
ゅريヱلゅالبك れゅنゅحد امتحヱي المヱヰن الجゅاامتح 
 ( 1023 يヱليヱز: يるالدヱرة ااستدراك) 

 ـ المヱضヱع  ـ
 خゅص بゅلمترشحين الممدرسين                              ناأكاديヨية الجヰوية للتربية ヱالتكوي

 تلجヰة مكناس تافيال        
 مدة اإنجゅز المعゅمـــل المـــゅدة الشعـゆ أヱ المسゅلـك المستـヱى

2ゅريヱلゅلك من سلك البكゅجميع المس るاإسامي るنصف 1 التربيヱ るعゅس 
 

 
 

 (8ラ:)أヱا  
نゅشئ عن ぺسゆゅら مヲضヲعيヱぺ るجわらه، تゲجع في جま ゅヰわヤヨلى やخわاف やلやヱ ポケやギヨأفュゅヰ "يグكぺ ゲحや ギلعゅヨヤء や ラぺاخわاف   

ュゅムأحや ىヤع ゅヰわالキヱ ゅヰتヲらمن حيث ث るعيゲゼلや ソヲلنصや れاゅヨわحやヱ( "キ . りゅعやゲيخ، مゼلや لم بنゅس ギヨエم ギلヱ أمينや ギヨエم
 ソ ،يムلゅヨلや هبグヨلや اف فيガلや93.) 

 :ぺヱجب عゅヨ يヤي جيや やギلنصتأمل    
  1-コゅاف بإيجわاخや ゆゅらسぺ من ゲ⌒ك⊥ク ゅلنص مや ص منヤガわسや. 
   2- ⊥や ゲكクله ゅبゅらسぺ لنصや في ゲكク ゅم ラゅك ゅヨم، مヰضي ه عنケ るبゅエلصや بين ゐギاف حわا اخゅんم. 
やلゅボعギتين، مع  هゅتينまحンギ تゐギエ عن ぺهヨيや . るاحま ュゅムわلى やلゲボآやヱ ラلسنやヱ ،るلムエわيم: قやヲعギ تギبيや ゲاخわافمن -9   

 .やاسギわاメ بギليل شゲعي منゅسب
   4-キヲボلعや من ギボع كل عヲن ゲكク⊥や يلヤعわلや ه، معヨムحヱ るليゅわلや:  

ギボلعや عهヲه نヨムل حやيلヤعわ 
ぺ-ギى مسجヤع ゲゃب ゅヰفي るفاحي ゅضケぺ قفヱ سنエم. 

ゆ- كلべわヨلや ゅヰヤムهي るغゅらص れキゅعぺ ラぺ ギبع ゅヰتケゅعت سيゅب りぺゲمや
ゅヰبヲء لعيゅヘخま. 

ァ-ءやゲムجل بケ ュゅقي  ラヱキ ゲآخ ゲجヰヨلや في キヲجヲヨلや خيهぺ メゴمن
 .ラクま من صゅحらه 

   

   ヱ ،ゲيゲエわلや るقケヱ ىヤع メヱギلجや لボلينや コヲمケ ゲكク ىヤع ゲصわボي ラぺ グيヨヤわヤن لムヨيキヲボط  عボف. 
 (3ラ: )ثانيا   
جر ヱلュ يヱفه هذا حボه ヱجゆ عヤيه أن يستعدヵ الحゅكュ لヤحصヱل عヴヤ أجره، فإن لュ إن اΕجير إذا أدى مゅ عヤيه لヤمستأ"   

قدر أجرته، سヱاء كゅن  المستأجريستطع أヱ كゅن في مكゅن ايتمكن فيه من الحصヱل عヴヤ أجره جゅز له أن يأخذ من مゅل 
ゅعين ヱدا أボصرة. د" )نゅالمع るيヰボヘث الヱالبح るヤى في مجヱمن فت ،るيسヘ294، ص 44، عدد عبدالرحمن بن حسن الن 

 (.بتصرف بسيط
 :ぺヱجب عゅヨ يヤي やلنص جيやギتأمل    
 .لヤمستأجرأدى مゅ عヤيه  –اΕجير : اشرح-1  
  2-ゅل مستأجرهيجيز صゅخذ من مΕجير اΔالنص ل ゆمن النص. ح ゅانطاق ポله ذل ベيح ヴاُذكر مت. 
  9-ポيحدده النص لذل ヵالشرط الذ ヱه ゅل المستأجر مゅخذ من مΕ؟ا 
 .る من العヱボد التي تشترポ معه في نヘس النヱعاُذكر ثاث. ベヤ النص بعボد اإجゅرةيتع-4  
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ゅريヱلゅالبك れゅنゅحد امتحヱي المヱヰن الجゅاامتح 
 ( 1023 يヱليヱز: يるالدヱرة ااستدراك) 

 ـ المヱضヱع  ـ
 خゅص بゅلمترشحين الممدرسين   ن                      اأكاديヨية الجヰوية للتربية ヱالتكوي

 تلجヰة مكناس تافيال        
 مدة اإنجゅز المعゅمـــل المـــゅدة الشعـゆ أヱ المسゅلـك المستـヱى

2ゅريヱلゅلك من سلك البكゅجميع المس るاإسامي るنصف 1 التربيヱ るعゅس 
 

 
       

 (4ラ: )ثالثا   
  るالتنمي ベيボحسن تدبيره لتحヱ بهゅاكتس ベطرヱ ュل في اإساゅة تخص المヱز ندゅإنجヱ في إعداد れركゅش . 
 .اُكتゆ تボريرا لヰذا النشゅط ايتعدى ستる أسطر، مبينゅ مヱضヱعه ヱأهュ محヱゅره، ثュ ظرヱف إنجゅزه  
 (0ラ: )رابعا   
ムل やヱحギ منや ゅヨヰلسサギ، فإラ كゅنぺ やヲكゲん من クلك فヰم ラまヱ كケ ラゅجل يゐケヲ كالや ヱぺ るمヱ りぺゲله や ヱぺ ォぺخت فヤ: )قメゅ تعゅلى  

ケゅمض ゲين غيキ ヱぺ ゅヰصي بヲي るصيヱ ギث، من بعヤんلや ء فيゅكゲش( ) るآيや ء 12منゅلنسや りケヲمن س.) 
 .や ヱぺ ォぺخت سやلムالクや : るكや ゲلボヨصキヲ في やآيる بـ⌒ -1   
   2-るكゲわلゅب るボヤعわم ベヲボفيه من ح ゲ⌒ك⊥ク ゅلنص مや من ァゲガわسや. 
   9- ،ゲكク⊥やقه لهゅボエわسや بらس ラゅعصيب، مع بيわヤق لエわسヨلや ،يヤي ゅヨفي: 
    

れاゅエلや عصيبわヤق لエわسヨلや قهゅボエわسや بらس 
ぺ- ァヱコس  ュأ ォぺيق  سボبن عم شやس ゆبن عم أや. 

ゆ- ュぺسبنت  س  ゆأ ギيق  سجボسعم ش ゆأ ォぺ بنや. 
ァ- るجヱコس  ゆぺبن  سや بنやيق  سボش ォぺ. 

  

   ヱ ،ゲيゲエわلや るقケヱ ىヤع メヱギلجや لボنينムヨل يや コヲمケ ゲكク ىヤع ゲصわボي ラぺ グيヨヤわヤلれاゅエ  طボف. 
ケキهم،  キ466ين يケギボ بـ⌒  ゅثらت في クمケキ. ヰわهم 0666تゲكる تケギボ بـ⌒  ت، ヱخやヱ ュぺヘヤبن ヱبنتや ヱمりぺゲ عن ァヱコ تتヲفي-4   

 . بゲبع مゅلゅヰ لぽヨسسる لゲعゅيや るأيヱぺ ラぺ ゅ ュゅわصتヱسらق لケキ ،ヰهمヱゅ 066بヤغت مヱぽنる تجヰيゴه
   ぺ-ه بينヤيヤمع تع ゐケやヱ م كلヰس. 
   ゆ- يقم بヘصわ همやケギلゅب るثケヲلや ىヤقي  عゅらلや عコヱ ثم ،ゅヰب るボヤعわヨلや ベヲボエلや من るكゲわلや るメヱギج メتأصيل من خا ギلك بعクヱ ،

ゅヰエيエتصヱ るيضゲヘلや. 
 .غير الヨبرمجةيسヨح بゅسわعや メゅヨألや るلゅエسるら  :ملحوظة  
 

 .ヱفムボم ه
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ゅريヱلゅالبك れゅنゅحد امتحヱالم ヵヱヰن الجゅاامتح 
 ( 1023 يヱليヱز: يるالدヱرة ااستدراك) 

 ـ  عنゅصر اإجゅبるـ 
 خゅص بゅلمترشحين الممدرسين             ن                 اأكاديヨية الجヰوية للتربية ヱالتكوي

 تلجヰة مكناس تافيال        
 مدة اإنجゅز المعゅمـــل المـــゅدة الشعـゆ أヱ المسゅلـポ المستـヱى

2ゅريヱلゅالبك ポヤمن س ポلゅجميع المس るاإسامي るنصف 1 التربيヱ るعゅس 
 

 

 
 

 :أヱا   
   2- ュゅヰفΕاヱ ポاختاف المدار– るالدالヱ れヱمن حيث الثب るص الشرعيヱالنص れاゅن0.0.......... .......................................احتم 
 ايصلين أحギ العصر إا في بني : "لنا لヨا رجع من اأحゴا ゆقاメ النبي : قا メفيمゅ رヱاه البخゅرヵ عن ابن عمر  المثゅل-1   

ヰم العصر⊥ في الطريق، فボاメ بعヰツم. "قريظة ∠ツبع ポم: فأدرヰツبع メقاヱ ،اヰلكبل : انصلي حتى نأتيク د منا ك⌒ر . نصلي، لم ي⊥ر∠ ⊥グف 
 ن2.................. ...............................................................................................فلم يعنف ヱاحギا منヰم للنبي 

 :كمゅ يヤي( التحكيュ)أヱ عن ( ااحتكュゅ إلヴ الكتヱ ゆゅالسنる)يختゅر التヤميذ بين الكاュ عن -3   
 فإن تنゅزعتュ في شئ فردヱه إلヴ : )قゅل تعゅلヴ. ااختاف أヱ التخヘيف من حدته ااحتكュゅ إلヴ الكتヱ ゆゅالسنる خير ヱسيるヤ لتجヱゅز-   

 (.من النسゅء 05اآيる ...(ه ヱرسヱله إن كنتュ تヱمنヱن بゅه ヱاليュヱ ااخر
 قゅل . ヱالتحكيュ يتュ الヤجヱء إليه عندمゅ ايصل المختヱヘヤن إلヴ تゅヘهュ أヱ حل، حيث يتュ اختيゅر حكュ لヤحسュ في هذا ااختاف-   

ヴلゅتع( :ゅمヰه بين ベفヱي ゅإن يريدا إصاح ゅヰヤمن اه ゅحكمヱ هヤمن اه ゅا حكمヱبعثゅف ゅمヰبين ベゅボش ュتヘإن خヱ( )... るمن  30من اآي 
 ن1.... ................................................................................................................................(سヱرة النسゅء

 ن..4.. .....................................................................................................................................الجدヱل-4   
   

ギボه نوعه العヨالتعليل حك 
 -أ

ゆ- 
 -ج

 ヱقف
 بيع

 كراء

コيجو 
コايجو 
コايجو 

 ヅヱشرヱ ラالوقفاستيفائه أركا. 
 .لヨا فيه من تギليس

 .افتボارロ لشرヅ التヨلك الصحيح

 
   ゅنيゅث: 
 .اΕجير هヱ من يュヱボ بعمل لゅボء أجرة-2  
 ن2............................................................................. قュゅ بゅلعمل الذヵ تعゅقد عヤيه مع مستأجره: أدى مゅ عヤيه لΔجر-  
 ن0.0......................................  يحベ له ذلポ إذا لュ يستطع استعداء الحゅكュ، أヱ كゅن في مكゅن ايستطيع فيه الحصヱل عヴヤ أجره-1  
 ن0.0.............................................................................  عヤيゅヰ الشرط هヱ أن يأخذ من مゅل اآجر قدر أجرته، فايزيد-3  
  –المزارعる  –المسゅقゅة  –الجعل  –الボراض  –الكراء  –البيع : ه في هذا النヱعجゅرة من نヱع العヱボد العヱضيヱ ،るمثヤعボد اإ-4  

 るرسゅالمغ(طボف るأربع ゆヱヤالمط......................)  ...........................................................................................ن2 
 
 :ゅثゅلث  
  ゆاヱفي الج ヴفي يراع るヤالمتمثヱ ،ةヱز الندゅإنجヱ صر إعدادゅر عنゅع : استحضヱضヱر  –المヱゅين  –المحヤرر  –المتدخボالم–  

 ن4......................................................................................................... الظرヱف –الزمゅن  –المكゅن  –المسير 
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ゅريヱلゅالبك れゅنゅحد امتحヱالم ヵヱヰن الجゅاامتح 
 ( 1023 يヱليヱز: るالدヱرة ااستدراكي) 

 ـ  عنゅصر اإجゅبるـ 
 خゅص بゅلمترشحين الممدرسين          ن                    اأكاديヨية الجヰوية للتربية ヱالتكوي

 تلجヰة مكناس تافيال        
 مدة اإنجゅز المعゅمـــل المـــゅدة الشعـゆ أヱ المسゅلـポ المستـヱى

2ゅريヱلゅالبك ポヤمن س ポلゅجميع المس るاإسامي るنصف 1 التربيヱ るعゅس 
 

 

 
   ゅرابع: 
  2-るالد: الكالヱ اヱ لد لهヱ من ا. 
  -れاخ ヱأخ أ :ュΕ れأخ ヱأ ュΕ أخ ヵن0.0......................................................................................................... أ 
  1-ゅين همボالدين: ذكر حヱ るصيヱن0.0...................................................................... .....................................ال 
 ن2.0................. .............................................................................................................................-3  
    
 سبب استحボاقه للتعصيب الヨستحق للتعصيب حالةال
 -أ

ゆ- 
 -ج

 ابن عم شボيق
ゆأ ギج 
 ابن ابن

-りوボيق بالボابن العم الش ュギボرجة، فギالヱ ةヰالج れギاتح. 
- りاأبو りأبو(りدヱギالج )りاأخو りبنوヱ ومةヨمة على العギボم. 
 .البنوり مギボمة على اأبوり في التعصيب-

  4- 
 .لヤزヱج الربع لヱجヱد الヘرع-أ  
 .لأュ السدس لヱجヱد الヘرع  
 ن0.0......................................................................................................................... اإبن ヱالبنれ عゅصبゅن  

   ゆ-.............................................................................................................................  ...............1ن 
 :الヱصيる هي-   
   0000-(000+000)    =2100 

              4 
 :التركる هي  
  0000-(000+000+2100 = )3000. 

   ヱإذن ه ゅヰيتヘبعد تص るقي من التركゅ3000: الب ュدره 
 :الجدヱل-   
    

                                             ×3 
るرثヱ200=30/3000 30 30 21 ال 

 500=5×200 5 5 3 الزヱج 4/2
 0/2 ュΕ000=0×200 0 0 1 ا 

 0 اإبن عゅصبゅن
 

12 24 200×24=2400 
れ000=0×200 0 البن 
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