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امتحانات نيل شهادة البكالوريا
االمتحان الجهوي الموحد

والعلمية والتقنية .
1
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المادة  :التربية اإلسالمية.

الـــــــــدورة  :يوليوزاالستدراكية 2013
المستوى  :األولى من سلك الباكالوريا.
مدة اإلنجاز  :ساعة ونصف.
المعامل

.2 :

الموضـــوع
أوال :
ا ش ترك علي وعباس في شركة قراض فأعطى علي لعباس خمسين ألف درهم وطلب منه أن يتاجر بها على أن
يقتسما الربح مناصفة سوية بينهما فقبل عباس .واشترط علي عليه أن التتجاوز مدة الشركة ثالث سنوات ،و أن يأخذ
لنفسه ربح الشهر األول .
أ -حدد مدلول شركة القراض1 ...................................................................................................ن
ب  -هل يعتبر عقد هذه الشركة صحيحا ؟ علل جوابك 2.......................................................................ن
ج -استخلص من النص أركان الشركة مع بيان اللفظ الدال على كل ركن بالجدول أسفله…3……..................ن
األلفاظ الدالة عليها
أركان الشركة

ثانيا :
يقول هللا تعالى في سورة الحديد  (:آمنوا باهلل ورسوله وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه فالذين آمنوامنكم
اآلية 7
وأنفقوا لهم أجر كبير )
تأمل اآلية وأجب عما يلي :
أ – حدد مفهوم االستخالف في المال 1.......................................................................................ن
ب – يعتبر تملك المال غريزة فطرية في النفس البشرية ،أوضح منهج اإلسالم في تهذيب هذه الغريزة2..........ن
ج – للقيام باالستخالف في المال يحتاج اإلنسان إلى إبرام بعض العقود ،اختر عقدين من العقود الواردة
في الجدول وعرف بهما 1...............................................................................................:ن
العقود

التعريف

البيع
الكراء
اإلجارة
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والعلمية والتقنية .

الــــــــــــدورة  :يوليوز االستدراكية 2013
المستـــــوى  :األولى من سلك الباكالوريا.

المادة  :التربية اإلسالمية

مدة اإلنجـــاز  :ساعة واحدة.
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الموضـــوع

المعامـــــــــل 2 :

ثالثا:
شاركت مع زمالئك في ندوة موضوعها  " :توقير أصحاب رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ومحبتهم ".
اكتب تقريرا وصفيا لمجريات هذه الندوة  ،مركزا على العناصر التالية :
 خطوات اإلعداد . محورين من محاور الندوة . بعض الخالصات المتوصل إليها 4.................................................................................................نرابعا :
يقول هللا تعالى في سورة النساء  (:وألبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك ان كان له ولد فإن لم يكن له
ولد وورثه أبواه فألمه الثلث )
اآلية 11
المطلوب :
أ – استخلص من اآلية الكريمة حاالت ميراث األم2.............................................................................ن
ب – ماهو نوع الحجب المتضمن في اآلية؟1......................................................................................ن
ج – حدد سهم كل وارث في الفريضة التالية2.................................................................................. :ن
الوارث

سهمه

زوجة
بنت
بنت ابن
أخت شقيقة
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انتهى
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