
  

 

 

 

 

  

 

かالصفح 
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 امتحاî الجه́． ام．حد لنيل 

 おياشهادゆ．ي．ني．  -البكال おゆ，2تة5د 

 かنصساع，é おمد らإنجا: 

5 
 :امعامل

الよئيس ي امـــــــــــــــــــــ．ضـــــــــــــــــــــــ．ع  

 茅كاديميか الجه．يか للت祈بيか ，التك．ين
 ・祈البيضاء الكب ゆالدا かلجه 

 

えجميع الشع úأ， امسل かالشعب 

かاسامي かبي祈الت おاماد: 
 السن茅 か，ل゜ :امست．・ 

かيゆاختبا かال．ضعي        

  

 8ラ............................................................................................الدروサ النظرية: أوا
        かيゆاختبا かتأمل ال．ضعي، 栢 かسئل茅 عن えأج êث かتي: 
   îتبببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببج．ابú من تصよفات。 مدعヨاحالか عبد ه النفسيか،  صف -ت

ليستعيد ت．اらن。  وبم تنصحه؟ بヨاクا تواسيهل． كنت مكان。 ب نس ي عمよ أî ي．اس ي صديق。، ，اكتفى بالعتاب -5
 îتببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببالنفس ي؟

شよعي  نصب مستدا ،ه القضيかمن هや أبرコ موقفك باختلé عمよ ，عبد الらよاí في قضيか التصよف في اما¡ -3
え5بببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببمناسî 

4-  ゆض．ابط الح．ا ずأسس。 غابت بع ，よعم えه． يخاط， íاらよتببببببببببببببببببببببببببببببببببببفي أسل．ب عبد الî 

    ضابطيî من هやه الض．ابط أクكر –أ 
 بيî الغايか ，ال．سيلか في الح．اゆ ，الت．اصلميز  –ب 

 :الらよاí م．اساお صديقهما عبد ه الや´ يمよ بظよ，ف صعبか، فやهبا 〈ل゜ متجよه قゆよ عمよ ，عبد
 أゆاÑ حりينا مضطよبا؟ ،مابú يا عبد ه: عヨر

أنا في غايか اليأる ，القن．ぜ، ب تجاゆتي في تده．ゆ مستمよ،，أ，اد´ يكلف．نني من النفقاき ما ا أطيÇ :عبد ه
 ب，أفكاゆ مظلمか تسيطよ علي، ，ا أعよف كيé أتخلص منها

  )ا ح．¡ ，ا ق．お 〈ا باه  :عヨر
   ) 

تلت季م ض．ابط  ا， ، تسよع في عقد الصفقاき，م ،مسよف  يا عبد ه أنت ゆجل                                             52س．茅 おゆنفا¡ 
 بالتصよف في اما¡الشよع في 

ベاコعبد الر:- おحاد お祈مقاطعا -بنب :よجل يا عمよفقا بالゆ :،úا 〈ل゜ عتاب úن。 محتاج 〈ل゜ دعم〉  êفضا عن ك．ن。 ل
，ه． حよ في التصよف في。، أا تعلê يا  مال。يよتكえ مخالفか شよعيか مادام ي〉د´ らكاお مال。 ，ضよيبか تجاゆت。، ，اما¡ 
お祈اما¡ 〈ل゜ صاحب。 ，مكتسب。 في م．اضع كثي えه تعال゜ نس îق．ل。 تعال゜ ، منها ؟فض．لي أ: 

 (    
     )  النساء اآية り2 سور 

  بلصاおلا بنا 〈ل゜ امسجد 〈î انساî مستخلé في اما¡ ا حよ في。، هي   ،سامحú ه يا عبد الらよاí: عヨر
́ م〈ني مغ :عبده よد´ في متجよب．م، سأصلي بمف 



 

 おالجه́و اموحد لنيل شهاد îياامتحاゆيونيو  -البكالو おゆ，2تة5د 

か2/2 :الصفح 

おاماد :かإسامي かبي祈الت 

 حدد القاعدお التي يقوم عليها مبدأ استخاف فيب أî انساî مستخلé في اما¡ ا حよ في。 قو¡ عمゆ， よد في  - 2
 2îبةببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببسامياما¡ في التصوゆ إ 

 2îب5ببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببب، للعقود التب祈عيか ， العوضيか خصائげ ， مقاصد -ت
 بتعبئか الجد，¡ أسفل。 بامناسえ أتヨم -أ 

 بنげ شよعي مناسえ عل゜ كتابか العقود استدل –ب

 3ラ...................................................................................................التطبيقاれ:ثانيا
 "  : قا¡ القよطبي في معごよ  تفسي祈  قول。  تعال゜

        
 " かآي ゆالنو おゆجد الطو¡ بببب) 52سو， îنفس。 〈ل゜ النكاح فإ しمن تاق

فامستحえ ل。 أî يت季，ج ，〈î لê يجد الَطو¡ فعلي。 بااستعفاف ما أمكن ，لو بالصوم، فإî الصوم ل。 ，جا╋ كما 
الجامع 梶حكام القî′よ لإمام                                                                                                                (جا╋ في الخب祈 الصحيح

 تتتة5تالقよطبي 
 îتبببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببالحكê الشよعي ل橿يか استガلص – ت
    îتبببببببالحنيé الغよيおり الجنسيか كيé دّبよ الشよع بين في ضو╋ فهمú للنげ ，اعتمادا عل゜ ما دゆست。 ، – 5 

3 – キاستعفاف  حد  îآتيي îتبببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببب，جا╋  -مفهوم امصطلحيî  
 4ラ.....................................................................................................اأنشطة:ثالثا

أكتえ تقよيよا ，صفيا مجよياき هやا ب يかحأنجきり مع らما╋ فصلú نشاطا مよتبطا بدるゆ إعام ，التوعيか الص
تحديد نوع النشاط ，موضوع。،أهê امحا，ゆ ，خطواき : أسطよ، تよكり في。 عل゜ ما يلي 2النشاط في حد，د 

 باら،， أهê التوصياきانج
 5ラ...................................................................................................الفرائض:رابعا

， خلفし تよكか  ،， عما شقيقا  ،， أختا شقيقか  ،， أخا 梶م  ،， ثاす بناき  ،توفيし جاゆتكê ，تよكら し，جا ， أما 
دゆهê ،  ，عليها  ةةة3د ゆهê م〉سسか خي祈يか، ， جّهきり ب  ةةةةتدゆهê، ， أ，صし بمبلغ ألé  ةةة5ثماليか قدゆها 

  بدゆهê ةةةةتدゆهê، ， عندها ，ديعか لجاゆتها بقيمか  ةةةةتدين قدゆه 
 بمع مよاعاお الت祈تيえ الشよعي هاالت祈كか باستخよاج الحقوí امتعلقか ب قم بتصفية -أ   
 .بالدゆهêمحددا نصيえ كل ，اすゆ  أنجز الفريضة-ب    

 

 نوع العقد   خصائص。  مقاصده

 -أ
 -ب

 -أ
 -ب

 العقد التبرعي

 -أ
 -ب

 -أ
 -ب

 العقد العوضي



 

 おالجه́و اموحد لنيل شهاد îياامتحاゆيونيو  -البكالو おゆ，2تة5د 

か2/2 :الصفح 

おاماد :かإسامي かبي祈الت 

かملحوظ :          よيよالتح かقゆ， ゜تنقل الجدا，¡ 〈ل 
 



 

 

  

 

 

 や...............................................................................................8ラلや サヱケギلゲヌレيる: أヱا
غيゲ  س غيゲ مسわقりゲ - مツطゲبる -مゲيゅエ(  るツلる عギら ه やلヘレسيるل تヨツわن まجゅبや るلゲわヨشح ヱصや  ゅヘلوصف -1

る5.0...........(سويラ     
كونه  سصاته مやキゲヘレ  -يメギ عク ヴヤلك شعوロケ بゅليأやヱ サلقレوやヱ ،ヅأفや ケゅムلるヨヤヌヨ تسيطゲ عヤيه やلわعヤيل
ゅومヨ5.0......................مغラ 

2-わيツ شحゲわヨلや ゆやن جوヨ: 
بゅإيギ  ラゅヨفعأクك∂ロゲ بأや ラلぽヨمن مヱ ヴヤわらأや ラلツيق في やلベコゲ مや キゲイبわاء يイب أラ ي: やلヨوやسりゅ مんل

ベキゅダلや............................5.0 ラ 
. أنエダه بや りケヱゲツلゲجوま ネلヴ ه تعゅلヱ ،ヴأبين له أهヨيや るإيラゅヨ في やلヘガわيف عレه مゅヨ يعゅني :やلダレح مんل

...............................5.0ラ 
 : يعや ゲらلゲわヨشح عن ケفツه مんل :やلヨوقف س 3

أنゅ أخゅلف عや ギらلベやコゲ في أや ラلメゅヨ مや メゅلعヱ ギらهو حゲ فيه، أや ラلメゅヨ في やلエقيقる مメゅ ه やヱإنسラゅ مキゲイ مسヤガわف 
 ラ 1.......فيه

メاギわاسや :لんسب من مゅレص مレولهق: ب ヴلゅتع    
             

. るآيや ギيギエلや りケ1........................................................................7سوラ 
حسن  س                      や ..............................5.20ラلや るヨヤムلطيるら -أ  :مんل ضゅبطينやلゲわヨشح يグكゲ  -أ  س 4

ラゅيらلや..........................5.20ラ 
ゆ - ゴيヨي るيゅلغやヱ るヤلوسيや شح بينゲわヨلや:       صلやوわلやヱ るヤسيヱ ケやوエلや

るيゅ5.0......................................................................................غラ 
0 -  りギعゅلقやه  هي メゅم メゅヨلや ラأラゅإنسやヱ  فヤガわمس
تعや るゃらلメヱギイ أسヤヘه أ   -5.0ラ 6 ...............................................................................................................فيه

 (ケبع نقطる لムل جوゆや صエيح )    .بゅلゅレヨسب
ロギصゅه  مقダئゅダخ   ギلعقや ネنو 

توسيع やキئや りゲانネゅヘわ  -أ 
メゅヨلゅ5.20...........بラ 
 ゆ- فلゅムわلやヱ ラヱゅعわلや قيقエت 

...........5.20ラ 

غيゲ أ ـ 
 ............................................................نヘعي
5.20ラ 
ゆ- ヵケゅيわخや

             5.20ラ..................................................تطوعي

 やلعقや ギلゲらわعي

ضラゅヨ  سأ 
ベقوエلや..........................5.20ラ 

 ゆس  サゅレلや فع بينゅレヨلや メキゅらت.......... 
5.20ラ 

   .................................قゅئم عや ヴヤلعوやヱ チلメギら سأ 
5.20ラ 
 ゆس 

  .............................................................نヘعي
5.20ラ 

 やلعقや ギلعوضي

 (ヱيقらل كل جوゆや صエيح)
ゆس メギわيس ヴلゅل قوله تعんسب من مゅレعي مゲص شレشح بゲわヨلや: 

 るعゅس
ダنヱف 

コゅイإنや りギم: 

 :やلヨعゅمل 2
 

るاساميや るبيゲわلや りキゅヨلや: 

るبゅاجや ゲصゅレعヱ قيطレわلや مヤس 

 



"    
    

   "   りゲقらلや りケسو
28............................................ 5.0ラ 
ゅنيゅث:れゅيقらطわلや........................................................................................................3ラ 
أヱ تゲエيم やلゴنゅ عヴヤ أسサゅ أや ラأمゲ بゅلゼيء نヰي عن   /ヱجوや ゆاسわعゅヘف  س 1

ロギ1  .......................................................................ضラ 
 :نヨوクجين من تギبيや ゲلネゲゼ لヤغゲيや りゴلレイسيる من مんل: تヨツわن まجゅبや るلゲわヨشح ـــــــــــ 2
–      ァやヱゴلや ヴلま ينケキゅلقや りعوキ /ゲダらلや غض (  ァクوヨレي بヘわムي

ギحやヱ)............................................................................................ 5.0ラ   
يヘわムي بヨレوァク ) مレع やلや . /ァゲらわاسわعゅヘف や ヱلダوュ عギレ عや ュギلقりケギ عや ヴヤلァやヱゴ  ــــ  

ギحやヱ)......................................................... 5.0ラ 
 تギエيや ギلヰヘヨومين س 3
 نやاسわعゅヘف من やلعヱ るヘهي حゅلる تダエل لヘレヤس فわسヨو بゅヰ عــــــ 

れゅمゲエヨلや.................................................................................. 5.0ラ 
 
 
ゅダء ヱفي やلギエيث أヵ أや ラلダوや  ュلو⌒َجゅء  : ヱجゅء   ⌒ガلゅب ゅヰيらش ラوムح فيツヘレت ヴわين حわツيらلや ベヱ  ゲ بゅلムسやヱ ゲلチُケ ギヨ ع 

  ゅهギعらيヱ りوヰゼلや ゲヰيق
..........................................................................................................................................................................

..................... 5.0ラ 
                                                                                                                         ( るيゅلوقや ヴレمع ギيヘي ゆやل كل جوらيقヱ

れやوヰゼلや س منヘレلや ينダエتヱ) 
ゅんلゅث:るطゼأنや..........................................................................................................4ラ 

るآتيや ゲصゅレلعや نヨツわي やゲيゲشح تقゲわヨلや بわムي: 
 
 
 

 

ゅبعやケ:ئضやゲヘلや........................................................................................................0ラ 
1 るكゲわلや るيヘダـ ت: 

るيعキلوや ソاガわسや 72555                                                          :أ ـ  キ15555 س  キ= 62555  キ
............................................... 5.20 ラ 

ゴيヰイわلや るنヱぽم ソاガわسや  :                    62555 キ3555 س キ =00555  キ
................................................... 5.20  ラ        

キ =40555  キ  15555 سゆ:                    00555 キ ـ やسガわاや ソلギين 
.................................................5.20ラ 

 るلوصيや ソاガわسや ـ ァ:                                                    40555  キ15555 س  キ =30555  キ
................................................ 5.20         ラ 

 ラクま:                     30555 صゅفي やلゲわكる هو 
キ.................................................................................... 5.20ラ 
2 ゐケやヱ يب كلダن ギيギエت ヱ るツيゲヘلや ـ تأصيل. 

 كل ゐケやヱ بゅلケギهم نダيب
ギحやلوや مヰلسや るヨقي: 

 :やلエダわيح
13×3=30 

ヴلま لتゅع :
13 

سヨヰه من أصل 
るツيゲヘلや  :12 

 やلوゐケや فゲضه

 ゲكクموضوعهヱ ヅゅゼレلや ネ5.0 نوラ 
 ギيギエتケヱゅエヨلや أهم るحゲわقヨلや るونيヨツヨلや 1ラ 
 れゅらثまれゅوصيわلや 5.70 أهمラ 

  ヴلま りケゅإشや حلأهمやゲم  ヱコゅイإنや れや1 خطوラ 
るغヤلや るسامヱ るغゅيダلや 5.70 حسنラ 



30555キ/30=1555キ 

1555キ×0=0555キ 0 3 3 4/1 ァヱコ 

1555キ×6=6555キ 6 2 2 6/1  ュأ 

1555キ×8=8555キ 8  
8 

 
8 

 
3/2 

 بレت

1555キ×8=8555キ 8  تレب 

1555キ×8=8555キ 8  تレب 

/ / / / ゥ ュأ ォأ 

/ / / / ネ るأخت شقيق 

/ / / / ゥ  عم 

                                                     5.70        ラ          5.70     ラ                   5.70      ラ         
5.70         ラ                  5.70 ラ 

  

  ュ52.0تخص  ゆى حدةعن كل جواヤطئ لكل عمود عゅخ 

 


