
 المتحانات البكالوريااالمتحان الجهوي الموحد 
 ( 2018) الدورة العادية : يونيو 

 ـ عناصر اإلجابة  ـ
 

   خاص بالمترشحين الممدرسين 

 مدة اإلنجاز المعامـــل المـــادة الشعـب أو المسالـك المستـوى

1 

 من سلك البكالوريا

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

العلوم والتكنولوجيات الكهربائية / العلوم  
 والتكنولوجيات الميكانيكية / الفنون التطبيقية

التربية 
 اإلسالمية

2 
 ساعة ونصف

1.30 
 

6 
 ملحوظة : يتقيد بمضامين األجوبة البحرفيتها

 

. لما تحققه من مصالح نشرهايقول بوجوب  الثاني:و .ن 0.5 لما تسببه من مفاسد اجتماعية المشهرةنشر المقاطع الموقف األول يقول بعدم جواز  .1

 ن0.5

حدد ما كلف اإلنسان بأدائه على وجه م المسؤولية: كل –ن ( 0,5) أو العالقات الجنسية غير الشرعية. األقوال واألفعال  من حرم إتيانه ما: الفاحشة .2

 يقبل كل تعريف مناسب(. ) ن (0,5الدين أو الدينا, )  وطلب منه الوفاء به من أمور

مقاطع المشهرة باألفراد/ تتجلى أيضاً في الوفاء باألمانة وأداء المسؤولية / وتتجلى أيضاً في الالعفة في الوضعية في االمتناع عن نشر  مظهر تجلىي .3

 ن( 1 .) يذكر المتعلم أحد هذه التجليات االستقامة.

تحياء من هللا في خلواته واسإسالم أو استحيائه في كعدم اقترافه حراما في جاهلية وال  :ان بن عفان رضي هللا عنهمواقف حياء عثمد أن يوظف المتعلم أح .4

 للتوظيف(ن 0.5ن للموقف و0.5)                . بالحياء يخل كل مافي نهي زمالئه عن نشر  هللا منه ألن حياءه يمنعه من معصية هللا تعالى

5.     

 ن(1المجتمع. )  تهدد سالمة من قبل و كن لم تاألمراض الجنسية واألوبئة التي  هو انتشار -أ

 ن(1) ع. المجتمالفرد واالستقرار األسري في إصالح  أثرو شر العفة في صفوف الرجال والنساء،يبين المتعلم دور الزواج في تحصين الفروج ون-ب

 ن(4استدل من سورة يوسف على أهمية التحلي بالقيم اآلتية: )  .6
 

 اآليات من سورة يوسف القيم

القصص القرآني من الغيب الذي يجب اإليمان التصديق ب

  به.

نَق صُّ َعلَْيَك أَْحَسَن اْلَقَصِص بَِما أَْوَحْينَا ِإلَْيَك َهذَا اْلق ْرآَن َوإِْن ك ْنَت ِمْن قَْبِلِه لَِمَن  نَْحن  }قوله تعالى: 

 [3اْلغَافِِليَن{ ]يوسف: 

وَن{َوه ْم  }ذَِلَك ِمْن أَْنبَاِء اْلغَْيِب ن وِحيِه إِلَْيَك َوَما ك ْنَت لَدَْيِهْم ِإْذ أَْجَمع وا أَْمَره مْ أو قوله تعالى:   يَْمك ر 

 ن(1)      [102]يوسف: 

حماية األطفال من المخاطر من مظاهر رعايتهم والعناية 

  بهم.

ئْب  َوأَْنت ْم َعْنه  َغافِل وَن{ ]يوسف: قوله تعالى:  ن نِي أَْن تَْذَهب وا بِِه َوأََخاف  أَْن يَأْك لَه  الذ ِ }قَاَل إِن ِي َليَْحز 

13] 

}قَاَل َهْل آَمن ك ْم َعلَْيِه ِإالا َكَما أَِمْنت ك ْم َعلَى أَِخيِه ِمْن قَْبل  فَاَّللا  َخْيٌر َحاِفًظا َوه َو أَْرَحم  قوله تعالى: 

اِحِميَن{  ن(1)      [64]يوسف:  الرا

 ) عن المخطئين التائبين ضروري لصالح المجتمع.العفو 

 ن(1

ِ لَقَْد آثَ قوله تعالى:  ( قَاَل اَل تَثِْريَب َعلَْيك م  اْليَْوَم يَْغِفر  91َرَك اَّللا  َعلَْيَنا َوإِْن ك ناا لََخاِطِئيَن )}قَال وا تَاَّللا

اِحِميَن{ ]يوسف:   [92، 91اَّللا  لَك ْم َوه َو أَْرَحم  الرا

س ف  قَاَل أَنَا ي وس ف  َوَهذَا أَِخي قَْد َمنا اَّللا  َعلَْينَا ِإناه  َمْن يَتاِق َوَيْصبِْر }قَال وا أَإِناَك أَلَْنَت ي وقوله تعالى:   الصبر واليقين أساس الفوز في الدنيا واآلخرة.

ْحِسِنيَن{ ]يوسف:  َ اَل ي ِضيع  أَْجَر اْلم   ن(1)  [90فَإِنا اَّللا

7.    

فرصة للزوجين لمراجعة انفسهم وتصحيح / إعطاء عن أحد الزوجين جلها الطال؛  كرفع الضرر يحدد مقصدين من المقاصد التي شرع أل -أ

 لكل مقصد( 0.25األخطاء...)

        لكل شرط (0.25 )                    ...  إيقاع أكثر من طلقة في طال؛ واحد   كالطال؛ في طهر لم يمسها فيه / طال؛ السنييذكر المتعلم  شرطين لل -ب

 .(يقبل كل شرط مناسب)
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   خاص بالمترشحين الممدرسين 

 مدة اإلنجاز المعامـــل المـــادة الشعـب أو المسالـك المستـوى

1 

 من سلك البكالوريا

/العلوم التجريبية / اآلداب والعلوم اإلنسانية 
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8.   

األمر  نكان األمر يتعلق بأحد الزوجين، أو هدم وتفكيك الروابط األسرية إذا كا يبين المتعلم أن نشر مقاطع فاضحة عن األفراد قد تكون سبب الطال؛ إذا-أ

 ن(1. )يتعلق باألبناء

 الجدول: -ب
 دورها في تجاوز الخالفات بين األزواج الموقف المناسب من صلح الحديبية  القيمة

 

 التشاور

 تشاور النبي صلى هللا عليه وسلم مع أم سلمة في الحلق. 

 الصحابة في اتخاذ قرار مواجهة قريش أو في قرار الصلحالتشاور مع 

  ن( 0,5)...... .
 

 ثر على األسرة.التشاور في القرارات التي تؤ

 ن( 0,5)..... طلب رأي الزوجة واحترام وجهة نظرها.

 

 

 التفاوض
يوظف موقف التفاوض والصبر على شروط قريش لتحقيق السالم 

  ن( 0,5)
 

الرأي في سبيل استمرار العالقة األسرية واستقرارها. التفاوض والتنازل عن 

 ن( 0,5)
 

 

 .)يقبل كل مثال مناسب( ن( 1بيته ) شهد المتعلم بأحد مواقف النبي صلى هللا عليه وسلم فييست-ج    

ما ينعكس إيجاباً على        يبين المتعلم أن االستقامة على طاعة هللا وأمره ونهيه له األثر الواضح على سلوك األفراد في حياتهم الخاصة والعامة  .9

 ن (0,5) . في سبيل هللا على الفئات الهشة في المجتمع  ن (، ويظهر المتعلم األثر اإليجابي لإلنفا؛0,5مردوديتهم ودورهم في المجتمع ) 

..(   .وفي يد أحدكم فسيلةيستدل بما يناسب من األدلة الشرعية التي تحث على المسؤولية في عمارة األرض وإصالحها. كحديث ) إذا قامت الساعة  -أ     -10

 ن(1) . )يقبل كل دليل شرعي مناسب(ضا مواتا فهي له(رأو ) من أحيا أ

 ن(0.5)    والتشجير... ن(،0.5)تجاه البيئة كالتوسط واالعتدال في استغالل الموارد الطبيعية إجراءين عمليين المتعلم  يقترح -ب       

يبرز المتعلم أثرين إيجابيين على المجتمع الشتراط الكفاءة واألمانة في تحمل المسؤولية  كإصالح المجتمع وقطع الطريق على المفسدين،  -أ -11

  ن(1وتشجيع الكفاءات على االجتهاد... )

 ن(1كمعايير أساس في استحقا؛ التكليف. )الحساب في اآلخرة، أن يربط المتعلم بين استحضار المراقبة اإللهية و  -ب
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