
 االمتحان الجهوي الموحد المتحانات البكالوريا
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 ـ  عناصر اإلجابةـ 
 

   خاص بالمترشحين الممدرسين 

 مدة اإلنجاز لـــالمعام ادةـــالم كـب أو المسالـالشع وىـالمست

1 
 من سلك البكالوريا

/ ية العلوم التجريب/اآلداب والعلوم اإلنسانية 
 /علوم االقتصاد والتدبير /العلوم الرياضية 

العلوم / العلوم والتكنولوجيات الكهربائية  
 الفنون التطبيقية/ والتكنولوجيات الميكانيكية 

التربية 
 اإلسالمية

2 
 ساعة ونصف

13.1 

 

 (ن80: )األول 
 (8.0)...…ما حول أمر ما،في أجواء هادئة بعيدة عن التعصبشكل من أشكال الحديث بين طرفين ،يتم فيه تداول الكالم بينه هو: الحوار  -1
 (8.0)...............هللا وطلبا لمرضاته إلىمجانا بدون مقابل ،تقربا  اإلنسانجميع المعامالت المالية واالحسانية التي يجريها  هو:العقد التبرعي -
 (0..8).....................................................................هي أحسن المجادلة بالتي-ةنوالموعظة الحس الحكمة:مرتكزات الحوار البناء -2
 (8.0.................................................)........................................مستخلف فيه مجرد واإلنسانالمال مال هللا :للمال اإلسالميالتصور  -3
من خالل االلتزام باآلداب الشرعية كغض البصر وحفظ الفرج وتجنب  تحصين الذاتي واالجتماعي الشرعيفي صون المجتمع من الفواحش عن طريق ال تسهم العفة -4

 (81)...........................................................................................الخلوة بغير المحارم واالبتعاد عن التبرج
 (0..8)......................توزيع الثروات ومنع تجمعها في أيد قليلة، وتعميم نفعها على جميع أفراد المجتمع  إعادة:المقصد االقتصادي للوصية  -0

 (0..8)......................العامة بين المسلمين األخوةتحقيق التكافل االجتماعي وتقوية الروابط األسرية،ودعم : المقصد االجتماعي  -

 (8.0).................................................................................................يبيعه غير مأذون فيه شرعا كسب هذا الرجل حرام ألن ما: أ -6
 (0..8)........................................................................................................................................يقبل كل استدالل مناسب: ب   
تصحيح السلوك  -المشاركة االيجابية في الحمالت التحسيسية الصحية -.الصحي المتعددة وانتقاؤها اإلعالماالنفتاح على مصادر -:المناسبة مثل األساليبتقبل كل : ج    

دروس ومحاضرات في التوعية  بإلقاءالقيام بواجب النصيحة  -بأخذ العبرة من الغير الصحي والوقائي
 (82).........................................................................................................................................................................الصحية

 

 (ن83: )الثاني
 (8.0)........................................................................................................يةسوالصحة النف اإليمان: القضية التي يعالجها النص  -1 
 واإلحساس اإللهيةفق االجتماعي للفرد من خالل الشعور بالتكريم والمساندة باهلل يحقق التوافق الداخلي والتوا اإليمانأكد النص على هذه األهمية ألن  -2

 (81)............................................................................................................................................بالسكينة
يقوي جانبه النفسي،ويغلبه على كل األمراض النفسية والبدنية ويصبره أمام  هللا بسائر الطاعات ،ويبتعد عن المعاصي مما إلىب هذا تصرف خاطئ ،ألن المؤمن يتقر -3

 (1.0)......................................................................................................................ضغوطات الحياة
 

 (ن80: )لثالثا
 (0..8)......................................................ابن العم لألب محجوب -الشقيقة عصبة واألختاألخ  –الزوجتين الربع : الفريضة مصححة: أ -1
 (8.0)...........................................................................من سورة النساء 1.6من اآلية (...رجاال ونساء إخوةن كانوا وإ):قال هللا تعالى -ب
 (0..8)................................................................إسقاط/حجب حرمان: نوع الحجب  –ابن العم لألب :المحجوب –األخ الشقيق :الحاجب  -ج

                     (8.0)  ............................................................................................................................: التجهيز والدين :تصفية التركة : أ  -2
02111 ( =.111+2111 )– 00111 

 02111 - 0111=  0111.  :        الصافي                                             02111  0/1=  0111الوصية      -

  (2.0) ................................................................................................................................................................. الفريضة: ب

 36888/  36=  1888ثة بالدرهم نصيب الور 36تصحيح الفريضة  12أصل الفريضة ارثهم الورثة

 9* 1111=  9111 درهم 9 . 0/1 الزوجة 

 0* 1111=  0111 درهم 0 2 0/1 بجدة أل

 12*  1111=  12111 درهم 12 0 1/. اخوة ألم 3

 9*  1111=  9111 درهم 9 . عاصب ابن أخ شقيق

 

 (80..............................................................................................)............يعرف التلميذ نوع النشاط المنجز: أ (    ن84: )الرابع 

 (3.0... ......................).( ن1.0الحلول   -ن  81المساهمة الفعلية   -ن 81 األهداف) في السؤال  يكتب التلميذ عناصر التقرير المحددة: ب    
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