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أوال:
كال حؾاهى فً سّرت اهزادٌث﴿ :

﴾
 ةًٌ ٌّػ ّأسةاب االخحالف اهّارد فً اٌٍث اهنرٌيث.
 اذنر اٍدار اهيحرةث ؽً ُذا االخحالف.

 يا اهيلضّد ب "كةّ ل اٍخر" فً آداب
االخحالف؟

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

ثبٌيب:

()ً 2

كال حؾاهى فً سّرت األٌؾاى﴿ :
﴾

ّ ظش يٌِر اإلسالى فً حصلٌق اهؾفث.

 نٌف ٌؤدر اإلٌياً فً حصلٌق اهضصث اهٌفسٌث؟

 اسحشِد ةٌص شرؽً ؽوى دؽّت اهلرآً اهنرٌى اهشةاب إهى االسحؾفاف.
..........................................................................................................

ثبهثب:

()ً 2.5

كال حؾاهى فً سّرت اهةلرت﴿ :

﴾(يً اٌٍث )282

 ةًٌ ٌّػ اهؾلد اهّارد فً اٌٍث.
 اذنر أرناً ؽلد اهةٌؼ.

 يا اهيلاضد اهحرةٌّث اهحً حصللِا اهؾلّد اهؾّظٌث؟
ّ ظش اهفرق ةًٌ اهِةث ّاهضدكث.
....................................................................................................................................................................................................................

راتعب:

"اهيبل في اإلشالى وشيوج هخدليق رشبهج وهيس هدفب كبئيب تذاخه،

وهدفهب ،اٌخلوح
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()ً 3.5

فإذا خج ـردح اهخ ـرمـــــث االكخصبديج عً ضبتطهب اهخولي

اهيعبيـل
2

اهوشيوج إهي غبيج واٌخهي األير تبإلٌشبً إهي أزيبح ٌفشيج واجخيبعيج واكخصبديج خجعل اهيعيشج

وخبدى هه تدل أً ينو ً

اهيبل في خديج اإلٌشبً" .

ضٌنب ،وخدوهه إهي عتد هويبل

االكحضاد اإلساليً  :هودنحّر :رفؾج اهؾّظً،

ص11 :

 اكحرس ؽٌّاٌا هوٌص.
 أةرز يغاُر األزيث فً اهٌص.

 يا اهرساهث اهحً ٌسؾى اهيال هحصلٌلِا فً اهحضّر
اإلساليً؟

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

()ً 3

خبيشب:
شارنج فً ّرشث يؼ يزيّؽث يً رفاق كسيم فً يّظّػ" :اٌفخبح اهيدرشج عوي يديطهب
اهخبرجي"
 انحب حلرٌرا ٌحظيً :كّاؽد اهحدةٌر اإلٌزاةً هالخحالف فً اهيزحيؼّ ،آداب اهصّار يؼ()ً 4
اهغٌر.
...................

أنبديييج فبس

للبكالوريا

اهيبدث  :اهخرتيج اإلشالييج

اهشعتج :جييع اهشعة

شبدشب:

االمتحان الجهوي الموحد
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اهيشخوى :اهشٌج األوهي يً شوم اهتنبهوريب

اهيوضوع

اهدورث :االشخدرانيج 2011/2012

كال حؾاهى فً سّرت اهٌساء﴿ :
﴾(يً اٌٍث.)12

 يً اهيسحصق هوفرظًٌ اهيذنّرًٌ فً اهٌص؟
فً.
 فً اهٌص ةؾط اهصلّق اهيحؾولث ةاهحرنث ،اذمر ةاكً اهصلّق اهغٌر اهّاردت ٍ
 يا ٌّػ اهصزب اهّارد فً اهٌص؟

 أٌزز اهفرٌظث اٍحٌث يةٌٌا ٌضٌب نل ّارخ ّيلدار يا ٌردَ ةاهدرُى ،ةؾد حضفٌث اهحرنث ّاهحغٌٌر اهذي عرأ ؽوٌِا:
حّفٌج ايرأت ؽً :زّذ – أى  -أخحًٌ ألب  -زدت ألى  -يخوفث حرنث كدرُاّ ،45400 :زِزج ب5000 :
درُى)ً 5( .
..
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