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2007دورة یونیو  -الدار البیضاء الكبرى جھة  اإلمتحان الجھوي الموحد        
                                          

:أوال 

اإلعالم في التوعیة الصحیة  دورضعف :  النص یطرحھا التي شكالیةاإلتحدید  -1
: اآلتیین تعریف المفھومین – 2
 األنشطة التواصلیة واإلعالمیة من مجموعة لدى الناس عن طریق  خلق وعي صحي تھدف إلى: التوعیة الصحیة  

، كما تقوم بإطالع الناس الناس من مخاطر األوبئة واألمراض المحدقة باإلنسان  حذیرتحیث تقوم بالتحسیسیة والتربویة ، 
من عقیدة المجتمع و  تي ھي جزءلالوقایة احثھ على تربیة فئات المجتمع على القیم الصحیة و واقع الصحة بھدفعلى 
 .ثقافتھ

قة في صلة من رغبة صاد منبثقحواس التواصل في إرسال الخطاب وفي استقبالھ الاإلنسان ل ن یستعمھو ا: التواصل  -
.لوصول إلى المعرفة الحقة ل إیجابي یھدفیجابي وھو تفاعل إ عن طریق الفھم واإلفھام اآلخر واالتصال بھ

قیم حتكم الفعلقیم حتكم املقصدقیم حتكم النیة

إخالص التواصل هللا  -
حسن الظن بالناس  -

 ناستحقیق التعارف بین ال -
الحمیدة المتمثلة في الخیر  قیمالنشر -

 اهللا أرضوالسالم في 

.الصدق  -
.الحیاء  -

 : الصحیة مظھران من مظاھر عالقة التعاون بین المؤسستین اإلعالمیة و -4
 تنمیة  الثقافة الصحیة للمجتمعوإنعاش.
 تواصل بین أفراد المجتمعبدف ال إعالمیا یةئوالوقا الصحیة التعریف بالبرامج .

5- 

الدلیل الشرعي املناسباملضامني

-أ 
-ب 

 5النساء )  وال توتوا السفھاء أموالكم التي جعل اهللا لكم قیما( قال تعالي 
1المائدة )وا أوفوا بالعقودیا أیھا الدین امن(قال تعالي 

:إبداء الرأي  -6 

.ونیل رضاه وجھ اهللا تعالى  المتمثل ھنا في الوقف سوى تبرعھ وإحسانھ ھدف من وراء یال اتفق معھ ، الن المؤمن  -ا 
صاحب المال اتباع أوامر مستخلف فیھ وعلیھ فھو أما اهللا ، ھ بل ھومال ماللیس  حقیقةفي الال اتفق معھ ، الن المال  -ب 

.عز وجلاألصلي الذي ھو اهللا 

التطبیقات :ثانیا 

.تعالىسبحانھ واهللا  رجى من ورائھ رضا عمل یالمتمثل في الصدقة التبرع :القضیة األساسیة للنص القرآني -1 
.لھ وإذایتھ برعالمت ریم المن علىتح: التي تضمنتھ اآلیة الكریمة  الحكم الشرعي -2 
مبدأ  یخالف، وھ ال یلیق بولیس من أخالق المؤمن ا ذھ ، وھیؤذیمن یمن بعملھ الخیري على المتبرع لھ  :التعلیق -3 

. االستخالف

األنشطة :ثالثا 
ھ ، وكدلك إدراك أھمیة أسالیب و المسلم اإلنسان أھمیة الحوار في حیاة المتمثلة في یتضمن التقریرمحاور الندوة  یجب أن 

.یق قیمھ وآدابھالحوار وتطب
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:الفرائض  :رابعا 

: الحقوق المتعلقة بالتركة  استخرج من النص القرآني -1 
الدین   -
الوصیة  -
حق الورثة -
.الثلث أو السدس : حاالت نصیب األم  -2 
خوة إلوجود الفرع الوارث أو المتعدد من انظرا لحجب النقص من الثلث إلى السدس ھو نوع الحجب الذي لحقھا  -

درھم بعد تصفیة التركة من الحقوق المتعلقة   48000ھلك عن زوجتین وأم بنت وأخت شقیقة وترك   :انجاز المسالة -3 
.بھا

ه بالدرهم نصیب48فصححت إىل   242x24أصل الفریضة ارثهالوارث
1000 = 48 :48000

x 36000 = 1000 x 6 2 = 36 8/1زوجتان 
= 6/148أم  2 x 48000 = 1000 x 8
x 1224000 = 1000 x 24 2 = 2/11224بنت 

x 510000 = 1000 x 10 2 = 510عأخت ش 


