
 االمتحان الجهوي الموحد المتحانات البكالورٌا
  (2012ٌولٌوز : الدورة االستدراكٌة )

 ـ عناصر اإلجابة  ـ
  خاص بالمترشحٌن الممدرسٌن  ٌ                           األكبدًَُخ انجهىَخ نهتشثُخ وانتكىٌ

 دنجهخ يكُبس تبفُالل        

 مدة اإلنجاز المعامـــل المـــادة الشعـب أو المسالـك المستـوى

 2 التربٌة اإلسالمٌة جمٌع المسالك من سلك البكالورٌا1
ساعة ونصف 

 

 

 
 بسم هللا الرحمن الرحٌم

 :المجموعة األولى
 :(أ)الموضوع    
 ن0.5........................................................................................ ٌتحمل إساءتهم وشرورهم والٌرد علٌهم بمثلها-1   
 ن1....................................................... ثواب من ٌتحمل الصبر على أذى الغٌر، والٌرد علٌه بمثله، بل ٌرد ردا حسنا-2   

 ن1.................... (مسلم فً صحٌحه)" ماأنت بمحدث قوما حدٌثا التبلغه عقولهم إال كان لبعضهم فتنة : "قال ابن مسعود -3   
  امتالك – امتالك األدلة والبراهٌن على صحة األفكار – التجرد من األفكار المسبقة –الحكمة واللٌن : األسس هً-4   

 ن1.5............................................................................................  (المطلوب ثالثة أسس فقط)أنواع أسالٌب الحوار 
   5- 
 إذا ذهب كل واحد إلى غٌر ما: تخالف القوم واختلفوا: ٌقال. االختالف نقٌض االتفاق، وكل ما لم ٌتساو فهو مختلف-1.5   

 ن1.................................................................................................................................. ذهب إلٌه اآلخر
 ن0.5................  اعتماد الوسائل السلمٌة فً التواصل مع اآلخر– التسامح مع المخالف –االعتراف بحق اآلخر فً االختالف -2.5   

   (المطلوب قاعدة واحدة فقط)                                                                                        
 (من عمل صالحا من ذكر أو انثى وهو مومن فلنحٌٌنه حٌاة طٌبة ولنجزٌنهم أجرهم بأحسن ما كانوا ٌعملون): قال تعالى-6   
 ن1(.....................................................................................................................................  97: النحل)

 ن1.5..............................................................................................  عفة النفس - عفة الجوارح - عفة البطن -7   
 

 :(ب)الموضوع    
دعوة اإلسالم إلى التواصل من خالل التعارف بٌن الناس، وأن معٌار التفاضل بٌن الناس هو : ٌستفاد من النص القرآنً-1   

 ن1............................................................................................................................................ التقوى
 ن1........................................................................................ (وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا): العبارة هً- 2   
 ن 1.......................................................................................  حاجاته االجتماعٌة–طبٌعة اإلنسان االستخالفٌة -3   
 ن1..................................   اإلنصاف والموضوعٌة– العلم وصحة األدلة – حسن القول –تقبل اآلخر : ضوابط الحوار هً-4   
   5- 

  استجىاة انًحبوس وانتذسج يعه، فُُطهك فٍ يحبوسته االسلوب االستقرائً االستداللً أسلوب ٌعتمد فٌه الرسول -1.5   

 1ٌ..................................................................................... يٍ انًسهًبد نُجٍُ يعه حمُمخ كهُخ تشفع االنتجبس وتجهٍ انفهى

 : انحذَج فٍ انكتبة انًذسسٍ)....إٌ ايشأتٍ ونذد غاليب أسىد :  فمبلقصة األعرابً من بنً فزارة، والذي أتى النبً -2.5   

 1ٌ(.....................................................................................................................  26فٍ سحبة انتشثُخ اإلساليُخ، ص 

 1ٌ........................................................................................   اإلَظبف– انحُبء – لجىل اِخش –انتسبيح : اِداة هٍ-6   

 : انىسبئم هٍ-7   

 (0.5ٌ)انفهى انظحُح نهىجىد وانًظُش    -

 (0.25ٌ)تمىَخ انظهخ ثبهلل تعبنً    -

 1ٌ............................................................................................................................  (0.25ٌ)انتمىي واالستمبيخ    -
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 :المجموعة الثانٌة

 ن3:.........................................................................................................................................  أوال   
    

 انتعهُم حكًه انعمذ

 -أ

 -ة

 -ج

 الَجىص

 الَجىص

 َجىص

 .انهجخ عمذ تجشعٍ ونُس َفعُب-

 .األو يٍ انىسحخ،  والوطُخ نىاسث،-

 .يٍ خظبئض انعمىد انعىضُخ ضًبٌ االستحمبق وانعُىة-

 
 :ثانٌا   

 :   مما ٌذكره التلمٌذ فً تقرٌره
 1ٌ.................... اكتسبة تمُُخ إَتبج يطىَخ، وانًشبسكخ فٍ يحبسثخ ظبهشح انتذخٍُ وفٍ انتىعُخ انظحُخ، وغُش رنك: األهذاف   -

  – انتظُُف وانتشتُت – انتظًُى – انشسى وانتظىَش – حبسىة – ألالو يهىَخ –وسق عبدٌ ويمىي : انىسبئم وانتمُُبد   -

 1ٌ................................................................................................................................................. اإلخشاج انفٍُ

 َشاعً فٍ انتمىَى انًحبوس انتٍ اعتًذهب انتهًُز فٍ هزا انتمشَش، يٍ حُج اِحبس انسُئخ نهتذخٍُ وتُبول): يحبوس انًطىَخ   -

 2ٌ...............................................................................................  (.... انًخذساد، اإلحظبءاد وانًعهىيبد وانتىجُهبد
 .وعهً انعًىو، َمجم كم جىاة يُبست   

           
 :ثالثا   
 :تصفٌة التركة من الحقوق المتعلقة بها كما ٌلً-1   
   100000( -2000 + 26000 + 24000 = )48000 

 ن1..................................................................................  درهم48000:    الباقً من التركة بعد تصفٌتها إذن هو
 ن4:...............................................................................................................................  الجدول-3و2   
    

×                                             2 

 48000 48000 48 24 الورثة

 3 زوجة 8/1
 

3 3×1000 3000 

 3000 1000×3 3 زوجة

 8000 1000×8 8 4  أم6/1 

 24000 1000×24 24 12  بنت2/1

 10000 1000×10 10 1+4 ع  أب + 6/1
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 .48، وتم تصحٌح الفرٌضة بإزالة االنكسار، فأصبح مصحح الفرٌضة هو 24   أصل الفرٌضة هو 
 1000  = 48000:             ، أيالباقً:          نصٌب كل وارث من التركة هو عدد سهامه مضروبا فً

 48                                                                       مصحح الفرٌضة             
 

 :   وٌحصل كل وارث على ما ٌلً
 . درهم3000   كل زوجة على 

 . درهم8000   األم على 
 . درهم24000   البنت على 
 . درهم10000   األب على 

 
 :   توزع النقط كالتالً

 .   نقطتان لتأصٌل الفرٌضة وتصحٌحها
 .   نقطتان لحساب نصٌب كل وارث بالدراهم

 
 
 

 .                                                                                                   وهللا ولً التوفٌق
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