
 

 

األكاديمية الجهوية للتربية و   

                                                                                                  التكوين                                                                                                                      

لجهة العيون بوجدور الساقية  

 الحمراء
 

 االمتحان الجهوي الموحد لنيل شهادة البكالوريا 
  4102: الدورة العادية 

  رسميون/ السنة األولى  
 

 اإلجابة وسلم التنقيطدليل 
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 رمز المادة 011
  التربية االسالمية
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 المعامل 1

 

األدبية و العلمية و التقنيةالشعب   

 
الشعبة أو 

 المسلك
 

 

 

 بسم هللا الرحمن الرحيم

 (ن  8)  .....................................................................................الدروس النظرية:  أوال

 والشكر بالصبر الفرح والحزن وما عالقة ما يصيبه من  ه دون غيره؟دوح لهولماذا   كلها خير عليه؟ تصرفات المؤمن وأمورهلماذا  ( :كل ما يفيد):  االشكالية. 1

 (ن 130)........ ...............................................................................................................................................؟

 (1310لكل مفردة )  /  (ن 130) .................................................................    الحزن -الضرر:   ضراء/السرور -الفرح   : سراء:   الشرح. 2

امتالك مهارات التفاعل  -وحل المشكالت التكيف مع الواقعالقدرة على -والرضا عن الذات انألمالشعور بالطمأنينة وا:  الصحة النفسية تجليات. 3

 (ن 0 ..)......................................................................................................................................................االجتماعي

يفها في أوجه الخير ظفرح الشاكر بنعم هللا وتو -(ن 31 0)الصحة النفسية بر والشكر من خصائصصال (:كل ما يفيد ) :  كرالش وعالقة الصحة النفسية بالصبر . 4

 (ن 31 0)..…ء مجرد اختبارن ربه وإدراكه أجر ذلك وأن البالرضا الصابر ع -(ن 1 03)المأمور بها 

 (ن 030)...............................................................................................................................:............................................. الجدول. 5

 أسبابه أعراضه مراتب المرض النفسي

 (1310) ضيق وخوف غير مبرر القلق والخوف المرضي
 1310) االحساس بفقدان المساندة وضعف الثقة باهلل

) 

 (1310) الشعور بالحرمان العاطفي والمادي (1310) الوسواس االكتئاب األمراض النفسية العقلية

األمراض الناشئة عن التطرف في حب 

 الذات

 الكذب المرضي -الغرور -األنانية -الكبر

(1310) 
 (1310) الخضوع المطلق ألهواء النفس

 (1350)  ...........................(لكل واحد 1310)......الصوم/  العفة/ الزواج : الجنسيثوابت المنهج االسالمي في تدبير الدافع  . 6

 (ن 0).......................33/النور " يهم هللا من فضلهنيغ ىوليستعفف الذين اليجدون نكاحا حت :"قال تعالى :  االستدالل. 7

 (ن 0310) ...........................................................................................................................................................................: الجدول. 8

 

(لكل مقصد 1310)  المقاصد المميزة نوع العقود  

 اجتماعي تكافلي -عقدي تعبدي العقود التبرعية

 حقوقية -تنظيمية -تربوية العقود العوضية

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 (ن  .) .............................................................................................التطبيقات:  ثانيا
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 (ن 130 ).....................................................................................................................................................................الجدول/ الستنتاج ا.1

 (1310) الشافعية (1310) المالكية حكم قراءة البسملة

 واجبة غير واجبة

 (ن 130) .........................................................آلخرقبول ا (ن 130)....................................................التسامح :  نوعا آداب االختالف. 2  

في حكم قراءة  لصالة خلف المالكية رغم االختالف معهمل  وقيامه الشافعي سلوكاعتبار ( : كل ما يفيد: )  سلوك االمام الشافعي و عالقته بتدبير االختالف مناقشة .3 

تقديره  احترامه و/ لالختالف  هالسلوك دليل على حسن تدبيربهذا  تزامهال/  ، سلوك العلم والعلماءالبسملة

 030)...............................................................................................................................................................................................للعلماء

 (ن

 (ن  4) .................................................................................................األنشطة:  ثالثا

  (ن 0) ............................................................................................ة يوالتركيب سليم من األخطاء االمالئية واللغوية ويكتب تقرير منظم 

 :العناصر اآلتية التقرير  يتضمن  

 (ن 130)................................................................................المناظرة؛:  طنوع النشا -      

 .( ن 130) .......................؛تبني موقف الدفاع عنه/ مواقف المختلفة وأدلتهادراسة ال/ االستنساخ والتعديل الوراثي ممفهو:  لمحاورا  -      

 .(ن لكل عنصر 1310)................(ن 0).........................................مقرر –منسق  -فر يق معارض -فريق مؤيد :  العناصر األساسية -      

حصول قناعة لدى كل  -حصر جوانب االختالف لدى الطرفين ودراستها -وخلفياتهااكتشاف أبعاد المواقف المختلفة : ( كل ما يفيد ) :  لنتائجا -      

 (ن 03).......................................................................................................................................................................................فئة

 (ن  0) ..............................................................................................الفرائض :رابعا

 (ن 030).......................................................................................: ............ الورثة في الوضعية، مع التعليلول جد - أ
 

 (ن 1310) التعليل (ن 1310) من اليرث (ن 130) التعليل (ن 130) من يرث

 مباركة
 (ن 3331310) البنوة

 من ذوي األرحام ابراهيم

 حدية

 الحسين

 جامع (ن 33331310)األخوة

 عكيدة

 (ن 1.310).........................................................................................................................................: .................. تأصيل الفريضة - ب
 

 3331310)الوارث

 (ن

 

 إرثه

 

 1310)  ./ من أصل الفريضة مه سه

 (ن

ن  1310) 00/ سهمه بعد التصحيح

) 

 

 1310) 111./نصيبه من التركة

 (ن

 

 1310)33333 1/.  بنتان

 (ن

 3333333331310)د 13111. (ن 31310)01333333333333333 (ن 1310) 333333333   1

 (ن

 ش انأخو

 333331310  )ع 

 (ن

 

 (ن 33333333331310)  0
 (ن 333333333333333331310) 4

 (ن 3333331310) 033333333333

 331310 )333333د 013111

 (ن

 33331310)333د 111311. ش اأخت

 (ن

 : مالحظة

  (0x .=00= في أصل الفريضة   xعدد الرؤوس )   : 00: من  التصحيح  و .: من  أصل المسألة - 
 

 د  111.=   00   :  403111: التركة   -
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