
 ゅريヱلゅالبك れゅنゅحد امتحヱالم ヵヱヰن الجゅاامتح 
 ( 2015 زيヱيヱل:  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

1 
ゅريヱلゅالبك ポヤمن س 

 るنيゅاإنس ュヱヤالعヱ ゆالتجريب/اآدا ュヱヤالع るي /
 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 
 

 6 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 إاقر  るضعيヱالるيميヱボي التヤي ゅعم ゆأج ュث: 

 

                                    .جゅヰ الヱضعيる التヱボيميる حدد اإشكゅليる التي تعゅل -1
             .اذكر اثنين منゅヰ :حヱاريる مヱボヘدة في تヱاصل خゅلد مع زميヤه ضヱابط   -2
                        .اإعاュ التヘヤزヵ  فيمن رأヵ خゅلد بين مヱقポヘ مع التعヤيل  -3
                                                                           نصحれ بゅヰ كا الطرفين؟ داゆ التي هي اآ فمゅ. تدخれヤ لحسュ ااختاف بين أحمد ヱخゅلد -4
0- るيميヱボالت るضعيヱاردة في الヱال  ュهيゅヘمن الم :(اصلヱالت- るالصحي るعيヱالت)،  ゅاصطاح ゅمヰعرف بكل من                                                        . 
ヱضح أهميる اإيمゅن بゅه تعゅلヴ في الヱقゅيる منゅヰ، معززا جヱابポ  بنص .المشゅهد عاميる الرديئる أمراضゅ نヘسيる لدىتヱلد البرامج اإ -6

 ゆسゅشرعي من                                                                                . 
 .                                                                                                          ヱالمجتمع الヘرد العるヘ في حヘظ أثرفي أربعる أسطر،  أبرز -9
0-  ヱهゅم るليゅالم れゅئزمن التصرفゅج  ヱه ゅمヱئزゅامإ. غير ج ゆسゅين ゅل اآتي بمヱالجد ポرقتヱ ヴه إلヤボبعد ن. 

 

 التعヤيل حكمه نヱعه العボد
 ゅامرأة أرض れمدة خمس سنينـ حبس ュゅأيت ヴヤع ゅヰل.                

 

------------------- 
 

------------------- 
 

---------------- 
ゆ هボره من صديゅاستع ゅبヱسゅح ゆゅع شゅ6888ـ ب ュدره.         

------------------- 
 

------------------- 
 

---------------- 
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إن اإعاュ التヘヤزヵ يبث قيمゅ : قゅل أحمد . عاュ التヘヤزヵ عヴヤ المشゅهدأثゅر أحمد مع زميヤه خゅلد نゅボشゅ حヱل تほثير اإ  
 るلصحゅالمضر ب ポاヰاستゅب ヵتغرヱ ،اانحرافヱ ترヱالتヱ لد العنفヱتヱ ،احشヱヘتزين ال ،るرديئ るاد إعاميヱعبر م るبيヤس

 .ヱتحرض عヴヤ الكسゆ الحراュ بدعヱى تحボيベ السعゅدة،
أداة لヤتثボيف  إن هذا اإعاュ الذヵ تحゅمれヤ عヤيه إيجゅبي كヤه، فベ :ヱヰ، قゅئاقゅطعه خゅلد، متヰمゅ إيゅه بゅلجヰل ヱاانغا   

 . ヱالترفيه، ヱالتヱعيる الصحيヱ るالتヱاصل

 



ゅحد امتحヱالم ヵヱヰن الجゅاامتحゅريヱلゅالبك れゅن 
 ( 2015 زيヱيヱل:  ااستدراكيるالدヱرة ) 

 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

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ااقتص/الع ュヱヤالتدبير عヱ دゅ/ 

  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 
 

 

 
 
 
 
 
 

 

1- るالكريم るيΔل ゅمゅع ゅنヱحدد مضم                                              . 
2-  ،るمن اآي ゅل؟كيف يمكن ترشانطاقゅمع الم ポヤمゅيد تع                       
.-   ポヘقヱم ゅد لذاته؟ مヱصボل هدف مゅيل، ممن يرى أن المヤمع التع          

 
1-   

 
 .عرف التعصيゆ اصطاحゅ - أ

ゆ -  ポلذل ゅヰقゅボط استحヱشرヱ れميراث البن れاゅح るاستخرج من اآي. 
 .زヱج ヱرث بゅلنصف -       جゆヱ أخ أュ مح -.   ヱ ゆرث بゅلヘرض ヱالتعصيゆ معゅ أ  -: ايれ بمثゅل لكل من  - ج

 

2-   ポترヱ شخص れゅم ( るجヱز–  ゅأم–  るボيボش ゅأخت–  ゆأ ゅأختين –أخ  ゆأ .) ゅقدره るف تركヤخヱ(68888 ) ゅヰمن ヴصヱأ ، ュدره
( 3888)بヤغヱ   れديعヱる . درهヱ ،(2088 )ュعヤيه دين بボيمる درهヱ(1088 )ュكヤف تجヰيزه ヱدفنه . درهぼ(0888 )ュسسる اجتمゅعيゆ  る لم

 ュدره.        
 

                                                            .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        .      

 
 

ゅشع れة تحヱند ポقسم れゅعヱمجم れمين ، نظمヤس المتعヱヘار في نヱالح ュيボل ゅر ترسيخ(: ュصゅالتخヱ جدلヤا ل ュهゅヘالتヱ ارヱحヤل ュنع).                                                   
 .في حيゅة الشبゆゅحヱار أربعる أسゅليゆ لتヘعيل آليる ال                                                                                 .إسゅヰمポ الヘعヤي في  ゅヰ                                                                          .اأهداف المتヱخゅة من  ゅヰ                                                                                 .التعريف بゅلندヱة   :                                                              اكتゆ تボريرا تتنヱゅل فيه مゅ يヤي  -
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 المゅل: مゅ آتポゅ ه -



ゅريヱلゅالبك れゅنゅحد امتحヱي المヱヰن الجゅاامتح 
 ( るرة ااستدراكيヱز : الدヱليヱ2015ي ) 

 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

1 
ゅريヱلゅالبك ポヤمن س 

ヤالعヱ ゆاآدا るنيゅاإنس ュヱ/ るالتجريبي ュヱヤالع /
 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
 (ن8.0)............................ ......... ....................................... ............ ....... (يボبل كل جヱاゆ منゅسゆ) ゅبゅ اإعاュ التヘヤزヱ ヵأثره عヴヤ المشゅهد سヤبヱ ゅإيج -1
 (ن8.0) ...   ....... .......................... ......... ...................... ......   (يذكر المترشح ضゅبطين). اإنصゅف ヱالمヱضヱعيる  -حسن الヱボل     -الحكمヱ るالヤين   -2
 ( ن81) ........... ....   بほن ااعاュ ليس اجゅبيゅ كゅه بل منه النゅفع ヱالضゅر من رأヵ خゅلد مع التعヤيل المنゅسゆ نسبيゅ يبين المترشح مヱقヘه الرافض  -3  

 ( ن81) ............. ................ ............................ ......... ............................ ......... ... .الحيゅء   -ترポ الطعن ヱالتجريح   -مع اآخر   التسゅمح  -قبヱل اآخر  -4
 (ن81)   .......................... ..................... ............................ ......... ....... .42 – 13ص: المنゅر         43 – 13ص : الرحゆゅ –انظر التعريヘين في الكتゅبين  -0
من )لヱボله تعゅلヴ  يه من عヱامل الヱ ベヤボالخヱف ヱااضطراヱ ، ゆيمنحه التヱボى ヱااستゅボمヱ،るيボمع ذاته ヱمحيطه ヴ يحベボ لヤمぼمن الطمほنينヱ るالنヱافベبゅه تعゅل اإيمゅن -6

ゅلحゅعمل ص ...るاآي )( るمثل اآي ゆسゅبل كل نص شرعي منボرة النح 79يヱلمن س) ............... .............  (ن1.0 ) 
 تほمين سامる المجتمع، -ヰذيゆ النヘسヱت عراضاأحヘظ  –زجر النヘس عن المحرمれゅ  –اجتنゆゅ الヱヘاحش : العるヘ مثل  في اربعる أسطر آثゅر المترشح  يبرز  -9

ヰيته من اانゅحمヱريゅ. .......... ......... ............................ ............................ ......... .......................... ................... .............................. (81ن  ) 
 :الجدヱل -0

 (ن8.0)التعヤيل (ن8.0)حكمه (ن8.0)نヱعه العボد
 مぼبد أن الヱقف غير جゅئز تبرعي               .ـ حبسれ امرأة أرضゅ لゅヰ عヴヤ أيتュゅ مدة خمس سنين

 ゆ هボره من صديゅاستع ゅبヱسゅح ゆゅع شゅ6888ـ ب ュضي     .درهヱئز  عゅغير ج   ポヤايم ゅع مゅأنه ب 
 

 (ن83: )الثゅني
 (ن8.0)   ..... ......... ............. ........................ ............................ ... (يボبل كل مضمヱن منゅسゆ) الحث عヴヤ تヱظيف المゅل في الヱヘز بنعيュ اآخرة  -1
 ( ن81)  ....... ......... ............... ................ .ه في محヤهبほن يكسبه من حヤه ヱينヱ ボヘإنゅヘقهヱذلポ بゅالتزاュ بゅلضヱابط الشرعيる لكسゆ المゅل  -2
ゅء المصゅلح العゅمる من انベゅヘ عヴヤ المحتゅجين ヱقض...ل مゅ يヘيد أن المゅل ヱسيるヤ لボضゅء المصゅلح الヘرديる الضرヱريる من مほكل ヱمヤبسيبين مヱقヘه الرافض معヤا بك -3

 (  ن8.0) ............................ ......... ......... ............................ ......... ............................ ......... ..............   ....... .ヱفي ヱجヱه الخير
 

 (80: )الثゅلث 
 (  ن8.0) . ............................ ......... ............................. ......... ............................ ......... ............................ ......... .....با تボدير إرث : تعريف التعصيゆ  -أ -1
 ゆ-    - 2/1 إذا  れردヘانュانعداヱ اابن        عند التعدد مع انعد 3/2 -.          اابن ュد اابن  -اヱجヱ عند ゆ(  ن8.90).... ... ..................  التعصي 

 (  ن8.90) ........ ......... (يボبل كل مثゅل صحيح)    (زヱجゅ)تヱفي ヱترポ : ج ( ابنゅ –أュ أخゅ )تヱفي ヱترゆ : ポ(          بنتゅ – أبゅ)تヱفي ヱترポ : ا   -ج
 ( ن8.0)  ................ ......... ................................................ ......... ............................ ......... ............................ ......... ................... .......تصヘيる التركるب -أ -2

00111  ( =0111 +2011+ 1011  +.111  )-01111 
 (ن130(                                                            )ن130)                                (ن130)                     (ن11)                                                                                                        

るرثヱال ュヰارث るريضヘن  00  التصحيح 12  أصل الュلدرهゅب るرثヱال ゆ00111/ 00= 11111 صي 
 12* 1888=  12888درهる  0/1 . 12  ュزヱج

ュ0 2 0/1 أ  ュ0* 1888=  0888دره 
れأخ るボيボ20 0 2/1   ش  ュ24*  1888=  24888دره 

  أゆ خ أ
 るصبع

 

  
1 
  

2  ュ2* 1888=  2888دره 
れأخ ゆ1 أ  ュ1* 3888=  3888دره 

 1* 3888=  3888درهュ  1 خれ أゆأ
 

 (ن84: )الرابع 
-  ゆريرا يكتボصر المحددة المترشح  تゅال    يتضمن العنぼة  )في السヱن 1اأهداف  -ن 8.0تعريف الند–  るهمゅن  1المس- ゆليゅأس るن1.0أربع . 
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