
 

             

 
 ألكاديمية الجهوية للتربية والتكوينا

 لجهة فاس بولمان

 1/2 الصفحـة االمتحان الجهوي الموحد للبكالوريا

 2014الدورة العادية  السنة األولى من سلك البكالوريـــا :المستوى
 المعامـل مدة اإلنجاز (الموضـوع)التربية اإلسالمية  :المـادة

 2 س 13.0 الشعبجميع  (:ة)الشعب
 

 (قطن . ) :أوال 

 (ن  3ي 
 :قال تعالى في سورة النحل    
 
  استخرج مضمون

 .                                                                                                       النص 
 ؟                   اذكر مستويات ـ مراتب ـ الصحة النفسية                                                                                       
  بين دور اإلعالم في التوعية الصحية                                                                                         . 
  على ماياتي استدل بنصوص شرعية:    

 .تحصين الفرد و المجتمع من الفاحشةأ ـ        
 . منهج اإلسالم لتدبير الغريزة الجنسية لدى الشبابب ـ     
  .  ج ـ غض البصر وحفظ الفرج    

                                                                          

 (نقط 5,2) ثانيا
 
ماال يعطي على    ياعائشة إن هللا رفيق يحب الرفق ويعطي على الرفق : " قال صلى هللا عليه وسلم عن عائشة رضي هللا عنها أن رسول هللا 

 .صحيح مسلم كتاب البر والصلة واآلداب باب فضل الرفق                                   "سواه العنف، وماال يعطي على ما

  
  استخرج من النص ما ياتي                      :                                                                                          

 :ضابطا للتواصل -     
 :معيقا للتواصل   -     

    اذكر قيم فعل المتواصل.                                                                                                                                  
                                                                                                ما الفرق بين االختالف والخالف ؟    

    اب مناسب يقبل كل جو) . لتفادي الخالف البد من اعتماد الحوار على أسس وضوابط ، اذكر اثنين منها. 

 (نقط 232) ثالثا
 

   قال تعالى في سورة المائدة                                        1من اآلية:                
  
 بين العقود العوضية والتبرعية ؟    قارن 
 باالستخالف في المال ؟ ماذا يقصد                                                                                   
  انقل الجدول اآلتي إلى ورقة تحريرك وامأله بما يناسب.  

                                                   

 تــعــريـــفـــها العـــقــــود

  الـــهـــبة

  الكــــراء
  الوصية

  اإلجــــارة
 
 
              

 
 للتربية والتكوين ألكاديمية الجهويةا

 لجهة فاس بولمان

 2/2 الصفحـة االمتحان الجهوي الموحد للبكالوريا

 2014الدورة العادية  السنة األولى من سلك البكالوريـــا :المستوى
 المعامـل مدة اإلنجاز (الموضـوع)التربية اإلسالمية  :المـادة

 2 س 13.0 جميع الشعب (:ة)الشعب

 (نقط .) رابعا
 

   :قال هللا تعالى في سورة النساء 
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أي عقد تشير إليه اآلية ؟                                                 
  مع التعليل  التصرفات اآلتيةبين حكم . 

 تصرف المكتري في العين المكتراة دون إذن صاحبهاأ ـ        
 ه فتنة وشهوةاالمتناع عن اكتساب المال الحالل باعتبارب ـ       

                                                                                                           أوقف رجل دارا للسكنى على الفقراء مشترطا استردادها عند الحاجةج ـ      
  بين الدور االجتماعي التكافلي للعقود التبرعية                   .                                                         

 (نقط 4) خامسا
 " .التحرش الجنسي : " شاركت مع ثلة من زمالء القسم في إعداد ندوة حول موضوع     

 :   ماياتي  اكتب تقريرا ال يتعدى ثمانية أسطر تضمنه ـ           
 .النشاط إنجاز أ ـ  مراحل          
 .أسباب الظاهرة وسبل الوقاية والعالج  ب ـ         

 (نقط 2 ) سادسا
 

 671 :قال تعالى في سورة النساء 
 
 

  استخرج من النص العبارات الدالة على أركان اإلرث                                   .                         
  بين سبب اإلرث في اآلية الكريمة                   .                                                      
 ؟أي نوع من األخوات تحدث عنه النص                                                          
 بم ترث كل من                                             :                                     

 .مع بنت اإلبن  األخت ألب –أ 
 .شقيقة الاألخت ألب مع األخت  -ب

 درهم وعليه دين ثابت 5111درهم وجهز ب010111وأخا ألم مخلفا تركة قدرها  رك زوجة وبنتا وبنت إبن وأختا شقيقةهلك هالك وت

 .درهم 0111قيمته

 قم بتصفية التركة  –أ        

 .ركةمن الت نصيب كل وارثمع بيان أصل الفريضة   -ب     
 

 
                                                    

 وهللا ولي التوفيق                                                               
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