
 

 

 

 
ألكاديمية الجهوية للتربية والتكوينا  

 لجهة فاس بولمان

 االمتحان الموحد الجهوي لنيل شهادة
 نهاية السلك الثانوي اإلعدادي

( الرسميونالمترشحون )  
التربية اإلسالمية: مادة  

1023/1021: السنة الدراسية  
 1023يونيو : دورة

 س2: مدة اإلنجاز 1: المعامل

 الموضوع
  :قال تعالى في سورة الفتح     :أوال

         ﴿                                                                                                                ﴾ 
 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

 عذابا أليما  ﴿: واصل بالكتابة إلى قوله تعالى﴾. 
 أظفركم عليهم -. ببطن مكة -: اشرح. 

 (ن 4) ..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................استخرج مضمونا مناسبا للنص 
 ُر إِلَى ُصَوِرُكْم َوأَْمَوالُِكْم، َولَِكْن يَْنظُُر إِلَىيَْنظُ  هللاَ لَ  إِن   »: قَاَل َرُسوُل هللاِ : ، قَالَ  َعْن أَبِي هَُرْيَرةَ        :ثانيا
 .صحيح مسلم، كتاب البر والصلة واآلداب«قُلُوبُِكْم َوأَْعَمالُِكمْ                 

 
 المستفاد من الحديث الشريف حدد. 

 (ن  2) ..............................................................................................................................................................؟اهتم اإلسالم بجمال الباطن أكثر من اهتمامه بجمال الظاهر لم 

ِ : لَ اَداَم ْبَن َمْعِد يَكِرَب، قَ اْلِمقْ َعِن          :ثالثا ا َدَ َما َملَ »: يَقُولُ  َسِمْعُت َرُسول هللا   ِمْن بَْطٍن، َحْسبُ  ِميٌّ ِوَعاًء َشر ً
، لُقَْيَماٌت يُقِمْ ــَدمِ اآل                   «اِم، َوثُلٌُث لِلش َراِب، َوثُلٌُث لِلن فَسِ ــهُ، فَثُلٌُث لِلط عَ ــي  نَْفسُ ــَدمِ اآلَن ُصْلبَهُ، فَإِْن َغلَبَِت ــيِّ

                                                                                                                       
 سنن ابن ماجة كتاب األطعمة   
 

 ين من خالل الحديثبين توجيهين صحي. 
 (ن ..3) ...................................................................................................................................................................................يتسبب اإلفراط في األكل في عدة أمراض، اذكر أهمها 

  :رابعا
 .اإلمارة صحيح مسلم، كتاب« َمْن فَاَرَق اْلَجَماَعةَ ِشْبًرا، فََماَت، فَِميتَةٌ َجاِهلِي ةٌ ... »: قَاَل َرُسوُل هللاِ             

 
  
   اذكر مقتضيين من مقتضيات البيعة. 
  من ينوب عن األمة في تنصيب أمير المؤمنين؟ 
 امل الجدول بما يناسب بعد نقله إلى ورقة تحريرك: 

 الجهة المسؤولة عنها أصحابها الحقوق
 رب العمل .......................................................................................... األجرة

 .......................................................................................... المعاق اإلدماج في المجتمع والرعاية

 .......................................................................................... رب العمل إتقان العمل

 (ن3 ).......................................................................................................................................................................................................................                                                                                                                                                                                                                                               

  :خامسا
 مجلة حائطية قصد التوعية والتواصل، وعالج بعض الظواهر عينك النادي الثقافي مشرفا على إصدار               

 .المخلة بالذوق والمنافية للخالق العامة داخل مؤسستك معتمدا في ذلك على وسائل إعالميــة أخــرى             
 .األخبار قبل نشرها استقاءعتمادها في فما هي الشروط الواجب ا             
 :تأمل الوضعية وأجب عما يلي             

 الواجب اعتمادها في نقل الخبرشروط حدد ال. 
 اذكر وسائل التواصل األخرى التي اعتمدتها لنقل األخبار. 

 (ن 4.5)...........................................................نبه زمالءك إلى بعض الظواهر المخلة بالذوق السليم واألخالق العامة داخل مؤسستك 

ِ : ، قَالَ  َعْن ُمَعاِذ ْبِن َجبَلٍ    :ساساد  اْلبََراَز فِي اْلَمَواِرِد، َوقَاِرَعِة الطَِّريِق،: ثَةَ ِعَن الثَّلَ اتَّقُوا اْلَملَ  »: قَاَل َرُسوُل هللا 
 .بي داود، كتاب الطهارةسنن أ«َوالظِّلِّ               

 
 

 

  ؟     حكم الشرع اإلسالمي في تلويث البيئةما 
  لماذا لعن النبي ملوث البيئة؟ 

 (ن 3)............................................................................................................................................................................................................................................................................................استدل بآية قرَنية تنهى عن التلوث 
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