
ゅريヱلゅالبك れゅنゅحد امتحヱي المヱヰن الجゅاامتح 
 ( 1024يヱنيه : るالدヱرة العゅدي) 

 ـ المヱضヱع  ـ
 خゅص بゅلمترشحين الممدرسين   ن                            اأكゅديヨيる الجヰويる لヤتゲبيヱ るالتムوي

 تلجるヰ مゅレムس تゅفيال        
 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 
 

 
 (نقط  7: ) أヱا

 
 
 
 
 
 

 :جيدا ، ثュ أجゆ عن اأسئるヤ التゅليる نصالاقرأ    
ف – 1     .العるヘ –الゅヘحشる : عر∂
 .ヱاقゆ الزنゅ، مع تヱضيحゅヰالنص مゅ ذكر من عاستخヤص من  - 2   
   3 –  るلىاذكر العاقゅله تعヱبين ق( : اヱربボاتヱ ゅالزن)النص ゆحゅل صヱبين قヱ ، " : ゅلبعد عن الزنゅب ベボتتح ゅإنم るمゅالت るヘالع

 ".ヱدヱاعيه ヱأسبゅبه 
   4 – るヘالع ベيボئل تحゅسヱ من るヤسيヱ ذكر النص .ゆسゅي بنص شرعي منヤي ゅمم るヤسيヱ د لكلヰاستش: 
 .غض البصر-ゆ                                .الصュヱ عند عدュ  الボدرة عヤى الزヱاج-أ   
   0 –ゅヰقع ااختاف فيヱ るديゅヰاجت ゅيゅبل قضゅボلمゅب ポゅنヰف ،るيヱゅيه الشرائع السمヤع れأمرا أجمع ゅالزن ュن تحريゅإذا ك: 
 .أْبコْゲِ سببين لاختاف الヨقبوメ -أ   

   ゆ- るبゅاختاف الصح ゅذجヱاذكر نم. 
تヤムم بإيجコゅ عن هグا اأدヱ ゆدロケヱ في حل الヨشムاれ التي قد تレشأ عن . مع اآخゲ من آداゆ تدبيゲ ااختاف في اإساュ التسゅمح-ج   

 .ااختاف
   ゅنيゅث( :ط 3ボن) 
 
 
 
 

 .ستخヤص الヘكرة العゅمる لヤنصا – 1   
 .تتسヱゅى فيه الحヱ ベヱボالヱاجبれゅ: اشرح – 2   
 (:تبرعي أュ عヱضي)كل عボد مع نヱعه  اذكر اسュ. فيمゅ يヤي تعゅريف لمجمヱعる من العヱボد – 3   

 نヱعه اسュ العボد التعريف
 .تمヤيポ منゅفع العين بغير عヱض-أ

ゆ-ئزゅجه جヱض بヱبع ポヤل المボن. 
 .إعطゅء المنゅفع عヤى سبيل التأبيد-ج
 .مゅボبل أجرة محددة معينる   مدة  لΔخر منヘعる منヱボل أヱ عゅボر  يمنح بمボتضゅ  أحد العゅقدين عボدهヱ  -د
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الزنゅ شر مستطير، ヱداء يمزベ اأعراض ヱيヰدュ البيヱ れヱاأسر، لذلポ أجمعれ الشرائع السمヱゅيる عヤى تحريمه "  
 れボヘاتヱ ، رゅاستنكヱنهゅجヰاستヱ حهゅبボى استヤع るيボطر النヘالヱ るيمヤل السヱボعا. العヱ ل ه جلゅن : )قゅإنه ك ،ゅا الزنヱربボاتヱ

مظゅهرهゅ : العゅ" ("るヘلعるヘ التゅمる إنمゅ تتحベボ بゅلبعد عن الزنヱ ゅدヱاعيه ヱأسبゅبهف(...32: اإسراء( )سبيافゅحشヱ るسゅء 
ゅرهゅثمヱ"ط ،る0ص 2555-1/1421، دار ابن خزيم ヱبتصرف بسيط 7ص.) 

ヱقد أمر رسヱل . اأصل أن العاقる بين اأجير ヱالمستأج⌒ر عاقる عボد تتسヱゅى فيゅヰ الحヱ ベヱボالヱاجبれゅ بين المتعゅقدين"   
، "البحヱث الヰボヘيる المعゅصرة"عبدالرحمن بن حسن النヘيسる، من فتヱى في مجるヤ . د)  " بإعطゅء اأجيゲ أجロゲ قبل أラ يجف عゲقه ه 
 (.، بتصرف بسيط231ص  47عدد 

             
 
 



 
ゆاヱى رمز كل تعريف في الجヤر عゅميذ ااقتصヤتヤيمكن ل. 

 
   ゅلثゅث ( :ط 4ボن) 
   ゆرأجゅاختيゅليين بゅطين التゅعن أحد النش: 
بنゅء عヤى ذلポ، امإ الجدヱل ". منヰج اإساュ في تدبير اأمヱال"شゅركれ بمعيる زمائポ في إعداد مゅئدة مستديرة في مヱضヱع -1  

ゆسゅين ゅهبمヤボبعد ن ポذلヱ ، التحرير るرقヱ ىヤع: 
  التعريف بゅلنشゅط

  أهدافه
  محヱゅر 

れゅنيボالتヱ ئلゅسヱال  
عヤى ذلポ،  بنゅء". التحسيس بأضرار التدخين ヱالمخدراれ"شゅركれ ضمن مجمヱعる فصポヤ في إعداد مشرヱع حヱل مヱضヱع  -2  

ヱهامإ الجدヤボبعد ن ポذلヱ ،ゆسゅين ゅالتحرير ل بم るرقヱ ىヤع: 
  التعريف بゅلنشゅط

  أهدافه
  محヱゅر 
  مميزاته

 
   ゅرابع( :ط 6ボن) 
 متى تكヱن اأخれ الشボيるボ عゅصبる؟-1
 .اذكر تポヤ الحゅلる. لأخれ لأゆ نヘس حゅاれ اأخれ الشボيヱ ،るボتزيد عヤيゅヰ حゅلる أخرى-2   

   3-ヱ ゅأمヱ るجヱز ポترヱ في رجلヱتヱ れゅثاث بن るボيボش ゅأختゅقدره るتركヱ 055555 ュدار  .درهボم れبゅيه دين ثヤعヱ ،10555 
ュغ قدر  . درهヤيز  بمبヰتج ュ2555ت ュن. درهゅك るله ليتيمゅصى بربع مヱأヱ ゅヰヤヘيك. 

   1.3-ゅヰب るボヤالمتع ベヱボمن الح るالترك るيヘبتص ュق. 
   2.3-ュヰيل كل سヤمع تع ،るمه في هذ  المسألヰارث سヱ أعط كل. 
   3.3-ゅヰتصحيحヱ るريضヘتأصيل ال ゅل، مراعيヱمن خال جد ポذلヱ ، ゅヰيتヘبعد تص るي من التركボب ゅم ュلدراهゅب るرثヱى الヤزع عヱ. 

るظヱحヤل : مゅستعمゅيسمح ب るاآلるغير المبرمج るسبゅالح. 
 
 

 ヱفボكュ ه
 

 

ゅريヱلゅالبك れゅنゅحد امتحヱي المヱヰن الجゅاامتح 
 ( 1024يヱنيه : るالدヱرة العゅدي) 

 ـ المヱضヱع  ـ
 خゅص بゅلمترشحين الممدرسين   ن                            اأكゅديヨيる الجヰويる لヤتゲبيヱ るالتムوي

 تلجるヰ مゅレムس تゅفيال        
 مدة اإنجゅز المعゅمـــل المـــゅدة المسゅلـكالشعـゆ أヱ  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 
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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 
 ( 1024يヱنيه : るالدヱرة العゅدي) 

るبゅصر اإجゅـ  ـ عن 
 خゅص بゅلمترشحين الممدرسين   ن                            اأكゅديヨيる الجヰويる لヤتゲبيヱ るالتムوي

 تلجるヰ مゅレムس تゅفيال        
 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 
 

 

 
                                                                                                                

                                                                                                             (نボط  7: ) أヱا
 ن1.............................. ................................................................................................................. - 1
 -るحشゅヘال: الヱاأقヱ لゅقبحه من اأفع ュعظ ゅم. 
-るヘر: العゅة، فتكف عن محヱヰالش るبヤعن غ ゅヰس تمتنع بヘنヤل るلゅل حヱجل في كل شيءهي حصヱ ه عز ュ... 
 (.لأستゅذ حベ تボدير التعريف المボبヱل)
 من العヱاقゆ المذكヱرة أن الزنゅ يمزベ اأعراض ヱيヰدュ البيヱ れヱاأسر، أヵ أن الزنゅ يذهゆ بゅلعرض ヱيؤدヵ إلى انتسゅر-2

 るكゅتヘاأمراض الヱ るجيヱالز るنゅر الخيゅنتشゅاأسر ب れإلى تشت ヵيؤد ゅكم ،るヤالرذي(ゆاヱج ヵبل أボي ゆسゅمن ..............................)ن1 
 بل عن مボدمゅته –ا عن الزنゅ فحسゆ  –في قヱل صゅحゆ النص شرح ヱتヘسير لヤنص الボرآني، فكاهمゅ يدعヱ إلى اابتعゅد -3

 نヱ.............................................................................................. ..................................1كل مゅ يؤدヵ إليه
 ن2.................... .............................................................................................................................-4
 الشبゆゅ، من استطネゅ مムレم البゅءり فヤيتヱゴج، فإنه أغض لヤبصヱ ゲأحصن لヤفゲج، ヱمن لم يستطع  يゅمعش " :ゲقゅل رسヱل ه -أ

 (.البヵケゅガ" )فعヤيه بゅلصوュ، فإنه له ヱجゅء
ゆ-ヴلゅتع メゅق( :ラعوレيص ゅヨب ゲه خبي ラま ،مヰل ヴكコلك أク مヰجヱゲوا فヌيحفヱ همケゅوا من ابصツين يغレمぽヨヤقل ل( )ケوレ00: ال.) 
5- 
 ...ムيヱ ゲااستداヱ ،،メفي ヱجれゅヰ الヱ ،ゲヌレفي فヰم اأدلる الشゲعيるااختاف في ベゲヅ التف-أ
-るاإسامي れゅعヨجتヨاف بين الゲاختاف اأع. 
-るلヱتداヨال ゲبيゅالتع るتعدد دال(...ゆوヤطヨفقط: ال ラゅسبب ...............................................................................................)0,5ラ 

ゆ- メسوゲال ゲم أمヰج هو ااختاف في فクوヨレال " :るヌيゲي قレا في بま ゲين أحد العصヤايص( "ヵケゅガالب ロاヱケ ...........................)0,5ラ 
 :مゅ يムヨن أラ يグكロゲ التヨヤيグ-ج
-ラゅヨاإي メゅمن خص るヤمح خصゅالتس. 
 ...ااستعداد لتحヨل آケاء الゅガヨلف، ヱافتゲاヱ チجود تعدد في اأفヱ ケゅムاآケاء: مゅヨ يعレيه التسゅمح-
 2ラ(....... مع ااستشゅヰد، ヱلأستクゅ صاحيる تقديゲ جواゆ التヨヤيグ)يぽدま ヵلヴ التゲاضي ヱالتطネヱゅ بين الヨتゅガصヨين لヤوصوま メلヴ التゅムمل -

 (نボط 3: ) ゅثゅني
2-ヴاعゲت ラبغي أレعقد ي りケゅقدين اإجゅتعヨال れゅاجبヱヱ ベ0,5.................................................................................... فيه حقوラ 
1-れゅالواجبヱ ベفيه الحقو ンヱゅتتس : れゅيه من الواجبヤع ベتع بحقوヨقد يتゅكل متعヤعヱ ،ゅヰヤبゅيق ゅمゅヰديぽي ラ0,5........... ..................يه أラ 
0-............................................................................................................................. ...................................1ラ 

 نヱعه اسュ العボد التعريف
 -أ

ゆ- 
 -ج
 -د

るريゅالع 
 البيع

 الヱقف
 الكراء

 تبرعي
 عヱضي
 تبرعي
 عヱضي

                                    (0,15  ヱ ،سمま لムل る0,15نقط ネل نوムل るنقط) 
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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 
 ( 1024يヱنيه : るالدヱرة العゅدي) 

るبゅصر اإجゅـ  ـ عن 
 خゅص بゅلمترشحين الممدرسين   ن                            اأكゅديヨيる الجヰويる لヤتゲبيヱ るالتムوي

 تلجるヰ مゅレムس تゅفيال        
 مدة اإنجゅز المعゅمـــل المـــゅدة الشعـゆ أヱ المسゅلـポ المستـヱى

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

 
 

ゅلثゅث( :ط 4ボن)     لكل るطボنるنゅن4........................................................................................................... خ 
 :النشゅط اأヱل-1

المستديرة حるボヤ نゅボش حヱل مヱضヱع مゅ، تشゅرポ فيゅヰ مجمヱعる من التاميذ،  المゅئدة التعريف بゅلنشゅط
 .يتبゅدلヱن ヱجれゅヰ النظر في الボضيる المطرヱحる ليستヘيد بعضュヰ من البعض اآخر

التمرن عヤى إعداد مداخるヤ تتعベヤ بتدبير اأمヱال في  –تنميる مゅヰرة تنظيュ مゅئدة مستديرة  أهدافه
 ュء ااستخا –اإساヵدゅصد ترسيخ مبゅボمヱ لゅف في الم. 

إقرار اإساュ لヤمヤكيる  –ارتكゅز النظュゅ المゅلي في اإساュ عヤى تدبير المヱارد ヱالنれゅボヘ  محヱゅر 
 ゅييدهボمع ت るصゅالخ–  るمゅالع るكيヤمヤل ュتشريع  –إقرار اإسا(るالحسب...) 

れゅنيボالتヱ ئلゅسヱال れاأنترني るشبكヱ れالمجاヱ ゆالكت... 
 るار  –التسجيل  –إعداد خطヱالح– るالماحظ... 

 :النشヤط الثゅني -2  
 ...المشرヱع مجمヱعる من اأعمゅل المنظمヱ ،るالمخطط لゅヰ قبヤيゅ، قصد تحボيベ غゅيる محددة التعريف بゅلنشゅط

 ...التゅヘعل اإيجゅبي مع حゅجれゅ المجتمع ヱمشكاته –اكتسゆゅ مゅヰرة إعداد مشرヱع  أهدافه
 . تنヘيذ –صيゅغته  –تخطيط المشرヱع  محヱゅر 
، يتطゆヤ (عヤمي ヱقゅبل لヤتحボيベ)مخطط له بإحكュゅ  –نشゅط مجゅل تحボボه الزمن المستボبل  مميزاته

 るقدرا كبيرا من الرغبヵヱالمعنヱ ヵدゅاإعداد المヱ حヱالطمヱ. 
ゅرابع (:ط 6ボن) 

 كゅنれ إذا أضゅف التヤميذ أنゅヰ تكヱن عゅصبる مع الجد إذا)الヘرع اأنثى  اأخれ الشボيるボ عゅصبる مع أخيゅヰ الشボيベ، أヱ مع– 1
ゆヱヤالمط ヵأ ،ゅヰيヤع ゆسゅمع الجد ايح るلゅيذكر هذ  الح ュإن لヱ ،ポبل منه ذلボأفضل له ي るسمゅボن  المゅن اأخريゅلتゅسالحゅأسゅ...) ....1 

 5,0................................................................ ...........................مع اأخれ الشボيるボ 3/2تكمるヤ  6/1الحゅلる هي -2
3 –

1.3-るصيヱ125555( = 10555+2555)-055555     :ال ヱ るقي من التركゅالب: 
                                       4              

055555-(2555+10555+125555=)365555 ...................................................................................1 
2.3- るجヱزヤ0/1ل  ュلأヱ ،れゅد البنヱجヱ6/1ل  れゅبنヤلヱ ،ポكذل れゅد البنヱجヱ3/2ل れゅمع البن るصبゅع れاأخヱ ،تعددヤ1................... ل 
3.3-............................................ .................................................................................................2,0 

るرثヱال るاأنصب  るريضヘأصل ال
(24) 

るريضヘتصحيح ال 
(24  ×3  =72) 

72 ュلدرهゅب ゆالنصي 
365555÷72=0555 

るجヱ40555=  0×  0555 50 50 53 0/1 ز 
ュ65555=12×0555 12 12 54 6/1 أ 
れ05555=16×0555 16 40 16 3/2 بن 
れ05555=16×0555 16 بن 
れ05555=16×0555 16 بن 

るボيボش れأخ るصبゅ10555=3×0555 53 53 1 ع 
 .المヱفベ لヤخير ヱه                                                                                                       
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