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امتحانات نيل شهادة البكالوريا
االمتحان الجهوي الموحد

2

مـادة :التربية اإلسالمية

الشعبة أو المسلك  :جميع الشعب األدبية والعلمية
ووالتقنية.

الــــدورة :يوليوز  4102االستدراكية
المستوى:األولى من سلك الباكالوريا
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المعامـل 4:
مدة اإلنجاز :ساعة ونصف

عناصــر اإلجابـــة و سلـــم التنقيـــــــط
أ – لألستاذ صالحية تقويم التعريفين2......................................................................................................................ن
ب – الحوار يتم فيه تبادل الكالم بين المتحاورين في أمر ما في أجواء هادئة قصد الوصول إلى الحق ،والجدل يتم فيه تبادل الكالم في
أجواء التعصب والخصومة والخشونة ( ويقبل كل جواب صحيح)2.............................................................................ن
ج – عن ابن عمر قال  :قال النبي صلى هللا عليه وسلم يوم األحزاب ":اليصلين أحد العصر إال في بني قريظة ".......الحديث 3...........ن
د –2.................................................................................................................................................................ن
من الوسائل السمعية

من الوسائل السمعية البصرية

– المذياع

من الوسائل المقروءة
 -المجلة – الرسالة.

 -األنترنيت.

ه –2...............................................................................................................................................................ن
النصوص الشرعية
يقول تعالى (:يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبإ

المضامين
التثبت من نشر الخبر

فتبينوا.).............
"يامعشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج"

العفة والدعوة إلى الزواج.
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عناصــر اإلجابـــة و سلـــم التنقيـــــــط
ثانيا :
أ – سبب اإلرث المذكور في اآلية :القرابة (النسب) .والسبب اآلخر  :الزوجية1..............................................................ن
ب – بنتا االبن واألختان الشقيقتان واألختان لألب في حالة التعدد 1.1............................................................................ن
ج – لألستاذ صالحية تقويم إجابة المتعلم 5.1.........................................................................................................ن
د2............................................................................................................................................................-ن
عاصب بنفسه
ابن األخ لألب

عاصب بغيره

عاصب مع غيره

األخت لألب إذا وجد معها األخ

 -األخت الشقيقة إذا وجدت مع البنت.

لألب .

– األخت لألب إذا وجدت مع بنت االبن.

ثالثا:
 األهداف: التحسيس بأهمية التبرع – ترسيخ قيمة التبرع في النفوس – تنمية حوافز التبرع – تنمية مجموعة من القدرات الذاتية لدى المتعلمكحسن اإلنصات والمالحظة وطرح األسئلة واحترام الرأي اآلخر.
 المحاور : ربط التبرع بالرغبة في نيل الثواب األخروي. إبراز أشكال التبرع الممكنة في المجتمع المغربي المواكبة لتطوره. تجاوز الطابع الفردي للتطوع إلى صيغ جماعية أكثر تنظيما(عناصر اإلجابة لالستئناس وتقبل كل إجابة صحيحة)4...........نمالحظة  :عناصر اإلجابة ملزمة بفحواها البحرفيتها.
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