................................

 لخصゅئصا        
 نゅقل لヤمنヘعる نゅقل لヤمヤكيる تبرعي عヱضي العヱボد

  ×  × البيع

るبヰال  ×  × 
                                                                                                                                                 

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

    



ヴالمعط ゆسゅالدليل الشرعي المن 

 ヱ          جゆヱ تヱثيベ العヱボد

 ヱ      جヱبゅلヱفゅء بゅلعヱボد
                                                                                                                                              

 (ن5.0).........................................................................................

 

 

 

 
 أكゅديمية الجヱヰية للتربية ヱالتكヱينا

 لجヰة فゅس بヱلمゅن

 2/2 الصヘحـる بكゅلヱريゅاامتحゅن  الجヵヱヰ المヱحد لل
  1014الدヱرة ااستدراكية السنة اأヱلヴ من سلポ البكゅلヱريـــゅ :المستヱى
 المعゅمـل مدة اإنجゅز (السلュ)    التربية اإسامية  :المـゅدة
ゆ(:ة)الشع ゆ1 س 13.0 جميع الشع 

ゅرابع ( :. طボن ) 

      ゅدين همボع ヴالشريف إل ヵヱيشير الحديث النب: 

من العヱボد العヱضيる  لبيعا-     جゅرة من العヱボد التبرعيる اإ-  
 (ن5.0) .......................................................................................................................................................................................

     نゅد البيع هي  أركボقدان : عゅالمحل  –الع–  るالصيغ. 
 (ن0..5)  .........................................................................................................................................................................................

     ヱボالع るعي أهميゅفل ااجتمゅفي التك ヴヤل تتجヱهرة التسゅيف من ظヘفي التخ るاأهداف التي قصد          د التبرعي ュيعتبر أه ヵالذ
れゅتبرع ュأ るضヱرヘم るボヘن ポن ذلゅاء أكヱس ゅヰボيボتح ュاإسا. ................................................................................................................................................................................  

 (ن0..5)

    るبヰبيد:الほجه التヱ ヴヤة عゅل الحيゅح ゅم るヰلج ゅヰعتヘمنヱ د تبرع بعينボع. ................................................................................................................................................ 
 (ن5.0)

るصيヱال : ゅم るヰلج ゅヰعتヘمنヱ د تبرع بعينボبيد بعدعほجه التヱ ヴヤصي عヱالم れヱم .
 (ن5.0) ....................................................................................................................................

 ゅمسゅخ(ط 4ボن) 
  :ستゅذ الجヱاゆ الصحيح مراعيゅ مゅ يゅتييボدر اأ  

 . مراحل إنجゅز النشゅط  -أ      

     ゆ- ゅالظ ゆゅسبل العاج أسبヱ هرة . 

 ゅدسゅس (ط2ボن) 



   ュه るاآي ュヰالذين تشير إلي るرثヱال : れゅجヱالز
 (ن 0..5 )....................................................................................................................................................................................................................

   るالكريم るاإرث في اآي ゆسب :るجيヱالز. 
 (ن 0..5) ............................................................................................................................................................................................................................

  ゅヰيヤع るالدال れراゅالعبヱ ن اإرثゅرث: أركヱارث: ـ المヱــ ال  ュلك ュن ــ: تركتヰل るالترك :ュتركتゅمم ........................,,,................................... 
 (ن0..5)

  يヤي ゅفيم ヴヤمع غيره يتج ゆصゅالعヱ بغيره ゆصゅبين الع ベرヘال: 

 . ذكرهي كل أنثヴ يعصبゅヰ : غيرهـ العゅصゆ ب         
 (ن0..5) ................................................................................................................................................................................................................

  .هي كل أنثヴ تصير عゅصبる مع أنثヴ أخرى: العゅصゆ مع غيره ـ           
 (ن0..5) ...........................................................................................................................................................

   るلほالمس: 

  2.  4 43 250555  /43  =4555 
  9  =..555 4555 9 4 زヱج 4/2

4/.{ れ4555 .2 4 بن  2.  =43555 
れ4555 .2 4 بن  2.  =43555 

-- - -  بنれ ابن ح

 أخ ش ع
2 . 4555  .  =3555 

  2  =4555 4555 2 أخれ ش
 

                                                                                                                                                                                                                                                  

 (ن 0..4) ...............................................................................................................................................
                                                                                                                                                                              

 ــــــــــــ
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