
  
أكاديمية الجヱヰية لヤتربية ا

 ヱالتكヱين
 لجヰة فاس بヱلمان

 ヲ/ヱ الصヘحـة يااامتحان الجヱヰي المヱحد لヤبكالヱر

 ヲ1ヱ2الدヱرة العادية  السنة اأヱلヴ من سポヤ البكالヱريـــا :المستヱى
 المعامـل اإنجازمدة  (المヱضـヱع): التربية اإسامية     :المـادة

ゆ(:ة)الشع ゆجميع الشع ヱ3.1 س ヲ 

 ن2              :قゅل ه تعゅلヴ  : أヱا
 

 

 

   نصヤنا عاما لヱص مضمヤاستخ. 
  اصلヱتヤين لボاستخرج من النص معي. 
 ارヱالح ゆع من أساليヱه أي ن れلمخاطبة المنكرين آيا  ュرآن الكريボه الヤ؟استعم 

 ن4   ثانيا

 

ュヤسヱ يهヤه ع ヴヤل صゅا لي ستا من   « قヱالجنةاضمن ュأضمن لك ュسكヘا إ:  أنヱذاصدق ュا حدثت ،ュعدتヱ ا إذاヱفヱأヱ ، ا إذاヱأدヱ
ュائتمنت ،ュجكヱا فرヱظヘاحヱ ،ュا أبصاركヱغضヱ ،ュا أيديكヱヘكヱ .«                              أحمد ュمسند اإما 

  تي اほي ゅستخرج من النص م: 
 . اإعاュقيュ    - أ

 ゆ–  ュقي   るヘالع.   
  ء فيゅج ゆゅن الجدد »  كتヱمヤ66 : ص «المس   れنيأن بنゅنير البريطヱيヤجمايما-  الم-  ゅヰقゅاعتن ゆعن سب れヤسئ ゅلم

れبゅأج ュاإسا :ュاإسا ベاعتنا ヴسية قادني إلヘالبحث عن الراحة الن         (لヱجل إذ يقヱ ه عز ベصدヱ : 
 

 
 

 ? كيف كゅنれ حيゅة جمゅيمゅ قبل اعتنゅقゅヰ اإساュ  - أ
ゆ -   هي ゅم るمن خال اآي るسيヘالن るط الصحヱشر.? 
    تيほي ゅم ヴヤع るص شرعيヱاستدل بنص: 

 .الغゅيる من التنヱع البشرヵ هヱ تحقيベ التヱاصل بين النゅس  -أ 
 ゆ-  ュااختاف في اإسا ゆمح من آداゅالتس. 
 .الヱقゅيる من  الヱقヱع في الヱヘاحش أفضل من عاج آثゅرهゅ   -جـ 

 ن  2  ثالثا 
 

ヵل الزمخشرゅق :  اء فيヘヤخ ュكヤجعヱ اヰااستمتاع ب  ュلكヱخヱ، اヰإنشائه لヱ هボヤال ه بخヱهي أم ュال التي في أيديكヱاأم
ゆاヱالنヱ كاءヱا إا بمنزلة الヰفي ュما أنتヱ، ةボيボفي الح ュالكヱمほهي ب れيسヤا ،فヰالتصرف في ف جゅ66ص 4 الكش . 

 
  كية المال انطاقا من النص؟ヤم ヴإل ュكيف ينظر اإسا 

 
 
 
 
 
 

 
أكاديمية الجヱヰية لヤتربية ا

 ヲ/ヲ الصヘحـة يااامتحان الجヱヰي المヱحد لヤبكالヱر

 ヲ1ヱ2الدヱرة العادية  السنة اأヱلヴ من سポヤ البكالヱريـــا :المستヱى
 المعامـل اإنجازمدة  (المヱضـヱع): التربية اإسامية     :المـادة



 ヱالتكヱين
 ヲ س ヱ3.1 الشعゆ جميع (:ة)الشعゆ لجヰة فاس بヱلمان

  ヴه إلヤボل  بعد نヱإمإ الجد   ،ポرقتヱ     ضع عامةヱب(x    )ゆفي المكان المناس 
مع 

استرداد 
مقدار 
 العين

مع 
استرداد 

 العين

بعد 
 الヱفゅة

حゅل 
 الحيゅة

 ヴヤع
ヱجه 
れقぼم 

 ヴヤع
ヱجه 
 التほبيد

التبرع 
 るعヘبمن
 العين

التبرع 
بゅلعين 
ゅヰعتヘمنヱ 

العقヱد 
るالتبرعي 

        るبヰال 

 الヱقف         

        るريゅالع 
 

 ن.   رابعا
 

عبد ه ابن اأريボط ،ヱكان   هاديا  خريتا أي :رヱي أن النبي صヴヤ ه عヤيه ヱسュヤ استほجر رجا من بني الديل يボال له 
 .ماهرا 

 ヲヱ22رقュ الحديث  091: ص  ヲ: صحيح البخاري ج
 

  د يتضمنه الحديثヱボع من العヱ؟أي ن  
    ضيةヱد العヱボعヤية لヱاصد التربボتحدث عن الم. 
   يلヤاآتية مع التع れالتصرفا ュضح حكヱأ: 

 .منحれ شركة عمالヰا مبヤغا ماليا اقتناء سكن بヘائدة بسيطة   - أ 
ゆ  -  كيتهヤاظه بمヘالخيرية مشترطا احت れشخص منزا إحدى الجمعيا ゆهヱ. 
 .أヱصれ امرأة أمヰا المحتاجة بثヤث مالヰا   - ج

 

 ن  2      خامسا
 

اكتゆ   « تヘاقュ اأمراض النヘسية بالمغرゆ » ندヱة استجヱابية حヱل مヱضヱع  إنجازشاركれ مع ثヤة من زماء قسمポ في 
  .ヱالعاجباゆ الظاهرة ヱسبل الヱقاية ヱأس اإنجازمراحل نا بيأسطر م ثمانيةتボريرا ا يتعدى 

 
 ن 2               سادسا

 ヴقال تعال : 
 
 

   ュاستخرج من اآية خاصية من خصائص اإرث في اإسا. 
 م ما ゆالعاصヱ بغيره ゆبين العاص ベرヘ؟. غيره عا ل 
    العصبة ヴヤن عヱدمボض مヱرヘال ゆأصحا. ポذل ヴヤاستدل بنص شرعي ع. 
    ポمال ュل اإماヱボي:   يرث ュقبل صاحبه ل れما ماヰأي ュヤيع ュإذا ل ポغير ذل ヱأ ベكا بغرヤارثين هヱالعمل في كل مت 

 ヱ240مヱطほ اإماュ مالポ ،كتاゆ الヘرائض البا. ゆ أحدهما من صاحبه شيئا
 .حدد المانع من اإرث المتحدث عنه في النص   -أ 

 ゆ-   طボرض فヘذان يرثان بالヤر الヱارثان من الذكヱ؟من هما ال 
   ポترヱ ポهال ポヤأباه ヱ أختاヱ ابن れبنヱ بنتاヱ جةヱزゆا تركة قدرها  أヘヤقدره  ادرهم 41111مخ れيه دين ثابヤعヱ

2111 れغヤيزه بヰنة تجヱぼمヱ ュ111.دره ュدره. 
 ュارث بالدرهヱ كل ュヰريضة مبينا سヘية التركةأصل الヘبعد تص. 

 



 



 
 أكاديمية الجヱヰية لヤتربية ヱالتكヱينا

 لجヰة فاس بヱلمان

 ヲ/ヱ اﾝصفحـة يااامتحان الجヱヰي المヱحد لヤبكالヱر

ギガست｀ﾝا: ｭيـــﾁガﾝｭﾜｯﾝك اﾞس ヰ｀ ىﾝガسنة اأﾝدية  اｭعﾝا ｰﾁガدﾝاヲ1ヱ2 
ｰدｭـ｀ﾝية اإسا｀ية     :اｯﾁتﾝا( :ﾟﾞســﾝا) ﾂｭاإنج ｰـل ｀د｀ｭع｀ﾝا 

ｮشعﾝا(ｰ:) ｮشعﾝج｀يع ا ヱ3.1 ﾃ ヲ 

 

 : أヱا
6- ヴلゅه تع れゅآي ュヰヘل るنعゅالم れゅالمعيق ヴلゅنه تعゅعتهبيゅطヱ 
 ن6...............................................................................
2- るاصل في اآيヱالت れゅد :معيقヱالجح

 نヱ...........................................................................................ヰ.2ااستヰزاء
ン- نيゅجي البرهゅالحج ゆヱヤاأس ヱه ه れゅالمنكرين آي るطبゅلمخ ュه القرآن الكريヤاستعم ヵالذ ヵارヱالح ゆヱヤع اأسヱن
................ヰ.2ن 

ゅنيゅث : 
6 -    
قيュ اإعاュ   -أ   
:ベالصد............................................................................................................ヰ.0ن 

 .حヘظ الヘرج ヱغض البصر :قيュ العゆ -     るヘ  - أ
.....................................................................................ヰ.0ن 

2- 
 .كゅنれ حيゅة جمゅيمゅ قبل إسامゅヰ حسゆ النص تتسュ بゅلقヱ ベヤالتヱتر ヱااضطراゆ   - أ 

.......................................ヰ.0ن 
 ゆ -  るمن خال اآي るسيヘالن るط الصحヱلح: شرゅالعمل الصヱ ベدゅن الصゅاإيم. 

.................................................ヰ.0ن 
ン-الشر れااستداا るعي: 
 (يゅ أيゅヰ النゅس إنゅ خヤقنゅكュ من ذكر ヱأنثヱ ヴجعヤنゅكュ شعヱبヱ ゅقبゅئل لتعゅرفヱا: )قゅل عز ヱجل -أ 

...................................ヰ.0ن 
 ゆ-  جلヱ ل عزゅق :(المحسنين ゆه يحヱ سゅفين عن النゅالعヱ ظمين الغيظゅالكヱ) (رゅالمن  )لゅق :  ( إذا ゅه رجا سمح ュرح

 (الرحゆゅ( )اشترى ヱإذا اقتضヴ بゅع ヱإذا
       ن6..........................................................................................................................

ヱا تقربヱا الزنゅ إنه كゅن فゅحشヱ るسゅء : ) قゅل عز ヱجل  -ج
 نヰ.0........................................................................(سبيا
ゅلثゅث: 
يعتبر اإساュ أن المヤكيる الحقيقيる لヤمゅل هي ه تعゅلヱ ヴأن اإنسゅن مجرد مستخヤف في التصرف فيه ヱفベ شرع ه -6
 ن6.................
في المكゅن   xبヱضع عامる  امإ الجدヱل-2

ゆسゅن6.............................................................................................المن 
مع استرداد 
 مقدار العين

مع 
استرداد 

 العين

بعد 
 الヱفゅة

حゅل 
 الحيゅة

عヱ ヴヤجه 
れقぼم 

 ヴヤع
ヱجه 
 التほبيد

التبرع 
 بمنヘعる العين

التبرع 
بゅلعين 
ゅヰعتヘمنヱ 

العقヱد 
るالتبرعي 

   x  x  X るبヰال 

   x  x x  قفヱال 

 x  x x  x  るريゅالع 

 
ゅرابع : 

ヱ -  - ヱتضمنه الحديث ه ヵالعقد الذ
 نヰ.0.................................................................................................اإجゅرة



ヲ -   れゅالتزامゅء بゅفヱالヱ るヘالع ベヤخ るفي تنمي るضيヱد العヱعقヤل るيヱصد التربゅالمق ヴヤتتج.(ゆゅالرح) 
اانصيゅع ヱالتسヤيュ أヱامر ه ヱنヱاهيه في المعゅماヱ れتقヱيュ سヱ ポヱヤتجنゆ أسبゆゅ العداヱة 

 ن6...............................(المنゅر).ヱالبغضゅء
. -   
ا يجヱز أنه قرض   - أ  

ヵヱرب.........................................................................................................ヰ.0ن 
 ゆ -   جهヱ ヴヤع ゅヰعتヘمنヱ لعينゅعقد تبرع ب るبヰز أن الヱا يج

 نヰ.0.............................................................التほبيد
ا ヱصيる :رسヱل ه صヴヤ ه عヤيه ヱسュヤ قゅل يجヱز أنا  – ج 

 نヰ.0............................................................لヱارث
 
 
 

  



 
 أكاديمية الجヱヰية لヤتربية ヱالتكヱينا

 لجヰة فاس بヱلمان

 ヲ/ヲ اﾝصفحـة يااامتحان الجヱヰي المヱحد لヤبكالヱر

ギガست｀ﾝك  :اﾞس ヰ｀ ىﾝガسنة اأﾝاｭيـــﾁガﾝｭﾜｯﾝدية  اｭعﾝا ｰﾁガدﾝاヲ1ヱ2 
ｰدｭـ｀ﾝية اإسا｀ية     :اｯﾁتﾝا( :ﾟﾞســﾝا) ﾂｭاإنج ｰـل ｀د｀ｭع｀ﾝا 

ｮشعﾝا(ｰ:) ｮشعﾝج｀يع ا ヱ3.1 ﾃ ヲ 

 
يقرر اأستゅذ المصحح الجヱاゆ الصحيح : ゅخゅمس

 ن4................................................................................................
 

ゅدسゅس : 
ヱ -  هي るاآي ゅヰاإرث التي تتضمن るصيゅنه : خヱم كゅنظゅ نيゅربゅ ヱم أゅنظゅ ازنヱمتゅ  ヴلゅله تعヱلق:( ه ュصيكヱي...)  

......................13ヲ2ن 
ヲ -  ゆصゅالع  るفي الدرج ゅヰل ヱゅذكر مس ゅヰيعصب ヴبغيره هي كل أنث, ヴأنث ゅヰتعصب ヴي كل أنثヰمع غيره ف ゆصゅالع ゅأم 

 ن1321..... .أخرى
. -   ュヤسヱ يهヤه ع ヴヤل صゅق(رجل ذكر ヴلヱبقي فأ ゅمヱ ゅヰヤهほرائض بヘا الヱألحق)  

 ن1321.....................................................................
4- 
  .المゅنع  من اإرث المتحدث عنه في النص هヱ الشポ  - أ

..................................................................................................................13ヲ2ن 
 ゆ -  ュاأخ أヱ جヱالز ゅرض فقط همヘلゅن بゅذان يرثヤن الذكران الゅارثヱال.  

 ن 132 ....................................................................................
0-   るالترك るيヘتص ュلدرهゅب ゅヰب るقヤالمتع ベヱمن الحق 

0ヰヰヰヰ- (2111+.111) =0ヲ111ュهي صافي التركة دره :   
.................................................................ヰ.0ن    

るلほصيل المسほت      ヲ32 ن 
0ヲ111ュدره÷ヲ2 =.111 ュاحد درهヱال ュヰقيمة الس ヲ2   ارثヱءاأنصبا   ال   

0×ンヰヰヰュ60=درهヰヰヰュ6ع+4 دره ゆع+6/6 اأ 

ン×ンヰヰヰ=0ヰヰヰュدره ン るجヱ0/6 الز 

62×ンヰヰヰュدره=ン6ヰヰヰュ62 دره れ2/6 البن 

4×ンヰヰヰュ62=درهヰヰヰュاإبن 4 دره れ6/6 بن 

 ヰ ゆأ れح أخ 

 ن 132 ن 132 ن  132 ن  6
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 


