
 االمتحان الجهوي الموحد المتحانات البكالوريا
 ( 2016 يونيو:  العاديةالدورة ) 

 ـ الموضوع  ـ
 

 خاص بالمترشحين الممدرسين   

 مدة اإلنجاز لـــالمعام ادةـــالم كـب أو المسالـالشع وىـالمست

1 
 من سلك البكالوريا

/ العلوم التجريبية /اآلداب والعلوم اإلنسانية 
 /علوم االقتصاد والتدبير /لعلوم الرياضية ا
العلوم / العلوم والتكنولوجيات الكهربائية  

 الفنون التطبيقية/ والتكنولوجيات الميكانيكية 

التربية 
 اإلسالمية

2 
 ساعة ونصف

13.1 

 
 

6 

  
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 ثم أجب عما يلي التقويميةالوضعية  أاقر: 
 

 .ضعية التقويميةشكالية المطروحة في الوحدد اإل -1

 .مبرزا أهميته التواصلية ،استخرج من الوضعية ضابطا حواريا -2

 :وللصحة النفسيةيدل على نظرة فؤاد الخاطئة للمال،في الوضعية ما -3

  حدد العبارات الدالة على ذلك . 

 . بنص شرعي مناسبله مستدال  ،اقترح على فؤاد أربعة أساليب عملية لتنمية خلق العفة لديه -4

 : عالنات تجارية مضللة ومغريةإ اد ضحيةوقع فؤ -5

 خالقية في حفظ الصحةوضح في ثالثة أسطر مسؤولية اإلعالم األ. 

 .لشرع مع التعليلحدده ثم بين مدى موافقته ا: وضيا أنشأ فؤاد عقدا ع -6

 . (اتق هللا في ما استخلفك فيه من مال: ) وضح ماتقصده األم بقولها لفؤاد  -7

 :لى عمال بنصيحة أمهه باهلل تعاعزم فؤاد على تقوية صلت -8

               قدم له ثالث وسائل لتحقيق ذلك. 

  :ما موقفك مع التعليل مما يلي   -9
 .قبال على العقود التبرعية تشجيع للفقراء على التسولاإل - أ
 .فرادتالف يولد دائما العداوات بين األالوقوع في االخ  - ب

 

 

 البكالوريااالمتحان الجهوي الموحد المتحانات  
 ( 2016يونيو : الدورة العادية ) 

1 

 الصفحة

C : RS  1 
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صحته كي يحقق ،،وحاجاته المادية،من غير ضوابط شرعية شباع غرائزه، وإفؤاد شاب يحرص على جمع المال 
متأثرا بإعالنات متاجرة في سلع رديئة مضرة بالصحة،بادر إلى الد،وبسبب حرصه الشدي.النفسية،وسعادته الحقيقية

 .فأصيب بقلق واضطراب نفسي حاد،تجارية مغرية بالربح السريع ، مما عجل بخسارته
اتق هللا في ما استخلفك فيه من مال، واجتهد في تقوية إيمانك يابني التيأس : رفق ولين قائلة ولمواساته نصحته أمه ب

 .وف يعوضك خيراوصلتك به ،وس
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 الصفحة
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 ـ الموضوع  ـ
 

 خاص بالمترشحين الممدرسين   

 مدة اإلنجاز المعامـــل المـــادة الشعـب أو المسالـك المستـوى

1 
 من سلك البكالوريا

/ العلوم التجريبية /اآلداب والعلوم اإلنسانية 
 /ير علوم االقتصاد والتدب/العلوم الرياضية 

العلوم / العلوم والتكنولوجيات الكهربائية  
 الفنون التطبيقية/ والتكنولوجيات الميكانيكية 

التربية 
 اإلسالمية

2 
 ساعة ونصف

13.1 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

  
 

 
 

                                                     .  االستخالف في المال        العقود التبرعية          : مايأتي عرف في االصطالح   -1

                          ؟ مواله إليهإلى اإلسراع للتصدق بأحب أ رضي هللا عنه فع بأبي طلحةماالدا -2
                                                                                                                                                                 . استخلص من الحديث النبوي ثالث قيم أساسية في العمل التبرعي -3

 

 
 .       وعقارا مساحته هكتار ونصف  ( ابن أخ شقيق – اشقيق اأخ  - بنت ابن  - ابنت  ): امرأة وتركت  ماتت    -1

                                                 .                         مايدل على أركان اإلرث الفريضة مناستخرج  - أ

                              .من تركة المرأة المتوفاةخ الشقيق األ بدليل شرعي على نصيب لاستد - ب

                              .  ونوع حجبه الحاجب والمحجوب:حدد من خالل الفريضة  - ج
 

 (2111)بمبلغ منها  ُجهز  .درهم  (01111)وخلف تركة قدرها ثالثة إخوة ألم ، –ب عما أل –أما  -زوجة :  مات رجل وترك  -2
                     . ماله لدار األيتام (0/1)وأوصى بربع  .درهم (0111) بقيت عنده أمانة صديقه قيمتهادرهم ،و (0111) ،وعليه دين قيمتهدرهم

                                                           (يسمح باستعمال اآللة الحاسبة)      . قم بتصفية التركة من الحقوق المتعلقة بها - أ

 .            أنجز الفريضة عمليا مع تحديد نصيب كل وارث من التركة بالدرهم  - ب
 

 
                                                         .نظمت مجموعات قسمك نشاطا تعليميا( لنتعايش جميعا في ظل حقيقة االختالف ) تحت شعار            

 :                                                                اكتب تقريرا تتناول فيه مايلي  -

 بنوع النشاط المنجزتعريف ال .                                                                                

 ثالثة أهداف متوخاة منه .                                                                              

  إنجازهمساهمتك الفعلية  في                                                                     . 

 أربعة اقتراحات فعالة لتحقيق التعايش في ظل االختالف    .    
 

  

C : RS  1 

ُ   سَعْن أَنَ   ا نََزلَتْ : َعْنهُ قَالَ َرِضَي َّللاه ا تُِحبُّونَ  لَْن تَنَالُوا اْلبِره َحتهى)اآليَةُ  هَِذهِ  لَمه  أَْكثَرِ  نْ مِ  وَ هُ وَ -قَاَم أَبُو طَْلَحةَ ،  29 :آل عمران(تُْنفِقُوا ِممه

ُ َعلَْيِه َوَسله  - ِدينَِة َماًل بِاْلمَ  ْنَصارِ األ ِ َصلهى َّللاه َ تََعالَى يَقُوُل فِي ِكتَابِهِ :،فَقَالَ  مَ إِلَى َرُسوِل َّللاه ا تُِحبُّونَ ) :إِّن َّللاه ، (لَْن تَنَالُوا اْلبِره َحتهى تُْنفِقُوا ِممه

ِ َحْيُث ِشْئَت َوإِنه أََحبه أَْمَوالِي إِلَيه بَْيُرَحاُء ، َوإِنههَا َصَدقَ  ِ ، فََضْعهَا يَا َرُسوَل َّللاه هَا َوُذْخَرهَا ِعْنَد َّللاه ِ أَْرُجو بِره ِ َصلهى . ةٌ ّلِِله فَقَاَل َرُسوُل َّللاه

 ُ ِ،:أَبُو طَْلَحةَ فَقَاَل ".فِيهَا ، َوإِنِّي أََرى أَْن تَْجَعلَهَا فِي األَْقَربِيَن  َما قُْلتَ  قَْد َسِمْعتُ :َعلَْيِه َوَسلهمَ َّللاه َمهَا أَبُو طَْلَحةَ فِي  أَْفَعُل يَا َرُسوَل َّللاه فَقَسه

ِه   بستان من نخيل  بجوار المسجد النبوي: بيرحاء                                                .   متفق عليه" أَقَاِربِِه َوبَنِي َعمِّ

 
 
 
 

  يبستانمن نخيل بجوار المسجد النبو: بيرحاء .                    



 االمتحان الجهوي الموحد المتحانات البكالوريا
 ( 2016يونيو : الدورة العادية ) 

 ـ عناصر اإلجابة  ـ
 

   خاص بالمترشحين الممدرسين 

 مدة اإلنجاز المعامـــل المـــادة الشعـب أو المسالـك المستـوى

1 
 من سلك البكالوريا

/ التجريبية  العلوم/اآلداب والعلوم اإلنسانية 
 /علوم االقتصاد والتدبير /العلوم الرياضية 

العلوم / العلوم والتكنولوجيات الكهربائية  
 الفنون التطبيقية/ والتكنولوجيات الميكانيكية 

التربية 
 اإلسالمية

2 
 ساعة ونصف

13.1 
 

 (ن10: )األول 

 130 .................... ......... ............................................. ....................... سيةثيرها على صحته النفللمال وللغريزة الجنسية وتأنظرة فؤاد الخاطئة  -1
 13.0 .......................... ................. ..............الحق  التقريب بين المتحاورين وحصول التفاهم ،والوصول الى:التواصلية  الرفق واللين، واهميته -2
 130........ .................–( إلى كي يحقق صحته النفسية...فؤاد شاب )  .(الى مضرة بالصحة....بادر الى المتاجرة)دالة على ذلك العبارات ال -1
البعد عن  –لزواج الشرعي تحصين النفس با –... باط لآلداب الشرعية كغض البصراالنض_ تهذيب الخواطر والغرائز  -:  أربعة أساليب عملية لتحقيق العفة  -2

 11 ........................................................  .............................. .........  (يقبل كل أسلوب مناسب)المثيرات الداخلية والخارجية  
نشر قيم  –التزام الصدق في بث المعرفة الصحية  –ام بواجب النصيحة القي -: خالقية التي تتجلى في ترشح ثالثة أسطر توضح مسؤولية اإلعالم األالم يكتب  -3

 11.... .... .... .... ...... .... .... .... .... (يقبل كل جواب يتضمن مثل هذه القيم) الطهارة والعفة والتوازن في المجتمع  
 130 .... ...... .... .... .... ....ألن فؤادا باع سلعا مضرة بالصحة 1320 .... .... .... .... . .......وهو غير موافق للشرع   ،1320 .... .... .... .... .... ....  العقد هو البيع -4

 .نفاقاوإ كسباشرع هللا  يه التصرف فيه وفقهو فمجرد مستخلف فيه ،لذا وجب عل مقصود األم تنبيه فؤاد الى أن مابحوزته من مال هو هلل تعالى ،أما -5

.................................. ........... ................ ............... .......................... .......................... ........................................ .......................................... 11 
 13.0  ........ ........ ........ ..... . الرضا بقضاء هللا وقدره  –نسان الشعور بالتكريم اإللهي لإل -والدعاء الةالذكر والص-: من وسائل تحقيق ذلك  -6

 13.0.. ................ ........ ........ ........ ...... ........ ........ ......لفقراء عن السؤال وضمان حقهم في العيش الكريموافق ،بل العقود التبرعية إغناء لالأ -أ -7

 13.0...وتعصب ،أما إذا كان محمودا ناشئا عن اجتهاد في الفهم فهو يقرب بين المختلفينأن هوى إذا كان االختالف مذموما نابعا م صحيح-ب 
 (ن.1: )الثاني

 130............................... ........... ............... ...... ............. ........................... .   ( 44والرحاب صفحة  -  49صفحة  -المنار)العقود التبرعية انظر - -1

 130. ....... .......... .... ............................ ......... نسان مستخلف فيهأن اإلم على حقيقة أن المال مال هللا تعالى ويقومبدأشرعي :االستخالف في المال -

 130................... ............... ......................... .............................................. ........................            نيل البر وابتغاء ما عند هللا تعالى الدافع هو رغبته في  -2
 130 ....... ..................................... .قربينالبدء بالتبرع على األ -يل هللا  كون التبرع في سب -لى النفس   اإلنفاق من أحب المال إ-: القيم هي  -3

 (ن10: )الثالث

 13.0 .......... ....................العقار : التركة  -( ابن أخ شقيق  –أخا شقيقا   -بنت ابن   -بنتا )   : الوارث -امرأة  -: الموروث: رث أركان اإل -أ -1

 130................ ......................   .رواه البخاري(ألولى رجل ذكرفهو  ألحقوا الفرائض بأهلها فمابقي)  :قوله عليه الصالة والسالم:يق األخ الشق   -ب

 13.0............. ..................................................................................................................نحجب حرما: نوع حجبه -: ابن أخ شقيق : المحجوب / االخ الشقيق : الحاجب  -ج

  130............................... ................................................................................................................................................................................................................................................... : تصفية التركة:  أ -2

  00333=21333-84333                21333  =8/84333              84333 ( =1333+0333+8333)-03333        

 (ن130)                                                    (                                      ن130)             (    ن130)   (               ن1)                   . الفريضة: 2

 

ربعة إقتراحات أ  13.0المساهمة الفعلية   -ن 13.0 هدافثالثة أ –ن 130 تعريف نوع النشاط)  يتضمن العناصر المطلوبة  اتقريرالمترشح  يكتب     (ن10: )الرابع 

التفاوض  –لتعصب نصاف والتحرر من ااإل –التسامح مع المخالف  -قبول اآلخر واالعتراف له بحقه في االختالف –مثل   ن12  فعالة لتحقيق التعايش في ظل االختالف
- (يقبل كل اقتراح مناسب)والتعارف في القضايا المتفق عليها 

 التصحيح 12أصل الفريضة     إرثه الوارث
36 

 نصيب كل وارث من التركة بالدرهم قيمة السهم الواحد بالدرهم

  9 . 0/1 وجةز
 
 

.0111 ÷.0=1111 

 

 1000x9=9000 درهم

  1000x6=6000 درهم 6 2 0/1 أم

  أخ ألم
./1 

 

 
0 
 

      1000x4=4000 درهم 4

      1000x4=4000 درهم 4 أخ ألم

      1000x4=4000 درهم 4 أخ ألم

     1000x9=9000 درهم 9 . عاصب عم ألب
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