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 االمتحبن الجهىي المىحد

 جهت دكبلت عبدة

2008دورة يونيو  

 

 

 :أجب عه أسئلت المىاضيع اآلتيت 

: الووضوع األول 

 
: قاه اهلل سثؽأّ

 
آيُىا تاهلل وسسىنه وأَفقىا يًا جعهكى يستخهفيٍ فيه، فانزيٍ آيُىا يُكى )

. 7:س٘سج اىؽذٝذ ، اٟٝح (وأَفقىا نهى أجش كثيش
 

 :تذتش اآليح انكشيًح ثى أجة
  

. ٍسرخيفِٞ فٞٔ  -أّفق٘ا  : اششغ ؼسة سٞاق اٟٝح -1

 

. ؼذد ٍضَُ٘ األٍشِٝ اى٘اسدِٝ فٜ اٟٝح -2

 

. إُ ٍثذأ االسرخالف فٜ اىَاه ٝؼطٜ ٍفٍٖ٘ا ٍرَٞضا ىيَينٞح فٜ اإلسالً -3

. ٗضػ رىل  -  
 

. اإلظاسج -اىؼاسٝح  -اى٘قف  -اىقشع : ٍِ اىؼق٘د اىَششٗػح فٜ اإلسالً -4

 
. ٍٞض ٍِ تْٖٞا ٍا ٕ٘ ػقذ ػ٘ضٜ ٍٗا ٕ٘ ػقذ ذثشػٜ -أ  
 
 :طو تسٌٖ تِٞ اىؼقذ ٍٗفٍٖ٘ٔ -ب  

 العقد
 مفهىمه

  

 عقد تبرع بمنفعت عيه لجهت مب حبل الحيبة على وجه مؤقت مع استرداد مقدار العيه مه جنسهب       الوقف

ة مب حبل الحيبة على وجه التأبيدعقد تبرع بمنفعت عيه لجه       العاريت  

 عقد تبرع بمنفعت عيه لجهت مب حبل الحيبة على وجه مؤقت مع استرداد العيه       القرض

. اذكر مقصديه مه المقبصد الشرعيت للعقىد العىضيت  -ج
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: الووضوع الزاني
 

قٞقٞا أُ اىرذخِٞ ٝشنو خطشا غ 2006 أمذخ دساسح ؼ٘ه اىرذخِٞ أّعضخ تاىَغشب سْح  
 60فٜ اىَائح ٍِ اىَغاستح ٝسرٖينُ٘ اىسعائش، ٗأمصش ٍِ  18ػيٚ اىظؽح، إر أُ أمصش ٍِ 

سْح، ٗأُ ٍؼذه اىسِ ىذٙ  39ٗ  20فٜ اىَائح ٍِ اىَذخِْٞ ذرشاٗغ أػَاسٌٕ ٍا تِٞ 
سْح، فٜ ؼِٞ أُ األشخاص اىَؼشضِٞ ىيرذخِٞ غٞش اىَثاشش ٝظو إىٚ  17.6اىَذخِْٞ ٕ٘ 

 .فٜ اىَائح 41.7
 

ٍاٛ  30قرطف ٍِ ميَح تَْاسثح االّطالقح اىشسَٞح ىثشّاٍط ٍؽاستح اىرذخِٞ؛ اىشتاط فٜ ً
. MAP، ّقال ػِ ٗماىح اىَغشب اىؼشتٜ ىألّثاء 2007

  

 :ذَؼِ ٕزٓ اىشساىح اإلػالٍٞح شٌ أظة ػَا ٝأذٜ
 

. ؼذد قاػذذِٞ ذ٘اطيٞرِٞ ذساػذاّل ػيٚ االسرفادج ٍِ اإلػالً فٜ تْاء ٗػٞل اىظؽٜ -1

 

. اقرشغ خط٘ذِٞ ػَيٞرِٞ ذسَٖاُ فٜ ٍؽاستح اىرذخِٞ تاىَؤسسح اىرؼيَٞٞح -2

 

. اىؼَو اىظاىػ اىَقشُٗ تاإلَٝاُ ٝنسة اإلّساُ طؽح ّفسٞح سيَٞح -3

 
. أمذ ٕزٓ اىؽقٞقح تْض قشآّٜ  -   
 

. ٍٞض فَٞا ٝيٜ تِٞ شَشاخ اىؼفح ٗٗسائو ذؽقٞقٖا -4

 
. داب اىششػٞحاىرؽظِٞ اىششػٜ تاىرضاً األؼناً ٗاٟ -أ   
. ؼشاسح اىفضٞيح فٜ اىَعرَغ -ب   
. ذعْة اىفشاؽ ٗاإلمصاس ٍِ اىظٞاً -ض   
  

 روراث العفت وسائل ححقيق العفت

  

  

  

: ذرضَِ مو آٝح ٍِ اٟٝرِٞ اٟذٞرِٞ قاػذج ٍِ ق٘اػذ ذذتٞش االخرالف -5

 
. اسرخشظَٖا  -  
 

ضشاء وانكاظًيٍ انغيظ وانعافيٍ انزيٍ يُفقىٌ في انسشاء وال>> : ق٘ىٔ ذؼاىٚ -أ    
. 134آه ػَشاُ  <<عٍ انُاس

 
ويٍ انُاس يٍ يجادل في اهلل تغيش عهى وال هذي وال كتاب >> : ق٘ىٔ ذؼاىٚ -ب    

. 8اىؽط  <<يُيش
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 :الووضوع الزالذ 

: فٜ اىعذٗه أسفئ -ٍا ٝيٜ  -طْف  -1 

. اىنفش  - اىْسة    - اىقرو اىؼَذ  -ٍ٘خ اىَ٘سٗز   -     
  

 شروط اإلرد أسباب اإلرد هوانع اإلرد

  

  

  

  

أىف  540، ٗخيفد ذشمح قذسٕا أخىيٍ ألوٗ أختيٍ شقيقتيٍٗ صوج ذ٘فٞد اٍشأج ػِ -2

. دسٌٕ
 
: أّعض ٕزٓ اىَسأىح ٍشاػٞا اىَشاؼو اٟذٞح  -1-2   
 

. ذؽذٝذ ّظٞة مو ٗاسز -أ        
. ذأطٞو اىفشٝضح -ب       
. اى٘اسد فٖٞا تٞاُ اىؼ٘ه -ض        
. ذؽذٝذ ؼظ مو ٗاسز ٍِ اىرشمح تاىذسٌٕ -د        

 
. اسرذه ػيٚ ؼاىح ٍٞشاز األخِ٘ٝ ىألً فٜ ٕزٓ اىَسأىح تْض قشآّٜ -2-2   
 

ٍغ شخظٞح  نُذوج استجىاتيح شاسمد ٍغ ٍعَ٘ػح ٍِ ذالٍٞز قسَل فٜ اإلػذاد -3

: ػيَٞح، فٜ ٍ٘ض٘ع
 

 ".االختالف تيٍ انُاس أهًيح انحىاس وقيًته في تذتيش"        
 

. ؼذد ٕذفِٞ ٍِ إٔذاف ٕزٓ اىْذٗج -أ    
 
 .ضغ ذظََٞا ْٝاسة ٍ٘ض٘ع ٕزا اىْشاط -ب   

 

 

  

 عنبصر اإلجببت

 االمتحبن الجهىي المىحد

 جهت دكبلت عبدة



 

www.lycee.un.ma   

 

 

2008دورة يونيو  

 

 

  

 :الووضوع األول 

. ٍِ اإلّفاق ٕٗ٘ تزه اىَاه فٜ أٗظٔ اىخٞش  :أَفقىا  -- 1
.  ّ٘اتا ٗٗمالء : يستخهفيٍ فيه  -    

 
. ٗظ٘ب اإلَٝاُ تاهلل ٗسس٘ىٔ: األٍش األٗه  --2

. ٗظ٘ب اإلّفاق ٍِ ٍاه اهلل اىزٛ ظؼيْا ٍسرخيفِٞ فٞٔ: األٍش اىصاّٜ  -   
 
اىرَيل ، ؼٞس ٝشفغ ٝذ ٝؼطٜ ٍثذأ االسرخالف فٜ اىَاه دالىح ٍرَٞضج ىَؼْٚ اىَينٞح ٗ -3

اإلّساُ، ٗٝعشدٓ ٍِ اىرَيل اىؽقٞقٜ، ٗٝؼرثشٓ ٗمٞال ٍٗسرخيفا، ٗٝؼرثش اىَاه اىزٛ فٜ 
. ؼ٘صذٔ فٜ ؼنٌ اى٘دٝؼح ٗاىؼاسٝح

 
4-  
 -أ  

 العقود الخبرعيت العقود العوضيت

العبريت  -الىقف  -القرض  اإلجبرة . 

 
  -ب  

 العقد
 مفهىمه

  

فعت عيه لجهت مب حبل الحيبة على وجه مؤقت مع استرداد مقدار العيه مه جنسهبعقد تبرع بمه       الوقف  

 عقد تبرع بمنفعت عيه لجهت مب حبل الحيبة على وجه التأبيد       العاريت

 عقد تبرع بمنفعت عيه لجهت مب حبل الحيبة على وجه مؤقت مع استرداد العيه       القرض

. ٍقاطذ ذَْ٘ٝح  -ٍقاطذ اقرظادٝح  -ٍقاطذ ؼق٘قٞح  -ج ٍقاطذ ذْظَٜٞ -ٍقاطذ ششػٞح   --ض
 
. ٍقظذاُ: اىَطي٘ب*    
 

  

: الووضوع الزاني
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اّرقاء ٍظادس  -االّفراغ ػيٚ ٍظادس اإلػالً اىظؽٜ اىَرؼذدج   -:انقاعذتاٌ انتىاصهيتاٌ- 1

ٝح فٜ اىَشاسمح اإلٝعاب -ذؽيٞو اىَؼشفح اىظؽٞح ٗإخضاػٖا ىيرَؽٞض  -اىَؼشفح اى٘قائٞح 
اىقٞاً ت٘اظة اىْظٞؽح   -ذظؽٞػ اىسي٘ك اىظؽٜ ٗاى٘قائٜ  -األّشطح اىرؽسٞسٞح اىظؽٞح 

. ٗذثْٜ قضاٝا اىر٘ػٞح اىظؽٞح
 

. قاػذذاُ: اىَطي٘ب
 

. اقرشاغ خط٘ذِٞ ػَيٞرِٞ ذسَٖاُ فٜ ٍؽاستح اىرذخِٞ تاىَؤسسح اىرؼيَٞٞح -2

 .يقثم كم جىاب يحقق انًطهىب                     
       

. اىؼَو اىظاىػ اىَقشُٗ تاإلَٝاُ ٝنسة اإلّساُ طؽح ّفسٞح سيَٞح -3

 
ٍِ ػَو طاىؽا ٍِ رمش أٗ أّصٚ ٕٗ٘ ٍؤٍِ فيْؽْٞٞٔ ؼٞاج طٞثح :" اىْض اىقشآّٜ   -   

 .97اىْؽو " ٗىْعضٌْٖٝ أظشٌٕ تأؼسِ ٍا ماّ٘ا ٝؼَيُ٘
 

4-  

ةروراث العف                   وسائل ححقيق العفت              

اىرؽظِٞ اىششػٜ تاىرضاً  -أ  
 .األؼناً ٗاٟداب اىششػٞح

ذعْة اىفشاؽ ٗاإلمصاس ٍِ  -ض 
 .اىظٞاً

ؼشاسح اىفضٞيح فٜ اىَعرَغ -ب . 

5-  

 قىاعد تدبير االختالف اآليت

ق٘ىٔ ذؼاىٚ -أ انزيٍ يُفقىٌ في  >> :
انسشاء وانضشاء وانكاظًيٍ انغيظ 
آه ػَشاُ  <<وانعافيٍ عٍ انُاس
134. 

  

بط النفسض  

ق٘ىٔ ذؼاىٚ -ب    ويٍ انُاس يٍ  >> :
يجادل في اهلل تغيش عهى وال هذي 
8اىؽط  <<وال كتاب يُيش . 
  

 العلن بووضوع االخخالف

 :الووضوع الزالذ 

 1-  



 

www.lycee.un.ma   

 

 شروط اإلرد أسباب اإلرد هوانع اإلرد

 .اىنفش  -
    اىقرو اىؼَذ - 

 اىْسة   -

  
 ٍ٘خ اىَ٘سٗز - 

أىف  540، ٗخيفد ذشمح قذسٕا أخىيٍ ألوٗ أختيٍ شقيقتيٍٗ صوج ذ٘فٞد اٍشأج ػِ -2

. دسٌٕ
 
   1-2 -
  

 درهم 540.000 9 6    

 درهم 180.000 3 3 زوس 1/2

2/3 
 درهم 120.000 2 2 أخج شقيقت

 درهم 120.000 2 2 أخج شقيقت

1/3 
 درهم 60.000 1 1 أخ ألم

 درهم 60.000 1 1 أخ ألم

 
 .12:اىْساء<< فإٌ كاَىا أكثش يٍ رنك فهى ششكاء في انثهث...>>:قاه ذؼاىٚ -2-2   
 

3- 
. ذشسٞخ قٌٞ اىؽ٘اس ٗاىر٘اطو  --أ    

. االسرعاتح اىؼَيٞح ىقٌٞ اىؽ٘اس ٗأدتٞاذٔ  -      
 

     . يقثم كم هذف يُاسة نًىضىع انُشاط              

 
: ْٝثغٜ أُ ٝشَو اىرظٌَٞ ػيٚ ٍا ٝيٜ -ب   
 

. ػذاد اىفنشٛ ٗاىرقْٜخطح اإل  -      
. خط٘اخ اىرْفٞز اىفنشٛ ٗاىرقْٜ  -      
. ٍشاؼو اإلّعاص  -      

 
 .يشاعً في انجىاب وضىح انتصًيى ويُاسثته نهًطهىب           

 

http://irth.jeeran.com 

http://irth.jeeran.com/

