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االمتحان الجهوي الموحد لنيل شهادة البكالوريا
الدورة العادية4102 :
السنة األولى  /رسميون
دليل اإلجابة وسلم التنقيط

التربية االسالمية

المادة
الشعبة أو
المسلك

رمز المادة

011

الشعب األدبية و العلمية و التقنية

األكاديمية الجهوية للتربية و
التكوين
لجهة العيون بوجدور الساقية
الحمراء

مدة اإلنجاز

03.1
س

المعامل

1

الصفح
ة
0
1

بسم هللا الرحمن الرحيم

 8 ( .....................................................................ن )
تصرفات المؤمن وأموره كلها خير عليه؟ ولماذا له وحده دون غيره؟ وما عالقة ما يصيبه من الفرح والحزن بالصبر والشكر
 130(. ...........................................................................................................ن)
ر/ضراء  :الضرر -الحزن  130 (.................................................................ن)  ( /لكل مفردة )1310
ر بالطمأنينة واألمان والرضا عن الذات-القدرة على التكيف مع الواقع وحل المشكالت -امتالك مهارات التفاعل
 0 (........................................................................................................................ن)
الشكر  ( :كل ما يفيد ) :الصبر والشكر من خصائص الصحة النفسية( 13 0ن) -فرح الشاكر بنعم هللا وتوظيفها في أوجه الخير
ر عن ربه وإدراكه أجر ذلك وأن البالء مجرد اختبار 13 0(…..ن)
 030(..............................................................................................................................................ن)
أسبابه
أعراضه
ضيق وخوف غير مبرر ()1310
الوسواس االكتئاب( )1310
الكبر -األنانية -الغرور -الكذب المرضي
()1310

االحساس بفقدان المساندة وضعف الثقة باهلل (1310
)
الشعور بالحرمان العاطفي والمادي ()1310
الخضوع المطلق ألهواء النفس ()1310

ر الدافع الجنسي :الزواج  /العفة  /الصوم 1310(......لكل واحد))1350 ( ...........................
ف الذين اليجدون نكاحا حتى يغنيهم هللا من فضله" النور  0(.......................33/ن)
 0310 (.............................................................................................................................................ن)

عقود

المقاصد المميزة (  1310لكل مقصد)

تبرعية

عقدي تعبدي -اجتماعي تكافلي

عوضية

تربوية -تنظيمية -حقوقية
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 . (.....................................................................ن )
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 130 (...................................................................................................................................................ن)
الشافعية ()1310
المالكية ()1310
لبسملة
واجبة
غير واجبة
 130(....................................................ن) قبول اآلخر 130 (.........................................................ن)
عالقته بتدبير االختالف  ( :كل ما يفيد)  :اعتبار سلوك الشافعي وقيامه للصالة خلف المالكية رغم االختالف معهم في حكم قراءة
مه بهذا السلوك دليل على حسن تدبيره لالختالف  /احترامه و تقديره
030(...........................................................................................................................................................

 4 (.......................................................................ن )
ء االمالئية واللغوية والتركيبية  0 (............................................................................................ن)

 130(.........................................................................ن)
والتعديل الوراثي /دراسة المواقف المختلفة وأدلتها /تبني موقف الدفاع عنه؛ 130 (.......................ن) .
يد  -فر يق معارض -منسق – مقرر 0(.........................................ن) 1310(................ن لكل عنصر).
شاف أبعاد المواقف المختلفة وخلفياتها -حصر جوانب االختالف لدى الطرفين ودراستها -حصول قناعة لدى كل
 30(..............................................................................................................................................ن)
 0 (.....................................................................ن )
ع التعليل  030(................................................................................................... :ن)
التعليل ( 130ن)

من اليرث ( 1310ن)

التعليل ( 1310ن)

البنوة 1310 (333ن)
من ذوي األرحام

ابراهيم
األخوة 1310(3333ن)

 1.310(..............................................................................................................................................ن)

سهمه من أصل الفريضة 1310( ./
ن)

سهمه بعد التصحيح  1310 (00/ن نصيبه من التركة1310( .111/
ن)
)

 1310( 333333333ن)

 1310(333333333333333301ن)

 1310(3333333333ن)

 1310 (333333333333333334ن)
 1310 (333333333333333330ن)

 .13111د1310(333333333
ن)
 013111د1310( 33333333
ن)
 .111311د1310(3333333
ن)

 .و التصحيح من  ( : 00 :عدد الرؤوس  xفي أصل الفريضة = )00=. x0

 .111 = 00 :د
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