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るبيゲغヨال るلكヨヨال 

 
るيレطヲال るبيゲالت りارコヱ 

リيヲالتكヱ るبيゲللت るيヲヰالج るيヨاأكادي 
 جるヰ العيラヲ بヲجدヱر الساقيる الحゲヨاء

  
  

  るالشعب :るنيボالتヱ るميヤالعヱ るاأدبي ゆدة جميع الشعゅالم :るاإسامي るز التربيゅنصف:  مدة اإنجヱ るعゅمل سゅ2:المع 

(8ラ): الدرヱس  الレظゲيる :أヱا   

 るريゅااختب るضعيヱال:  

     " るئل تشريعيゅد مسゅفي إيج るى هذه اأهميヤد،تتجゅعي من خال ااقتصゅفل ااجتمゅتكヤزائدة ل るأهمي ュأعطى اإسا
كمゅ تستヰدف كفゅيる حゅجる المعヱزين ヱالعجزة ヱمن ... تستヰدف عدالる التヱزيع، حيث يكفل المجتمع حベ الفرد العゅمل

ュヰيتゅن كفヱص .              د".ا يجد るΑاإسام るعΑالشر ヶف れゅالتبرع ュゅنظ ،ヶنゅالتجك ゆΑ6محمد الحب るΑ1983/هـ 1403 ، دار انشر المغربュ  

 - るΑاآت るヤعن اأسئ ゆأج ュدا  ثΑج るΑضعヱمل الほت :  

     مゅ أثر مبدإ ااستخاف فヶ المゅل فヶ تحベΑボ التكゅفل ااجتمゅعヶ؟–  1      

  ذكر الكゅتゆ أن التكゅفل ااجتمゅعヰΑ ヶدف إلヴ كるΑゅヘ حゅجる المعヱزΑن ヱالعجزة ヱمن ا Αجدヱن كΑゅヘتヱ ،ュヰهذا– 2      

るΑد التبرعヱボصد العゅボصد من مボم.      
. اذكر مボصدΑن آخرΑن من مゅボصد العヱボد التبرعるΑ–           أ   

           ゆ –るΑاآت るΑد التبرعヱボالع ヶف ヶالشرع ュن الحكΑب   :  

 

لتعヤيلا    ゅヰاز –حكمヱاز /  الجヱالج ュعد   るد التبرعيヱボالع 
 ヱهゆ مヤكゅ لجمعるΑ خΑرヱ るΑاشترط استمرار رجل*   

.انتゅヘعه به ヱإشرافه عΑヤه  

استعゅر أحمد كتゅبゅ من الخزانる المدرسるΑ، ثュ رده *   
ゅΑدゅبا مゅボم るالخزان ヴヤع ュΑボخذ منه الほΑ ن أنヱد   .  

.مゅله بعد ヱفゅته ( 3/1)بثヤث  أヱصヴ أゆ ابنته   *  

          
.  مゅ الヘرベ بΑن عボدヵ الボرض ヱالボراض؟ ヱمゅ خصゅئصヰمゅ؟– ج              

33سヱرة النヱر اآヱ "  るΑلΑستعヘف الذΑن ا Αجدヱن نكゅحゅ حتΑ ヴغنュヰΑ ه من فضヤه" :  قゅل ه عز ヱجل– 3        

  مゅ الヘرベ بΑن العヱ るヘالتعヘف؟–     أ       

           ゆ –؟ポسヘن ヶف るヘالع ベヤخ ヶف تنمΑك  

 

( ラ 3 ): التطらيقاれ: ثاルيا     
 ゅتحدثن ゅإذا مヱ ،لΑヱلزمن طヱ راヱمحظ ポن ذلゅبعد أن ك ゅヰنほش ヶل فヱضمن اأمراض المصرح التدا ゆゅد دخل ااكتئボل

 .بゅأرقュゅ نجد أن تنヱゅل مضゅداれ ااكتئゆゅ قد تضゅعف فヶ فرنسゅ سれ مراれ خال العشرΑن سنる اأخΑرة
. مطゅبع المجمヱعる الدヱليる الكヱي93れ ص 2007 سنる 144ااكتئゆゅ ذلポ المرض المزعج ترجمる عدنゅن سヤيمゅن مجるヤ الثゅボفる العゅلميる، عدد : إيمゅنヱيل مヱنيير  
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ااكتئゆゅ فヶ فرنسゅ سれ مراれ خال العشرΑن سنる اأخΑرة؟ بمゅذا تヘسر تضゅعف مرض –   1        

  بュ تتحベボ الصحる النヘسるΑ إذا لュ تف الرفゅهるΑ المゅدるΑ بذلポ ؟    –   2    

.  اقترح أربع خطヱاれ إجرائるΑ من التصヱر اإسامヶ لبنゅء صحる نヘسるΑ جΑدة–   3        

 

 ゅلثゅث:る( ن 4 ):اأنشط 
 

 ゅΑجنس るلヱボرة اأمراض المنヱر من خطΑتحذヤل るΑسΑتحس るヤحم ポسستぼبم ヶالمجتمع المدن れゅΑمن جمع るΑجمع れنظم    
 "ゅذجヱع " داء السيدا نمヱضヱالم ヶف るΑヱز مطゅذ إنجΑمن التام るعヱذا الغرض مجمヰل れرゅاختヱ .  

  مゅ المボصヱد بゅلمطるΑヱ؟ ヱمゅ ممΑزاتゅヰ؟– 1   

   2 –るΑヱذ هذه المطΑヘتنヱ إعداد れاヱتحدث عن خط .  
                

ゅ( ن 5 ): الفرائض: رابع  
 

ثاثヱن ألف : هヤكれ هゅلكヱ るتركれ زヱجヱ ゅابنゅ من زヱج آخر، ヱأمヱ ゅأبヱ ،ゅأختゅ شヱ ،るボΑボتركれ مبヤغゅ من المゅل قدره    
 ュدره( 30.000 ュدره )ュدره るئゅخمسمヱ غ ألفヤبمب れزヰجヱ ، (1500 ュدره )  بربع ゅヰلゅلخ れصヱأヱ (4/1 ) ゅヰلゅم ،

 ュدره るئゅخمسمヱ آاف るن قدره، أربعΑد ゅヰذمت ヶفヱ( 4500 ュدره). 
    1 –るلتركゅب るボヤالمتع ベヱボاستخرج الح . 
    2 –ュلدرهゅبه بΑارث نصヱ أعط لكلヱ ،るضΑرヘأصل ال . 
    3 –ヶبنص شرع ポذل ヴヤمستدا ع ュاأヱ ゆإرث اأ れاゅن حΑب . 
 .مゅ هヱ العヱل؟ ヱمゅ هヶ اأصヱل التヶ تعヱل؟ – 4    
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るبيゲغヨال るلكヨヨال 

 
るيレطヲال るبيゲالت りارコヱ 

リيヲالتكヱ るبيゲللت るيヲヰالج るيヨاأكادي 
 جるヰ العيラヲ بヲجدヱر الساقيる الحゲヨاء

  
  

るالشعب :るنيボالتヱ るميヤالعヱ るاأدبي ゆدة جميع الشعゅالم  :るاإسامي るز التربيゅنصف: مدة اإنجヱ るعゅمل سゅ2:المع  

(8ラ): الدرヱس  الレظゲيる:   أヱا  

  1 –  ュゅنظ ベفヱ ゅヰΑف فヤة المستخヱالثر ヶرشد التصرف فΑ るヤمゅالمتك るΑعΑمته التشرヱل بمنظゅالم ヶمبدأ ااستخاف ف
 ااستخاف الゅボئュ عヴヤ أسゅس الكヱ るΑゅヘالتヱزΑع العゅدل لヤثرヱاれ، فΑجعل المヤكるΑ الヘردるΑ فヶ خدمる المجتمع، Αヱجعل التكゅفل 

  ヶボالطب れヱゅヘالت ポبذل ヶヘختΑف،るعゅالجمヱ ردヘكل  من ال ヴヤع ゅΑئゅヘك ゅΑشرع ゅاجبヱ ヶعゅااجتم .(  دΑヘΑ ゅكل م)  (ن 1 ). 

( ن 0.5) . (... تحصΑل الثヱاゆ– التボرゆ إلヴ ه –تكΑヘر الذنゆヱ  ): المボصد العボدヵ التعبدヵ - أ–   2      

           - ヵヱصد التنمボالم :( るΑヱتنم るسسぼم るمゅإق ...). ( ن 0.5 )  

 -           ヵدゅصد ااقتصボالم :( رةΑボヘال れゅئヘヤل るΑدرة الشرائボالرفع من الヱ れاヱع الثرΑزヱدة تゅإع ...) ( ن 0.5 )  

         ゆ –るΑاآت るΑد التبرعヱボالع ヶف ヶالشرع ュن الحكゅΑ( ن 2.25) :   ب.  
 

عدュ /  الجヱاز –حكمゅヰ  التعヤيل
 الجヱاز

るد التبرعيヱボالع 

أن الヰبる عボد تبرع بعΑن ヱمنヘعتゅヰ لجるヰ مゅ حゅل 
( ن 0.5 ). الحゅΑة عヱ ヴヤجه التほبΑد  

( ن0.25 )عدュ الجヱاز     رجل ヱهゆ مヤكゅ لجمعるΑ خΑرヱ るΑاشترط *  
.استمرار انتゅヘعه به ヱإشرافه عΑヤه  

أن العゅرるΑ عボد تبرع بمنヘعる عΑن لجるヰ مゅ حゅل 
   (ن0. 5)الحゅΑة عヱ ヴヤجه مぼقれ مع استرداد العΑن

( ن0.25 )الجヱاز            * ュث ،るΑالمدرس るمن الخزان ゅبゅر أحمد كتゅاستع
رده دヱن أن ほΑخذ منه الュΑボ عヴヤ الخزانる مゅボبا 

ゅΑدゅم  .  
  

أن الヱصるΑ عボد تبرعヶ ا Αكヱن لヱارث لヱボله 
ュヤسヱ هΑヤه ع ヴヤارث: "صヱل るΑصヱ (ن0.5)" ا  

( ن0.25 )عدュ الجヱاز     مゅله بعد  ( 3/1)أヱصヴ أゆ ابنته بثヤث  
.ヱفゅته *  

اメ بعمゅボョ モبモ اわホسケ ュゅبح، ュヲボΑ クま عキ ヴヤفع المゅلك جزءا ョن ゅョله لطرف ثゅわΑ ラゅجر به عゅガョ ギボلطュ る:  هヲالボراチ-   ج  

ヶضヲع ギボع ヲهヱ ،ギボا العグه ょجヲبم ゅヰيヤع ラゅボヘわΑ ن الربحョ るらسル モبゅボョ . (0.5 ن )  

  ( ن 0.5) . まلزاケ /ヶョضゅئヶ / عヲضヶ / غير ボョيギ بزョن / اسわثمヵケゅ  :خصائصه 

 -  チرボالヲه : ギボع ヲهヱ ،ゅヰسレن جョ العين ケاギボョ キاキرわع اسョ ろホぽョ جهヱ ヴヤع りゅالحي メゅح ゅョ るヰعين لج るعヘレرع بمらゎ ギボع
ヶرعらゎ  . (0.5 ن )  

  ( ن 0.5) . ヲゎثيま /ヶボلزاヶョ / غير ヘルعヶ / اخわيヵケゅ  :خصائصه
فヶ : حメヲダ حゅلる لヘレヤس ゎمレわع بゅヰ عن غるらヤ الشりヲヰ عヤيゅヰ، فムわف عن ョحュケゅ ه عز ヱجモ فヶ كモ شヶء:  العるヘ هヶ–أ – 3

  .( ラ 0.25) ... المأكヱ モالمشرヱ ゆالمらヤس
  -    るحطレالم るゃيルギال れاヲヰالشヱ れゅらرغヤل るبゅجわعن ااس ヶョゅسわال ヲهヱ فゅヘاإع ヱف أヘعわال . (0.25 ラ ).  

     ゆ – るعらالس ギاعヲボلゅب キゅرشわاسゅب ヶسヘル ヶف るヘالع ペヤخ ヶمル أ (  66ص ヶدرسヨال ゆالكتا リم )    (0.75 ラ )  



 
2/2 

( ラ 3 ): التطらيقاれ:  ثاルيا  
  

( 1ラ).بسま ょらخベゅヘ اإルسラゅ فま ヶشゅらع حゅجゎゅه الرヱحيわル ،るيجる اダルرافه المطま ペヤلヴ الحゅجれゅ المるΑキゅ : لتفسيゲ ا– 1             
       2 – るفسيレال るتتحقق الصح:モجヱ ه عزゅب ラゅمΑاإ るΑبمركز   -         れゅجゅالح メゅヘغま ラヱキ るحيヱالر れゅجゅع الحゅらشみب 

ンاأخر                                             -   るيルギらال るحダال ヴヤع るسيヘレال るحダヤل るΑヲلヱء اأゅعطみب.. (1ラ )  
       3 – ケゅيわن اخムمΑ れاヲأربع خطヶゎأΑ ゅمョ :  

 – المرヱنる فヶ مヱاجるヰ الヱاقع – الصبر عند الشدائد – الثبヱ れゅالتヱازن اانヘعゅلヶ –تるΑヱボ الصるヤ بゅه عز ヱجل - 
              ( ن1) التヱافベ مع اآخرΑن     –التヱافベ مع النヘس 

ゅلثゅث :るن 4 ):اأنشط  

 ヱرقる تボنるΑ تحمل رسゅلる إعامるΑ مختصرة لتحسΑس المخゅطبΑن بボضるΑ من الボضヱ ،ゅΑゅتتمΑز بゅختصゅرهゅ   :المطヱيる هي –
ゅヰلヱتدا るلヱヰسヱ                   . (1 ن )  

 2 –るيヱإعداد المط れاヱ( ن 1.5:  )   أ خط –  るΑヱع المطヱضヱد مΑتحد– ヶف ゅافرهヱت ゆاجヱال れゅヘاصヱالم ヴヤع ベゅヘاات 
 るΑヱن–المطヱالمضم ،ヶنボالت ،ヶنヘال ゆنゅلجゅب ヴالعمل تعن ベل فرΑتشك  - ヶف るالمتخصص れゅΑن مع الجمعヱゅالتعヱ ベΑالتنس

 . تحدΑد لجنる لمتゅبعる اإخراج ヱالطبع–المヱضヱع 
  – るيヱز المطゅإنج れاヱخط ゆ  (:1.5 ن )– るΑヱع المطヱضヱد مΑتحدヱ るقشゅمن – ュΑضع التصمヱヱ دةゅاإخراج -  جمع الم 

 . الطبع– التصحΑح ヱالتعدΑل – ヱالصヱر 
ゅ( ن 5 ):  الفرائض:رابع  

1-   るلتركゅب るボヤالمتع ベヱボ( ن 1) :  الح          (  0.25 ヴن لكل معط ). 

 دهـ 30.000-  دهـ 1500=  دهـ 28500: .............               مヱぼنる التجΑヰز- 

دهـ 28500- دهـ 4500= دهـ 24000: .........................              الدΑن- 
 -るΑصヱ4/1=   دهـ 6000: .......................             ال x  24000 دهـ 
 -るرثヱال ベヱボدهـ    24000-  دهـ 6000=  دهـ 18000: ..........                   ح 
2 –   ュلدرهゅبه بΑارث نصヱ ء كلゅإعطヱ るضΑرヘل الΑصほ( ن 1.5) ت  
るرثヱال ュヰأنصبت ュヰمヰأس ュلدرهゅارث بヱ كل ゆΑدهـ   *  12   =  1500 دهـ      18000:نص 

ゆ6/1 أ る12 أصل الفريض 
2 

2x  1500 دهـ3000=  دهـ  

 ュ2 2 6/1 أx  1500 دهـ3000=  دهـ  

  دهـ4500=  دهـ 3x  1500 3 4/1 زヱج

  دهـ7500=  دهـ x 1500 5 5 ع ابن

 0 0 ح أخれ ش

 
        3–  ゆإرث اأ れاゅارث(ع )- 1: -حヱرع الヘال ュ(ع  + 6/1 )-2. -عند انعداヴارث أنثヱ د فرعヱجヱ 3– عند –

  ( ن 0.75) .  عند ヱجヱد فرع ヱارث ذكر6/1

  -         ュإرث اأ れاゅة 3/1-  1: -حヱمتعدد من اإخ ヱارث أヱرع الヘال ュارث 6/1- 2- عند انعداヱرع الヘد الヱجヱ عند 
 ( ن 0.5)  .ヱ متعدد من اإخヱة

ヴلゅله تعヱボب ポذل ヴヤرثه" :  ااستدال عヱヱ لدヱ يكن له ュلد، فإن لヱ ن لهゅإن ك ポتر ゅالسدس مم ゅمヰاحد منヱ يه لكلヱأبヱ 
 (0.25). 11اآるΑ  سヱرة النسゅء  "أبヱاه فأمه الثヤث، فإن كゅن له إخヱة فأمه السدس، من بعد ヱصيる يヱصي بゅヰ أヱدين

       4 –るل لغヱالع :ゅاصطاحヱ ،عゅヘاارتヱ دةゅΑالز ヱأصل : ه ヶدة فゅΑلزゅب ヵヱゅلتسゅب るرثヱع الΑجم るن من أنصبゅصボالن ヱه
るضΑرヘ( ن 0.25 ).  ال 

 -   ヶل هヱتع ヶل التヱ6*        ( ن0.75): اأصヴل إلヱ( ن 0.25. ) 10 – 9 – 8 – 7:   تع 
                                                     *12ヴل إلヱ( ن 0.25.  ) 17 – 15 – 13: تع 
                                                    * 24ヴل إلヱ( ن 0.25   ) 27:  تع 


