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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 :  
ュヤسヱ يهヤى ه عヤل ه صヱل رسゅا :"     قヱلゅ؟ قるالغيب ゅن مヱأتدرュヤله أعヱرسヱ لهゅيكره، قيل :  ق ゅبم ポゅأخ ポذكر

 أخرجه اإمュゅ  البخゅرヵ    ".إن كゅن فيه مゅ تヱボل فボد اغتبته، ヱإن لュ يكن فボد بヰته: أرأيれ إذا كゅن في أخي مゅ أقヱل؟ قゅل

 

     .حدد اإشكゅلるΑ التΑ ヶطرحゅヰ النص  – 1     

2 – ゆヱヤع اأسヱن ヱه ゅال م ヵارヱالنص؟الح ヶارد فヱ.         
. أبرز قΑمる هذا اأسゆヱヤ فヶ تحベΑボ التヱاصل بΑن المتحヱゅرΑن–  3            

.   استخرج ضゅبط الحヱار الذヵ تدل عΑヤه العبゅرة التヶ تحتゅヰ خط فヶ النص– 4      

       .اذكر اثنΑن منゅヰ:  قュΑ التヱاصلΑسュヰ الحヱار المنضبط فヶ ترسΑخ –5    

:من خال النصΑن التゅلΑΑن حدد نヱع العボد ヱمボصدΑن ヱخゅصΑتΑن ممΑزتΑن لكل عボد - 6          

–ヴلゅل ه تعゅه: "  قヱكتبゅبدين إلى أجل مسمى ف ュا إذا تداينتヱالذين آمن ゅヰيأي  "... るΑرة اآボرة البヱ282س       
. رヱاه عبد الرزاベ فヶ مصنヘه     " من استأجر أجيرا فヤيعヤمه أجره: "  الرسヱل صヴヤ ه عΑヤه ヱسュヤ قゅل-        

      
  

 نヱع العボد مゅボصده خصゅئصه
……………………………………………. ……………………………………… ………………………………………… 

. اذكر إجراءΑن شرعΑΑن Αحベボ بヰمゅ اإساュ العるヘ عن الヱヘاحش– 7      

    8 –るΑسヘالن るالصح れゅمن عام ュالنع ヴヤالشكر عヱ ،المحن ヴヤالصبر ع  :ヶبنص شرع ヴهذا المعن ヴヤاستدل ع .  

 

( ラ 3 ): التطらيقاれ:  ثاルيا  
 

"  るالفردي ベヱلفرゅب るطبيعي، له عاقヱ ヵأمر فطر ゅヰيヤع ュالحكヱ ءゅدير اأشيボتヱ النظر れゅヰجヱ أن ااختاف في ポاش
 るالنمطيヱ احدةヱال れدراボال ゆゅس أصحゅبين الن るعيゅااجتم れゅالعاق るشبك ュゅقيヱ ةゅء الحيゅإلى حد بعيد، إذ يستحيل بن

るتヱゅمتف れراゅヰم ゆヤتتط るيヤالعمヱ るل الذهنيゅأن اأعم ポاحدة، ذلヱاني ط      ".الヱヤبر العゅد طه ج ュااختاف في اإسا ゆ10 ص 2أد 

  .  استخرج من النص مヱ ゅرد فΑه من أسبゆゅ ااختاف– 1  

  بΑن كΑف Αكヱن ااختاف ヱسるヤΑ لヤتゅヘعل ヱاإبداع ヱالعطゅء؟– 2

  3 –るΑص شرعヱد بنصゅヰمع ااستش ،ゅヰن منΑعدتゅاعد، اذكر قヱبعدة ق ュن االتزاΑتعΑ ュΑヤر ااختاف بشكل سΑلتدب  .  
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ゅلثゅث :る( ن 4 ):اأنشط  

 

"               أثر التنظيュ في تطヱير العمل التطヱعي"  شゅركれ مع مجمヱعる قسمポ فヶ إعداد استمゅرة بحث فヶ مヱضヱع 
ヶヤΑ ゅبم ゅنΑجزا مستعヱرا مΑرボت ゆاكت: 

   1 –ゅヰاعヱأنヱ رةゅاستمゅف بΑالتعر .  

.  مراحل إنجゅز الヘرベΑ استمゅرة البحث– 2     

  مゅ تΑヱボمポ لعمل المぼسسる الخΑرるΑ التヶ قゅمれ بملء ااستمゅرة ؟  – 3   

                

ゅ( ن 5 ): الفرائض: رابع  
 

 ゅقدره るترك れヘヤخヱ ゆأخ أヱ ベΑボابن أخ شヱ ابن れبنヱ れゅثاث بنヱ ゅجヱز れتركヱ امرأة れΑفヱ014800     ت،ュدره  
 .   دره1000ュ درهヱ ،ュأヱصれ بخمس مゅلゅヰ لمぼسسる خΑرヱ ،るΑبヤغれ مصゅرΑف جنゅزتヱ3000 ゅヰكゅن عゅヰΑヤ دΑن قدره 

   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 –るボبゅالس るلほالمس ヶاعه فヱأنヱ ゆالحج れاゅن من حΑلتゅن حΑب . 
 :                                                                                    ヱボΑل الشΑخ أحمد بن سΑヤمゅن الرسمヱكヶ فヶ مぼلヘه– 4

                                                    "るنヱح ا أسرار المصゅضΑإ ヶف るنヱاهر المكنヱالج ヶف るنヱرائض المسنヘصدف ال."  
 

 ヱالسدس فرض اأヱ ゆالجد اأغر              في بعض أحヱالヰمゅ بعد تボر
       ゅيرثــــ ュإن لヱ ةヱشفع إخ ヱأ              ゅرثـــــــــــــــヱ مع فرع ュفرض أヱ    

 
  (:6/1 )  السدسلヘرضΑشΑر البΑتゅن إلヴ بعض الヱرثる المستحΑボن 

 .ヱشرヱط استحゅボقュヰ (6/1) اذكر بゅقヶ الヱرثる الذΑن Αرثヱن السدس – أ  
 ゆ –ゆسゅمن ヶبنص شرع ュة لأヱإرث اإخ れاゅح ヴヤاستدل ع   . 
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 リم ヴلヱاأ るレحد للسヲヨال ヵヲヰالج ラاامتحا
 سلك الらكالヲريا

 (  ラヲيヨسゲال  ラヲشحゲتヨال)  
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 التنボيط
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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حرمه اإسا ュΑذم ポヱヤس ゅヰنヱك ،るبΑالغ ュヱヰヘم ،ュヤسヱ هΑヤه ع ヴヤل صヱصحح الرسΑ  . (0.5 ن )       

  ( ن 0.5 ) .التشخΑصヶ ااستنتゅجヶ: نヱع اأسゆヱヤ الحヱارヵ الヱارد فヶ النص-   2    

 إعطぼゅه – تحΑヘزه عヴヤ التヘكΑر –إثゅرة انتبゅه المخゅطゆ :   قΑمる هذا اأسゆヱヤ فヶ تحベΑボ التヱاصل بΑن المتحヱゅرΑن - 3    
      .(ن 1. ) فرصる استنتゅج الحل بنヘسه

.( ن 0.5)  .، العヱ ュヤصحる اأدلるه ヱرسヱله أعュヤ ضゅبط الحヱار الذヵ تدل عΑヤه عبゅرة  -  4           

.( ن 0.5)  حسن الظن بゅلنゅس – ( ن 0.5 )إخاص التヱاصل ه تعゅلヴ : - قュΑ التヱاصل  -  5      

.( ن 3) نヱع العボد، ヱمボصدΑن ヱخゅصΑتΑن ممΑزتΑن لكل عボد  - 6    
 

 نヱع العボد مゅボصده خصゅئصه
     ヵرゅΑ( ن 0.25)اخت  

   ヶعヘر نΑ( ن 0.25)غ  

          ヵ( ن 0.25 )تعبد             
      ヶヤفゅتك ヶعゅ( ن 0.25 )  اجتم  

( ن 0.5 )الボرض      

   (الدΑن أヱ السヤف ) 

         ヶ( ن 0.25)تبع  

     ヶضヱ( ن 0.25)ع  

             ヵヱ( ن 0.25)ترب  

            ヶمΑ( ن 0.25)تنظ  

( ن 0.5 )اإجゅرة      

るد :   ماحظΑヘΑ ゅكل م (  صدゅボئص –المゅالخص )  

     7 -  るΑヤالداخヱ るΑرجゅالخ れراΑ( ن 0.5) البعد عن المث.     

عجبゅ أمر المぼمن إن أمره كヤه خΑر، : " قゅل رسヱل ه صヴヤ ه عΑヤه ヱسュヤ:  عن صゆΑヰ رضヶ ه عنه قゅل– 8 
         (ن1)" ヱلΑس ذاポ أحد إا لヤمぼمن، إن أصゅبته سراء شكر فكゅن خΑرا له، ヱإن أصゅبته ضراء صبر فكゅن خΑرا له

   ュヤح مسΑصح   

( ラ 3 ): التطらيقاれ:  ثاルيا  
   . ( ラ 0.5) . تبゅين مدارك النゅس ヱأفゅヰمヰم/ الヘرベヱ الヘرديる : أسبゆゅ ااختاف-   1     
.  ( ラ 0.5 )تبゅين اأفكゅر ヱالمゅヰراれ يぽدま ヵلヴ أنتゅج معゅرف، ヱأفكゅر تぽدま ヵلヴ العطゅء ヱاابتكゅر -  2       
     3- るΑص شرعヱد بنصゅヰر ااختاف، مع ااستشΑن لتدبΑعدتゅق :  

، الذΑن Αنヱボヘن فヶ السراء ヱالضراء ヱالكゅظمΑن الغΑظ ヱالعゅفΑن عن النゅس:"  قゅل ه تعゅلヴ( ن 0.5) ضبط النヘس         - 
    ( ن 0.5)   134 اآるΑ سヱرة آل عمران" ヱه Αحゆ المحسنΑن 

ヱمن النゅس من Αجゅدل فヶ ه بغΑر عヱ ュヤا هدى ヱا كتゆゅ "  : قゅل ه تعゅلヴ :( ن0.5 ) العュヤ بمヱضヱع ااختاف       - 
( ن 0.5)  8 سヱرة الحج اآるΑ "منΑر  

  
ゅلثゅث:る( ن 4 ): اأنشط  

るΑلゅط التボنヤل ゅرا متضمنΑرボت ゆكتΑ    :      

   1–  ベئゅボح ヴヤل عヱحصヤع البحث لヱضヱبم るヤالص ヵヱس ذゅمن الن るنΑع ゅヰعن ゆΑتج るعヱالمتن るヤمن اأسئ るئمゅرة قゅااستم 
 .      أヱ معヱヤمれゅ أجل إنجゅز بحث معΑن

.       ترسل بゅلبرΑد أヱ تヱزع لتعبئتヱ ゅヰردهゅ" استبゅΑن " استمゅرة : -      ヱهヶ نヱعゅن  

.( ن 1. ) تヱجه لヤمستヰدف أثنゅء مゅボبヤته" مゅボبるヤ " استمゅرة                     -   
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( ن 2) :   مراحل إنجゅز ااستمゅرة– 2     

.تحدΑد مヱضヱع ااستمゅرة، أهدافه، محヱゅره                 -   

.تحدΑد عΑنる البحث                 -   

 -                 ゅヰفحصヱ ゅヰمراجعت ュث ゅヰتヤأسئヱ رةゅع ااستمヱد نΑتحد.  

 -                 ゅヰتΑصاح るر درجゅاختب るΑبΑتجر るنΑع ヴヤع ゅヰعΑزヱت.  

 -                 ゅヰئجゅر نتゅستثمゅب ベΑرヘال ュヱボΑ،البحث るنΑع ヴヤع ゅヰعΑزヱبعد ت.  

   3 – ،ヶائヱعش ュأ ュمنظ るΑرΑالخ るسسぼهل عمل هذه الم るلمعرف ゅヰقشتゅمنヱ ゅヰعرضヱ البحثヱ رةゅئج ااستمゅاستعراض نت 
ヶعヱر العمل التطΑヱتط ヶف ュف أثر العمل المنظゅاكتشヱ ( 1 ن ).  

 

ゅ( ن 5 ):  الفرائض:رابع          
 

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

 دهـ 148.000-  دهـ 1000=  دهـ 147000: .............                مヱぼنる التجΑヰز- 
 دهـ147000- دهـ 3000= دهـ 144000: .........................                الدΑن- 
 -るΑصヱ5/1=   دهـ 28800: .......................              ال x  144000دهـ  
 -るرثヱال ベヱボدهـ 115200: ..........                     = ح    
 
2  –  ュلدرهゅبه بΑارث نصヱ ء كلゅإعطヱ るضΑرヘل الΑصほ( ن 2) ت   

 لأنصبる بゅلدرهュ ( ن 0.5) لヤتصحΑح       ( ن 0.5) لヤتほصΑل     ( ن 0.5) لأسュヰ      ( ن 0.5 ) 
 

る3          12                                                      أصل الفريضx 12 
 るرثヱال ュヰأنصبت ュヰمヰأس  る36تصحيح الفريض  ュلدرهゅارث بヱ كل ゆ3200 =36 ÷ 115200نصيュدره  
      X 3200=288000 9 9 3 4/1  زヱج

3 れゅ8 / 24 8 3/2  بنれلكل بن  X 3200=25600 8 25600 れدهـ لكل بن  
 0 0 0  ح بنれ ابن 
 ゆ3   3 1 ع أخ أx3200= 9600 

 0 0 0 ح ابن أخ ش 
 

 ( ن 0.5)   :حゅاれ الحجヱ ゆأنヱاعه – 3           
 . لヱجヱد فرع ヱارث4/1 إلヴ 2/1من :        الزヱج         (0.25):  حجゆ نボصゅن            - 
 .  لヱجヱد متعدد من البنれゅ استكمヤن الثヤثΑن6/1من :     بنれ اابن         (0.25):  حجゆ حرمゅن           - 

 .(الترجΑح بゅلدرجる  )لヱجヱد أخ أゆ  :   ابن اأخ ش                                        
 

  ( ن لكل معطى 0.25)    ( ن 1)   :الヱرثる بفرض السدس –4         
 انعداュ اأヱ ュاأゆ --------- ــــــــــــ  الجدة أゆ . انعداュ اأュ---------- الجدة أュ -                أ   

 -     ュاأخ أ–ュأ れاأخ  --------るالكال るلゅحヱ رادヘاان . 
 .ヱجヱدهゅ مع بنれ لゅヰ النصف فرضゅ مع انعداュ ابن اابن-------------------- بنれ اابن    - 
 -    ゆأ れاأخ -------------ゆاأخ أ ュمع انعدا ゅالنصف فرض ゅヰش ل れمع أخ. 

 ゆ–ヴلゅلــــه تعヱボالسدس، فإن : "  ل ゅمヰاحد منヱ كلヤف れأخ ヱله أخ أヱ امرأة ヱأ るرث كالヱن رجل يゅإن كヱ
 .( ن 0.5) 12 سヱرة النسゅء آるΑ "كゅنヱا أكثر من ذلポ فュヰ شركゅء في الثヤث من بعد ヱصيる يヱصي بゅヰ أヱ دين

  


