
ゅريヱلゅالبك れゅنゅحد امتحヱي المヱヰن الجゅاامتح 
 ( 1024 يヱليヱز: るيالدヱرة ااستدراك) 

 ـ المヱضヱع  ـ
 خゅص بゅلمترشحين الممدرسين   ن                            اأكاديمية 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 
 

 
 (نقط  7: ) أヱا

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 :ثュ أجゆ عن اأسئるヤ التゅليる اقرأ نص الヱضعيる جيدا ،   
 .حدد المゅヘهيュ الشرعيる لمゅ تحته خط - 1   
 .التヤميذة، ヱبين دヱر اإيمゅن ヱأثره في بنゅء الصحる النヘسيゅヰる تشعゅمن الヱضعيる الحゅلる النヘسيる التي استخヤص  - 2   
  .استخرج من النص مゅ يعتبر حرامゅ في شرع ه – 3   
   :المぼسستين التゅليتين بدヱر التヱعيる الصحيるكيف ت∠ュヱボ كل من  أبرز – 4   
 .مぼسسる المسجد-1.4   
   2.4-るاإعامي れゅسسぼالم.   
 : بنص شرعي منゅسゆلكل مضمヱن ممゅ يヤي  استدل-1   

 النص الشرعي المنゅسゆ المضمヱن
 .ヱجゆヱ اابتعゅد عن الヱヘاحش-أ
ゆ- るنتيج るة الطيبゅالحيヱ نゅلحاإيمゅالعمل الص. 
 .تزكيる النヘس ヱتطヰيرهゅبالヘاح يتحベボ -ج

 

 (.ينボل التヤميذ الجدヱل في ヱرقる التحرير، ヱيボتصر عヴヤ رمز كل مضمヱن)   
 

   ゅنيゅث( :ط 3ボن) 
 
 
 
 
 
 .العينيボع عヴヤ المنヘعる ا عヴヤ  -الكراء : اشرح – 1  
 :مゅ يヤي، مع التعヤيلنطاقゅ من ذلポ، اذكر حكュ كل حゅلる ما .أن تكヱن المنヘعる مبゅحる يشترط في عボد الكراء-2  
(るرقヱ ل فيヱميذ الجدヤل التボل ينゅرمز كل ح ヴヤتصر عボيヱ ،التحريرる.) 
 

فヤمゅ هدأれ قヤيا، حヱゅل . ゅヰمع الحヱارمسرعヱ るهي تبكي بطريるボ يصعゆ معゅヰ دخれヤ إحدى التヤميذاれ حصる الدرس    
る، إذ ゅ كゅنれ متヱجるヰ إلヴ الثゅنヱيمゅヰ، فほخذれ تحدثュヰ عمゅ حدث لゅヰ حينمعヱ ゅヰااستヘسゅر عن حゅلت التヱاصلالتاميذ 

، فحヱゅا أخذهゅ معヰمゅ بゅلヱボة الخبゅئث من سجゅئر ヱخمر ヱمخدراれ عترض طريゅヰボ شゅبゅن معرヱفゅن بتنヱゅلا
ヰبゅاغتصゅ .خヱ ءةヱالمرヱ الغيرة ヵヱن من ذゅشب るأربع ゅヰنزل منヱ れヘقヱرة تゅلكن سي  ヤヱْينص ْرب⌒د∠ ع∠  .هゅ من الم⊥

    ヴヤدث عゅد أثر هذا الحボلるسيヘالنヱ るميذة الصحيヤالت るلゅرحゅبعد أن أش るصゅخ ،るعن الدراس ゅمゅأي れبゅغヱ ،ゅسヱ れئل 
 . صحتゅヰ النヘسيるتستعيد ل اآن تتمゅثل لヤشゅヘء اإعاュ إلヴ هذا الحゅدث، ヱهي

: عن المنヘعヱ るقゅل. "يボع عヴヤ المنヘعる ا عヴヤ العين كثر أهل العュヤ عヴヤ أن عボد الكراءأ: "أحد البゅحثينقゅل    
"ゅاقعヱ ن الكراءゅاء كヱسヱ فإنه ي⊥شت∠رط ،るعヘالمن ヴヤع ュالعين أ ヴヤع るحゅمب るعヘن المنヱئل )" أن تكゅمس るعヱسヱم

 (.      بتصرف 2/181ص. 2557-2/1428ط. الゅボهرة –محمد نعيュ محمد هゅني سゅعي، دار الساュ . الجمヱヰر في الボヘه اإسامي، د
             

 
 

 
3 

 الصفحة

2 
1  



 
 

るلゅالح ゅヰيل حكمヤالتع 
 .الدكゅن لمن يتخذه نゅديゅ لボヤمゅر كراء– أ

 ゆ– كراء れゅسبゅالمنヱ ء في اأعراسゅنسヤي لヤالح. 
 .الدار اتخゅذهヱ ゅكرا لヤدعゅرة كراء -ج
 .كراء جرار لحرث  اأرض -د

  
 

 
    ゅلثゅث( :ط 4ボن) 
اكتゆ تボريرا في حدヱد ثمゅنيる أسطر تبين فيه  ".قيュ التヱاصل ヱضヱابطه"في مヱضヱع  إنجゅز مطヱيるشゅركれ بمعيる زمائポ في   

 .أهميる التヱاصل ヱضヱابطه ヱعヱائボه
 
   ゅرابع( :ط 6ボن) 
 ヱصيる بعد من تركن ممゅ الربع فヤكヱ ュلد لヰن كゅن فإن ヱلد لヰن يكن لュ إن أزヱاجكュ ترポ مゅ نصف ヱلكヱ: ュتعゅلヴ يヱボل سبحゅنه   

 (.12سヱرة النسゅء )  دين أヱ بゅヰ يヱصين
 .الزヱج ي⌒ اآيる حゅلت∠ استخヤص من -1   
   2-ゆسゅين ゅل بمヱامإ الجد : ゅحكمヱأ るボيボث حヱرヱالم れヱم–  ゆتل عمدا  –النسボن  –الゅعヤال–  るجيヱاإرث –الز るヰبج ュヤالع. 

 مヱانعه شرヱطه أسبゆゅ اإرث
   
ر بـ⌒  ヱ53أヱ ヱ ュجدة تヱفيれ امرأة عن زヱج-3     3555تجヰيزهヱ ゅدفنゅヰ بـ⌒  تュ. درهュ 145555أخヱاれ أヱ ،ゆتركれ مゅا يボد 

 れغヤالتي بヱ ،るمن الترك ゅヰنヱدي ゅヰ⊥رثتヱ أخرجヱ ،ュدره(نヱالدي ヵأ )17555ュجإ . درهヤلم ゅヰم⊥س تركت ヱقد أヱصれ في حيゅتゅヰ بخ⊥
ヵخير. 
   1.3-ゅヰب るボヤالمتع ベヱボمن الح ゅヰيتヘبعد تص るقي من التركゅالب ュث ،るصيヱدار الボاستخرج م. 
 .ثる من خال جدヱل، بعد تحديد عヱلヱ ゅヰتصحيحゅヰ إن كゅن ذلポ ضرヱريヱゅزع ذلポ البゅقي عヴヤ الヱر-2.3   
   るظヱحヤل : مゅستعمゅاأيسمح ب るاللるسبゅح るغير المبرمج . 
 
 

 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 
 ( 1024 يヱليヱز: る ااستدراكي الدヱرة) 

 ـ المヱضヱع  ـ
 خゅص بゅلمترشحين الممدرسين   ن                            اأكاديمية 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 جميع من سلك البكゅالمس るاإسامي るنصف 1 التربيヱ るعゅس 
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http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=288&idto=288&bk_no=51&ID=275#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=288&idto=288&bk_no=51&ID=275#docu


ゅريヱلゅالبك れゅنゅحد امتحヱي المヱヰن الجゅاامتح 
 ( 1024 يヱليヱز: るااستدراكيالدヱرة ) 

 ـ  اإجゅبるـ عنゅصر 
 خゅص بゅلمترشحين الممدرسين   ن                            اأكاديمية 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1 التربي  るعゅنصفسヱ 
 

 

                                                                                                                
                                                                                                             (نボط  7: ) أヱا
1 - るالشرعي ュهيゅヘ1,1..........................................................................................................................  :الم 
 .التعصゆالخصヱمゅ ヱ る في أجヱاء هゅدئる بعيدة عن شكل من أشكゅل الحديث بين طرفين يتュ فيه تداヱل الكاュ في أمر م: راヱحال - 
 التゅヘعل اايجゅبي النゅتج عن استعمゅل حヱاس التヱاصل في إرسゅل الخطヱ ゆゅاستボبゅله، النゅبع من رغبる صゅدقる في : تヱاصلال -

ュゅヰاإفヱ ュヰヘال ベجدانه عن طريヱل بゅااتصヱ اآخر るヤص. 
- るسيヘالن るالصح : れゅدر من الثبボتجين عن التمتع بゅسيين النヘااعتدال النヱ ازنヱمن الت るلゅح ،るيميز الشخصي ヵلي الذゅعヘاان 

れعن الذا ゅالرضヱ نゅاأمヱ るنينほلطمゅر بヱفي الشع ヴヤتتجヱ.... 
(ゆسゅالمن ゆاヱدير الجボت るذ صاحيゅلأست.) 
 ヱاإيمゅن في اإساュ. التヤميذة كゅنれ في حゅلる نヘسيる مضطربる، يدل عヤيゅヰ دخヱلゅヰ حصる الدرس مسرعヱ るهي تبكي – 2

 1................. يヱ るالشعヱر بゅأمن ヱالتヱازن ヱالسكينヱ るالتヱافベ الجيد مع الذاヱ れمع الغير ヱمع البيئるيヱفر لإنسゅن الطمほنينる النヘس
3 – ゆゅااغتص ュث ،れمخدراヱ خمرヱ ئرゅئث من سجゅل الخبヱゅ5,1............................................................................. تن 
4 –  

1.4- ュゅاأيヱ れتمراぼالمヱ れاヱالندヱ دゅاإرشヱ عظヱس الヱدرヱ るالجمع ゆمن خال خط るالصحي るعيヱلتゅجد بゅالمس ュヱボت 
ュヰبヱヤقヱ ュヰلヱボع ゆطゅس، يخゅالن ヴإل ゆاأقر ヱلمسجد هゅف ،ゅغيرهヱ る5,1....................................................... .......الدراسي 

 る ..................................5,1 بنゅء ثゅボفる صحيる بゅلبرامج العヤميヱ るالطبيヱ るحماれ النヱعيヱ るالヱقゅيるدヱر المぼسسれゅ اإعامي-2.4
1 -   ................................................................................................................. ............................3   

 النص الشرعي المنゅسゆ المضمヱن
 -أ
 
ゆ- 
 
 -ج

-ヴلゅله تعヱق( :بطن ゅمヱ ゅヰر منヰظ ゅاحش مヱヘا الヱربボاتヱ( )ゅاأنعュ :112 .)ヴلゅله تعヱقヱ :
 (...34: الشヱرى( )تنبヱن كبゅئر ااثヱ ュالヱヘاحش ヱإذا مゅ غضبヱا هュ يغヘرヱنヱالذين يج)
-ヴلゅله تعヱق( :ヴأنثヱمن ذكر ا ゅلحゅمن عمل ص  ュヰلنجزينヱ るة طيبゅنحيينه حيヤمن فヱم ヱهヱ

 (.  77: النحل( )أجرهュ بほحسن مゅ كゅنヱا يعمヱヤن
-ヴلゅله تعヱمن : )ق ゆゅقد خヱ ،ゅهゅح من زكヤقد اف ،ゅاهヱボتヱ ゅرهヱفج ゅヰمヰلほف ،ゅاهヱس ゅمヱ سヘنヱ

ゅهゅالشمس( )دس :れゅ15-7: اآي .)ヴلゅله تعヱقヱ( :ヴヤربه فص ュذكر اسヱ ヴح من تزكヤقد اف )
(ヴヤ14/11: اأع.) 

 .ヱيボبل أヵ نص منゅسゆ لヤمضمヱن المذكヱر
 

ゅنيゅث( :ط 3ボن) 
1 - ....................................................................................................................... ........................1 
 .عボد مبゅدلる منヘعる الشيء بثمن: الكراء-
 العボد في اإجゅرة يكヱن عヴヤ ااستゅヘدة من المنヘعる ا عヴヤ تمヤيポ الشيء المنتヘع به، إذ: يボع عヴヤ المنヘعる اعヴヤ العين-

 .إجゅرة تمヤيポ الشيء بيع ヱليس
 2.................... .....................................(....................................................ربع نボطる لكل جヱاゆ: )الجدヱل-1
 

ゅريヱلゅالبك れゅنゅحد امتحヱي المヱヰن الجゅاامتح 
 ( 1024 يヱليヱز: るااستدراكيالدヱرة ) 

 
3 

 الصفحة
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 الصفحة
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るبゅصر اإجゅـ  ـ عن 

 خゅص بゅلمترشحين الممدرسين   ن                            اأكاديمية 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

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

 
 

 
 التعヤيل حكمる ゅヰالحゅل

–  أ
 ゆ –
- ج
 -د

 ايجヱز
 يجヱز
 ايجヱز
 يجヱز

 .لمنヘعる محرمるإ
るحゅمب るعヘإلمن. 

るعヘإلمن るمحرم. 
るحゅمب るعヘإلمن. 

 
ゅلثゅث( :ط 4ボن) 

 .أهميる التヱاصل، ヱضヱابطه، ヱعヱائボه: ボريره عنيتكュヤ التヤميذ في ت
 

ゅرابع (:ط 6ボن) 
 ن5,1.................................................................................... عند ヱجヱده 4/1عند فボد الヱلد، ヱ 2/1يرث الزヱج – 1
 ن1,1.................. .............................................................................................................................-2
 

 مヱانعه شرヱطه أسبゆゅ اإرث
-ゆالنس 
-るجيヱالز 

-ゅحكم ヱأ るボيボث حヱرヱالم れヱم. 
 .العュヤ بجるヰ اإرث-

 .الボتل-
 .الヤعゅن-

3- 
 ن5,1........................ 24555(  = 17555+3555) -145555: ، أヵ(  الدين+ مヱぼنる التجヰيز ) –التركる : الヱصيる هي-1.3

                                         1                                              1 
ヱه るقي من التركゅالب :るالترك– ( るنヱぼيزمヰالدين+التج+るصيヱال)ヵأ ،: 

 ن5,1... ..................................................................................76555(=3555+17555+24555) -145555 
2.3-るلほن3...... .............................................................................................................................:المس 

 .، فヰي محجヱبる بゅأュفي هذه المسほلる الجدة اترث
 

るرثヱال るاأنصب るريضヘل (6)أصل الヱ24 (8)الع ュلدرهゅب ゆ76555: النصي 
 36555=7×4555 7 53 53 2/1 زヱج
ュ12555=3×4555 3 51 1 6/1 أ 
 れأخゆ3/2 أ 

 
54 54 4 4555×4=16555 

 ゆ 4 4555×4=16555أخれ أ
ゆأ れ16555=4×4555 4 أخ 

 ゅ76555قسمن  ヴヤ24ع ヴヤع ゅنヤحصヱ ،4555 ارثヱ كل ュヰفي س ゅهゅضربن. 
 .ヱه المヱفベ لヤخير                                                                                                             

 

 
 
 


