
 االمتحان الجهوي الموحد المتحانات البكالوريا
 ( 2014 يوليوز:  االستدراكيةالدورة ) 

 ـ الموضوع  ـ
 

   خاص بالمترشحين الممدرسين 

 مدة اإلنجاز لـــالمعام ادةـــالم كـب أو المسالـالشع وىـالمست

1 
 من سلك البكالوريا

/ ة العلوم التجريبي/اآلداب والعلوم اإلنسانية 
 /علوم االقتصاد والتدبير /العلوم الرياضية 

العلوم / العلوم والتكنولوجيات الكهربائية  
 الفنون التطبيقية/ والتكنولوجيات الميكانيكية 

التربية 
 اإلسالمية

2 
 ساعة ونصف

13.1 
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  :عرف المصطلحات اآلتية -1

 .االختالف   -أ  

 . العفة  -ب                

 . مقومات الصحة النفسية( أ)استخلص من النص  -2

 .بين كيف تسهم العقود التبرعية في تحقيق مفهوم الجسد الواحد داخل المجتمع المسلم( ب)انطالقا من النص -3

 :والسلوكات اآلتية مع التعليل قفبين موقفك من الموا -4

 . اللجوء إلى المشعوذين والدجالين طلبا لعالج بعض األمراض النفسية -أ

 . في بناء الوعي الصحي باإلعالمالتثبت من صحة المعلومة شرط لالنتفاع  -ب

 . هللا تعالى إلىأوصى شخص بكل ماله لمؤسسة خيرية تقربا  -ج

 ،السيدا داء نالوقائية م باإلجراءات  لتنوير الرأي العام ندوة علمية  ، تابعت عبر التلفاز  لسيدااليوم العالمي لمحاربة داء ا بمناسبة    -5

رأى البعض أن العالقة الجنسية المحمية  حيث حد التهجم والتعصب للرأي نتيجة لتباين المواقف ، إلىفاشتد النقاش بين المتحاورين وصل 

 . من انتشار هذا الداء للحدئي فعال إجراء وقا

 . حدد الضوابط والقيم التواصلية التي تم تغييبها في هذه الندوة -أ               

 .  اكتب ثالثة ضوابط كفيلة بتدبير االختالف الحاصل في هذه الندوة -ب             

 ؟ عزز جوابك بنص             من داء السيداللحد إجراء وقائي فعال بماذا تقنع من يرى أن العالقة الجنسية المحمية  -ج             

 .مناسب  شرعي   

 

 

 ات البكالوريااالمتحان الجهوي الموحد المتحان
 ( 2014يوليوز : الدورة االستدراكية ) 

 ـ الموضوع  ـ
 

   خاص بالمترشحين الممدرسين 

 مدة اإلنجاز المعامـــل المـــادة الشعـب أو المسالـك المستـوى

1 

 الصفحة

C : RS  1 

 

2 

الَِّذين  ):4(أ)  نُوء  ئِن  م  ت ْطم  ِ بِِذْكرِ  قُلُوبُهُمْ  و  ِ بِِذْكرِ أ ل  ّللَّ ئِن   ّللَّ الَِّذين  (82) وبُ ْلقُلُ ت ْطم  نُوء   ام 

ِملُو ع  ُحْسنُ  طُوب ى ل هُمْ  تِ لِح  صَّ ل  اْ و   الرعدسورة .((29)ب  ئ ام   و 

ث لُ    »:هللا قَالَ رَسُولُ ( ب)  ِهمْ    اْلُمْؤِمنِين   م  ادِّ اُحِمِهمْ   فِي ت و  ت ر  اطُفِِهمْ   و  ت ع  ث لُ   و  دِ  م  س  ا  اْلج  ى ل هُ عُ اْشت ك ى ِمْنهُ  إِذ  اع  ْضٌو ت د 

اْلُحمَّى ه ِر و  ِد بِالسَّ س  ائُِر اْلج   .في صحيحهمسلم  أخرجه«س 

 

2 

 الصفحة

C : RS  1 

 

2 
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1 
 من سلك البكالوريا

/ العلوم التجريبية /اآلداب والعلوم اإلنسانية 
 /د والتدبير علوم االقتصا/العلوم الرياضية 

العلوم / العلوم والتكنولوجيات الكهربائية  
 الفنون التطبيقية/ والتكنولوجيات الميكانيكية 

التربية 
 اإلسالمية

2 
 ساعة ونصف

13.1 

 

 

   
 

وأن ،للمال الحقيقيالك تعالى هو الماالعتقاد بأن هللا سبحانه و: هي  ،م إلى المالاإلسال لعل من أهم المنطلقات األساسية في نظرة و)          
عقيدة  الذي هو جزء من وهذا االعتقاد.( 7دالحدي)( مستخلفين فيه  وأنفقوا مّما جعلُكم): ملكية اإلنسان للمال ملكية وكالة واستخالف ، قال تعالى

الذي وضع ضوابط تضبط ممارساته في الكسب ، تعالى هللا محكوم بإرادة فيما يملك من األموالأن تصرف اإلنسان  ،المسلم ينتج عنه 
 ( ...واإلنفاق

 بتصرف.11-11ص.للدكتور رفعت السيد العوضي -النظام المالي -االستثمار  -التوزيع  -المرتكزات :اإلسالمي االقتصاد -82كتاب األمة العدد                        
 

 .للنص عنوانا مناسبا صغ  -1

 .فيه امستخلف واإلنسانون المال مال هللا حدد من خالل النص مايترتب عن ك -2

 . االستخالف في المال طك أربع ممارسات مالية مخلة بمبدإاستحضر من محي  -.      
 

 

 
 

ْيِه لُِكلِّ و  أل ب  و  ):4 -1 اِحد  و  ْنهُم  ُدسُ مِّ ك   لس  ات ر  ان   إِنْ  ِممَّ ل دٌ ل هُ  ك  ِرث هُ ل ْم ي ُكْن ل هُ  ف إِنْ و  و  ل ٌد و  اهُ و  هِ لُ ف   أ ب و   مِّ

 ُلث لُث  ْان   ف إِن ةٌف  ل هُ  ك  هِ لُ إِْخو  ُدسُ مِّ   .11.من اآلية.النساء.(   لس 

 العاصب بالغير      تصحيح الفريضة         : عرف مايلي  -أ
 .بالفرض والتعصيب معا األبرث إئت بمثال على إ -ب     
 .وشروط استحقاقها لها األم فروضاستخرج من اآلية  -ج     

كلف تجهيزها .درهم(00333)وخلفت تركة قدرها .عم شقيقابن  –ألب  تينأخ –ألم  أختين – ازوج:ماتت امرأة وتركت  -2

 .درهم (0333)بوصية قيمتهاكما أوصت لجمعية خيرية ، درهم (0333) وعليها دين قيمته ،درهم (2333)

 .لحقوق المتعلقة بهاقم بتصفية التركة من ا  -أ               
 . الفريضة عمليا مع تحديد نصيب كل وارث من التركة بالدرهم أنجز -ب              

 

 
 (.عفتك سبيل لحفظ صحتك) : مجموعات قسمك نشاطا هادفا تحت عنوان أعدت                       

 .عرف بنوع النشاط المنجز -1
 :كتب تقريرا مختصرا يتضمن ما يأتي ا -2

 المتوخاة من هذا النشاط األهداف  . 
 نجازههمتك الفعلية في إمسا . 
 العملية لتحقيق العفة وحفظ الصحة اإلجراءات . 
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