
 ثسى هللا انشحًٍ انشحُى

  

االمتحان الجهىي المىحد للسىت األولى مه 

 سلك البكالىرٌا

(المترشحىن  الرسمٍىن  )   
2012دورة ٌىلٍىز   

(الدورة االستدراكٍت  )  

 
عناصر اإلجابة وسلم 

 التنقيط
 

1/2 

 المملكت المغربٍت

 
 وزارة التربٍت الىطىٍت

 األكادٌمٍت الجهىٌت للتربٍت والتكىٌه

 جهت العٍىن بىجدور الساقٍت الحمراء

  

  

  2:المعامل ساعة ونصف: مدة اإلنجاز التربية اإلسالمية:  المادة جميع الشعب األدبية والعلمية والتقنية: الشعبة

(ن8): الدروس  الىظرٌت:   أوال  

مبدأ االستخالف فً المال بمنظومته التشرٌعٌة المتكاملة ٌرشد التصرف فً الثروة المستخلف فٌها وفق نظام  – 1  

 االستخالف القائم على أساس الكفاٌة والتوزٌع العادل للثروات، فٌجعل الملكٌة الفردٌة فً خدمة المجتمع، وٌجعل التكافل 
 .( ن 1)  (كل ما ٌفٌد  ). االجتماعً واجبا شرعٌا كفائٌا على كل  من الفرد والجماعة،فٌختفً بذلك التفاوت الطبقً  

( ن 0.5) . (... تحصٌل الثواب– التقرب إلى هللا –تكفٌر الذنوب  ): المقصد العقدي التعبدي - أ–   2      

  ( ن 0.5 ) .(... إقامة مؤسسة تنموٌة ): المقصد التنموي -           

  ( ن 0.5 ) (... إعادة توزٌع الثروات والرفع من القدرة الشرائٌة للفئات الفقٌرة ): المقصد االقتصادي           - 

.( ن 2.25) :   بٌان الحكم الشرعً فً العقود التبرعٌة اآلتٌة– ب           

 

عدم /  الجواز –حكمها  التعليل
 الجواز

 العقود التبرعية

ألن الهبة عقد تبرع بعٌن ومنفعتها لجهة ما حال 

( ن 0.5 ). الحٌاة على وجه التأبٌد  

( ن0.25 )عدم الجواز     رجل وهب ملكا لجمعٌة خٌرٌة واشترط *  
.استمرار انتفاعه به وإشرافه علٌه  

ألن العارٌة عقد تبرع بمنفعة عٌن لجهة ما حال 
   (ن0. 5)الحٌاة على وجه مؤقت مع استرداد العٌن

( ن0.25 )الجواز          استعار أحمد كتابا من الخزانة المدرسٌة، ثم *  
رده دون أن ٌأخذ منه القٌم على الخزانة مقابال 

.  مادٌا  
  

ألن الوصٌة عقد تبرعً ال ٌكون لوارث لقوله 

  (ن0.5)" ال وصٌة لوارث: "صلى هللا علٌه وسلم

( ن0.25 )عدم الجواز     ماله بعد  ( 3/1)أوصى أب البنته بثلث  

.وفاته *  

ال ثعًم يمبثم الزسبو سثح، إر َمىو عهً دفع انًبنك جزءا يٍ يبنه نطشف ثبٌ َزبجش ثه عمذ يخبنطخ و:  هىانمشاض-   ج  

( ن 0.5) . يمبثم َسجخ يٍ انشثح َزفمبٌ عهُهب ثًىجت هزا انعمذ، وهى عمذ عىضٍ  

  ( ن 0.5) . إنزايٍ/ سضبئٍ / عىضٍ / غُش يمُذ ثزيٍ / اسزثًبسٌ  :خصائصه 

عمذ رجشع ثًُفعخ عٍُ نجهخ يب حبل انحُبح عهً وجه يؤلذ يع اسزشداد يمذاس انعٍُ يٍ جُسهب، وهى عمذ : هىانمشض  - 

  ( ن 0.5) .  رجشعٍ

  ( ن 0.5) . رىثُمٍ/ إنزايٍ / غُش َفعٍ / اخزُبسٌ  :خصائصه

فٍ : حصىل حبنخ نهُفس رًزُع ثهب عٍ غهجخ انشهىح عهُهب، فزكف عٍ يحبسو هللا عز وجم فٍ كم شٍء:  انعفخ هٍ–أ – 3

  .( ن 0.25) ... انًأكم وانًششة وانًهجس

.( ن 0.25) . انزعفف أو اإلعفبف وهى انزسبيٍ عٍ االسزجبثخ نهشغجبد وانشهىاد انذَُئخ انًُحطخ    -    

( ن 0.75)    ( مه الكتاب المدرسً 66ص  ) أ ًٍَ خهك انعفخ فٍ َفسٍ ثبالسزششبد ثبنمىاعذ انسجعخ – ب       
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( ن 3 ): التطبٍقاث:  ثاوٍا  
  

( ن1).ثسجت إخفبق اإلَسبٌ فٍ إشجبع حبجبره انشوحُخ، َزُجخ اَصشافه انًطهك إنً انحبجبد انًبدَخ : لتفسٍر ا– 1             

 ثئشجبع انحبجبد انشوحُخ دوٌ إغفبل انحبجبد         -   ثًشكزَخ اإلًَبٌ ثبهلل عز وجم:تتحقق الصحت الىفسٍت – 2       

( ن1) ..ثئعطبء األونىَخ نهصحخ انُفسُخ عهً انصحخ انجذَُخ   -                                             األخشي  

: يًب َأرٍأربع خطىاث ًَكٍ اخزُبس – 3         

 – المرونة فً مواجهة الواقع – الصبر عند الشدائد – الثبات والتوازن االنفعالً –تقوٌة الصلة باهلل عز وجل - 

            ( ن1) التوافق مع اآلخرٌن     –التوافق مع النفس 

  

  ن 4 ):األنشطة: ثالثا
 ورقة تقنٌة تحمل رسالة إعالمٌة مختصرة لتحسٌس المخاطبٌن بقضٌة من القضاٌا، وتتمٌز باختصارها   :المطوية هي –

( ن 1) .                   وسهولة تداولها  
 االتفاق على المواصفات الواجب توافرها فً –تحدٌد موضوع المطوٌة  – ( ن 1.5:  )   أ خطوات إعداد المطوية– 2 

التنسٌق والتعاون مع الجمعٌات المتخصصة فً -  تشكٌل فرق العمل تعنى بالجانب الفنً، التقنً، المضمون–المطوٌة 
 . تحدٌد لجنة لمتابعة اإلخراج والطبع–الموضوع 

 اإلخراج -  جمع المادة ووضع التصمٌم – مناقشة وتحدٌد موضوع المطوٌة –( ن 1.5:)  ب خطوات إنجاز المطوية –  

 . الطبع– التصحٌح والتعدٌل – والصور 
  ( ن 5 ):  الفرائض:رابعا

 .( ن لكل معطى 0.25  )          ( ن 1) :  الحقوق المتعلقة بالتركة   -1
 دهـ 30.000-  دهـ 1500=  دهـ 28500: .............               مؤونة التجهٌز- 
دهـ 28500- دهـ 4500= دهـ 24000: .........................              الدٌن- 

 دهـ x  24000 4/1=   دهـ 6000: .......................             الوصٌة- 

 دهـ    24000-  دهـ 6000=  دهـ 18000: ..........                   حقوق الورثة- 

  ( ن 1.5) تأصٌل الفرٌضة وإعطاء كل وارث نصٌبه بالدرهم   – 2

 دهـ   *  12   =  1500 دهـ      18000:نصٌب كل وارث بالدرهم أسهمهم أنصبتهم الورثة
 12 أصل الفريضة 6/1 أب

2 
2x  1500 دهـ3000=  دهـ  

  دهـ3000=  دهـ 2x  1500 2 6/1 أم 
  دهـ4500=  دهـ 3x  1500 3 4/1 زوج
  دهـ7500=  دهـ x 1500 5 5 ع ابن

 0 0 ح أخت ش
 

– 3– عند وجود فرع وارث أنثى(ع  + 6/1 )-2. -عند انعدام الفرع الوارث(ع )- 1: -حاالت إرث األب  –3        

  ( ن 0.75) .  عند وجود فرع وارث ذكر6/1
 عند وجود الفرع الوارث 6/1- 2- عند انعدام الفرع الوارث أو متعدد من اإلخوة 3/1-  1: -حاالت إرث األم         -  

 ( ن 0.5)  .و متعدد من اإلخوة

 وألبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد، فإن لم يكن له ولد وورثه" :  االستدالل على ذلك بقوله تعالى
 (0.25). 11اآلٌة  سورة النساء  "أبواه فألمه الثلث، فإن كان له إخوة فألمه السدس، من بعد وصية يوصي بها أودين

هو النقصان من أنصبة جمٌع الورثة بالتساوي بالزٌادة فً أصل : هو الزٌادة واالرتفاع، واصطالحا: العول لغة– 4       

 ( ن 0.25 ).  الفرٌضة

 ( ن 0.25. ) 10 – 9 – 8 – 7:   تعول إلى6*        ( ن0.75): األصول التً تعول هً   - 

 ( ن 0.25.  ) 17 – 15 – 13: تعول إلى12*                                                     

 ( ن 0.25   ) 27:  تعول إلى24 *                                                    


