
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 2: المعامل ساعة ونصف: مدة اإلنجاز التربـــــــــية اإلســــــــــالمية المادة

 جميع الشعب  ةالشعب  المستوى
 

 .تراعى مضامين اإلجابات ال حرفيتها : ملحوظة 

  : أوال

 : المفاهيم

...../ الحرة بإرادتههي عقود تنظم المعامالت المالية اإلحسانية غير العوضية التي يجريها المتبرع  :  العقود التبرعيةـ  1 

           ن 1      ...يعطيه اإلنسان مجانا بدون مقابل كالهبة والحبس والعارية واإلسكان والمنحة كل ما

           ن 1            .إعطاء مال آلخر ليتاجر به مقابل اقتسام الربح بينهما حسب االتفاق:  القراض

خالقية ألواالهتمام بالقيم االثاني الداعي الى العفة يدل على انحياز التلميذ للموقف  ما   : تحديد الموقف من النقاشـ   2

           ن 1   .سالم تحصين الفرد والمجتمع من الشرور واآلثامإلتبارها الوسيلة التي أناط بها اوالدينية باع

عفوا عن نساء الناس تعف نساؤكم وبروا آباءكم تبركم )  : كل دليل مناسب مثل قوله :  ـ الدليل الشرعي من السنة 3

    أخرجه الحاكم في المستدرك.(....بناؤكم، ومن اتاه أخوه متنصالأ

علنوا يا معشر المهاجرين خمس إذا ابتليتم بهن وأعوذ باهلل أن تدركوهن لم تظهر الفاحشة في قوم قط حتى ي)   :   و قولهأ

           ن 2.       خرحه ابن ماجه في سننهأ( …بها إال فشا فيهم الطاعون

ليس فيه تجريح وال  لآلخر،، يستمع فيه كل طرف ئالدائر بين الطرفين حوار وليس جدال ألنه دار في جو هاد ـ النقاش 4

 ن1.  يعتمد الحجة والدليل،  مقاطعة

 ن1 ...ثم يردها دون زيادةعشرة آالف درهم يستفيد منها سنة  ن يدفع االول للثاني كأ: مثال القرضـ  5

حسب  ن يدفع األول عشرين الف درهم للثاني يستثمرها في تجارة على ان يقتسما االرباح بينهما كأ: مثال للقراض  

 ن1 ...اتفاقهما

 : ثانيا

 ن 5.5 ...ألخذ العبر القرآن ولينظر بعمق في آياته  فليتأمل:  القرآن الكريم فليتدبر ـ1          

المتضمنة لتوجيهات الشرع في المجال المالي ـ تذكر  تذكر الموت ـ تدبر آيات القرآن: طالقا من  النص ناأنواع عالج البخل    -2

 ن 1.5. فضل هللا على اإلنسان ونعمه التي ال تعد وال تحصى 

      ن 1.  يراعى مدى استجماع الخالصة  لألفكار األساسية في النص  - 3

   : ثالثا
 ن 5,5: محاور   ةثالث  

 ن 1,5أهم المالحظات  +مراحل االنجاز   

 ن 1: أبرز الفوائد المستفادة  
 ن 1:  سالمة اللغة واألسلوب  

  : رابعا

 ن 1 .االبنشقيق لحجبه بابن الخ ابن األـ  كافر لمانع الكفرالبن اال:  مع التعليلفي الحالة المذكورة الذي ال يرث ـ 1           

 درهم 02777تركة قدرها  أخا ألم، و ابن ابن ـ بنت ابن ـ جدا ألب ـ جدة ألم ـ زوجة ـ : توفي رجل وترك ـ   2
                                         3 

 ن1: حاالت الورثة   1555= 22/ 22555 22 24 

 ن1: التأصيل 

 ن1: التصحيح 

 ن1: بالدرهم  الورثة أنصبة

 0555= 0×1555 50 3 زوجة       8/1

 12555=  12×  1555 12 4 جدا ألب     6/1

 12555=  12×  1555 12 4 جدة ألم       6/1

 ع       ابن ابن
13 

26 1555×26 =26555 

 13555=  13×1555 13 ع       بنت ابن

 55 55 5 ح         أخا ألم 
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 امتحانات البكالوريا

 االمتحان اجلهوي املوحد

 3102يونيو :  الدورة العادية 
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