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 الجهوي املوحد لنيل الامتحان 

 5102ليوز دورة يو  -البكالورياشهادة 

 :مدة إلانجاز ساعة ونصف

 :املعامل 2

ستدراكيالامتحان الا   

 

 
 

 ألاكاديمية الجهوية للتربية والتكوين
 لجهة الدار البيضاء الكبرى 

 

 املسلكالشعبة أو  الشعب جميع

  املادة            ربية إلاسالميةالت
 السنة ألاولى :املستوى 

 
        الوضعية الاختبارية

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ن 8................................................................................................الدروس النظرية :أوال

 ن0.........................انطالقا من الوضعية، وفي ضوء ما درسته أبرز العالقة بين الحوار البناء والتواصل املثمر -0

 ن0............................................................................................................................................................: عرف باملفهومين آلاتيين -ـ5

 الصحة النفسية   -ب               الاختالف - أ

 ن5... ..........................................................................:.................استدل على املضمونين التاليين بنصين شرعيين مناسبين  ـ3  

 إلايمان الصادق املقرون بالعمل الصالح من مظاهر الصحة النفسية - أ

 من مقتضيات إلايمان باهلل ورسوله إنفاق املال في سبيل هللا تعالى  - ب

 ثم حدد موقفك ممن يرى أن املعامالت املالية ال تحتاج إلى معرفة شرعية ـ     4 
 
 ن0.......................................جوابك لعل

 ن0.2.......من خالل ما تلقيت في درس ي العقود ميز بين الصحيح و الفاسد منها ، مع التعليل املناسب ، في الجدول  -2

 العقد
 حكمه الشرعي

 ال يجوز  /يجوز 
 التعليل

   أوقف شخص أرضا واشترط إرجاعها له بعد ثالث سنوات -0

 تحت التهديد وإلاكراه اضطر رجل لبيع سيارته بثمن زهيد -5

اتفق أحمد وعلي على ضم أموالهما لالتجار بها على أساس       -3

 اقتسام الربح بعد استخالص رأس املال

  

 :؛ فعلى املستوى الاجتماعي... تقوم الحياة إلانسانية على جملة من العالقات التفاعلية اجتماعيا واقتصاديا وثقافيا

فاألمر يستلزم تفقها في : أما اقتصاديا. حسن بغرض تحقيق تواصل مثمر فّعال لالختالفالبد من حوار بناء و تدبير 

ال يبع في سوقنا إال من تفقه في : "، قال عمر بن الخطاب هنع هللا يضر"عوضية كانت أم تبرعية"الدين وإملاما بأحكام العقود 

 .سنن الترمذي."  الدين

بيد أنه رغم العلم باألحكام الشرعية يبقى إلانسان، وتبقى إرادته الحرة هي قطب الرحى في إعمال وتفعيل مقتض ى  

تلك ألاحكام الدالة على حقيقة كونه مستخلفا في ألارض، مأمورا بعمارتها ، بما خصه هللا به من  ملكات وقدرات تميزه 

 والاطمئنان القلبي قال تعالى الصحة النفسيةتي تحقق له عن سائر املخلوقات ، فضال عن نعمة إلايمان ال

:(   

    
    

 )  52سورة الرعد آلاية 
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 ربية إلاسالميةالت: املادة

 . ورد في الوضعية أن هللا تعالى خص الانسان بملكات وقدرات تميزه عن سائر املخلوقات – 6
 
من  هنوهذا ما  يمك

 ن0.2..........................................................................لتسامي بها عن الفواحش واملحرماتضبط النفس وا

  .اثنين من وسائل أو أساليب تحقيق العفةأذكر  - أ

  .كيف يسهم خلق العفة في حفظ الصحة بين - ب

 ن3 ..........................................................................................التطبيقات: ثانيا  

 قال إلامام الرازي في تفسير قوله تعالى 

  
 ن0...............................................................................................................................القضية ألاساسية للنص حدد -0

 ن0............من النص ما يدل على الترابط  بين حقيقة التوحيد والتصرف الرشيد في املال استخلص -5

 ن0...................آثار التصرف الرشيد في املال في تحقيق التكافل و العدالة الاجتماعية أثرين من أذكر  -3

 ن4 ..... ......................................................................................األنشطة:ثالثا 

نظمت مؤسستك مجموعة من ألانشطة الثقافية والعلمية، فشاركت مع مجموعة من  في إطار ألانشطة املدرسية

 ."أهمية وفوائد بر الوالدين" زمالئك بتنظيم ندوة تحت عنوان

 .عن مجريات هذه الندوة ومحاورها والخالصات التي أسفرت عنها تقريرا وصفيا ال يتعدى ثمانية أسطر اكتب

 ن5...........................................................................................الفرائض:رابعا

درهم ضمنها أرض  202111ا أوال وقد خلف ألاب تركة قدرها مفي حادثة سير توفي أب وابنه ولم يعرف من مات منه 

درهم وقد أوص ى  2111درهم وعليه زكاة قدرها  31111درهم وعليه دين قدره   51111 كانت وديعة عنده قدرها

 وترك زوجتان وبنتان وأما وأختا شقيقة وأخا ألب وأخا ألم درهم 01111لجهة خيرية بمبلغ 

 .التركة من الحقوق املتعلقة بها قم بتصفية -أ 

    

    

     

    

      سورة

   78هود آلاية 

أصلواتك تأمرك أن : والتقدير...ترك البخس...التوحيد... فالقوم أنكروا على شعيب أمره بهذين النوعين من الطاعة...

هو ما كان يأمرهم به من ترك التطفيف والبخس والاقتناع و ...نترك عبادة ألاوثان، وتنهاك أن نفعل في أموالنا ما نشاء

 بتصرف  03/36التفسير الكبير لإلمام فخر الدين الرازي ..                              بالحالل القليل وأنه خير من الحرام الكثير
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 ربية إلاسالميةالت: املادة

 كل وارث نصيبه بالدرهم اعط –ب 
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