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امتحانات نيل شهادة البكالوريا
االمتحان الجهوي الموحد

االشعبة أو المسلك  :جميع الشعب األدبية
و والعلمية والتقنية.

2
الدورة :يوليوز  4112االستدراكية
المستوى:األولى من سلك الباكالوريا

المادة  :التربية اإلسالمية

المعامـل 4:

www.9alami.com
الموضـــوع

مدة اإلنجاز :ساعة ونصف

بسم هللا الرحمن الرحيم
أجب عن األسئلة التالية :
أ – اختر مصطلحين اثنين من بين المصطلحات التالية وعرف بهما تعريفا اصطالحيا :
 التواصل – اإلعالم – الصحة النفسية  -العفة – العقد2..........................................................................................نب – ما الفرق بين الحوار والجدل ؟2.....................................................................................................................ن
ج – يعرف االختالف المقبول(اختالف تنوع) بأنه كل اختالف نابع من التباين في فهم األدلة الشرعية ؛استشهد على ذلك بحديث
نبوي3..........................................................................................................................................................ن
د – وسائل اإلعالم تشمل ماهو مسموع وماهو مرئي وماهو مقروء  ،والمطلوب أن تدرج مايلي في الخانة المناسبة له  -:المجلة
 الرسالة – األنترنيت – المذياع 2.......................................................................................................................نمن الوسائل السمعية

من الوسائل المقروءة

من الوسائل السمعية البصرية

ه –امإل الفراغ بما يناسب في الجدول أسفله2............................................................................................................ن
المضامين

النصوص الشرعية
....................................

التثبت من نشر الخبر

"يامعشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج"

...................................
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ثانيا :
يقول هللا تعالى في سورة النساء(:يوصيكم هللا في أوالدكم للذكر مثل حظ االنثيين فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ماترك وإن
كانت واحدة فلها النصف).
من اآلية 11
المطلوب :
أ – تضمنت اآلية سببا من أسباب اإلرث استخلصه واذكر سببا آخر1............................................................................ن
ب – ذكرت اآلية أن البنت ترث الثلثين في حالة التعدد  ،اذكر ثالثة ورثة يرثون الثلثين 1.1..............................................ن
ج -حدد نوع الورثة الذين يشير إليهم قوله تعالى  (:يوصيكم هللا في أوالدكم للذكر مثل حظ األنثيين)5.1.................................ن
د – امإل الترسيمة أسفله بالمناسب مما يلي :ابن األخ لألب – األخت لألب إذا وجد معها األخ لألب – األخت الشقيقة إذا وجدت
مع البنت – األخت لألب إذا وجدت مع بنت االبن 2...........................................................................................:ن
عاصب بغيره

عاصب بنفسه

عاصب مع غيره

ثالثا:
حضرت نشاطا نظتمه مؤسستكم في موضوع  " :التبرع بالمال على سبيل اإلحسان"،اذكر أهداف هذا النشاط ومحاوره4..........ن
 مالحظة :تنقل الجداول على ورقة التحريرانتهى
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