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2007دورة یونیو  –جھة سوس ماسة درعة   - تصحیح  اإلمتحان  الجھوي  الموحد

أوال 
وقد . األسلوب الوصفي التصویري :األسلوب الحواري الذي استعملھ الرسول صلى اهللا علیھ وسلم في الحدیث أعاله ھو -1

.  أراد  من خاللھ الترغیب في ذكر اهللا تعالى 
حدیث بین طرفین یتم فیھ تداول الكالم بینھما في أمر ما في أجواء ھادئة بعیدة عن الخصومة الحوار شكل من أشكال ال -2

. والتعصب
. وطغیان أسلوب المنازعة والمعارضة والتعصب للرأي. وأما الجدل فیتسم بغلبة الشدة في الكالم

األسلوب االستداللي االستقرائي :  ةوفي السن.  ياألسلوب الحجاجي البرھان: من أسالیب الحوار في القران الكریم -3

4- 
مظاھر الجدلمظاھر الحوار

الرفق                      -
طلب الحق               -
حسن القول            -

التعصب - 
التوتر -
اإلعراض -

:ثانیا 

:عقد شركة القراض وأركانھ في المثال المذكور ھي: نوع ھدا العقد ھو -1 
محمد وعلي : وھما) الشریكان ( العاقدان  -1 
).استثمار المبلغ في التجارة + درھم  30000(المال والعمل : المعقود علیھ  -2 

.محمد وعلي ناإلیجاب والقبول من الشریكی: الصیغة -3         
.1سورة المائدة اآلیة   » بالعقود اأوفو ایا أیھا الدین امنو «:  قال تعالى   -2 
: خصائص عقود التبرع ھي  -3 

عقود اختیاریھ  -
عقود غیر نفعیة  -
عقود إلزامیة  –
عقود توثیقیة  –

. استرداد مقدار العین من جنسھا فیھ یتم :عقد القرض  -4
. استرداد العین نفسھا فیھ یتم:  عقد العاریة   

: ثالثا  

.المؤسسة التعلیمة  –مؤسسة المسجد  - ة مؤسسة األسر –:معنیة بالتوعیة الصحیةثالث مؤسسات  -1 
یشعر  حیث أساسیة لتحقیق ھده التوعیةاإلیمان یمثل دعامة  ألنقویة مثینة وعالقة اإلیمان بالتوعیة الصحیة عالقة  -2

،  الخبائث والمحرمات مسؤول أمام ربھ عن أفعالھ ، فیسلك الطریق المستقیم بما في دلك صیانة نفسھ عننھ اإلنسان بأ
.  وما شابھ دلك من األمور التي تجعل النفس تسلك طریق اإلنحراف  الشبھات والمھلكات عنوبالتالي ابتعاده 

:رابعا 

)وھو الزوج(الھالك : الموروث  -:أركان اإلرث في المثال أعاله ھي -1 
 –بنت االبن  –األخ ألب  –الجدة ألم  –الجدة ألب : الوارث -

. الزوجتین
.درھم  160000:الموروث وقدره ھي المبلغ المالي  :التركة -

. العمة فلیست بوارثة: ملحوظة   



www.Achamel.net                                  cours pratiques en ligne

ولكم نصف  ما ترك أزواجكم إن لم یكن لھن ولد فان كان لھن ولد «:  تعالى  قال :  میراث الزوجینى لعالدلیل القرآني  -2
ركتم إن لم یكن لكم ولد فان كان لكم ولد فلھن الثمن فلكم الربع مما تركن من بعد وصیة یوصین بھا أو دین ولھن الربع مما ت

.سورة النساء -- 12من اآلیة   »مما تركتم من بعد وصیة توصون بھا أو دین 
3- 

الوارث
نصیبھ 
من ا 
إلرث

أصل الفریضة
12: ھو 

تصحیح 
الفریضة

 :36
النصیب المستحق بالدرھم

x 9  =90000) 36 : 360000 (4/139زوجة 
x 6 =60000) 36 : 360000 (6/126أم 

x 19180000) 36 : 360000 (2/1618أخت الشقیقة 

أخ ألب -
أخت ألب  -

12ع     
1

) 360000: 36 (x 2 =20000
) 360000 : 36 (x 1 =10000


