
 
 ألكاديمية الجهوية للتربية والتكوينا

 لجهة فاس بولمان

 2/1 الصفحـة يااالمتحان الجهوي الموحد للبكالور

 2112الدورة العادية  السنة األولى من سلك البكالوريـــا :المستوى
 المعامـل مدة اإلنجاز (الســلم: )التربية اإلسالمية     :المـادة

 2 س 13.1 جميع الشعب (:ة)الشعب

 
 : أوال
 وطاعتهبيانه تعالى المعيقات المانعة لفهم آيات هللا تعالى -1

 ن1...............................................................................

الجحود :معيقات التواصل في اآلية -2

 ن0.2...........................................................................................واالستهزاء

نوع األسلوب الحواري الذي استعمله القرآن الكريم لمخاطبة المنكرين آليات هللا هو األسلوب الحجاجي البرهاني -3

 ن0.2................

 : ثانيا
1 -    

قيم اإلعالم   -أ   
 ن0.0............................................................................................................الصدق:

 .حفظ الفرج وغض البصر :قيم العفة     - ب  - أ
 ن0.0.....................................................................................

2- 
 .كانت حياة جمايما قبل إسالمها حسب النص تتسم بالقلق والتوتر واالضطراب   - أ 

 ن0.0.......................................

 .اإليمان الصادق والعمل الصالح: شروط الصحة النفسية من خالل اآلية  - ب 
 ن0.0.................................................

 :عية االستدالالت الشر-3

 (يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا: )قال عز وجل -أ 
 ن0.0...................................

رحم هللا رجال سمحا إذا )  : قال(  المنار) (والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس وهللا يحب المحسنين): قال عز وجل  -ب 
 (الرحاب( )اشترى وإذا اقتضى باع وإذا

       ن1..........................................................................................................................

وال تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء : ) قال عز وجل  -ج
 ن0.0........................................................................(سبيال

 :ثالثا
يعتبر اإلسالم أن الملكية الحقيقية للمال هي هلل تعالى وأن اإلنسان مجرد مستخلف في التصرف فيه وفق شرع هللا -1

 ن1.................

في المكان   xبوضع عالمة  امإل الجدول-2

 ن1.............................................................................................المناسب
مع استرداد 
 مقدار العين

مع 
استرداد 

 العين

بعد 
 الوفاة

حال 
 الحياة

على وجه 
 مؤقت

على 
وجه 
 التأبيد

التبرع 
 بمنفعة العين

التبرع 
بالعين 
 ومنفعتها

العقود 
 التبرعية

   x  x  X الهبة 

   x  x x  الوقف 

 x  x x  x  العارية 

 
 : رابعا

العقد الذي تضمنه الحديث هو -  - 1

 ن0.0.................................................................................................اإلجارة
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 (الرحاب).تتجلى المقاصد التربوية للعقود العوضية في تنمية خلق العفة والوفاء بااللتزامات   - 2

االنصياع والتسليم ألوامر هللا ونواهيه في المعامالت وتقويم سلوك وتجنب أسباب العداوة 
 ن1...............................(المنار).والبغضاء

. -   

ال يجوز ألنه قرض   - أ  
 ن0.0.........................................................................................................ربوي

ال يجوز ألن الهبة عقد تبرع بالعين ومنفعتها على وجه   - ب 
 ن0.0.............................................................التأبيد

ال وصية :رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال يجوز ألنال  – ج 
 ن0.0............................................................لوارث
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 ألكاديمية الجهوية للتربية والتكوينا

 لجهة فاس بولمان

 2/2 الصفحـة يااالمتحان الجهوي الموحد للبكالور

 2112الدورة العادية  البكالوريـــاالسنة األولى من سلك  :المستوى
 المعامـل مدة اإلنجاز (الســلم: )التربية اإلسالمية     :المـادة

 2 س 13.1 جميع الشعب (:ة)الشعب

 
يقرر األستاذ المصحح الجواب الصحيح : اخامس

 ن4................................................................................................

 
 : سادسا

  (...يوصيكم هللا ):لقوله تعالى  امتوازن انظام أو ارباني انظام كونه : خاصية اإلرث التي تتضمنها اآلية هي  - 1
 ن1322......................

 أما العاصب مع غيره فهي كل أنثى تعصبها أنثى ,بغيره هي كل أنثى يعصبها ذكر مساو لها في الدرجة  العاصب  - 2

 ن1321..... .أخرى

  (ألحقوا الفرائض بأهلها وما بقي فألولى رجل ذكر)قال صلى هللا عليه وسلم   - .
 ن1321.....................................................................

4- 
  .المانع  من اإلرث المتحدث عنه في النص هو الشك  - أ

 ن1322..................................................................................................................

  .الوارثان الذكران اللذان يرثان بالفرض فقط هما الزوج واألخ ألم  - ب 
 ن 132 ....................................................................................

 من الحقوق المتعلقة بها بالدرهم تصفية التركة   -0

   : هي صافي التركة درهم02111= (111.+2111) -00000

    ن0.0.................................................................

 ن 232      تأصيل المسألة

   ءاألنصبا   الوارث   22 قيمة السهم الواحد درهم 111.= 22÷درهم02111

 ع+6/1 األب 1ع+4 درهم10000=درهم3000×0

 0/1 الزوجة 3 درهم0000=3000×3

 2/1 البنت 12 درهم36000=درهم3000×12

 6/1 بنت اإلبن 4 درهم12000=درهم3000×4

 ح أخت ألب 0 

 ن 132 ن 132 ن  132 ن  1

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 


