
   
 ألكاديمية الجهوية للتربية والتكوينا

 لجهة فاس بولمان

 2/1 الصفحـة يااالمتحان الجهوي الموحد للبكالور

 السنة األولى من سلك البكالوريـــا :المستوى
 الدورة االستدراكية

2112 
 المعامـل مدة اإلنجاز عناصر اإلجابةالتربية اإلسالمية     :المـادة

 2 س 13.1 جميع الشعب (:ة)الشعب

 

    أوال 

   السر في تحول الجدال إلى حوار هو حكمة الرسول  وقدرته على امتصاص

 ن57.0...............................................الغضب

   بين الحوار والجدل في كون الحوار يمتاز بجو هادئ يؤدي عادة إلى التفاهم ،بينما يتجلى الفرق
الجدال يتم في أجواء متوترة تفضي إلى الخصومة والنزاع 

....................................................................................................................
 ن 1...............

   اعتماد الوسائل –االعتراف بحق اآلخر في االختالف –التسامح مع المخالف -:من آداب االختالف
) قبول اآلخر   -التسامح –اإلنصاف –الحياء -(المنار)السلمية في التواصل مع اآلخر

 .ن570........................................................................................(..الرحاب

 
 ثانيا
   ما يجب على اإلعالم لتحقيق وعي صحي: 

  -أ  
....................................................................................................................

 ن  57.0.................

-  -ب  
....................................................................................................................

 ن 57.0...............
   يقدر األستاذ الجواب الصحيح

.................................................................................................................1
 ن
    
يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن } :قال تعالى  - أ 

أكرمكم عند هللا 
.............................................................................................................{أتقاكم

 ن 570...........................

منين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى ؤقل للم}:  قال تعالى  - ب 
                                  ن570.......................................{لهم

من فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ؤمن عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو م} - ج 
 ن570.....{ما كانوا يعملون

تطع فعليه بالصيام فإنه يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج ومن لم يس: )قال  - د 

 .ن570....(     .......له وجاء

 
 ثالثا
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   عقد عوضي هو
...............................................................................................................البيع

 ن570..........

   الصيغة الإليجاب  –المبيع والثمن : المعقود عليه  –البائع والمشتري : العاقدان
 ن57.0................................................والقبول
 

 العقد تعريفه
                                        ى وجه التأبيد  عل موت الموصيعقد تبرع بالعين ومنفعتها لجهة ما بعد 

 ن  570
 الوصية

عقد تبرع بمنفعة العين لجهة ما حال الحياة على وجه مؤقت مع استرداد مقدار العين من جنسها  
 ن570

 القرض

 
  رابعا
   

يترتب عن  اتباع هدى هللا انتفاء الضالل  - أ 
 ن570...................................................................................والشقاء

يترتب عن اإلعراض عن ذكر هللا المعيشة الضنكاء والعقوبة يوم  - ب 
 ن570.....................................................القيامة

   يقبل كل جواب
............................................................................................................صحيح

 ن 1............

   اإليمان الصادق والعمل :شروط الصحة النفسية التي اشترطها القرآن الكريم
 ن1.....................................................الصالح

 

يقدر األستاذ الجواب الصحيح    اخامس

 ن4..............................................................................................................
 
 

   
 ألكاديمية الجهوية للتربية والتكوينا

 لجهة فاس بولمان

 2/2 الصفحـة يااالمتحان الجهوي الموحد للبكالور

 البكالوريـــاالسنة األولى من سلك  :المستوى
 الدورة االستدراكية

2112 
 المعامـل مدة اإلنجاز عناصر اإلجابةالتربية اإلسالمية     :المـادة

 2 س 13.1 جميع الشعب (:ة)الشعب

 
 :  سادسا
   

هو  اآلية الوارث المتحدث عنه في ا  - أ 
 ن570............................................................................................الزوج

 :حاالته اإلرثية هي  - ب 
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عند انعدام الفرع 1/.                   

.......................................................................................................الوارث
 ن 57.0

وجود الفرع  عند4/1                   

.........................................................................................................الوارث
 ن57.0

سبب اإلرث في اآلية هو   - ج 
 ن570....................................................................................................الزوجية

هي الدين  اآليةالحقوق المتعلقة بالتركة في   - د 
 ن570............................................................................والوصية

 
   تصفية التركة من الحقوق المتعلقة بالتركة: 

 درهم 00444=(درهم0444+درهم0444﴿-درهم5555.

 

64000÷16=4000 16 8    x  .   

 1/8 { زوجة 1 1 4000
 زوجة | 1 4000

 1/2 بنت 4 8 32000

 ع { ابن ابن . 4 16000
 بنت ابن 1 2 8000

 ح اخ ش - - 

 ن570  ن1 ن570 ن1
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