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الشعبة :جميع الشعب األدبية والعلمية والتقنية
أوال :الدروس الىظريت8( :ن)

المادة :التربية اإلسالمية

االمتحان الجهىي المىحد للسىت األولى مه
سلك البكالىريا
(المترشحىن الرسميىن )
دورة يىويى 2012

مدة اإلنجاز :ساعة ونصف المعامل2:

ٌ - 1صحح الرسول صلى هللا علٌه وسلم ،مفهوم الغٌبة ،كونها سلوك ذمٌم حرمه اإلسالم 0.5 ( .ن )
 - 2نوع األسلوب الحواري الوارد فً النص :التشخٌصً االستنتاجً 0.5 ( .ن )
 - 3قٌمة هذا األسلوب فً تحقٌق التواصل بٌن المتحاورٌن  :إثارة انتباه المخاطب – تحفٌزه على التفكٌر – إعطاؤه
فرصة الستنتاج الحل بنفسه1 ( .ن ).
 - 4ضابط الحوار الذي تدل علٌه عبارة هللا ورسوله أعلم  ،العلم وصحة األدلة 0.5 ( .ن ).
 - 5قٌم التواصل - :إخالص التواصل هلل تعالى (  0.5ن ) – حسن الظن بالناس (  0.5ن ).
 - 6نوع العقد ،ومقصدٌن وخاصٌتٌن ممٌزتٌن لكل عقد (  3ن ).
نوع العقد
القرض (  0.5ن )
(الدٌن أو السلف )
اإلجارة (  0.5ن )

مقاصده
(  0.25ن )
تعبدي
اجتماعً تكافلً (  0.25ن )
( 0.25ن )
تربوي
( 0.25ن )
تنظٌمً

خصائصه
اختٌاري ( 0.25ن )
غٌر نفعً ( 0.25ن )
( 0.25ن )
تبعً
عوضً ( 0.25ن )

مالحظة :كل ما ٌفٌد ( المقاصد – الخصائص )
 - 7البعد عن المثٌرات الخارجٌة والداخلٌة (  0.5ن ).
 – 8عن صهٌب رضً هللا عنه قال :قال رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم " :عجبا ألمر المؤمن إن أمره كله خٌر،
ولٌس ذاك ألحد إال للمؤمن ،إن أصابته سراء شكر فكان خٌرا له ،وإن أصابته ضراء صبر فكان خٌرا له" (1ن)
صحٌح مسلم

ثاويا :التطبيقاث 3 ( :ن )
 - 1أسباب االختالف :الفروق الفردية  /تباين مدارك الناس وأفهامهم 0.5 ( .ن ).
 - 2تباين األفكار والمهارات يؤدي إلى أنتاج معارف ،وأفكار تؤدي إلى العطاء واالبتكار ( 0.5ن ).
 - 3قاعدتٌن لتدبٌر االختالف ،مع االستشهاد بنصوص شرعٌة:
 ضبط النفس (  0.5ن ) قال هللا تعالى  ":الذٌن ٌنفقون فً السراء والضراء والكاظمٌن الغٌظ والعافٌن عن الناس ،وهللا ٌحب المحسنٌن " سورة آل عمران اآلٌة  0.5 ( 134ن )
 العلم بموضوع االختالف (  0.5ن)  :قال هللا تعالى " :ومن الناس من ٌجادل فً هللا بغٌر علم وال هدى وال كتابمنٌر" سورة الحج اآلٌة  0.5 ( 8ن )
ثالثا :األنشطة 4 (:ن )
ٌكتب تقرٌرا متضمنا للنقط التالٌة:
 – 1االستمارة قائمة من األسئلة المتنوعة تجٌب عنها عٌنة من الناس ذوي الصلة بموضوع البحث للحصول على حقائق
أو معلومات ألجل إنجاز بحث معٌن.
وهً نوعان - :استمارة " استبٌان " ترسل بالبرٌد أو توزع لتعبئتها وردها.
 -استمارة " مقابلة " توجه للمستهدف أثناء مقابلته 1 ( .ن ).
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 – 2مراحل إنجاز االستمارة 2 ( :ن )
 تحدٌد موضوع االستمارة ،أهدافه ،محاوره. تحدٌد عٌنة البحث. تحدٌد نوع االستمارة وأسئلتها ثم مراجعتها وفحصها. توزٌعها على عٌنة تجرٌبٌة الختبار درجة صالحٌتها. بعد توزٌعها على عٌنة البحثٌ،قوم الفرٌق باستثمار نتائجها. – 3استعراض نتائج االستمارة والبحث وعرضها ومناقشتها لمعرفة هل عمل هذه المؤسسة الخٌرٌة منظم أم عشوائً،
والكتشاف أثر العمل المنظم فً تطوٌر العمل التطوعً (  1ن ).
رابعا :الفرائض 5 ( :ن )
 - 1الحقوق المتعلقة بالتركة 1 ( :ن )
 مؤونة التجهٌز ............. : الدٌن ......................... : الوصٌة ....................... : -حقوق الورثة .......... :

(  0.25ن لكل معطى ).
 147000دهـ =  1000دهـ 148.000 -دهـ
144000دهـ = 3000دهـ 147000 -دهـ
 28800دهـ =  144000 x 1/5دهـ
=  115200دهـ

 – 2تأصٌل الفرٌضة وإعطاء كل وارث نصٌبه بالدرهم (  2ن )
(  0.5ن ) لألسهم (  0.5ن ) للتأصٌل (  0.5ن ) للتصحٌح
أصل الفريضة 12

(  0.5ن ) لألنصبة بالدرهم

12x 3

الورثة

أنصبتهم

أسهمهم

تصحيح الفريضة 36

نصيب كل وارث بالدرهم  3200= 36 ÷ 115200درهم

زوج
 3بنات
بنت ابن
أخ ألب
ابن أخ ش
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8
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0

9
 8 / 24لكل بنت
0
3
0

9 X 3200=288000
 25600 8 X 3200=25600دهـ لكل بنت
0
3x3200= 9600
0

 – 3حاالت الحجب وأنواعه 0.5 ( :ن )
من  1/2إلى  1/4لوجود فرع وارث.
الزوج:
 حجب نقصان)0.25( :بنت االبن :من  1/6لوجود متعدد من البنات استكملن الثلثٌن.
 حجب حرمان)0.25( :ابن األخ ش :لوجود أخ ألب ( الترجٌح بالدرجة ).
 –4الورثة بفرض السدس 1 ( :ن ) (  0.25ن لكل معطى )
أ  -الجدة ألم  ----------انعدام األم .ــــــــــــ الجدة ألب  ---------انعدام األم واألب
 األخ ألم – األخت ألم --------االنفراد وحالة الكاللة. بنت االبن  --------------------وجودها مع بنت لها النصف فرضا مع انعدام ابن االبن. األخت ألب  -------------مع أخت ش لها النصف فرضا مع انعدام األخ ألب.ب – لقولــــه تعالى " :وإن كان رجل يورث كاللة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس ،فإن
كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث من بعد وصية يوصي بها أو دين" سورة النساء آلٌة  0.5( 12ن ).

