
              
 
 
 
 
 
 

ألكاديمية الجهىية للتربية والتكىيه ا

 لجهة فاس بىلمان                  

االمتحان  الجهوي الموحد 

 (المترشحون األحرار  )للبكالوريا 
 2/1 اهصفحج

 2012اهدّرث االشخدرانيج  اهشٌج اهذبٌيج يً شوم اهتنبهّريـــب :اهيشخّْ

 اهيؼبيل يدث اإلٌجبز (اهيّضـّع)اهخرتيج اإلشالييج  :اهيـبدث

 2  س1.30 اهؼوّى اإلٌشبٌيجيشوم  :(ث)اهضؼة

: ؤّال
﴿                                                                                     : خؼبهى في شّرث اهرحيًكبل -ؤ       
﴾ 

      

َِب »:  كبل رشّل ا  -ة      ٌَ َِب ِدي ًِ ُيَجدُِّد َه ٌٍَج َي ٍِ اْهُإيَِّج َػَوٓ َرْؤِس ُنلِّ ِيبَئِج َش َِِذ ًَّ اهلَل َيِتَؼُد ِه أتّ  أخرجَ«ِإ
. داّد في شٌٌَ

 
 

 ػوى يبذا يلّى اهتٌبء اهيؼرفي يً خالل اهلرآً اهنريى؟ 
 حدد يجبل اهيؼرفج ّاهؼوّى في اهلرآً اهنريى. 

  ًتيً ضبتطيً يً اهضّاتط اهيٌِجيج هوخؼبيل يغ اهلرآ
 ( 2ً) ....................................................................................................................................................اهنريى
: ذبٌيب
﴿                                                                             :  في شّرث آل ػيراًكبل     

                                                                                                        

                                                                                                           
﴾ 

 

 

يً فّائد اهخفنر خرشيخ اإلييبً ّخٌييخَ، ّضح ذهم  .
يب يييزاح خبضيج اهّحي في اهخفنير اهيٌِجي في اهلرآً اهنريى؟  
  يب اهيلضّد تبهخفنر في األٌفس، ّيب

 ( 2.25ً)..............................................................................................................................................................................................فبئدخَ؟
: ذبهذب

ؤً يحفظ ػويِى ديٌِى ٌّفشِى ّػلوِى ٌّشوِى ّيبهِى، فنل يب : إً يلصّد اهضرع يً اهخوق خيشج      "
يخضيً حفظ ُذٍ 

   "      األصّل اهخيشج فِّ يصوحج ّنل يب يفّح ُذٍ األصّل فِّ يفشدث ّدفؼِب يصوحج
هإليبى :                                                                                                                 إحيبء ػوّى اهديً

 .284ص .1ج. اهغزاهي
حدد يفِّى اهضرّريبح اهخيس  .
 اهؼلل ّاهٌفس، يشخدال تٌص شرػي ػوى  ػوى يب شتل اهحفبظ

 ( 2.5ً).....................................................................................................................................ذهم؟
:  راتؼب 

   ﴿: ٌّركبل خؼبهى في شّرث ال         
 

 .32: اآليج﴾                                                                                
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 يب ُي أحنبى اهزّاج؟ ّيب اآلثبر اهيخرختج ػً نل حنى؟       - 

...............................................................................................................................................(1.25ً ) 
:  خبيشب

ّاألشرث ...غير ؤٌٌب ٌؼيص اهيّى ػصر خديير األشرث إيب ػً جِل ّشذاجج ّإيب ػً نيد ّينر ّخأير "...         
 اهيشويج اهيّى

إً األطفبل اهيّى في نذير يً تيّخٌب ُى ؤيخبى ػوٓ اهرغى يً ّجّد ؤتّيً  ...ّخخؼظ فبهتالء نتير  إذا هى خؼختر        
 يً اهٌبحيج 

يلديج نخبة األيج ،ػدد             "اهضنويج ،ال يدرًّ ػٌِى ضيئب ّيخرنٌِّى هوخدى ّاهجيراً ؤّ هوضّارع         
 ٌتيل شويى. د .92:

تيً نيف يخى خديير األشرث  .
 ػوى اهرغى يً ّجّد األتّيً؟ " أيخبى" هى ػتر اهنبخة تّضف األطفبل تـــ 

 ّيب يّكفم يً خرم األشر أطفبهِى هوخدى ّاهجيراً أ 
 ( 2ً )...................................................................................................................................................هوشّارع؟

: شبدشب
. حضرح يجوشب إلجراء ضوح تيً زّجيً يلديبً ػوى اهطالق          

أشتبة اخخالف اهزّجيً اهخي أّضوخِيب إهى اهخفنير في : انخة خلريرا يً ثيبٌيج أشطر ختيً فيَ           - 
اهطالق؛ 

              ّاهحوّل اهخي خّضل إهيِب 
 ( 4ً)................................................................................................................................................................................................ .اهيجوس

 
االمتحان الجهوي الموحد               فبس ؤنبديييج 

 2/2 (المترشحون األحرار)  للبكالوريا

 اهيّضّع   اهشٌج اهذبٌيج يً شوم اهتنبهّريب:اهيشخّْ               اهخرتيج اإلشالييج:اهيبدث 
                                                                                                 2011/2012االشخدرانيج       اهدّرث اهؼوّى اإلٌشبٌيج                     يشوم  :اهضؼتج

:  شبتؼب
شبر رشّل اهلل صوٓ اهلل ػويَ ّشوى  ...ّخشيٓ غزّث اهؼشرث، ّنبٌح في رجة شٌج خشغ يً اهِجرث"        

 تبهٌبس ّيؼَ ذالذًّ 
ؤهف يلبخل، ّيً اهخيل ػضرث آالف، ّنبً ُذا ؤػظى يب رؤخَ اهؼرة حخٓ ذام، ذى ّاصل شيرٍ حخٓ توغ ختّم،      

 ٌحّا فإكبى فيِب 
: اهشيرث اهٌتّيج درّس ّػتر تخضرف يً            ."يً ػضريً هيوج، ّهى يوق فيِب نيدا، ّهى يدخل حرتب     

 121/122ص: هوشتبػي
 هيبذا شييح غزّث ختّم تبهؼشرث؟ 
يب شتة ُذٍ اهغزّث؟  

 نيف خضرََّف رشّل ا  يغ اهُيَخوَّفيً في ُذٍ اهغزّث؟ 
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 اشخدل يً اهلرآً اهنريى تٌص يدل ػوى خّتج ا  ػوى 
 ( 6ً) ....................................................................................................................................اهيخوَّفيً؟
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