
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 

 

 

 

 

 

 2 المعامــــــل  التربية اإلسالمية المادة األولى من سلك البكالـــــوريا المستــوى  

 ساعة ونصف مدة اإلنجاز جميع الشعب  المسلك أو (ة)الشعب

 

 .تراعى مضامين اإلجابات ال حرفيتها:   ملحوظة    

 : أوال  

 ن 5.0 ...ض نفسي وهو نوع من الفساد يصيب النفس جمع مر:  األمراض النفسية -1

ما عظم قبحه من األقوال  : الفواحش -ن    5.0...ما يفيد توكيل هللا اإلنسان ليتصرف في المال نيابة عنه بمقتضى شرعه :االستخالف    - 

 ن 5,0    ...واألفعال

 مرا طبيعياأ أصبحالغش لم يعد حراما ،بل  -  .ش في االمتحانإمكانية معالجة الخوف والقلق بالغ - :األفكار المخالفة للشرع  -  -2

 ن 5.0     ...اعتبار جواب األب جوابا منطقيا  -

فيتوكل   ، ألنه يقوي الصلة باهلل ويكسب صاحبه الثقة بالنفس وغيرهما  االمتحان من قلق وتوتر ما يسببه  يعالج اإليمان أن  : ما يفيد   -3

 ن 5. ..طمئن قلبه ويزول خوفهوبهذا ي ، الخير والشر بيده أنو يعلم وه، على هللا ويفوض أمره له 

  :قال تعالى : الدليل  -4

   ن 2      -       7/ الحديد 

وتوجيه ميوالته ، فيصبح اإلنسان أقدر على التحكم في نفسه وشهواته  ،  وينمي ملكة الصبر والتحمل أن الصوم يقوي اإلرادة : كل ما يفيد  -5

 ن 5   ...وأهوائه وإخضاعها لضوابط الشرع 

  ن 5 (يكتفى بفائدتين ...) حماية األعراض واألموال  –نيل رضى هللا وثوابه  –لوقاية من األمراض العضوية والنفسية ا: من فوائد العفة  -6

 : ثانيا     

 ن  5.0.  تسامح المسلمين مع غيرهم واضطهاد الغير لهم: اإلشكالية  –5

 ن  5.0.   غير المسلمين في بالد اإلسالم: األقليات غير المسلمة     -  ما يفيد حسن معاملة الغير: التسامح  –2

من واستقرار وحرية عيش غير المسلمين في أ –... تجاور الجوامع والكنائس -: بالتسامح، ومن مظاهرهمت معاملة المسلمين لغيرهم اتس –3

 ن 5   ... بالبالد اإلسالمية 

ي الذلة والخوف ، عنيالتنازل عنها بحال  ،والتسامح مع غير المسلمين ال  تابثة ال يجوزباطلة ، ألن قيم اإلسالم  أن هذه الدعوى :ما يفيد  – 4

 ن5  ...عامل وتحمل اإلذاية مع القدرة على ردها بل يعني حسن الت

    .ن5:اللغة واألسلوب  -ن 5، النتائج ن 5:   اإلعدادظروف   -ن  5:  والمحاور الموضوعأهمية  : يراعى في التقرير                : ثالثا 

 ن  5     .األم واألب والزوج والزوجة واالبن والبنت: لورثة الذين ال يلحقهم حجب إسقاط هم ا – 5     :رابعا

2 -  :                                                      

 ن 5: تحديد األسهم  درهم  502555/  44= 4555 44  2×  24 

 ن  5: التأصيل 

 ن 5: التصحيح 

 ن5:صيب بالدرهمالن

 

 زوجة  
4/5 3 

 4555×  3=   درهم  52555 3

 4555×  3=  درهم   52555 3 زوجة

  4555×  4=   درهم  32555 4 4 6/5أما                 

  4555×  24= درهم  06555 24 52  2/5بنتا                

  4555×   55= درهم  45555 55 0 أختا شقيقة        ع

 5 5 5 أختا ألب           ح 

 5 5 5 أختا ألم             ح
 

عناصر 
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 امتحانات البكالوريا

 املوحد الجهوياالمتحان 
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