االمتحان الجهوي الموحد لنيل شهادة البكالوريا
الدورة العادية4102 :
السنة األولى  /رسميون
الموضوع

المادة
الشعبة أو
المسلك

التربية االسالمية

رمز المادة

الشعب األدبية و العلمية و التقنية
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األكاديمية الجهوية للتربية و التكوين
لجهة العيون بوجدور الساقية
الحمراء

مدة اإلنجاز

03.1
س

المعامل

1

الصفحة
0
1
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بسم هللا الرحمن الرحيم

ة:
 8(....................................................................................................................................ن)

هيب رضي هللا عنه قال  :قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم  " :عجبا ألمر المؤمن إن أمره كله خير ،وليس ذاك ألحد
صابته سراء شكر فكان خيرا له ،وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له "
صحيح مسلم ،كتاب الزهد والرقائق  ،باب

االشكالية التي تطرحها الوضعية.
) ما تحته خط.
جليات الصحة النفسية.
) عالقة الصحة النفسية بالصبر والشكر.
) في الجدول أسفله أعراض وأسباب مراتب المرض النفسي اآلتية ( :الشعور بالحرمان العاطفي والمادي /الكبر و األنانية و
الكذب المرضي /الخضوع المطلق ألهواء النفس /ضيق وخوف غير مبرر /الوسواس واالكتئاب /االحساس بفقدان المساندة
لثقة باهلل).
( ينقل الجدول إلى ورقة التحرير)

مراتب المرض النفسي
ق والخوف المرضي
راض النفسية العقلية
راض الناشئة عن التطرف في حب
ت

أسبابه
-

أعراضه
-

) ثوابت المنهج االسالمي في تدبير الدافع الجنسي.
) على مفهوم العفة بنص قرآني مناسب.
في الجدول أسفله المقاصد المميزة لكل من العقود التبرعية و العوضية.
( ينقل إلى ورقة التحرير )
نوع العقود

المقاصد المميزة

العقود التبرعية

-

العقود العوضية

-

2

2

.(...........................................................................................................................................................
االمام الشافعي أنه كان يصلي خلف المالكية الذين ال يقرأون البسملة ومذهبه أن قراءتها واجبة"
أحمد بن تيمية ،مجموع فتاوى  ،ط3

)071

ي) من النص حكم قراءة البسملة عند المالكية والشافعية.
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( ينقل الجدول إلى ورقة التحرير)
حكم قراءة البسملة
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المالكية
-

الشافعية
-

الم االختالف بمجموعة من اآلداب تقي المختلفين الصراع والنزاع .اذكر(ي) نوعين منها.
وك االمام الشافعي و عالقته بتدبير االختالف.

 4(.....................................................................................................................................................ن)
وعة من تالمذة قسمك في إعداد نشاط حول االستنساخ والتعديل الوراثي3
موجزا مستعينا بالعناصر اآلتية :
ط؛
؛
األساسية؛
متوصل إليها من خالل النشاط.

(................................................................................................................................................................
( يسمح باستعمال اآللة الحاسبة)

ة

رض ،توفيت عائشة ،عن ابنتيها مباركة وحدية ،وإخوانها األشقاء الحسين وجامع وصفية ،وابن أختها إبراهيم  3وتركت مبلغا
 4511درهم.

ضعية اإلختبارية جيدا و أجب (ي) عن األتي :

ي) من خالل الوضعية ،وفي جدول ،من يرث ممن ال يرث مع التعليل.
(ي) الفريضة .
بين(ي) نصيب كل واحد من التركة.
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