
  
ألكاديمية الجهوية للتربية ا

 والتكوين
 لجهة فاس بولمان

 2/1 الصفحـة يااالمتحان الجهوي الموحد للبكالور

 2112الدورة العادية  السنة األولى من سلك البكالوريـــا :المستوى

 المعامـل اإلنجازمدة  (الموضـوع): التربية اإلسالمية     :المـادة

 2 س 13.1 جميع الشعب (:ة)الشعب

 ن2              :قال هللا تعالى  : أوال
 

 
 
   استخلص مضمونا عاما للنص. 
  استخرج من النص معيقين للتواصل. 
 ؟استعمله القرآن الكريم  لمخاطبة المنكرين آليات هللا أي نوع من أساليب الحوار 

 ن4   ثانيا
 

وأدوا إذا ، وأوفوا إذا وعدتم، ا حدثتم ذاصدقوا إ:  أنفسكم أضمن لكم الجنةاضمنوا لي ستا من   « قال صلى هللا عليه وسلم

 مسند اإلمام أحمد                              ». وكفوا أيديكم، وغضوا أبصاركم، واحفظوا فروجكم، ائتمنتم

  ستخرج من النص ما يأتي ا: 
 . اإلعالمقيم    - أ

   .العفة   قيم  –ب 
  لما سئلت عن سبب اعتناقها  -جمايما-  المليونير البريطانيأن بنت   67 : ص «المسلمون الجدد »  كتاب جاء في

 : وصدق هللا عز وجل إذ يقول)         البحث عن الراحة النفسية قادني إلى اعتناق اإلسالم: اإلسالم أجابت
 

 
 

 ? كيف كانت حياة جمايما قبل اعتناقها اإلسالم  - أ
 ?.شروط الصحة النفسية من خالل اآلية ما هي   - ب
    استدل بنصوص شرعية على ما يأتي: 

 .الغاية من التنوع البشري هو تحقيق التواصل بين الناس  -أ 
 .التسامح من آداب االختالف في اإلسالم  -ب 
 .الوقاية من  الوقوع في الفواحش أفضل من عالج آثارها   -جـ 

 ن  2  ثالثا 

 
األموال التي في أيديكم هي أموال هللا بخلقه وإنشائه لها ،وخولكم  االستمتاع بها وجعلكم خلفاء في  : قال الزمخشري

 . 76ص 4 الكشاف ج التصرف فيها ،فليست هي بأموالكم في الحقيقة ،وما أنتم فيها إال بمنزلة الوكالء والنواب
 

  كيف ينظر اإلسالم إلى ملكية المال انطالقا من النص؟ 
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 والتكوين
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 بوضع عالمة     ورقتك،   إمإل الجدول  بعد نقله إلى(x    )في المكان المناسب 

مع 
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مقدار 
 العين

مع 
استرداد 

 العين
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 ومنفعتها

العقود 
 التبرعية

 الهبة        

 الوقف         
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 ن.   رابعا
 

عبد هللا ابن األريقط ،وكان   هاديا  خريتا أي :روي أن النبي صلى هللا عليه وسلم استأجر رجال من بني الديل يقال له 
 .ماهرا 

 2122رقم الحديث  091: ص  2: صحيح البخاري ج

 
  ؟أي نوع من العقود يتضمنه الحديث  
    تحدث عن المقاصد التربوية للعقود العوضية. 
   أوضح حكم التصرفات اآلتية مع التعليل: 

 .منحت شركة عمالها مبلغا ماليا القتناء سكن بفائدة بسيطة   - أ 
 .وهب شخص منزال إلحدى الجمعيات الخيرية مشترطا احتفاظه بملكيته  -  ب
 .أوصت امرأة ألمها المحتاجة بثلث مالها   - ج

 

 ن  2      خامسا

 
اكتب   « تفاقم األمراض النفسية بالمغرب » ندوة استجوابية حول موضوع  إنجازشاركت مع ثلة من زمالء قسمك في 

  .والعالجباب الظاهرة وسبل الوقاية وأس اإلنجازمراحل نا بيأسطر م ثمانيةتقريرا ال يتعدى 
 

 ن 2               سادسا

 : قال تعالى 
 
 
   استخرج من اآلية خاصية من خصائص اإلرث في اإلسالم. 
 ؟. غيره عا لفرق بين العاصب بغيره والعاصب م ما 
    استدل بنص شرعي على ذلك .أصحاب الفروض مقدمون على العصبة. 
    يقول اإلمام مالك:   العمل في كل متوارثين هلكا بغرق أو غير ذلك إذا لم يعلم أيهما مات قبل صاحبه لم يرث 

 1240موطأ اإلمام مالك ،كتاب الفرائض الباب . أحدهما من صاحبه شيئا

 .حدد المانع من اإلرث المتحدث عنه في النص   -أ 
 ؟من هما الوارثان من الذكور اللذان يرثان بالفرض فقط   -ب 

   وعليه دين ثابت قدره  ادرهم 41111مخلفا تركة قدرها  ألبزوجة وبنتا وبنت ابن وأختا و أباهلك هالك وترك

 .درهم 111.درهم ومؤونة تجهيزه بلغت 2111

 .بعد تصفية التركةأصل الفريضة مبينا سهم كل وارث بالدرهم 
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