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فؤاد شاب يحرص على جمع المال ،وإشباع غرائزه،وحاجاته المادية،من غير ضوابط شرعية ،كي يحقق صحته
النفسية،وسعادته الحقيقية.وبسبب حرصه الشديد،بادر إلى المتاجرة في سلع رديئة مضرة بالصحة،متأثرا بإعالنات
تجارية مغرية بالربح السريع  ،مما عجل بخسارته،فأصيب بقلق واضطراب نفسي حاد.
ولمواساته نصحته أمه برفق ولين قائلة  :يابني التيأس اتق هللا في ما استخلفك فيه من مال ،واجتهد في تقوية إيمانك
وصلتك به ،وسوف يعوضك خيرا.
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اقرأ الوضعية التقويمية ثم أجب عما يلي:

حدد اإلشكالية المطروحة في الوضعية التقويمية.
استخرج من الوضعية ضابطا حواريا ،مبرزا أهميته التواصلية.
في الوضعية مايدل على نظرة فؤاد الخاطئة للمال،وللصحة النفسية:
 حدد العبارات الدالة على ذلك .
اقترح على فؤاد أربعة أساليب عملية لتنمية خلق العفة لديه ،مستدال له بنص شرعي مناسب .
وقع فؤاد ضحية إعالنات تجارية مضللة ومغرية :
 وضح في ثالثة أسطر مسؤولية اإلعالم األخالقية في حفظ الصحة.
أنشأ فؤاد عقدا عوضيا  :حدده ثم بين مدى موافقته الشرع مع التعليل.
وضح ماتقصده األم بقولها لفؤاد  ( :اتق هللا في ما استخلفك فيه من مال) .
عزم فؤاد على تقوية صلته باهلل تعالى عمال بنصيحة أمه:
 قدم له ثالث وسائل لتحقيق ذلك.
ما موقفك مع التعليل مما يلي :
أ -اإلقبال على العقود التبرعية تشجيع للفقراء على التسول.
ب -الوقوع في االختالف يولد دائما العداوات بين األفراد.

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

الصفحة

2
2

ـ الموضوع ـ
C : RS 1

 خاص بالمترشحين الممدرسين
المستـوى

1
من سلك البكالوريا

الشعـب أو المسالـك
اآلداب والعلوم اإلنسانية /العلوم التجريبية /
العلوم الرياضية /علوم االقتصاد والتدبير /
العلوم والتكنولوجيات الكهربائية  /العلوم
والتكنولوجيات الميكانيكية  /الفنون التطبيقية



المـــادة

المعامـــل

التربية
اإلسالمية

2

مدة اإلنجاز
ساعة ونصف

13.1

ض َي ه
َّللاُ َع ْنهُ قَا َل :لَ هما نَ َزلَ ْ
ت هَ ِذ ِه اآليَةُ(لَ ْن تَنَالُوا ْالبِ هر َحتهى تُ ْنفِقُوا ِم هما تُ ِحبُّونَ )آل عمران ، 29 :قَا َم أَبُو طَ ْل َحةََ -وهُ َو ِم ْن أَ ْك َث ِر
ع َْن أَنَس َر ِ
ْ
ه
ه
ه
ه
ه
ُ
ُ
ُ
ْ
ً
ه
ُ
ُ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
ْ
ّ
صلى َّللاُ َعل ْي ِه َو َسل َم ،فقا َل:إِن َّللاَ تَ َعالى يَقو ُل فِي ِكتَابِ ِه (:لن تَنَالوا البِ هر َحتى تنفِقوا ِم هما ت ِحبُّونَ )،
ار بِ ْال َم ِدينَ ِة َمال  -إِلى َرسُو ِل َّللاِ َ
األ ْن َ
ص ِ
َ
َ
ه
ه
ه
ه
ه
ُ
ض ْعهَا يَا َرسُو َل َّللاِ َحي ُ
صلى
ال َرسُو ُل َّللاِ َ
ْث ِش ْئتَ  .فَقَ َ
ص َدقَةٌ ِّلِلِ أرْ جُو بِ هرهَا َوذ ْخ َرهَا ِع ْن َد َّللاِ  ،فَ َ
َوإِ هن أَ َحبه أ ْم َوالِي إِلَ هي بَ ْي ُر َحا ُء َ ،وإِنههَا َ
ُول ه
ه
َّللاُ َعلَ ْي ِه َو َسله َم:قَ ْد َس ِمع ُ
َّللاِ ،فَقَ هس َمهَا أَبُو طَ ْل َحةَ فِي
ْت َما قُ ْلتَ فِيهَا َ ،وإِنِّي أَ َرى أَ ْن تَجْ َعلَهَا فِي األَ ْق َربِينَ ".فَقَا َل أَبُو طَ ْل َحةَ:أَ ْف َع ُل يَا َرس َ
 بيرحاء  :بستان من نخيل بجوار المسجد النبوي
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النبوي   .االستخالف في المال .
التبرعية
مايأتي:
االصطالح
عرف في
العقودالمسجد
بستانمن نخيلبجوار
بيرحاء :

ماالدافع بأبي طلحة رضي هللا عنه إلى اإلسراع للتصدق بأحب أمواله إليه ؟
استخلص من الحديث النبوي ثالث قيم أساسية في العمل التبرعي .

 -1ماتت امرأة وتركت  ( :بنتا  -بنت ابن  -أخا شقيقا – ابن أخ شقيق ) وعقارا مساحته هكتار ونصف .
أ -استخرج من الفريضة مايدل على أركان اإلرث.
ب -استدل بدليل شرعي على نصيب األخ الشقيق من تركة المرأة المتوفاة.
ج -حدد من خالل الفريضة :الحاجب والمحجوب ونوع حجبه .
 -2مات رجل وترك  :زوجة  -أما – عما ألب – ثالثة إخوة ألم ،وخلف تركة قدرها ( )01111درهم .جُهز منها بمبلغ ()2111
درهم،وعليه دين قيمته ( )0111درهم ،وبقيت عنده أمانة صديقه قيمتها ( )0111درهم .وأوصى بربع ( )1/0ماله لدار األيتام .
أ -قم بتصفية التركة من الحقوق المتعلقة بها  ( .يسمح باستعمال اآللة الحاسبة)
ب -أنجز الفريضة عمليا مع تحديد نصيب كل وارث من التركة بالدرهم .






تحت شعار ( لنتعايش جميعا في ظل حقيقة االختالف ) نظمت مجموعات قسمك نشاطا تعليميا.
 اكتب تقريرا تتناول فيه مايلي :التعريف بنوع النشاط المنجز.
ثالثة أهداف متوخاة منه .
مساهمتك الفعلية في إنجازه .
أربعة اقتراحات فعالة لتحقيق التعايش في ظل االختالف .
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األول 10( :ن)
نظرة فؤاد الخاطئة للمال وللغريزة الجنسية وتأثيرها على صحته النفسية 130 .................... ......... .................. ..................................................
-1
الرفق واللين ،واهميته التواصلية :التقريب بين المتحاورين وحصول التفاهم ،والوصول الى الحق 13.0 .......................... ................. ..............
-2
 -1العبارات الدالة على ذلك (بادر الى المتاجرة....الى مضرة بالصحة)( .فؤاد شاب ...إلى كي يحقق صحته النفسية) –130........ .................
-2
-3
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أربعة أساليب عملية لتحقيق العفة  - :تهذيب الخواطر والغرائز _ االنضباط لآلداب الشرعية كغض البصر – ...تحصين النفس بالزواج الشرعي – البعد عن
المثيرات الداخلية والخارجية (يقبل كل أسلوب مناسب) 11 ................................................ ................. ..............................
يكتب المترشح ثالثة أسطر توضح مسؤولية اإلعالم األخالقية التي تتجلى في  - :القيام بواجب النصيحة – التزام الصدق في بث المعرفة الصحية – نشر قيم
الطهارة والعفة والتوازن في المجتمع ( يقبل كل جواب يتضمن مثل هذه القيم) 11.... .... .... .... ...... .... .... .... ....
العقد هو البيع  ،1320 .... .... .... .... .... ....وهو غير موافق للشرع  1320 ....... . .... .... .... ....ألن فؤادا باع سلعا مضرة بالصحة130 .... .... .... .... ...... ....
مقصود األم تنبيه فؤاد الى أن مابحوزته من مال هو هلل تعالى ،أما هو فمجرد مستخلف فيه ،لذا وجب عليه التصرف فيه وفق شرع هللا كسبا وإنفاقا.

11 ......................................... .......................... ................ ............... .......................... .......................... .......................... ..................................
 -6من وسائل تحقيق ذلك - :الذكر والصالة والدعاء -الشعور بالتكريم اإللهي لإلنسان – الرضا بقضاء هللا وقدره 13.0 ..... ........ ........ ........ .
 -7أ -الأوافق ،بل العقود التبرعية إغناء للفقراء عن السؤال وضمان حقهم في العيش الكريم13.0........ ........ ........ ........ ...... ........ ........ ........ ........
ب -صحيح إذا كان االختالف مذموما نابعا من هوى أ وتعصب ،أما إذا كان محمودا ناشئا عن اجتهاد في الفهم فهو يقرب بين المختلفين13.0...

الثاني1.( :ن)
العقود التبرعية انظر (المنار -صفحة  - 49والرحاب صفحة 130........... ............... ........... .......................... ......... ............................... . )44-1
االستخالف في المال :مبدأشرعي يقوم على حقيقة أن المال مال هللا تعالى وأن اإلنسان مستخلف فيه 130 ........ .......... .... ............................ .........130................... ..................... ................... ........................ ..............................................
 -2الدافع هو رغبته في نيل البر وابتغاء ما عند هللا تعالى
 -3القيم هي - :اإلنفاق من أحب المال إلى النفس  -كون التبرع في سبيل هللا  -البدء بالتبرع على األقربين130 ....... ..................................... .

الثالث10( :ن)
أ -أركان اإلرث  :الموروث- :امرأة  -الوارث ( :بنتا  -بنت ابن  -أخا شقيقا – ابن أخ شقيق )  -التركة  :العقار 13.0 .......... ....................
-1
ب -األخ الشقيق :قوله عليه الصالة والسالم ( :ألحقوا الفرائض بأهلها فمابقي فهو ألولى رجل ذكر)رواه البخاري130................ ...................... .
ج -الحاجب  :االخ الشقيق  /المحجوب  :ابن أخ شقيق - :نوع حجبه  :حجب حرمان13.0................ ............. .................................................................................................
 -2أ  :تصفية التركة 130.................... ............. ................................................................................................................................................................................................................................................ :
.
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قيمة السهم الواحد بالدرهم
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الرابع 10( :ن) يكتب المترشح تقريرا يتضمن العناصر المطلوبة ( تعريف نوع النشاط 130ن – ثالثة أهداف 13.0ن  -المساهمة الفعلية  13.0أربعة إقتراحات
فعالة لتحقيق التعايش في ظل االختالف 12ن مثل – قبول اآلخر واالعتراف له بحقه في االختالف -التسامح مع المخالف – اإلنصاف والتحرر من التعصب – التفاوض
والتعارف في القضايا المتفق عليها (يقبل كل اقتراح مناسب)-

