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المستوى :

األكاديمية الجهوية للتربية والتكوين
لجهة فاس بولمان

أوال 3( :نقط)

المـادة :

االمتحان الجهوي الموحد
للبكالوريا

الشعب(ة) :

السنة األولى من سلك البكالوريـــا

التربية اإلسالمية

جميع الشعب

:

(الموضـوع)

الصفحـة

1/1

الدورة االستدراكية 3112
المعامـل

مدة اإلنجاز
 1321س

3

قال تعالى في سورة األعراف:
﴿
﴾

 اشرح :كاألنعام  -الغافلون.
 بين من خالل النص فائدة حواس التواصل.
 اذكر سبب تشبيه الجن واإلنس باألنعام.
ثانيا  2( :نقط)
في
تعالى
قال

سورة

النور:

﴾

﴿
من

اآلية33 :

 بين مفهوم العفة.
 أوضح المنهج الرباني في تهذيب الغريزة الجنسية.
 أبرز دور مؤسسة اإلعالم في التوعية الصحية.
ثالثا 3( :نقط)
َ
ْ
َ
َ
ْ
َ
َّ
اضا
ع َِن ال َعالَ ِء ب ِْن َع ْب ِد الرَّحْ َم ِن ،ع َْن أ ِبي ِه ،ع َْن َج ِّد ِه ،أ َّن عُث َمانَ ْبنَ َعفانَ  « :أ ْعطاهُ َماالً قِ َر ً
يَ ْع َم ُل
َ
َ
ما » أخرجه اإلمام مالك في الموطأ/كتاب القراض
فِي ِه َعلى أنَّ ِّ
الر ْب َح بَ ْينَ ُه َ
 بين مفهوم القراض.
 حدد الفرق بين القرض والقراض.
رابعا 2( :نقط)
"في اإلسالم عامل حيوي للتقليل من مساوئ رأس المال وهو الوصية ،فإن لكل مسلم الحق في
أن
يوصــي بنصيب من ماله ال يتعـــدى الثلث لينفق في معاونة الفقــراء والمشروعات الخيرية
لنفـــع
روح الدين اإلسالمي :لعفيف طبارة ،ص:
المجتمع العام"3
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 ما نوع العقد الذي يتحدث عنه النص؟
 اذكر الحكمة من مشروعيته.
 أوضح أهمية الوصية في تقليص الفوارق الطبقية والمحافظة على التوازن االجتماعي واالقتصادي.
خامسا  4( :نقط)
شاركت مع مجموعة من رفاق قسمك في إعداد وإنجاز مطوية حول " :خطورة األمراض المنقولة جنسيا ً"
 عرف المطوية مبينا مميزاتها.
 حدد محاور المطوية ،محسِّسا ً زمالءك بخطورة األمراض المنقولة جنسيا ،مبينا لهم طرق الوقاية منها.
سادسا  5( :نقط)
وجدت على صفحات أحد المواقع االجتماعية رسالة يطلب صاحبها مساعدته على توزيع تركة هالك؛
خلف  :زوجة ،و ابنا ،وبنتين ،وجدة ،و أخا شقيقا.
 إذا علمت أنه :ترك تركة قدرها000333درهم؛ وأوصى في حياته بثلث ماله ألحد فقراء الحي؛ وكلفتجهيزه 03333درهم؛ وعليه دين قدره  03333درهم.
 حدد نصيب كل وارث بالدرهم موظفا الجدول أسفله( :مع تدوين عملية تصفية التركة)النصيب بالدرهم
إرثهم التأصيل التصحيح
الورثة
زوجة
ابـــــن
بنتان
جــدة
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