
 
 

                                                                                                                      اأكاديヨيる الجヰويる لヤتربيヱ る التムوين                                                                                          
ラ بوجケヱギ الساقيる لجるヰ العيو

 الحヨراء
 

 اامتحان الجヵヱヰ المヱحد لنيل شヰادة البكالヱريا 

 るرة العاديヱ4102: الد  
 ヴلヱاأ るن / السنヱرسمي  

 المヱضヱع 

 
 

るفحダال 
 03.1 

サ コاإنجا りギم 

 

011 りادヨال ゴمケ 
るااسامي るالتربي  

りادヨال 
 

               0                     
1              

 

 الヨعامل 1
 

اأدبيヱ る العヨヤيヱ る التボنيるالشعب   

  ヱأ るらالشع
 الヨسヤك

 

 



 

 بسم ه الرحمن الرحيم
 

 : るس النظريヱا : الدرヱأ
….....................................................................................................................................................(8 ラ)

るااختباري るضعيヱال : 
             メضي ه عنه قاケ يبヰم : عن صヤسヱ يهヤه ع ヴヤه ص メسوケ メقا " :ヨا أمر الらعجぽمن  ギأح ポاク ليسヱ ،ه خيرヤك ロأمر ラإ 

ヨヤإا لぽ،أصابته  من ラأصابته  سراءإ ラإヱ ،خيرا له ラاムر فムخيرا له  ضراءش ラاムر فらص " 
                                                                                                                                         ゆゅم، كتヤصحيح مس ゆゅئق ، بゅلرقやヱ ギهゴلや

ヨلやぽه خيرヤك ロمن أمر. 
 

1-キギح (ヵ)  لتيや るليゅムاشやلتや ゅヰطرحるوضعي.   

2- ゥشرや(ヵ )تحته خط ゅم. 

 .やلダحや るلレفسيる يれゅتヤイ (ヵ) بين-3

 .بゅلらダر やヱلشムر عاقや るلダحや るلレفسيヱ (ヵ )るضح-4

 や ヱأنゅنيや ヱ るلらムر /やلشعوケ بゅلحرمや ラゅلعヅゅفي やヱلヵキゅヨ) :أعرヱ チやأسゆゅら مرやتب やلヨرや チلレفسي やآتيや  るلメヱギイ أسفヤه في (ヵ)صレف-5
ケヱلغرや ヱ  ゆグムلやرضيヨلや/ فسレلや ءやق أهوヤطヨلや وعツガلや/ ケرらخوف غير مヱ ضيق/ サやلوسوや ヱゆゅゃاكتや/  りギنゅسヨلや ラやギボبف サゅاحسや

 .(ヱضعف やلるボん بゅه

 メヱギイلや :  (لتحريرや るقケヱ ヴلま メヱギイلや لボレي) 
 

 أسらابه أعراضه مراتب الヨرチ النفسي
 - - الヤボق ヱالガوف الヨرضي

るيヤボالع るالنفسي チاأمرا - - 
حب في اأمراチ الناشるゃ عن التطرف 

れاグال 
- - 

 

 .سامي في تギبير やلやギفع やلレイسيثوやبت やلヰレヨج やاクや(ヵ )كر  -6

7- メギستや(ヵ )ヴヤع ュوヰص  مفレب るلعفやسب قرآنيゅレم. 

 .やلعوضيや るلゅボヨصや ギلヨヨيりゴ لムل من やلعボوや キلتらرعيヱ る أسفヤهやلメヱギイ  في (ヵ)ضع -8
 メヱギイلや ( : لتحريرや るقケヱ ヴلま لボレي) 

ボودنوع الع  りゴيヨヨال ギاصボヨال 
رعيらるالعボود الت  - 

るود العوضيボالع - 

 
:  ثانيا

れالتطبيقا.......................................................................................................................................................................(. 
ラ) 

 

 "يボرأラヱ الらسヱ るヤヨمグهらه أラ قراءتヰا ヱاجるら اثらت عن ااماュ الشافعي أنه كاラ يヤダي خヤف الヨالムيる الグين "         
 

 3ط، بن تيヨيる، مجヨوع فتاギヨ  ンヱحأ                                                                                                                                            
 ،チ(1/051)0.80 الريا 
          

 .やلらسるヤヨ عや ギレلゅヨلムيやヱ るلشゅفعيるقرやءり من やلレص حムم  や(ヵ)ستレتج.1

2 

2 



 メヱギイلや :  (لや لボレيメヱギイ لتحريرや るقケヱ ヴلま) 

るヤヨسらال りم قراءムح るيムالヨال るالشافعي 
 - -

 .نوعين مクや(ヵ )ゅヰレكر. ゆやキ تボي やلガヨتヤفين やلダرやع やヱلやゴレعやآقيや ギاساや ュاختاف بヨイヨوعる من .2
 .قته بتギبير やاختافعاヱ نゅقش سヤوや ポامや ュゅلشゅفعي .3

 اأنشطる:  اثالث
..........................................................................................................................................................................(4 ラ) 

 3استنساヱ ォالتعギيل الوケاثيメ ااط حوقسヨك في إعギاد نش ヨりت مع مجヨوعる من تامグهسا 
 るآتيや صرゅレلعゅب ゅレمستعي やゴموج やريرボكتب تや : 

   - ヅゅشレلや ؛نوع 
 やلヨحケヱゅ؛  -   
 ؛やأسゅسيロ るعゅレصر -   
   - ヰليま توصلヨلや ئجゅتレلやゅ  メمن خاヅゅشレلや. 

 
 :رابعا

) ............................................................................................................................................................................الفرائض
0ラ)   

                                                                                    (るらالحاس るاآل メاヨح باستعヨيس) 
   るاإختباري るضعيヱال 

 ギتوفيتبع ،チرヨمع ال りشعائ معاناる، ، るيギحヱ るكケاらا  مヰعن ابنتيヱاانخوإヰ جامعヱ اء الحسينボاأش  るصفيヱ ا إبراهيمヰابن أختヱ ، 3 غاヤらتركت مヱ
 .دケهم 40111:  ماليا يケギボ بـ

                    :عن اأتي ( ヵ)أجب جيギا ヱ  اإختらاケيるالوضعيる ( ヵ) اقرأ    

 .يرゐ مع やلتعヤيل من يرゐ مヨن ا ヱفي جメヱギ، ،من خاや メلوضعيる  (ヵ)حキギ - أ
ゆ -  أصل(ヵ )るツلفريや . 
               ァ-    بين(ヵ )るلتركや من ギحやヱ يب كلダن. 

              

 



 
 

   ヱ るتربيヤل るويヰالج るيヨاأكادي
                                                                                                  التムوين                                                                                                                      

  るالساقي ケヱギبوج ラالعيو るヰلج
 الحヨراء

 

 اامتحان الجヵヱヰ المヱحد لنيل شヰادة البكالヱريا 

 るرة العاديヱ4102: الد  
  ヴلヱاأ るن/ السنヱرسمي  

 

 اإجابة وسュヤ التنقيطدليل 

 
 

الダفح
り 

 03.1 
サ 

زمりギ اإنجا  

 

011 りادヨال ゴمケ 
るااسامي るالتربي  

りادヨال 
 

            
0               
1             

 

 الヨعامل 1
 

اأدبيヱ る العヨヤيヱ る التボنيるالشعب   

 

 ヱأ るらالشع
 الヨسヤك

 

 

 

ュه الرحمن الرحي ュبس 
 (ラ  8)  .....................................................................................الدرヱس النظريる:  أヱا

1 .るاليムااش  :(ギيفي ゅكل م: )  やクゅヨلロケأموヱ منぽヨلや れゅرفダيه؟ تヤخير ع ゅヰヤك   やクゅヨلヱح لهヱギ؟ロغير ラヱキ ロ  ه منらيダي ゅم るعاق ゅمヱ ラゴلحやヱ ゥلفرや رらダلゅر بムلشやヱ 
 (ラ 130)........ ...............................................................................................................................................؟
2 .ゥء:   الشرやسر :   ゥلفرや- ケヱلسرや/ءやضر   :ケرツلや- ラゴلحや    ................................................................. (130 ラ)  /  ( りل مفردム1310ل) 
3 .れياヤتج るالنفسي るحダال  :やヱ るレأنيヨلطゅب ケلشعوやأمラゅ れやグلや عن ゅلرضやヱ- ヴヤع りケギボلやقعやلوや يف معムلتや れاムشヨلや حلヱ-  علゅلتفや れやケゅヰم ポمتاや

 や......................................................................................................................................................(.. 0 ラ)اجتゅヨعي
يفゅヰ في أヱجه やلガير ドفرや ゥلشゅكر بレعم ه ヱتو -や(0 31 ラ)لダحや るلレفسيら るر やヱلشムر من خゅダئصやダل (:كل مゅ يفيギ ) :  ムرالش ヱعاقる الダحる النفسيる بالらダر . 4

 ゅヰب ケأموヨلや(03 1 ラ)- بر عゅダلや ゅضケاらلや ラأヱ لكク كه أجرやケキまヱ بهケ نケゅらختや キرイء م…..(31 0 ラ) 
5 .メヱギالج .............................................:...............................................................................................................................(030 ラ) 

 أسらابه أعراضه مراتب الヨرチ النفسي
 や (1310احسサゅ بفや ラやギボلヨسゅنヱ りギضعف やلるボん بゅه (1310) ضيق ヱخوف غير مらرや ケلヤボق やヱلガوف やلヨرضي

) 
るيヤボلعや るفسيレلや チやأمرや ゆゅゃاكتや サやلوسوや (1310) ヵキゅヨلやヱ فيヅゅلعや ラゅلحرمゅب ケلشعوや (1310) 

やأمرや チやلゅレشるゃ عن やلتطرف في حب 
れやグلや 

 やلや ゆグムلヨرضي -やلغرや- ケヱأنゅنيや- るلらムر
 や (1310)لツガوع やلヨطヤق أهوやء やلレفس (1310)

 (1350)  ...........................(لムل ヱاح1310 ギ)......やلダوや  /ュلعفや /るلァやヱゴ : الجنسيثوابت الヨنヰج ااسامي في تギبير الギافع  . 6
7 .メاギااست  : ヴلゅتع メゅاحا حت :"قムن ラヱギين ايجグليستعفف الヱヴ هنيغヤツم ه من فヰي " ケوレلや/33.......................(0 ラ) 
8 .メヱギالج :........................................................................................................................................................................... (0310 ラ) 
 

(لムل مギダボ 1310)  الボヨاصギ الヨヨيりゴنوع العボود  

るرعيらلتや キوボلعやヵギらتع ヵギボي -عヤفゅムعي تゅヨجتや 

るلعوضيや キوボلعやるتربوي- るيヨيヌレت- るوقيボح 

 
 

 
 
 
 

 (ラ  .) .............................................................................................التطبيقاれ:  ثانيا
2 

2 



 (ラ 130 ).....................................................................................................................................................................الجメヱギ/ استنتاج ا.1
るヤヨسらال りم قراءムح るيムالヨ(1310) ال る(1310) الشافعي 

るらجやヱ غير るらجやヱ 
 (ラ 130) .........................................................آخرقらوや....................................................(130 ラ) や メلتسゅمح :  نوعا آداゆ ااختاف. 2  
 3. るبير ااختاف مناقشギعاقته بت ヱ الشافعي ュااما ポوヤس  ( :ギيفي ゅكل م : ) ケゅらعتやポوヤفعي سゅلشや مهゅقيヱ  ملヰاختاف معや غمケ るيムلゅヨلや فヤخ りاダヤ  りءやم قرムفي ح

るヤヨسらلやءゅヨヤلعやヱ مヤلعや ポوヤل/  ، سやمهやゴت  やグヰبيربギحسن ت ヴヤليل عキ ポوヤلسやロ  لاختاف /ヱ مهやحترや  ロيرギボت
 030)...............................................................................................................................................................................................لヤعゅヨヤء

ラ) 
 (ラ  4) .................................................................................................اأنشطる:  ثالثا

  る............................................................................................ (0 ラ) يやヱلتركيら سヤيم من やأخطゅء やامائيやヱ るلヤغويヱ るيムتب تボرير مヌレم 
 :やلعゅレصر やآتيや るلتボرير  يتヨツن  

 や................................................................................(130 ラ)لドゅレヨرり؛:  طنوع النشا -      
      -  やケヱحاヨو:  لヰمفュ ثيやケلوや يلギلتعやヱ ォゅسレاستや /لや るسやケキゅヰلتキأヱ るفヤتガヨلや قفやوヨ /هレع عゅفギلや ي موقفレら؛ت....................... (130 ラ ). 
      - るالعناصر اأساسي  : ギيぽفريق م- チケゅسق  -فر يق معレسم ケرボم.........................................(0 ラ)................(1310 رダل عنムل ラ). 
      - やلنتائج  : ( ギيفي ゅكل م ) : るفヤتガヨلや قفやوヨلや キゅف أبعゅكتشやゅヰتゅفيヤخヱ- ゅヰستやケキヱ لطرفينや ンギاختاف لや نبやر جوダكل  -ح ンギل るعゅレق メوダح

るゃف.......................................................................................................................................................................................(03 ラ) 
 (ラ  0) ..............................................................................................الفرائض :رابعا
 (ラ 030).......................................................................................: ............ الوケثる في الوضعيる، مع التعヤيلメヱ جギ- أ

ゐمن ير (130 ラ) يلヤالتع (130 ラ) ゐمن اير (1310 ラ) يلヤالتع (1310 ラ) 
るكケاらم りنوらال (3331310 ラ) 

 من ヵヱク اأケحاュ ابراهيم
るيギح 

 الحسين
りاأخو(33331310 ラ) جامع 

りギيムع 
ゆ -るツصيل الفريほت .................. :.........................................................................................................................................(1.310 ラ) 

ゐケ3331310)الوا 
ラ) 

 
 إケثه
 

ヰه سヨ るツ1310)  ./ من أصل الفري 
ラ) 

ラ  1310) 00/ سヨヰه بعギ التダحيح
) 

 
るه من التركらيダ1310) 111./ن 
ラ) 
 

ラ1310)33333 1/.  بنتا 
ラ) 

1   333333333 (1310 ラ) 01333333333333333(31310 ラ) .13111 3333333331310)د 
ラ) 

 ス اラأخو
 333331310  )ع 

ラ) 
 

0  (33333333331310 ラ) 
4 (333333333333333331310 ラ) 
033333333333 (3333331310 ラ) 

 331310 )333333د 013111
ラ) 

 33331310)333د ス .111311 اأخت
ラ) 

るヌماح : 
 - るلほسヨمن  أصل ال :. ヱ  حيحダ00: من  الت :   ( サヱぼد الرギعx   るツ0= في أصل الفريx .=00)  
 
-   るد  111.=   00   : 403111: الترك 
  

 


