
 
 

ألكاديمية الجهوية للتربية والتكوينا  
 لجهة فاس بولمان

 االمتحان الموحد الجهوي لنيل شهادة
 نهاية السلك الثانوي اإلعدادي

 (المترشحون الرسميون واألحرار )
 

 التربية اإلسالمية   :  مادة

 : السنة الدراسية

 5102/5102 

 5102يونيو :  دورة

 س0:  مدة اإلنجاز

 1:  المعامل 5/0الصفحة  وعــــــــــوضـمــال
 

 ن 4     دعامة من القرآن الكريم : أوال 
 : يقول هللا تعالى

 
 

 
 
 :واصل كتابة اآليات إلى قوله تعالى   -أ 

 ءامنين –الرؤيا  :   اشرح  -ب 
 ما البشرى التي حملتها اآلية الكريمة إلى الرسول والمسلمين ؟  -ج 
   

 ن2 : دعامة من الحديث الشريف : ثانيا 
 على المرء المسلم السمع والطاعة فيما « :عن ابن عمر رضي هللا عنهما أن النبي صلى هللا عليه وسلم قال 

 .       » أحب وكره إال أن يؤمر بمعصية   فإن أمر بمعصية  فال سمع وال طاعة
أخرجه اإلمام مسلم في صحيحه كتاب اإلمارة  باب وجوب طاعة األمراء وتحريمها في                                                  

 .المعصية
 .استخرج مضمونا مناسبا للحديث   -أ 

 لماذا اوجب هللا طاعة أمير المؤمنين ؟  -ب 
 

 ن3:والوقائية وحدة التربية الصحية:  ثالثا
 إن إصابته وليس ذاك ألحد إال للمؤمن خيرألمر المؤمن إن أمره كله  اعجب«: الرسول صلى هللا عليه وسلم يقول 

 .»صابته ضراء صبر فكان خيرا لهوإن أ سراء شكر فكان خيرا له 
 2222أخرجه اإلمام مسلم في صحيحة كتاب الزهد والرقائق باب المؤمن أمره كله خير رقم الحديث 

 
 

 .من الحديث مظهرين من مظاهر الصحة النفسية  استخرج  -أ 
 ما األساس األول للصحة النفسية في اإلسالم ؟  -ب 

 

 ن3:التربية التواصليةوحدة :  رابعا
 

فهي عبارة عن خطوط اتصال تلف الكرة األرضية  من جميع الجهات وتربط بين  -شبكة المعلومات الدولية -أما االنترنيت"
 "ماليين الحواسيب في ربوع العالم دون حساب لبعد المسافات 

 . حدد من خالل النص دور شبكة االنترنيت -ا  
 .اذكر توجيهين إسالميين لالستفادة من تقنية الحاسوب  –ب 

 

 ن3:التربية الحقوقية  وحدة:  خامسا
 
 

منطلق العدل طالبنا اإلسالم باحترام حقوق الناس بالقوة نفسها التي طالب فيها الناس  ومن: )يقول عادل رشيد غنيم 
                                                             ( باحترام حقوقنا   لكننا نجد أناسا مرضى باألنانية يطالبون بحقوقهم وفي الوقت نفسه  يرفضون أداء واجباتهم

   م4224فبراير  33مجلة البيان العدد    
 
 

 
 

 
 االمتحان الموحد الجهوي لنيل شهادة

 : السنة الدراسية
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ألكاديمية الجهوية للتربية والتكوينا  
 لجهة فاس بولمان

 نهاية السلك الثانوي اإلعدادي
 (المترشحون الرسميون واألحرار )

 

 التربية اإلسالمية   :  مادة

 5102يونيو :  دورة

 س0:  مدة اإلنجاز

 1:   المعامل 5/5الصفحة  وعــــــــــوضـمــال
 
 

 ؟أعاله  بما ذا اقترنت االستفادة من الحق حسب ما ورد في النص  -أ 
 ينطبق ما ورد في النص على عالقة األجير ورب العمل ؟ وضح ذلك بإيجاز  ؟ هل  -ب 

 

 ن   1.5:وحدة التربية الفنية والجمالية  : سادسا
 

 :    يقول هللا تعالى –
 

 ؟ أين يظهر الذوق السليم  فيما دعت إليه اآلية -
 

 ن3.5:التربية البيئية وحدة :  سابعا
  

أشار عليه إمام مسجد القرية  بان .رض ألطالما تمنى  أن يملك قطعة . الح بسيط  يعمل  عند الفالحين أحمد ف 
 يترددلم . يستصلح  أرضا مهجورة ال مالك لها كانت مطرحا للنفايات  وسببا في تلويث البيئة وتشويه  جمال منظر القرية

 .     زبال عن تربتها   ألينظفونها ويزيلون الشوائب وا, مل باألرضوأقبل هو وزوجته وأبناؤه على الع  ألفكرةفي قبول  أحمد
لكن الشك ظل يساوره حول مدى , حمد بعملهأفرح , فعادت الحياة إلى تلك البقعة األرضية وأصبحت خصبة خضراء . 

 وهل من حقه أن يمتلك هذه األرض ؟, مشروعية العمل الذي قام به
 

 
 

 :اقرأ الوضعية وأجب عما يلي 
 . هل يجوز ألحمد أن يتملك هذه األرض ؟ عزز جوابك بدليل شرعي  -أ 

 رس األشجار على البيئة؟لغ فوائد أذكر ثالث   -ب 
 بين قيمة حفر اآلبار من الناحية الشرعية ؟  -ج 
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