
              
 
 
 
 
 
 

ألكاديمية الجهىية للتربية والتكىيه ا

 لجهة فاس بىلمان                  

االمتحان  الجهوي الموحد 

 (المترشحون األحرار  )للبكالوريا 
 1/1 امصفحج

 2012امدورث االشخدراليج  امشيج امذبييج وى شنك امتلبموريـــب :اموشخوى

 اموعبول ودث اإليجبز (امووضـوع)امخرتيج اإلشالويج  :اموـبدث

 2  س1.30 اآلداةوشنك  :(ث)امضعة

: أوال
﴿                                                                                     : خؼبهى في شورث اهرحيًكبل-  أ      
﴾ 

      

ًِ اْمُؤوَِّج َعَني َرْأِس ُللِّ ِوبَئِج َشَيٍج َوِى ُيَجدُِّد َمَهب ِديَيَهب »: كبل رشول ا  - ة       أخرجه«ِإىَّ اهلَل َيِتَعُد ِمَهِذ
 .أتو داود في شٌٌه

 ػوى يبذا يلوى اهتٌبء اهيؼرفي يً خالل اهلرآً اهنريى؟ 
 حدد يجبل اهيؼرفج واهؼووى في اهلرآً اهنريى. 

 اذنر ضبتطيً يً اهضواتط اهيٌهجيج هوخؼبيل يغ اهلرآً اهنريى .
 تيً يب يجخهد فيه، ويب ال يجخهد 

 ( 4.5ً) .................................................................................................................................................................................................................فيه؟
: ذبييب
﴿                                                                             :  في شورث آل ػيراًكبل     

                                                                                                        

                                                                                                           
﴾ 
 

 

يً فوائد اهخفنر خرشيخ اإلييبً وخٌييخه، وضح ذهم  .
يب يييزاح خبضيج اهوحي في اهخفنير اهيٌهجي في اهلرآً اهنريى؟  
  يب اهيلضود تبهخفنر في األٌفس، ويب

 ( 2.5ً) ......................................................................................................................................................................................فبئدخه؟
: ذبمذب

أى يحفظ عنيهه دييهه ويفشهه وعقنهه ويشنهه ووبمهه، فلل وب : إى وقصود امضرع وى امخنق خوشج"      
يخضوى حفظ هذً  

   "       األصول امخوشج فهو وصنحج ولل وب يفوح هذً األصول فهو وفشدث ودفعهب وصنحج
هإليبى :                                                                                                               إحيبء ػووى اهديً

 .284ص .1ج. اهغزاهي
حدد يفهوى اهضروريبح اهخيس  .
 اهؼلل واهٌفس، يشخدال تٌص شرػي ػوى  ػوى يب شتل اهحفبظ

 ( 2.5ً) .....................................................................................................................ذهم؟
:  راتعب 

   ﴿: ٌوركبل خؼبهى في شورث ال         
 

 .32: اآليج﴾                                                                                
 

 يب هي أحنبى اهزواج؟ ويب اآلثبر اهيخرختج ػً نل حنى؟ 
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 يب شتل ػالج أشتبة اهطالق، يغ االشخدالل تٌص 
 ( 2.5ً) ......................................................................................................................................................شرػي؟
:  خبوشب

 اميوه واألشرث اموشنوج...غير أييب يعيص اميوه عصر خدوير األشرث إوب عى جهل وشذاجج وإوب عى ليد وولر وخآور "         

إى األطفبل اميوه في لذير وى تيوخيب هه أيخبه عني امرغه وى  ...فبمتالء لتير                     وخخعظ  إذا مه خعختر
 امضلنيج ، وجود أتويى وى اميبحيج

. د .92:يلديج نخبة األيج ،ػدد             "عيهه ضيئب ويخرلويهه منخده وامجيراى أو منضوارع  ال يدروى           
 ٌتيل شويى

تيً نيف يخى خديير األشرث  .
 ػوى اهرغى يً وجود األتويً؟ " أيخبى" هى ػتر اهنبخة توضف األطفبل ة 

 ( 4ً )................................................................................................................................................. يب يوكفم يً خرم األشر أطفبههى هوخدى واهجيراً أو هوشوارع؟ 
: شبدشب

. حضرح يجوشب إلجراء ضوح تيً زوجيً يلديبً ػوى اهطالق          
أشتبة اخخالف اهزوجيً اهخي أوضوخهيب إهى اهخفنير في اهطالق؛ : انخة خلريرا يً ثيبٌيج أشطر ختيً فيه           - 

              واهحوول اهخي خوضل إهيهب 
 ( 4ً)...................................................................................................................................................................... ...............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................اهيجوس
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