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امـتـحـانـات الـبـكـالـوريـا
االمـتـحـان الـجـهـوي للسنة
األولى بكالوريا

دورة يونيو 2102
أكاديمية جهة الشاوية ورديغة
التربية اإلسالمية

المادة
المستوى

جميع شعب األولى بكالوريا

أوال  :الوضعية

المعامل 2 :
مدة اإلنجاز :ساعة ونصف

الصفحة
2/0

عناصر اإلجابة

 .1الموقف :أن يعارض المتعلم الموقف األول و يؤيد الموقف الثاني المنسجم مع المجاالت المضمونية 1( .ن)

 -التعليل  :أن يكون مقنعا ومنسجما مع التصور اإلسالمي للمال

 1 ( .ن)

 .2مقاصد العقود العوضية :

 مقاصد حقوقية 5.0( .ن) -مقاصد اقتصادية 5.0( .ن)

 -1آداب االختالف :

 التسامح 5.0( .ن) -قبول اآلخر 5.0( .ن)

 -2مواصفات اإلعالم :

 -أن يكون متشبعا بالقيم اإلسالمية  ،مثل  :العفة  ،األمانة  ،الصدق (يكتفى بقيمتين)1(.ن)

 -3أهمية القرض الحسن ( :يكتفى باثنين ) (1ن)

 -تحقيق التنمية االقتصادية ؛

 تعميم االنتفاع بالمال في مختلف المجاالت ؛ -إعادة توزيع الثروة و منع تكديسها في أيد قليلة .

 -4االستشهاد :يقبل كل نص شرعي مناسب مثل قوله تعالى(:من عمل صالحا من ذكر أو
أنثى و هو مومن فلنحيينه حياة طيبة و لنجزينهم أجرهم بأحسن
ما كانوا يعملون ) النحل 1( 79ن)
 -0تحديد المفهوم  :يقبل كل تعريف يتضمن  :اتفاق ،ربط  ،توثيق ،التزام بين طرفين 1( .ن)

مادة التربية اإلسالمية
جميع الشعب

2
دورة يونيو 2102

األولى بكالوريا

2

ثانيا  :التطبيقات

 -1القيمة  :العفة 5.0(.ن)

 -2منهج االسالم في محاربة السلوك المنحرف :
-اجتثات األسباب المؤدية إلى االنحراف السلوكي 5.0(.ن) -تطهير المؤسسات من أسباب الفتنة و اإلثارة

5.0(.ن)

-توفير المناخ الصحي المالئم للسلوك الخلقي السوي (5.0ن)

-االستدالل الشرعي المناسب مثل قوله تعالى ( :والتقربو ا الفواحش ما ظهر منها و

ما بطن ) األنعام 1( 151ن)

ثالثا :األنشطة (2ن)
 .1أن يتضمن التقريرالخطوات اآلتية :
 تسيير و تقديم أوراق الملف من قبل المسير . عرض أوراق الملف من طرف منسقي المجموعات . مناقشة األوراق . خالصات و استنتاجات . .2أن يتضمن التقرير العناصر اآلتية :
 تحديد منهجية العمل . توزيع تالميذ الفصل إلى مجموعات . تهيئ محاور المجلة الحائطية . -اتفاق منسقي المجموعات على موعد الصياغة النهائية للمجلة .

رابعا  :الفرائض

 -1تصفية التركة 1( :ن)

 إخراج التجهيز إخراج الدين -إخراج الوصية

255555 - 15555 = 175555
175555 - 10555 = 190555
190555 - ) 190555 ÷ 7 ( = 105555

105555 ÷ 10 = 15555
 قيمة السهم الواحد -2تحديد األنصبة  ( :تحذف  1/4نقطة على كل خطأ )
العول 15
التأصيل 11
إرثهم
الورثة
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