
   

 

 امتحانات البكالوريا

 االمتحان الجهوي الموحد

 4102يونيو : الدورة العادية 

مدة  المعامل المادة الشعبة المستوى
 اإلنجاز

األولى من سلك 
 البكالوريا

 اعة ونصفس 4 التربية اإلسالمية جميع الشعب

 تراعى مضامين اإلجابات ال حرفيتها: تنبيه 

 :أوال  

 (     المال ـ الحوار . ) ضعيةـ المفهوم االصطالحي لما تحته خط في الو 1

 ن 5.0...  كل ما له قيمة بين الناس بشرط أن يكون الشارع الحكيم قد أباح االنتفاع به  :المال 

 هو نوع من الحديث بين اثنين بطريقة يعرض فيها كل طرفوتفاعل بين اثنين أو أكثر بهدف التواصل وتبادل األفكار وتكاملها : الحوار

 هو شكل من أشكال الحديث بين طرفين يتم فيه تداول الكالم بينهما في موضوع ما في أجواء  أو    ..أدلته للوصول الى الحقمنهما 

 ن 5.0   .والتعصب ة بعيدة عن الخصومةهادئ

  :راءلتحقيق تواصل افضل بين األغنياء والفق لقيم والضوابط الالزمة ـ   ا2

 ن 1.0      (يكتفى بثالثة ... ) الكلمة الطيبة ـ اللين والرفق  ـ التواضع ـ  حسن اإلنصات  

 ن للتبرع فوائد كثيرة وهي األصل مادام قد صرف في اإلشارة إلى أ:  موقف باإليجاب او النفي مع التعليل المقنع من مثل : المطلوب  ـ  3

 ن1        ... محله ، وقد تكون له سلبيات إذا استعمل في غير ما شرع له 

      ن 1     ( يكتفى بأدبين ) . بين فاطمة ورقية  بها تدبير االختالف  ـ من اآلداب التي يمكن 4

 يه في الوضعيةالعبارة الدالة عل تدبير االختالفأو قاعدة  أدب 

 العلم بموضوع االختالف ـ 

 ـ التحكيم 

 ـ  االحتكام إلى القرآن والسنة  

 ـ القبول بالحق والتجرد من  األهواء  

 ال علم لنا بالموضوع

 لماعإلى   نحتكم 

 بد أن نرجع الى القرآن والسنةال 

 لن أوافقك الرأي ولو كنت محقة

ـ إبراز .. سلوب ــ  مدى تمييز المتعلم للمقاصد اإلجتماعية عن المقاصد االقتصادية والتعبدية سالمة األ: يراعى في الجواب ما يلي ـ 0

 ن 1       ...بعض الفوائد االجتماعية للتبرع

 ن 1.0     (يقبل كل دليل مناسب)  :  ـ الدليل على  مشروعية الوقف  6

بِيَّ َقاَل أََصاَب ُعَمُر  –رضي هللا عنهما  -َعْن اْبِن ُعَمَر  ُ َعلَْيِه َوَسلَّمَ -بَِخْيَبَر أَْرًضا َفأََتى النَّ  َفَقاَل أََصْبُت أَْرًضا لَْم أُِصْب َماًًل َقطُّ  -َصلَّى هللاَّ

ُُ فِي اْلفُقََرا ِِ بِهَا فَتََصدََّق ُعَمُر أَنَّهُ اَل  قَاَل إِْن ِشْئَت َحبَّْسَت أَْصلَهَا َوتََصدَّْقتَ  ؟ أَْنفََس ِمْنهُ فََكْيَف تَأُْمُرنِي بِهِ  ََ ُُ َواَل ُُو  ُُبَاُع أَْصلُهَا َواَل ُُوََ
بِيِل اَل ُجنَاَح َعلَى َمْن َولِيَهَا أَْن َُأُْكل َِمْنهَا بِاْلمَ وَواْلقُْربَى  ْيِف َواْبِن السَّ ِ َوالضَّ قَاِب َوفِي َسبِيِل َّللاَّ ل  فِ الرِّ ْيَر ُمتََموِّ ََ ِْْْعَم َصِدُقاا  ِِ أَْو ُُ  .يهِ ْْعُرو

 ن1        ...   فاطمة  لموقف من قولا ـ  7

عناصر 
 اإلجابة

 الصفحة
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 فإذا انضبطت بقيمه وضوابطه كانتألن غرف الدردشة وسيلة من وسائل التواصل  ،صحيح من جهة ، وخاطئ من جهة أخرى  قولها 

ضارة وسببا في مختلف   حادت عن التوجيهات الشرعية أصبحتوسيلة نافعة  ، ومتى 

 ..االنحرافات

 امتحانات البكالوريا

 االمتحان الجهوي الموحد

 4102يونيو : الدورة العادية 

 

                           :ثانيا 

 ن 1.0  .أهمية المال وفائدته على المجتمع في االسالم: يفيد كل ما الفكرة هي ـ   0

 ن 1.0  .ـ أضاف هللا المال في اآلية األولى الى نفسه وفي الثانية الى المجتمع 4

 من جهة  ،  وحريته في التصرف في المال حفظا لهـ الحكمة من اضافة المال الى هللا تعالى هي الحد من سلطة االنسان  3

 اعتداء  اضافة المال الى المجتمع ، فلكي  يؤكد  أن االعتداء على المال أما الحكمة من .ع من جهة اخرى ولحق المجتم

 ن 0  . على المجتمع كله ، فالمجتمع على هذا االساس معني بطرق تدبير المال وصرفه ، وله ان يتدخل لحفظ هذه الحقوق

   ن         0.        صرف فيه وفق ضوابط الشرع ، وإال كان نقمةالمال نعمة إذا احسن تدبيره والت: كل ما يفيد  ـ   2

 ن  4                                                                                                             :ثالثا 

 ن 0 األفكار ن ـ  اللغة واألسلوب وتسلسل   0: بات ن  ـ الصعو 0: خطوات اإلعداد  : ن 0: يراعى في التقرير ذكر األهداف         

  :بعا ار

 ن1                                                                                                                                             ـ 1

 عصبة بالغير عصبة مع الغير عصبة بالنفس

 البنت ـ األخت الشقيقة ت الشقيقةاألخ االبن  

 

امرأة  ماتت ـ  2

: وتركت  -بنتين 

ا أخت -أما   -زوجا 

. ألب  ش ـ جدة 

تركة  وتركت 

: قدرها  26555

 .درهما 

                                                                        

 

 

عناصر 
 بةاإلجا

 الصفحة
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مدة  المعامل المادة الشعبة المستوى
 اإلنجاز

األولى من سلك 
 البكالوريا

 ساعة ونصف 4 التربية اإلسالمية جميع الشعب

 41111003= 4111:           قيمة السهم الواحد 03 04 

 

3/4 
 4×  0888=  0888       2 2 بنت

 بنت
 

2 2       0888  =0888  ×4 

 وجز 2/0
 

3 3      0888  =0888  ×3 

 أم 1/0
 

4 4      4888  =0888  ×0 

 8 1 1 أخت ش ع

 8 1  1 جدة ألب  ح 



   

 

 

 

 

 

 ن 0: هم ن ـ  حظ كل وارث بالدر 1.0: ن ـ العول  0: ن ـ التأصيل  0.0: األنصبة :  الفريضة 

 


