امتحانات البكالوريا
االمتحان الجهوي الموحد
الدورة العادية  :يونيو 3102
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أوال :
في نقاش تلفزي حول العفة وشيوع الفساد األخالقي واالقتصادي وانتشار االمراض واألوبئة في المجتمع  ،دارت مناظرة بين طرفين ،أولهما
يدعو الى الحرية المطلقة والتحلل من القيم االسالمية باعتبارها قيودا تحط من قيمة االنسان الذي كرمه هللا تعالى  ،مستدال باآلية / 07اإلسراء:
(.)                  

أما الثاني فكان على النقيض من األول  ،يرى ضرورة الحفاظ على القيم األخالقية والدينية في المجتمع  ،والعمل على تنميتها صيانة
ألمنه الروحي  ،وتحقيقا للنمو والتقدم بفعل استقامة المعامالت المالية من عقود تبرعية و عوضية كالقرض والقراض وغيرهما.نعم فاإلنسان
مكرم فعال لكن ذلك مشروط بااللتزام بأوامر هللا تعالى وتطبيق شرعه .
 )          من اآلية  117من سورة آل عمران
قال تعالى   (:

دار النقاش في جو ساده الهدوء واإلنصات لآلخر وعدم المقاطعة والتجريح.
اقرأ الوضعية جيدا وأجب عن األسئلة التالية :
 1ـ حدد المفهوم االصطالحي لما تحته خط 2 .ن
 2ـ أي الموقفين تراه سليما ؟ علل جوابك 1 .ن
 3ـ استدل على دعوة االسالم للعفة ومحاربة الفواحش بنص من السنة النبوية2 .ن
 4ـ هذا النقاش الدائر بين الطرفين حوار أم جدل؟علل جوابك1 .ن
 5ـ القرض والقراض عقدان مختلفان  ،مثل لكل واحد منهما بمثال2 .ن
ثانيا :
( بختلف عالج البخل باختالف سببه  ،فإذا كان حب المال راجعا لطول األمل وتوقع الحياة الطويلة...فعليه أن يتذكر أن الموت
نهاية كل حي  ،وقد ينتهي األجل فجأة دون إنذار .وإذا كان حب المال من أجل تأمين مستقبل أوالده فليتدبر القرآن الكريم وكيف رسم لنا الطريق
لهذا التأمين في آيات كثيرة منها  )    ( :اآلية  22من الذاريات .وإذا كان حب المال لعدم ثقته بما سوف يأتيه في
المستقبل منه  ،فعليه أن يتذكر أنه ولد عاريا فكساه هللا وأطعمه وسقاه.)...

من كتاب  :المحظورات  -ياسين رشدي – ص - 11 :بتصرف

 -1اشرح حسب السياق ما تحته خط في النص 5.5 .ن
 -2استخرج من النص أنواع عالج البخل  1.5 .ن
 -3لخص النص في سطرين 1 .ن
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ثالثا :
حضرت أو شاركت في نشاط حول االيمان والصحة النفسية  .أكتب تقريرا – فيما ال يتعدى عشرة أسطر – تحدد فيه ثالثة من
محاوره ،ثم مراحل إنجازه مشيرا إلى أهم مالحظاتك حوله  ،خاتما بأبرز الفوائد التي استفدتها منه 4 .ن

رابعا :
1ـ مات شخص وترك  :ابنا كافرا وبنتا مطلقة طالقا بائنا و ابن ابن وابن أخ شقيق .
بين من ال يرث في الحالة أعاله مع التعليل  1ن
 2ـ توفي رجل وترك  :زوجة ـ جدا ألب ـ جدة ألم ـ ابن ابن ـ بنت ابن ـ أخا ألم .وخلف تركة قدرها  02777درهم
أنجز الفريضة عمليا محددا نصيب كل وراث بالدرهم 4 .ن
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المادة

امتحانات البكالوريا
االمتحان اجلهوي املوحد
الدورة العادية  :يونيو 3102

التربـــــــــية اإلســــــــــالمية

المستوى

عناصر
اإلجابة

مدة اإلنجاز :ساعة ونصف

الشعبة

الصفحة
1
1

المعامل2 :

جميع الشعب

ملحوظة  :تراعى مضامين اإلجابات ال حرفيتها .

أوال :
المفاهيم:
 1ـ العقود التبرعية  :هي عقود تنظم المعامالت المالية اإلحسانية غير العوضية التي يجريها المتبرع بإرادته الحرة/.....
كل ما يعطيه اإلنسان مجانا بدون مقابل كالهبة والحبس والعارية واإلسكان والمنحة 1 ...ن
1ن
القراض  :إعطاء مال آلخر ليتاجر به مقابل اقتسام الربح بينهما حسب االتفاق.
 2ـ تحديد الموقف من النقاش  :ما يدل على انحياز التلميذ للموقف الثاني الداعي الى العفة واالهتمام بالقيم األخالقية
والدينية باعتبارها الوسيلة التي أناط بها اإلسالم تحصين الفرد والمجتمع من الشرور واآلثام 1 .ن
 3ـ الدليل الشرعي من السنة  :كل دليل مناسب مثل قوله  ( :عفوا عن نساء الناس تعف نساؤكم وبروا آباءكم تبركم
أبناؤكم ،ومن اتاه أخوه متنصال.)....أخرجه الحاكم في المستدرك
أو قوله  ( :يا معشر المهاجرين خمس إذا ابتليتم بهن وأعوذ باهلل أن تدركوهن لم تظهر الفاحشة في قوم قط حتى يعلنوا
2ن
بها إال فشا فيهم الطاعون…) أخرحه ابن ماجه في سننه.
 4ـ النقاش الدائر بين الطرفين حوار وليس جدال ألنه دار في جو هادئ ،يستمع فيه كل طرف لآلخر ،ليس فيه تجريح وال
مقاطعة  ،يعتمد الحجة والدليل1 .ن
 5ـ مثال القرض :كأن يدفع االول للثاني عشرة آالف درهم يستفيد منها سنة ثم يردها دون زيادة1 ...ن
مثال للقراض :كأن يدفع األول عشرين الف درهم للثاني يستثمرها في تجارة على ان يقتسما االرباح بينهما حسب
اتفاقهما1 ...ن
ثانيا :
1ـ فليتدبر القرآن الكريم  :فليتأمل القرآن ولينظر بعمق في آياته ألخذ العبر  5.5 ...ن
 -2أنواع عالج البخل انطالقا من النص  :تذكر الموت ـ تدبر آيات القرآن المتضمنة لتوجيهات الشرع في المجال المالي ـ تذكر
فضل هللا على اإلنسان ونعمه التي ال تعد وال تحصى  1.5 .ن
 - 3يراعى مدى استجماع الخالصة لألفكار األساسية في النص  1 .ن

ثالثا :
ثالثة محاور  5,5 :ن
مراحل االنجاز +أهم المالحظات  1,5ن
أبرز الفوائد المستفادة  1 :ن
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سالمة اللغة واألسلوب  1 :ن
رابعا :
1ـ الذي ال يرث في الحالة المذكورة مع التعليل  :االبن الكافر لمانع الكفرـ ابن األخ الشقيق لحجبه بابن االبن 1 .ن
 2ـ توفي رجل وترك  :زوجة ـ جدا ألب ـ جدة ألم ـ ابن ابن ـ بنت ابن ـ أخا ألم ،و تركة قدرها  02777درهم
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حاالت الورثة 1 :ن
التأصيل 1 :ن
التصحيح 1 :ن
أنصبة الورثة بالدرهم 1 :ن
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