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 îالجه́． ام．حد لنيل امتحا 

 おياشهادゆ．ي．  -البكال おゆ，د ら．2تة5لي 

éنص， かساع らإنجا おمد: 

2 
 :امعامل

ستدゆاكيامتحاî ا   

 

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

 

 امسلúالشعبか أ，  الشعえ جميع

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

 
かيゆاختبا かال．ضعي        

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ن 8................................................................................................الدروس النظرية :أوا
 îتبببببببببببببببببببببببببانطاقا من ال．ضعيか، ，في ض．ء ما دゆست。 أبらよ العاقか بيî الح．اゆ البناء ，الت．اصل امثمよ -ت

 îتبببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببب: عよف بامفه．مي栢 îتييî -ـ5
 الصحか النفسيか   -ب               اختاف - أ

 5îببب بببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببب:ببببببببببببببببباستد¡ عل゜ امضم．نيî التالييî بنصيî شよعييî مناسبيî  ـ3  

 إيماî الصادí امقî，よ بالعمل الصالح من مظاهよ الصحか النفسيか - أ

 من مقتضياき إيماî باه ，ゆس．ل。 إنفاí اما¡ في سبيل ه تعال゜  - ب

 îتبببببببببببببببببببببببببببببببببببببببج．ابú لعل  ثê حدد م．قفú ممن يよ・ أî امعاماき اماليか ا تحتاج إل゜ معよفか شよعيか ـ     4 
 2îبتبببببببمن خا¡ ما تلقيし في دゆس ي العق．د مي季 بيî الصحيح ， الفاسد منها ، مع التعليل امناسえ ، في الجد，¡  -2

 العقد
 حكم。 الشよعي

 ら．ةيج  ら．ا يج 
 التعليل

   أ，قé شخص أゆضا ，اشت祈ط إゆجاعها ل。 بعد ثاす سن．اき -ت
 تحし التهديد ，إكよاه اضطゆ よجل لبيع سياゆت。 بثمن らهيد -5

اتفق أحمد ，علي عل゜ ضê أم．الهما لاتجاゆ بها عل゜ أساس       -3
 اقتسام الよبح بعد استخاص ゆأس اما¡

  

 :؛ فعلى امست．・ اجتماعيببب تق．م الحياお إنسانيか على جملか من العاقاき التفاعليか اجتماعيا ，اقتصاديا ，ثقافيا
 祈فاأمر يستلزم تفقها في : أما اقتصادياب حسن بغرض تحقيق ت．اصل مثمر فّعا¡ لاختافابد من ح．ار بناء ， تدبي

ا يبع في س．قنا إا من تفق。 في : "، قا¡ عمر بن الخطاب ه"ع．ضيか كانت أم تب祈عيか"الدين ，إماما بأحكام العق．د 
 بسنî الت祈مや´ب"  الدين

  渓 الرحى في إعما¡ ，تفعيل مقتض えهي قط おتبقى إرادت。 الحر， ،îيبقى إنسا かباأحكام الشرعي êالعل êبيد أن。 رغ
تلú أحكام الدالか على حقيقか ك．ن。 مستخلفا في أرض، مأم．را بعمارتها ، بما خص。 ه ب。 من  ملكاき ，قدراき تمي季ه 

 ，اطمئناî القلب畦 قا¡ تعالى الصحか النفسيかت畦 تحقق ل。 عن سائر امخل．قاき ، فضا عن نعمか إيماî ال
:(           

 )  かي栢 عدよال おゆ．52س



  おالجه́． ام．حد لنيل شهاد îياامتحاゆ．ي．  -البكال おゆ，د ら．2تة5 لي 
か2/2 :الصفح 

おالت: امادかإسامي かبي祈 

من  。ن，هやا ما  يمك  ب ，ゆد في ال．ضعيか أî ه تعال゜ خげ انساî بملكاき ，قدゆاき تمي季ه عن سائよ امخل．قاき – ت

 2îبتببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببلتسامي بها عن الف．احش ，امحよماきضبط النفس ，ا

  باثنيî من ，سائل أ， أساليえ تحقيÇ العفかأクكر  - أ

  بكيé يسهê خلÇ العفか في حفば الصحか بين - ب
 ن3 ..........................................................................................التطبيقاれ: ثانيا  
 قا¡ إمام الよاら́ في تفسي祈 ق．ل。 تعال゜ 

  
 îتبببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببالقضي茅 かساسيか للنげ حدキ -ت
 îتببببببببببببمن النげ ما يد¡ عل゜ الت祈ابط  بيî حقيقか الت．حيد ，التصよف الよشيد في اما¡ استガلص -5
 îتببببببببببببببببببب′ثاゆ التصよف الよشيد في اما¡ في تحقيÇ التكافل ， العدالか اجتماعيか أثよين من أクكر  -3

 ن4 ..... ......................................................................................اأنشطる:ثالثا 
かسيゆامد かنشط茅 ゆمن  في 〈طا かمع مجم．ع しكゆفشا ،かالعلمي， かالثقافي かنشط茅 من かمجم．ع úم〉سست しنظم

îعن．ا しتح お，ند êبتنظي úمائら "ال．الدين よف．ائد ب， かب"أهمي 

 بعن مجよياき هやه الند，お ，محا，ゆها ，الخاصاき الت畦 أسفきよ عنها تقよيよا ，صفيا ا يتعد・ ثمانيか أسطよ اكتب

 ن5...........................................................................................الفرائض:رابعا
دゆهê ضمنها أごゆ  ةةة202ا أ，ا ，قد خل茅 éب تよكか قدゆها مفي حادثか سي祈 ت．في أب ，ابن。 ，لê يعよف من ماき منه 

دゆهê ，قد أ，ص 渓  ةةة2دゆهê ，علي。 らكاお قدゆها  ةةةة3دゆهê ，علي。 دين قدゆه   ةةةة5 كانし ，ديعか عنده قدゆها

 ，تら Ñよ，جتاî ，بنتاî ，أما ，أختا شقيقか ，أخا أب ，أخا أم دゆهê ةةةةتلجهか خي祈يか بمبلغ 

 بالت祈كか من الحق．í امتعلقか بها قم بتصفية -أ 

    
    

     
    

      おゆ．س

 かي栢 ث7ه．د   
أصل．اتú تأمÑよ أî : ，التقديよبببتÑよ البخسبببالت．حيدببب فالق．م أنكよ，ا عل゜ شعيえ أمよه بهやين الن．عيî من الطاعかببب

ه． ما كاî يأمよهê ب。 من تÑよ التطفيé ，البخس ，اقتناぱ ， بببنتÑ祈 عباد茅 お，ثاî، ，تنهاÑ أî نفعل في أم．النا ما نشا╋

祈ام الكثيよمن الح 祈بب                              بالحا¡ القليل ，أن。 خي ら́اよالدين ال よلإمام فخ 祈الكبي 祈ف  ت3ة3تالتفسيよبتص 



  おالجه́． ام．حد لنيل شهاد îياامتحاゆ．ي．  -البكال おゆ，د ら．2تة5 لي 
か2/2 :الصفح 

おالت: امادかإسامي かبي祈 

 كل ，اすゆ نصيب。 بالدゆهê اعط –ب 
 



  

 

 

 

 ن 8......................................................................................الدروس النظريる: واأ
 بين やلエوやヱ ケやلわوやصل إبや コやゲلعاقる س 1
クلك أメヱ  ラ فا سらيل إلヴ تボエيق やلわوやصل ラヱキ حوやケやلعاقる بين やلエوやヱ ケやلわوやصل تゲヰヌ من خاメ حゅجや るلثゅني إلや ヴأ -

 ケやوエلやヱ るيゅصل غやوわلや
るヤسيヱ...................................................................................................................................................................

...................1ラ 
  تギエيや ギلヰヘヨومين ـ2
 ヱ تゅらين هو やلゅらわين في やلゲأヵ بسらب やخわاف やلوسゅئل ヱيわレج クلك من تれヱゅヘ أفや ュゅヰلや :サゅレاخわاف-أ

 5.0ラ...........................مケやギكヰم
 ゆ- るエダلやるسيヘレلや   れゅらلثや تج عنゅレلや سيヘレلや ラやゴإتや من るلゅح

 :من مثل بゅلダレوや ソلゲゼعيや るاسギわاメ  ـや......................................................................................5.0ラ  3انヘعゅلي
        :"تعゅلヴوله ق  -أ 

        
       "ل سورةエレلや  るآيや

79................................................................................................................1ラ 
ゆ س ヴلゅقوله تع"    

         
    " るآيや ギيギエلや りケسو
9......................................................................................................................................................1ラ 

 :عن やلゲفض بわعらيゲ مゅレسب من مثل يعや ゲらلゲわヨشح: やلヨوقفـ     4 
-   るمゲエヨلや れماゅعヨلや ع فيボه سيヤヰイأنه ب ヵأゲلや هボفやヱا أ

......................................................................................................5.0ラ 
 :يギعم موقヘه بゅヨ يゅレسب من مثل :やلわعヤيل        

- ラه  أレضي ه عケ ゆゅطガلや بن ゲヨعメゅه في ": قボヘإا من ت ゅレع في سوقらا ي
 や.............................................................5.0ラلギين

0- メヱギイلや るゃらتع 

6-  ゲكグي るヘلعや يقボエわوبين لヤأس ヱين أわヤسيヱ شحゲわヨلやمن مثل: 

ギボلعや عيゲゼلや هヨムح 
コوイي /コوイيل ا يヤعわلや 

1- ゐثا ギله بع ゅヰعゅجケإ ヅゲわشやヱ ゅضケص أガقف شヱأ
れやوレس 

コوイ5.20....... ا يラ  لوقفや ヴヤع ラوムي
ギأبيわلや........5.20ラ        

تエت やلギヰわيやヱ ギإكや ロやゲضطケ ゲجل لらيع سيケゅته بثヨن  -2
ギهيコ 

3- ヴヤع ゅヰب ケゅイلات ゅヨヰلやضم أمو ヴヤي عヤعヱ ギヨق أحヘتや
  サゅأس 

メゅヨلや サأケ ソاガわسや ギبح بعゲلや ュゅسわقや 

コوイ5.20..........ايラ 
 

ゴئゅ5.20 ............جラ 

ヴضゲلや ヅゲء شゅヘわنや ................ 
5.20ラ 

 
チやゲق ギボنع فيه عゅا م ..

........5.20ラ 

るبゅاجや ゲصゅレعヱ يطボレわلや مヤس 

 

 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: 



إشや ネゅらلغゲيりゴ في やلエاメ  -أ   
................................................................................................................................................................5.20ラ        

إخゅヘء   -     
るレيゴلや...................................................................................................................................................................

.................5.20ラ 
 ゆ- ينらحش يやوヘلや من れゅمゲエヨلや ポゲي تツわボف يヘعわلや ラأ グيヨヤわلや  يه أنهヤظ عヘエわه فわエص ヴヤع ゅبゅイس إيムعレي やグهヱ

أبゅボهゅ بعيりギ عن 
...............................................................................................................................................................やلヘوやحش

....................1ラ 

 

  
 
 
 
 

  ن3..............................................................................................التطبيقاれ: ثانيا 
 : やأسゅسيる مثل やلツボيる يや キギエلゲわヨشح س1

سوء فヰم قوュ نらي ه شعيب لボエيや るボلメゅヨ جعヰヤم يラヱゲムレ عヤيه تギخヤه في تヌレيم كيヘيる كسらه 
 ヱ........................................1ラإنゅヘقه

 .مゅيメギ عや ヴヤلやゲわبط بين حボيや るボلわوحيやヱ ギلゲダわف やلゲشيギ في やلメゅヨ يسヤガわص やلゲわヨشح-2
في كوや ラأيや るلゲムيるヨ قギ  قゲنت بيゅヨヰレ  .حボيや るボلわوحيやヱ ギلゲダわف やلゲشيギ في やلメゅヨتゲヰヌ حボيや るボلやゲわبط بين  -

ギحやヱ ベゅفي سي.                                           ( やグه ゆケゅボي ヱيامس أ ゆやل كل جوらボيヱ
ヴレعヨلや).................................................................................................1ラ 

3 -   ゲكグفل يゅムわلや يقボエفي ت メゅヨلや ف فيゲダわلや ケゅين من آثゲشح أثゲわヨلや من مثل るلやギلعやヱ: 
تわヨين やلやヱゲبط ヱتボويや るلعاقれゅ بين   :تボエيق やلゅムわفلفي  -

サゅレلや......................................................................................................5.0ラ 
ヱيらボل كل جوゆや )                                          تゲボيب やلヰوり بين فや れゅゃلヨわイヨع: やلعやギلや るاجゅヨわعيる تボエيق في -

 5,0ラ......................(مゅレسب
   ن4..........................................................................................................اأنشطる  :ثالثا 

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

 ن5..............................................................................................ا الفرائضرابع
1  るيヘダــ ت るكゲわلや: 

 るيعــــــــــキلوや:                                                000555  همケキ- 25555 همケキ =020555 همケキ
...................................................................5.20ラ 

= ケキهم ケキ-  35555هم や:     020555لギيـــــــــــــن 
 ケキ.....................................................................5.20ラهم070555

 りゅكـــــــــــゴلや :    070555 همケキ- 0555  هـمケキ =075555 همケキ
......................................................................5.20ラ 

 るلوصيــــــــや:     075555 همケキهم 15555 سケキ =005555 همケキ
...................................................................5.20ラ 

るيイヰレヨلや れやطوガلやヱ حلやゲヨلや ヴإل りケゅإشや 1ラ 
 れゅらإثケヱゅエヨلや أهمるونيヨツヨلや 1,20 
 ギيギエتれゅاصガلや 1 أهمラ 

るغヤلや るسامヱ るغゅيダلや 5.90 حسنラ 

るبゅاجや ゲصゅレعヱ يطボレわلや مヤس 

 

 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: 



 :ــ إعطゅء كل ゐケやヱ نダيらه بゅلケギهم  2
ゐケやلوや هらيダن るツيゲヘلや أصل 

 20من 
تエダيح 

         るツيゲヘلや
 00من 

= 00555/00قيやるヨلسヰم
 ケキهم1555

ラゅわجـヱゴلや 0/1 3 6 1555همケキ ×6=6555 همケキ 
ラゅـわレらلや 3/2 16 32 1555همケキ×32=32555همケキ 

ュأや 6/1 0 0 1555همケキ×0 =0555همケキ 
るボيボゼلや أختや ネ 1 2 1555همケキ×2 =2555همケキ 

ゆلأ ォأや ゥ 5 5 1555همケキ×5 =5 
ュلأ ォأや ゥ 5 5 1555همケキ×5 =5 

                                1ラ              1ラ                        1      ラ                                        
1ラ  

るحوظヤم  ( ュن عن كل خطإ52.5يخص)    


