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 الامتحان الجهوي املوحد لنيل 

 5102دورة يونيو  -البكالورياشهادة 

 :إلانجاز مدة فونصساعة 

 :املعامل 5

الرئيس ي املـــــــــــــــــــــوضـــــــــــــــــــــــوع  

 ألاكاديمية الجهوية للتربية والتكوين
 لجهة الدار البيضاء الكبرى 

 

 الشعبة أو املسلك جميع الشعب

 :املادة التربية الاسالمية
 السنة ألاولى :املستوى 

        الوضعية الاختبارية

  

 ن8............................................................................................الدروس النظرية: أوال

 :تية ثم أجب عن ألاسئلة آلا ،تأمل الوضعية الاختبارية        

   ن0.................................................................جوابك من تصرفاته مدعماحالة عبد هللا النفسية،  صف -0

ليستعيد توازنه  وبم تنصحه؟ بماذا تواسيهلو كنت مكانه . نس ي عمر أن يواس ي صديقه، واكتفى بالعتاب -5

 ن0..........................................................................................................................................النفس ي؟

شرعي  نصب مستدال ،ه القضيةمن هذ أبرز موقفك .اختلف عمر وعبد الرزاق في قضية التصرف في املال -3

 ن5...........................................................................................................................................مناسب

 ن0....................................في أسلوب عبد الرزاق وهو يخاطب عمرو أسسه غابت بعض ضوابط الحوار  -4

    ضابطين من هذه الضوابط أذكر –أ 

 بين الغاية والوسيلة في الحوار والتواصلميز  –ب 

 :الرزاق مواساة صديقهما عبد هللا الذي يمر بظروف صعبة، فذهبا إلى متجره قرر عمر وعبد

 أراك حزينا مضطربا؟ ،مابك يا عبد هللا: عمر

أنا في غاية اليأس والقنوط، . تجارتي في تدهور مستمر،وأوالدي يكلفونني من النفقات ما ال أطيق :عبد هللا

 .وأفكار مظلمة تسيطر علي، وال أعرف كيف أتخلص منها

  )ال حول وال قوة إال باهلل  :عمر

   ) 
تلتزم ضوابط  الو ، تسرع في عقد الصفقاتوم ،مسرف  يا عبد هللا أنت رجل                                             52سورة ألانفال 

 .التصرف في املالالشرع في 

فضال عن كونه لم  إنه محتاج إلى دعمك ال إلى عتابك،: رفقا بالرجل يا عمر: مقاطعا -بنبرة حادة -:عبد الرزاق

وهو حر في التصرف فيه، أال تعلم يا  مالهيرتكب مخالفة شرعية مادام يؤدي زكاة ماله وضريبة تجارته، واملال 

 :قوله تعالى ، منها ؟فضولي أن هللا تعالى نسب املال إلى صاحبه ومكتسبه في مواضع كثيرة
 (    

     )  2 سورة النساء اآلية 

  .لصالةلا بنا إلى املسجد إن الانسان مستخلف في املال ال حر فيه، هي   ،سامحك هللا يا عبد الرزاق: عمر

 .وم، سأصلي بمفردي في متجري مإني مغ :عبدهللا
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 التربية إلاسالمية: املادة

 حدد القاعدة التي يقوم عليها مبدأ الاستخالف في. أن الانسان مستخلف في املال ال حر فيه قول عمر ورد في  - 2

 ن1.2............................................................................................سالمياملال في التصور إلا 

 ن5.2.........................................................................، للعقود التبرعية و العوضية خصائص و مقاصد -6

 .تعبئة الجدول أسفله باملناسب أتمم -أ 

 بنص شرعي مناسب على كتابة العقود استدل –ب

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

 "  : قال القرطبي في معرض  تفسير  قوله  تعالى

    
    

 " من تاقت نفسه إلى النكاح فإن وجد الطول ....) 52سورة النور آلاية

ول فعليه باالستعفاف ما أمكن ولو بالصوم، فإن الصوم له وجاء كما 
َّ
فاملستحب له أن يتزوج وإن لم يجد الط

الجامع ألحكام القرآن لإلمام                                                                                                                (جاء في الخبر الصحيح

 05/060القرطبي 

 ن0.....................................................................................................الحكم الشرعي لآلية استخلص – 0

    ن0.......الحنيف الغريزة الجنسية كيف دّبر الشرع بين في ضوء فهمك للنص واعتمادا على ما درسته ، – 5 

  ن0......................................................................وجاء  -مفهوم املصطلحين آلاتيين  الاستعفاف  حدد – 3

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

أكتب تقريرا وصفيا ملجريات هذا . يةحأنجزت مع زمالء فصلك نشاطا مرتبطا بدرس إلاعالم والتوعية الص

تحديد نوع النشاط وموضوعه،أهم املحاور وخطوات : أسطر، تركز فيه على ما يلي 2النشاط في حدود 

 .از،و أهم التوصياتالانج

 ن5...................................................................................................الفرائض:رابعا
و خلفت تركة  ،و عما شقيقا  ،و أختا شقيقة  ،و أخا ألم  ،و ثالث بنات  ،توفيت جارتكم وتركت زوجا و أما 

درهم ،  وعليها  3111د رهم ملؤسسة خيرية، و جّهزت ب  01111درهم، و أوصت بمبلغ ألف  05111مالية قدرها 

  .درهم 01111درهم، و عندها وديعة لجارتها بقيمة  01111دين قدره 

 .مع مراعاة الترتيب الشرعي هاالتركة باستخراج الحقوق املتعلقة ب قم بتصفية -أ   

 .بالدرهممحددا نصيب كل وارث  أنجز الفريضة-ب    

 

 نوع العقد   خصائصه  مقاصده

 -أ
 -ب

 -أ
 -ب

 العقد التبرعي

 -أ
 -ب

 -أ
 -ب

 العقد العوضي
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 التربية إلاسالمية: املادة

 تنقل الجداول إلى ورقة التحرير          : ملحوظة
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