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   خゅص بゅلمترشحين الممدرسين   ـ المヱضヱع  ـ
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  るئيゅربヰالك れゅجيヱلヱالتكنヱ ュヱヤالع / ュヱヤالع

 るنيكيゅالميك れゅجيヱلヱالتكنヱ /るيボن التطبيヱالفن 

 るالتربي
るنصف 2 اإساميヱ るعゅس 
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 أاقر  るضعيヱالるيميヱボي التヤي ゅعم ゆأج ュث: 

 

 .ضعيる التヱボيميるشكゅليる المطرヱحる في الヱحدد اإ -1
2- ゅاريヱح ゅبطゅض るضعيヱاستخرج من ال، るيヤاصヱمبرزا أهميته الت. 
3- ゅم るضعيヱل،في الゅمヤل るطئゅاد الخぼنظرة ف ヴヤيدل عるسيヘالن るصحヤلヱ: 

  ポذل ヴヤع るالدال れراゅحدد العب . 
 . بنص شرعي منゅسゆله مستدا  ،اقترح عヴヤ فぼاد أربعる أسゅليゆ عمヤيる لتنميる خベヤ العるヘ لديه -9
5- ぼقع فヱるإ اد ضحيるمغريヱ るヤヤمض るريゅتج れゅعان : 

 اأ ュاإعا るليヱぼأسطر مس るضح في ثاثヱるظ الصحヘفي ح るخاقي. 
 .لشرع مع التعヤيلحدده ثュ بين مدى مヱافボته ا: ヱضيゅ أنشほ فぼاد عボدا ع -6
 . (اتベ ه في مゅ استخポヘヤ فيه من مゅل: ) ヱضح مゅتボصده اأュ بヱボلゅヰ لぼヘاد  -7

 :لヴ عما بنصيحる أمهه بゅه تعゅعزュ فぼاد عヴヤ تヱボيる صヤت -8

               ポذل ベيボئل لتحゅسヱ له ثاث ュقد. 

  :مゅ مヱقポヘ مع التعヤيل ممゅ يヤي   -4

 .قبゅل عヴヤ العヱボد التبرعيる تشجيع لボヘヤراء عヴヤ التسヱلاإ - أ

ゆ -  ع في ااخヱقヱبين اأال れاヱالعدا ゅلد دائمヱفرادتاف ي. 

 
 

  れゅنゅحد امتحヱالم ヵヱヰن الجゅاامتحゅريヱلゅالبك 
 ( るديゅرة العヱالد : ヱنيヱ2016ي ) 
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صحته كي يحヱ،، ベボحゅجゅته المゅديる،من غير ضヱابط شرعيる شبゅع غرائزه، ヱإفぼاد شゆゅ يحرص عヴヤ جمع المゅل 
るيボيボدته الحゅسعヱ،るسيヘحرصه الشدي.الن ゆبسبヱ،الد ヴدر إلゅب،るلصحゅمضرة ب るع رديئヤجرة في سゅمت れゅثرا بإعانほمت

 .فほصيゆ بヱ ベヤボاضطراゆ نヘسي حゅد،تجゅريる مغريる بゅلربح السريع ، ممゅ عجل بخسゅرته
اتベ ه في مゅ استخポヘヤ فيه من مゅل، ヱاجتヰد في تヱボيる إيمゅنポ يゅبني اتيほس : رفヱ ベلين قゅئヱ るヤلمヱاسゅته نصحته أمه ب

 .ヱف يعヱضポ خيراヱصヤتポ به ،ヱس
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  ـ المヱضヱع  ـ

 لمترشحين الممدرسينゅص بゅخ   
 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 

 るنيゅاإنس ュヱヤالعヱ ゆاآدا/ るالتجريبي ュヱヤالع /
 るضيゅالري ュヱヤالتدب/العヱ دゅااقتص ュヱヤير ع/ 

  るئيゅربヰالك れゅجيヱلヱالتكنヱ ュヱヤالع / ュヱヤالع
 るنيكيゅالميك れゅجيヱلヱالتكنヱ /るيボن التطبيヱالفن 

 るالتربي
るنصف 2 اإساميヱ るعゅس 
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                                                    .  ااستخاف في المゅل        العヱボد التبرعي る         : مゅيほتي عرف في ااصطاح   -1
                          ؟ مヱاله إليهإلヴ اإسراع لヤتصدベ بほحゆ أ رضي ه عنه فع بほبي طヤحるمゅالدا -2
                                                                                                                                                                 . استخヤص من الحديث النبヵヱ ثاث قيュ أسゅسيる في العمل التبرعي -3

 

 
1-    れتゅم  れتركヱ امرأة :(  بنتゅ -  ابن れأخ  - بنゅ ボيボشゅ – ベيボابن أخ ش )  نصفヱ رゅحته هكتゅرا مسゅボعヱ       . 
                                                 .                         مゅيدل عヴヤ أركゅن اإرث الヘريضる مناستخرج  - أ

ゆ - لاستد ゆنصي ヴヤاأ بدليل شرعي ع ベيボةخ الشゅفヱالمرأة المت るمن ترك.                              
                              .  ヱنヱع حجبه الحゅجヱ ゆالمحجゆヱ:حدد من خال الヘريضる  - ج

 

2-  ポترヱ رجل れゅم  : るجヱز-  ゅأ –أم ゅعم ゆ– ، ュة أヱإخ るثاث ゅقدره るف تركヤخヱ(01111)  ュز  .درهヰُج  ゅヰغ منヤ(2111)بمب 
ュيه دين قيمتهدرهヤعヱ، (0111) ヱ، ュدرهゅヰه قيمتボصدي るنゅعنده أم れيボ(0111) ب ュبربع  .دره ヴصヱأヱ(0/1) ュゅله لدار اأيتゅم .                    

                                                           (يسمح بゅستعمゅل اآلる الحゅسبる)      . قュ بتصヘيる التركる من الحベヱボ المتعるボヤ بゅヰ - أ
ゆ -  ュلدرهゅب るارث من التركヱ كل ゆمع تحديد نصي ゅيヤعم るريضヘأنجز ال            . 

 

 
                                                        .نظمれ مجمヱعれゅ قسمポ نشゅطゅ تعヤيميゅ( لنتعゅيش جميعゅ في ظل حボيるボ ااختاف ) تحれ شعゅر            
    .    أربعる اقتراحれゅ فعゅلる لتحボيベ التعゅيش في ظل ااختاف  .                                                                     إنجゅزهمسゅهمتポ الヘعヤيる  في                                                                                . ثاثる أهداف متヱخゅة منه                                                                                 . بنヱع النشゅط المنجزتعريف ال  :                                                                اكتゆ تボريرا تتنヱゅل فيه مゅيヤي  -

 

  

C : RS  1 

ن∇ أ∠ن∠   ⊥   سع∠ َه ي∠  ض⌒ ∠ケ ∠ه⊥ ق∠ال∇レ ل∠ت∇ : ع∠ ا ن∠ز∠ ロ⌒  ل∠ヨه ⌒グ∠اآي∠ة⊥  ه(ヴته بヲぁن∠  ل∠ن∇ ت∠レ∠ال⊥ヲا ال∇ب⌒ره ح∠ ا ت⊥ح⌒ ヨه ة∠ ،  42 :آل عヨران(ت⊥レ∇ف⌒ق⊥ヲا م⌒ ث∠ر⌒  ن∇ م⌒  ヲ∠ ه⊥ و∠ -ق∠اュ∠ أ∠ب⊥ヤ∠ヅ ヲ∇ح∠  أ∠ك∇
اケ⌒ اأ ال⇔ ب⌒ال∇ヨ∠  ن∇ص∠ يレ∠ة⌒ م∠ ⌒ギ -  هヤ س∠ ヤ∠ي∇ه⌒ و∠ ⊥ ع∠ َه  ヴهヤ ⌒ ص∠ َه س⊥ヲل⌒  ∠ケ ヴ∠ل⊥ ف⌒ي ك⌒ت∠اب⌒ه⌒ :،ف∠ق∠ال∠  م∠ إ⌒لヲ⊥ي∠ق ヴ∠ال ∠ ت∠ع∠ َه بヲぁن∠ ) :إ⌒ن∂  ا ت⊥ح⌒ ヨه تهヴ ت⊥レ∇ف⌒ق⊥ヲا م⌒ ، (ل∠ن∇ ت∠レ∠ال⊥ヲا ال∇ب⌒ره ح∠

ق∠  ∠ギ إ⌒نهヰ∠ا ص∠ اء⊥ ، و∠ ح∠ ال⌒ي إ⌒ل∠يه ب∠ي∇ر⊥ ∠ヲ به أ∠م∇ إ⌒نه أ∠ح∠ ゃ∇ت∠ و∠ ي∇ث⊥ ش⌒ ⌒ ح∠ َه س⊥ヲل∠  ∠ケ ا ي∠ا∠ヰ ع∇ ∠ツ∠ف ، ⌒ َه  ∠ギ∇レ ه∠ا ع⌒ ر∠ ク⊥خ∇ ه∠ا و∠ ヲ ب⌒ره ج⊥ ∇ケ∠أ ⌒ ه ⌒ّ ヤهヴ . ة∀  ⌒ ص∠ َه س⊥ヲل⊥  ∠ケ ∠ف∠ق∠ال
 ⊥ ヤهم∠ َه س∠ ヤ∠ي∇ه⌒ و∠ ت⊥ :ع∠ ع∇ ⌒ヨ ا ق⊥ヤ∇ت∠  ق∠ギ∇ س∠ ب⌒ين∠  م∠ ヰ∠ヤ∠ا ف⌒ي اأ∠ق∇ر∠ ع∠ ン أ∠ن∇ ت∠ج∇ ∠ケ∠ي أあإ⌒ن ة∠ ف∠ق∠ال∠ ".ف⌒يヰ∠ا ، و∠ ⌒،:أ∠ب⊥ヤ∠ヅ ヲ∇ح∠ َه س⊥ヲل∠  ∠ケ ل⊥ ي∠ا ة∠ ف⌒ي  أ∠ف∇ع∠ ヰ∠ا أ∠ب⊥ヤ∠ヅ ヲ∇ح∠ ∠ヨف∠ق∠سه

ه⌒  あヨ ب∠レ⌒ي ع∠  بستان من نخيل  بجヲاケ الヨسجギ الレبヵヲ: بيرحاء                                                .   متفق عヤيه" أ∠ق∠اケ⌒ب⌒ه⌒ و∠

 
 
 
 

  ءゅبيرح :ヱار المسجد النبヱنمن نخيل بجゅبستヵ .                    



ゅريヱلゅالبك れゅنゅحد امتحヱي المヱヰن الجゅاامتح 
 ( るديゅرة العヱالد : ヱنيヱ2016ي ) 

 خゅص بゅلمترشحين الممدرسين     ـ عنゅصر اإجゅبる  ـ
 مدة اإنجゅز المعゅمـــل المـــゅدة الشعـゆ أヱ المسゅلـポ المستـヱى
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 (ن10: )اأول 
1-  るطئゅاد الخぼنظرة فほتヱ るغريزة الجنسيヤلヱ لゅمヤلヘصحته الن ヴヤع ゅثيرهる130 .................... ......... ............................................. ....................... سي 
 13.0 .......................... ................. ..............الحベ  التボريゆ بين المتحヱゅرين ヱحصヱل التゅヘهヱ، ュالヱصヱل الヴ:التヱاصヤيる  الرفヱ ベالヤين، ヱاهميته -2
 130........ .................–( إلヴ كي يحベボ صحته النヘسيる...فぼاد شゆゅ )  .(الヴ مضرة بゅلصحる....بゅدر الヴ المتゅجرة)دالる عヴヤ ذلポ العبゅراれ ال -1
2-  るヘالع ベيボلتح るيヤعم ゆليゅأس るالغرائز  -:  أربعヱ اطرヱالخ ゆذيヰكغض البصراانض_ ت るالشرعي ゆداΔط لゅب ...– ゅس بヘاج الشرعي تحصين النヱالبعد عن  –لز

  るرجيゅالخヱ るيヤالداخ れالمثيرا(ゆسゅمن ゆヱヤبل كل أسボي)  ......... ..............................  ........................................................ 11 
3-  ゆاأالم يكت ュاإعا るليヱぼضح مسヱأسطر ت るفي ترشح ثاث ヴヤالتي تتج るي -: خاقيボال るالنصيح ゆاجヱب ュゅ–  るالصحي るفي بث المعرف ベالصد ュالتزا–  ュنشر قي

 11.... .... .... .... ...... .... .... .... .... (يボبل كل جヱاゆ يتضمن مثل هذه الボيュ) الطゅヰرة ヱالعヱ るヘالتヱازن في المجتمع  
 130 .... ...... .... .... .... ....أن فぼادا بゅع سヤعゅ مضرة بゅلصحヱ....... . .... .... .... .... 1320 るهヱ غير مヱافベ لヤشرع   ،1320 .... .... .... .... .... ....  العボد هヱ البيع -9
5- ゅأم، ヴلゅه تع ヱل هゅزته من مヱبحゅأن م ヴاد الぼتنبيه ف ュد اأヱصボم ヤع ゆجヱ ف فيه ،لذاヤفمجرد مستخ ヱهベفヱ شرع ه  يه التصرف فيهゅإ كسبヱゅقゅヘن. 

.................................. ........... ................ ............... .......................... .......................... ........................................ .......................................... 11 
6-  ポذل ベيボئل تحゅسヱ الص-: منヱ ء اةالذكرゅالدعヱ- ي لإヰاإل ュلتكريゅر بヱن الشعゅقدره  –نسヱ ء هゅضボب ゅ13.0  ........ ........ ........ ..... . الرض 
 ボヘヤ...... ........ ........ ...... ........ ........ ........ ................ ..13.0راء عن السぼال ヱضمゅن حュヰボ في العيش الكريヱュافベ ،بل العヱボد التبرعيる إغنゅء لاأ -أ -7

 ゆ-م صحيح ゅبعゅن ゅمヱن ااختاف مذمゅى إذا كヱينأن هヘヤبين المخت ゆرボي ヱヰف ュヰヘد في الゅヰعن اجت ゅشئゅدا نヱن محمゅإذا ك ゅأم، ゆتعصヱ...13.0 
 (ن.1: )الثاني

 130............................... ........... ............... ...... ............. ........................... .   ( ヱ44الرحゆゅ صヘحる  -  49صヘحる  -المنゅر)العヱボد التبرعيる انظر - -1
 130. ....... .......... .... ............................ ......... نسゅن مستخヤف فيهأن اإュ عヴヤ حボيるボ أن المゅل مゅل ه تعゅلヱ ヴيヱボمبدأشرعي :ااستخاف في المゅل -
 130................... ............... ......................... .............................................. ........................            نيل البر ヱابتغゅء مゅ عند ه تعゅلヴ الدافع هヱ رغبته في  -2
 130 ....... ..................................... .قربينالبدء بゅلتبرع عヴヤ اأ -يل ه  كヱن التبرع في سب -لヴ النヘس   اإنベゅヘ من أحゆ المゅل إ-: الボيュ هي  -3

 (ن10: )الثالث
 13.0 .......... ....................العゅボر : التركる  -( ابن أخ شボيベ  –أخゅ شボيゅボ   -بنれ ابن   -بنتゅ )   : الヱارث -امرأة  -: المヱرヱث: رث أركゅن اإ -أ -1
ゆ-   ボاأخ الش ベي:ュالساヱ يه الصاةヤله عヱق:  (يボبゅفم ゅヰヤهほرائض بヘا الヱボألح  ヱヰرجل ذكرف ヴلヱأ)ヵرゅاه البخヱ130................ ......................   .ر 
 13.0............. ..................................................................................................................نحجゆ حرمゅ: نヱع حجبه -: ابن أخ شボيベ : المحجゆヱ / ااخ الشボيベ : الحゅجゆ  -ج
  130............................... ................................................................................................................................................................................................................................................... : تصヘيる التركる:  أ -2

  00333=21333-84333                21333  =8/84333              84333 ( =1333+0333+8333)-03333        

2 :るريضヘ(ن130)                                                    (                                      ن130)             (    ن130)   (               ن1)                   . ال 

 

ربعる إقتراحれゅ أ  13.0المسゅهمる الヘعヤيる   -ن 13.0 هدافثاثる أ –ن 130 تعريف نヱع النشゅط)  يتضمن العنゅصر المطヱヤبる  اتボريرالمترشح  يكتゆ     (ن10: )الرابع 
التヱゅヘض  –لتعصゆ نصゅف ヱالتحرر من ااإ –التسゅمح مع المخゅلف  -قبヱل اآخر ヱااعتراف له بحボه في ااختاف –مثل   ن12  فعゅلる لتحボيベ التعゅيش في ظل ااختاف

 ゅヰيヤع ベヘالمت ゅيゅضボرف في الゅالتعヱ(ゆسゅبل كل اقتراح منボي) -

 التصحيح 12أصل الفريضة     إرثه الヱارث
36 

 نصيゆ كل ヱارث من التركة بゅلدرهم قيمة السヰم الヱاحد بゅلدرهم

  ヱ 0/1 . 9جةز
 
 

.0111 ÷.0=1111 
 

 1000x9=9000 درهم
  1000x6=6000 درهم 6 2 0/1 أم

  أخ أم
./1 
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      1000x4=4000 درهم 4
      1000x4=4000 درهم 4 أخ أم
      1000x4=4000 درهم 4 أخ أم

ゆعم أ ゆصゅ1000 درهم 9 . عx9=9000     
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