
ゅريヱلゅالبك れゅنゅحد امتحヱي المヱヰن الجゅاامتح 
 ( 2014 يヱليヱز:  ااستدراكيるالدヱرة ) 

 خゅص بゅلمترشحين الممدرسين     ـ المヱضヱع  ـ
 مدة اإنجゅز لـــالمعゅم ゅدةـــالم ポـゆ أヱ المسゅلـالشع ヱىـالمست
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ゅريヱلゅالبك ポヤمن س 

 るنيゅاإنس ュヱヤالعヱ ゆالتجريبي/اآدا ュヱヤالع る /
 るضيゅالري ュヱヤالتدبير /العヱ دゅااقتص ュヱヤ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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1- るاآتي れゅحヤعرف المصط:  
 .ااختاف   -أ  

                ゆ-  るヘالع . 
 . مヱボمれゅ الصحる النヘسيる( أ)استخヤص من النص  -2
 .بين كيف تسュヰ العヱボد التبرعيる في تحボيベ مュヱヰヘ الجسد الヱاحد داخل المجتمع المسュヤ( ゆ)انطاقゅ من النص -3
 :ヱالسヱヤكれゅ اآتيる مع التعヤيل قفبين مヱقポヘ من المヱا -4

 . الヤجヱء إلヴ المشعヱذين ヱالدجゅلين طヤبゅ لعاج بعض اأمراض النヘسيる -أ
ゆ-  عゅヘشرط لانت るمヱヤالمع るمن صح れالتثبュإعاゅعي الصحي بヱء الゅفي بن . 
 . ه تعゅلヴ إلヴأヱصヴ شخص بكل مゅله لمؤسسる خيريる تボربゅ  -ج

0-    るسبゅداء ا بمن るربゅلمي لمحゅالع ュヱز  لسيدااليゅヘヤعبر الت れبعゅت ،  るميヤة عヱند ュゅالع ヵير الرأヱلتن  れإجراءاゅم ب るئيゅقヱالسيدا داء نال، 
رأى البعض أن العاقる الجنسيる المحميる  حيث حد التヰجヱ ュالتعصゆ لヤرأヵ نتيجる لتبゅين المヱاقف ، إلヴفゅشتد النゅボش بين المتحヱゅرين ヱصل 

ゅقヱ ل إجراءゅحدئي فعヤر هذا الداء لゅمن انتش . 
 . حدد الضヱابط ヱالボيュ التヱاصヤيる التي تュ تغييبゅヰ في هذه الندヱة -أ               
             ゆ- ةヱصل في هذه الندゅبتدبير ااختاف الح るヤيヘابط كヱض るثاث ゆاكت  . 
 ؟ عزز جヱابポ بنص             من داء السيدالヤحد إجراء ヱقゅئي فعゅل بمゅذا تボنع من يرى أن العاقる الجنسيる المحميる  -ج             

 .منゅسゆ  شرعي   
 
 

 れゅ البكゅلヱريゅاامتحゅن الجヱヰي المヱحد امتحゅن
 ( るرة ااستدراكيヱز : الدヱليヱ2014ي ) 

 خゅص بゅلمترشحين الممدرسين     ـ المヱضヱع  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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 الصفحة

C : RS  1 
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ين  ):4(أ)  ⌒グَلや レ⊥وء  ゃ⌒ن  م   ヨت ْط  ヱ  ْم⊥ヰ⊥ْكر⌒  ق⊥ل⊥وب ⌒グ⌒ب ⌒ َّ  ْكر⌒ أ ل ⌒グ⌒ب ⌒ ゃ⌒ن   َّ  ヨت ْط ⊥ل⊥ボْل ⊥ゆو (20)  ين ⌒グَلや レ⊥وء   やم 
ل⊥و ⌒ヨ ع   ヱ ْや  مْ  ت⌒ ل⌒ح  صَ ل⊥ヰ وب ى ل⊥ヅ  ⊥ْسن ح⊥  ヱ   مゅ ゃ  ゆ(29)). ةケسوギلرعや 

 (ゆ ) 卯ول卯س雨ر 雨ال雨ه ق:«    ⊥ث ل レ⌒ين   م  ぽْم⌒ ⊥ヨْلや    ِْده⌒مや ヰ⌒مْ   ف⌒ي ت و  ⌒ヨ やح⊥ ت ر   ヱ   ْم⌒ヰ⌒ف⊥ヅゅ ت ع   ヱ   ⊥ث ل ギ⌒  م  س  や  やْلج   ク⌒ま  ⊥هレْ ى ل ه⊥ ع⊥ やْشت ك ى م⌒ やع   ギ ٌو تツْ
ヨَى やْلح⊥  ヱ ⌒ر ヰلَسゅ⌒ب ⌒ギ س  ゅئ⌒ر⊥ やْلج   .في صحيحهمسلم  أخرجه«س 
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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الع/ゅااقتص ュヱヤالتدبير عヱ د/ 

  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 

13.1 
 

 

   
 

          (ヱ في نظرة るسيゅاأس れゅボヤالمنط ュلاإسا لعل من أهゅالم ヴإل ュ،  هي :ヱ نهゅن ه سبحほد بゅボالمااعت ヱه ヴلゅتع ポلゅيボيボل الحゅمヤأن ،لヱ
ヴلゅل تعゅاستخاف ، قヱ るلゅكヱ るكيヤل مゅمヤن لゅاإنس るكيヤم :(ュُكヤجع ゅا مّمヱボヘأنヱ  ين فيهヘヤمستخ )(7دالحدي ).دゅボهذا ااعتヱ جزء من ヱه ヵيدة  الذボع

الذヱ ヵضع ضヱابط تضبط ممゅرسゅته في الكسゆ ، تعゅلヴ ه محكュヱ بإرادة فيمゅ يمポヤ من اأمヱالأن تصرف اإنسゅن  ،المسュヤ ينتج عنه 
ベゅヘاإنヱ... ) 

 بتصرف.11-11ص.لヤدكتヱر رفعれ السيد العヱضي -النظュゅ المゅلي -ااستثمゅر  -التヱزيع  -المرتكزاれ :اإسامي ااقتصゅد -24كتゆゅ اأمる العدد                        
 

 .لヤنص عنヱانゅ منゅسبゅ صغ  -1
 .فيه ゅمستخヱ ヘヤاإنسゅنヱن المゅل مゅل ه حدد من خال النص مゅيترتゆ عن ك -2
 . ااستخاف في المゅل طポ أربع ممゅرسれゅ مゅليる مخるヤ بمبدإاستحضر من محي  -.      

 
 

 
 

1- 4:(  ヱ  أ ب  ヱ ِل ْيه⌒ ل⌒ك⊥ ギ  و  ゅح⌒  ヨ⊥ヰレِْم ⊥س⊥ギ ポ   لس  ゅヨَت ر  ラ⌒ま   ラゅْ  م⌒ ل  ٌギل ه⊥  ك   ヱ ْラ⌒ْن ل ه⊥  ف إ ث ه⊥ ل ْم ي ك⊥ ⌒ケ  ヱ  ヱ ギٌ ل  ヱ ⊥ロや  ِمه⌒ ل⊥ ف   أ ب و 
 ⊥لث ل⊥ث  ْラ⌒ف إ   ラゅ ةٌف  ل ه⊥  ك  ギ⊥س⊥ ِمه⌒ ل⊥ ま⌒ْخو    .11.من やآية.やلレسゅء.(   لس 

 العゅصゆ بゅلغير      تصحيح الヘريض    る     : عرف مゅيヤي  -أ
     ゆ- إ ヴヤل عゅبمث れرث إئゆاأ ゅمع ゆالتعصيヱ رضヘلゅب. 
 .ヱشرヱط استحゅボقゅヰ لゅヰ اأュ فرヱضاستخرج من اآيる  -ج     

2-  れتركヱ امرأة れتゅج:مヱزゅ – أختين  ュتينأخ –أ  ゆابن  –أベيボش ュع. ゅقدره るترك れヘヤخヱ(00333)ュدره. ゅيزهヰف تجヤك
(2333) ュدين قيمته ،دره ゅヰيヤعヱ (0333) ュدره ، るخيري るلجمعي れصヱأ ゅكمゅヰقيمت るصيヱ(0333)ب ュدره. 

 .لحベヱボ المتعるボヤ بゅヰقュ بتصヘيる التركる من ا  -أ               
              ゆ- أنجز ュلدرهゅب るارث من التركヱ كل ゆمع تحديد نصي ゅيヤعم るريضヘال . 

 

 
                       れان أعدヱعن れتح ゅدفゅه ゅطゅنش ポقسم れゅعヱمجم : (ポظ صحتヘسبيل لح ポتヘع.) 

 .عرف بنヱع النشゅط المنجز -1
 :كتゆ تボريرا مختصرا يتضمن مゅ يほتي ا -2

 ط اأهدافゅة من هذا النشゅخヱالمت  . 
 ゅفي إمس るيヤعヘال ポزههمتゅنج . 
 れاإجراءا るظ الصحヘحヱ るヘالع ベيボلتح るيヤالعم . 

 
 



ゅريヱلゅالبك れゅنゅحد امتحヱي المヱヰن الجゅاامتح 
 ( 2014 يヱليヱز : ااستدراكيるالدヱرة ) 

 خゅص بゅلمترشحين الممدرسين     ـ  عنゅصر اإجゅبるـ 
 مدة اإنجゅز لـــالمعゅم ゅدةـــالم ポـゆ أヱ المسゅلـالشع ヱىـالمست

1 
ゅريヱلゅالبك ポヤمن س 

 るنيゅاإنس ュヱヤالعヱ ゆال/اآدا ュヱヤالع るتجريبي /
 るضيゅالري ュヱヤالتدبير /العヱ دゅااقتص ュヱヤ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 

13.1 
 

 
 

 (ن80: )اأヱل
 (8.0)...................................................................................................رلتبゅين في الرأヵ بين طرفين أヱ أكثهヱ ا: تعريف ااختاف -1
 るヘالع :ヤل るلゅل حヱحص ゅعم ゅヰس تمتنع بヘفعاان ヱن أゅا كヱ(8.0)............................................................................................يحل ق 
2-  るسيヘالن るالصح れゅمヱボن: مゅه  اإيمゅلح –ذكر ه  –بゅ(0..8)......................................................................................العمل الص 
النヘسي  ヱاأمن،اافراد،ヱضمゅن الحベ في العيش الكريュ  تسュヰ العヱボد التبرعيる في تحボيベ الجسد الヱاحد داخل المجتمع المسュヤ من خال ترسيخ التكゅمل ヱالتضゅمن بين -3

 ヱ......................................................................(1.0)التヱاد ヱالتراحュ اإخヱةヱااجتمゅعي ،ヱتヱボيる رヱابط 
 (1.0)...........................................................................................ثュ يعヤヤه بمゅ ينゅسゆ (ج-ゆ-أ)من السヱヤكれゅ  يحدد التヤميذ مヱقヘه -4
 ヱ................................................(81)المヱضヱعيる اإنصゅف –لヤحベ  عゅناإذ –الヤين في الخطゆゅ  -الヰدヱء: الボيュ المغيبる في هذه الندヱة: أ -0
ゆ :صل فゅابط لتدبير ااختاف الحヱةذه الندي هضヱ : مثل るميذ ثاثヤالت ゆس : يكتヘض  –ضبط النヱゅヘالت– ュ(0..8)........................التحكي 
 (1.0)............................................ثュ يعزز جヱابه بنص شرعي منゅسゆ اإقنゅعيヱظف التヤميذ مゅاكتسبه من قيュ في درس العるヘ في هذا : ج
 

 (ن83: )الثゅني
 (8.0)...................................................................................................................اإساボュيるボ مبدأ ااستخاف في المゅل في ح -1
2-  れゅيد تصرفボت ポعن ذل ゆنيترتゅاإنس  ゅكسب るابط الشرعيヱلضゅل بゅفي المゅقゅヘإنヱ...................................................................(81) 
3- ゆسゅمنヱ صحيح ゆاヱبل كل جボ(1.0)....................................................................................................................................ي 
 

 (80: )الثゅلث 
 (8.0).....................................................................................أقل عدد تخرج منه سュゅヰ الヱرثる صحيحるطゆヤ :تصحيح الヘريضる  -:أ -1
 (8.0).................................................................................هي كل أنثヴ ذاれ فرض لゅヰ أخ بنヘس درجتヱ ゅヰقヱة قرابتゅヰ: العゅصゆ بゅلغير -

ゆ :ل صحيحゅبل كل مثボ(8.0)................................................................................................................................................ي 
 (81)..........................اإخヱةمن  ヱجヱد فرع ヱارث أヱ  متعدد 6/1 -.خヱةاإعند عدヱ ュجヱد فرع ヱارث ヱانعداュ تعدد  3/1: حゅاれ ميراث ااュ : ج
2- るالترك るيヘتص :るصيヱالヱ الدينヱ يزヰ(8.0)     ....................................................................................................:استخاص التج     

20111  ( =0111  +4111  +2111  )-.0111 
ゆ- るريضヘ(82).................... ............................................................................................................................................:ال 

 

るرثヱال ュヰارث るريضヘل 6  أصل الヱ9 الع ュلدرهゅب るرثヱال ゆ20111/  9=  111. نصي 
 .* 111.=  9111درهم  . . 2/1 الزヱج 

ュن أゅ2* 111.=  6111درهم  2 2 1/. أخت 
 ゆن أゅ4*  111.=  12111درهم  4 4 2/. أخت 

ベيボش ュابن ع ゆصゅ1 1 1 ع 
  

 (ن84: )الرابع 
 (8.0).................................................................................................................................ع النشゅط المنجزヱيعرف التヤميذ بن -1
 (3.0).................................. 1.0اإجراءاれ  -ن  1المسゅهمる  –ن 1 اأهداف)  في السؤال  يكتゆ تボريرا مختصرا يتضمن العنゅصر المحددة  -2
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