
 االمتحان الجهوي الموحد المتحانات البكالوريا
 ( 2015يوليوز : الدورة االستدراكية ) 

 ـ عناصر اإلجابة  ـ
 

   خاص بالمترشحين الممدرسين 

 مدة اإلنجاز المعامـــل المـــادة الشعـب أو المسالـك المستـوى

1 
 من سلك البكالوريا

/ العلوم التجريبية /وم اإلنسانية اآلداب والعل
 /علوم االقتصاد والتدبير /العلوم الرياضية 

العلوم / العلوم والتكنولوجيات الكهربائية  
 الفنون التطبيقية/ والتكنولوجيات الميكانيكية 

التربية 
 اإلسالمية

2 
 ساعة ونصف

13.1 

 
 

 (ن80: )األول
 (ن8.0)............................ ......... ....................................... ............ ....... (يقبل كل جواب مناسب) ابا اإلعالم التلفزي وأثره على المشاهد سلبا وإيج -1

 (ن8.0) ...   ....... .......................... ......... ...................... ......   (يذكر المترشح ضابطين). اإلنصاف والموضوعية  -حسن القول     -الحكمة واللين   -2
 ( ن81) ........... ....   بأن االعالم ليس اجابيا كاه بل منه النافع والضار من رأي خالد مع التعليل المناسب نسبيا يبين المترشح موقفه الرافض  -3  

 ( ن81) ............. ................ ............................ ......... ............................ ......... ... .الحياء   -ترك الطعن والتجريح   -مع اآلخر   التسامح  -قبول اآلخر  -4

 (ن81)   .......................... ..................... ............................ ......... ....... .42 – 13ص: المنار         43 – 13ص : الرحاب –انظر التعريفين في الكتابين  -0

من )لقوله تعالى  يه من عوامل القلق والخوف واالضطراب ، ويمنحه التقوى واالستقامة،ويقمع ذاته ومحيطه ى يحقق للمؤمن الطمأنينة والنوافقباهلل تعال اإليمان -6

 ( ن1.0)  ............. ............... (لمن سورة النح 79يقبل كل نص شرعي مناسب مثل اآلية )( اآلية... عمل صالحا

 تأمين سالمة المجتمع، -هذيب النفسوت عراضاألحفظ  –زجر النفس عن المحرمات  –اجتناب الفواحش : العفة مثل  في اربعة أسطر آثار المترشح  يبرز  -9

 (  ن81) .............................. ................... .......................... ......... ............................ ............................ ......... .......... .اريوحمايته من االنه

 :الجدول -0
 (ن8.0)التعليل (ن8.0)حكمه (ن8.0)نوعه العقد

 مؤبد ألن الوقف غير جائز تبرعي               .ـ حبست امرأة أرضا لها على أيتام مدة خمس سنين

 ألنه باع ما اليملك   غير جائز  عوضي     .درهم 6888ـ باع شاب حاسوبا استعاره من صديقه ب 
 

 (ن83: )الثاني
 (ن8.0)   ..... ......... ............. ........................ ............................ ... (يقبل كل مضمون مناسب) الحث على توظيف المال في الفوز بنعيم اآلخرة  -1

 ( ن81)  ....... ......... ............... ................ .ه في محلهبأن يكسبه من حله وينفق وإنفاقهوذلك بااللتزام بالضوابط الشرعية لكسب المال  -2

اء المصالح العامة من انفاق على المحتاجين وقض...ل ما يفيد أن المال وسيلة لقضاء المصالح الفردية الضرورية من مأكل وملبسيبين موقفه الرافض معلال بك -3

 (  ن8.0) ............................ ......... ......... ............................ ......... ............................ ......... ..............   ....... .وفي وجوه الخير
 

 (80: )الثالث 
 (  ن8.0) . ............................ ......... ............................. ......... ............................ ......... ............................ ......... .....بال تقدير إرث : تعريف التعصيب  -أ -1

 (  ن8.90).... ... ..................  التعصيب عند وجود االبن  -ام االبن        عند التعدد مع انعد 3/2 -.          االبن وانعدامانفردت  إذا 2/1 -    -ب 

 (  ن8.90) ........ ......... (يقبل كل مثال صحيح)    (زوجا)توفي وترك : ج ( ابنا –ألم أخا )توفي وترك : ب(          بنتا – أبا)توفي وترك : ا   -ج
 ( ن8.0)  ................ ......... ................................................ ......... ............................ ......... ............................ ......... ................... .......تصفية التركةب -أ -2

00111  ( =0111 +2011+ 1011  +.111  )-01111 
 (ن130(                                                            )ن130)                                (ن130)                     (ن11)                                                                                                        

 00111/ 00= 11111 صيب الورثة بالدرهمن  00  التصحيح 12  أصل الفريضة ارثهم الورثة

 12* 1888=  12888درهم  12 . 0/1  ةزوج

 0* 1888=  0888درهم  0 2 0/1 أم

 24*  1888=  24888درهم  20 0 2/1   شقيقة أخت

  ألب خ أ
 ةصبع

 

  
1 
  

 2* 1888=  2888درهم  2

 1* 3888=  3888درهم  1 ألب أخت

 1* 3888=  3888درهم  1 خت ألبأ

 

 (ن84: )الرابع 
 . ن1.0أربعة أساليب -ن  1المساهمة  –ن 1األهداف  -ن 8.0تعريف الندوة  )في السؤال    يتضمن العناصر المحددة المترشح  تقريرا يكتب  -
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