
 
 

 
 

 

كاديمية الجهوية للتربية والتكوينألا  
 لجهة فاس بولمان

 االمتحان الموحد الجهوي لنيل شهادة
 نهاية السلك الثانوي اإلعدادي األصيل

 (الموضوع) الفقه والتوحيد: مادة

 2/2 1023/1021: السنة الدراسية
1023:دورة يونيو  

2: المعامل س 2: مدة اإلنجاز   

 ال                                 (:نقط01) :هــــالفق: أوال
        :قال تعالى في سورة المائدة        

         ﴿  
 

                                                                                                                  
﴾  

                                                                                        

                                                                                                                                                                                                                                        

 (98من اآلية )

  هل يجوز في كفارة اليمين أن يصوم من كان قادرا على اإلطعام أو الكسوة ؟ استدل على جوابك 

 .اآلية من    

 م الذي يقدم للمساكين في الكفارةحدد مقدار الطعا. 

 وة بالنسبة لكل من الرجل والمرأةبيّن كيف تكون الكس. 

 نوعها فيما يأتيل بسهم كل يمين بص  : 

 يمين اللغو                                      .الحلف على كذب متعّمد - أ

 يمين الغموس           .الحلف على ما يعتقده الحالف ثم يظهر خالفه-ب

 يمين الحنث                   .الحلف على الفعل مثل وهللا ألسافرّن غدا-ج

 بيّن حكم ما يأتي : 

 .     جال  للحرير والذهبلبس الر - أ 

  .لبس النساء للحرير والذهب -ب

 .ب والفضة بالنسبة للرجال والنساءاستعمال أواني الذه -ج

 (:نقط01) :التوحيد: ثانيا

  .62من اآلية ﴾                              ﴿ :يونسقال تعالى في سورة                            
 زيادة           -الحسنى : ــد ببيّن المقصو 

   أسماء هللا الحسنىاذكر أربعة من. 

  المناسبة من صفات هللا المستحيلةانقل الجدول التالي وضع مكان كل فراغ الصفة : 

 الصفة المستحيلة المقابلة لها الصفة الواجبة في حق هللا تعالى

 ـــــــــــــــــــدمالعــــــــــ الوجـــــــــــــــــــــــــــــود

 ................................................................................................. العلـــــــــــــــــــــــــــــــــم

 ................................................................................................. الحيـــــــــــــــــــــــــــــــاة

 ................................................................................................. السمــــــــــــــــــــــــــــــع

 ................................................................................................. البصــــــــــــــــــــــــــــــر

  بين أخالق النبي تمن القرآن  آيةاكتب. 
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ألكاديمية الجهوية للتربية والتكوينا  
 لجهة فاس بولمان

 االمتحان الموحد الجهوي لنيل شهادة
 نهاية السلك الثانوي اإلعدادي األصيل

 الفقه والتوحيد :مادة

 3102/3103: اسيةالسنة الدر
 3102: دورة يونيو 

 س 0: مدة اإلنجاز 0: المعامل
 العناصر

 (:نقط01) الفقه: أوال

 والدليل من النص قوله تعالى ال يجوز له ذلك ،﴿    

   ﴾...............................................................(1 ن) 

 (ن 1).أن يطعم عشرة مساكين كل مسكين مدا من قوت أهل البلد ويقوم مقام ذلك إشباعهم مرتين 

 وخمار يغطي رأسها جل ثوب ، وللمرأة ثوب يستر جسدهاللر ،................................................................................................................................................................ 

 (ن 4)
  

 يمين اللغو .                                     الحلف على كذب متعّمد -أ 

 يمين الغموس .          الحلف على ما يعتقده الحالف ثم يظهر خالفه-ب

 يمين الحنث            .       وهللا ألسافرّن غدا: الحلف على الفعل مثل-ج
                                                                                                                                                                                                                                                                                             

 (ن 2)  ...................................................................................................................................................................................................

   (اليجوز)حرام  -أ.   

 .(يجوز ) مباح  -ب     

 ................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ .حرام -ج     

 (ن 2)

 (:نقط01) :التوحيد: ثانيا

 - الجنة: الحسنى       . 

)  ..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................رؤية هللا تعالى: يــــــادةز -     

 (ن 2

 4)  ................................................................................................................................................................................................................................يذكر المترشح أربعة من أسماء هللا الحسنى 

 (ن
  

 الصفة المستحيلة المقابلة لها الصفة الواجبة في حق هللا تعالى

 العـــــــــــــــــــــــــــــدم الوجـــــــــــــــــــــــــــــود

 الجهل ـــــــــــــــــــمالعلــــــــــــــ

 الموت الحيـــــــــــــــــــــــــــــــاة

 الصمم السمــــــــــــــــــــــــــــــع

 العمى البصــــــــــــــــــــــــــــــر
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

 (ن 2) .................................... .....................................................................................................................

 يكتب المترشح قوله تعالى: ﴿   
  ﴾............................................................................................................................. 

 (ن 2)
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