
 
              

 
 
 
 
 
 

 مية الجهوية للتربية والتكوينألكاديا

 لجهة فاس بولمان                  

 2/1 الصفحة (المترشحون األحرار ) االمتحان  الجهوي الموحد للبكالوريا 

 2013الدورة االستدراكية  السنة الثانية من سلك البكالوريـــا :المستوى

 عاملالم مدة اإلنجاز (الموضـوع)التربية اإلسالمية  :المـادة

 2 س 1330 العلوم والتقنياتمسلك  (:ة)الشعب

 (نقط 535) :أوال
فأحسنت فهمه وفقهت  :التعامل مع هذا القــرآن -وهي خير القــرون  -وقد أحسنت أمتنـا في قـرونـهـا األولـى "      

 مقاصده، 

 مثال على ذلك هم وخير. على بصيرةوأحسنت العمل به إلى حد كبير في مجاالت الحياة المتنوعة، وأحسنت الدعوة    

 استقامة اإلسالم، وأخرجهم من ات الجاهلية إلى رآن حياتهم تغييــرا كليا، فنقلهم من انحرافــالصحابة الذين غير الق   

 .21يوسف القرضاوي ص .د: كيف نتعامل مع القرآن العظيم"الظلمات إلى النور   

  بين مجاالت المعرفة في القرآن الكريم. 

 ؟بم يتحقق حسن التعامل مع القرآن الكريم من خالل النص 

 توضيح مجمل ) :القرآن الكريم والسنة النبوية مصدران متكامالن، رتب المعطيات اآلتية حسب المطلوب في الجدول

 (تخصيص عامه -تأكيد ما جاء فيه  -القرآن 

 النص القرآني النص الحديثي وجه التكامل

َ قَْد أَْعَطى ُكل  ِذي َحقٍّ َحق هُ،  إِن   » :قال النبي   َّللا 
 «َوِصي ةَ لَِواِرث   فاَلَ 

                                   ﴿ :قال تعالى
 11النساء﴾

 « اْستَْوُصوا بِالنَِّساِء َخْيًرا»  :قال النبي  
                                  ﴿ :قال تعالى

 11النساء ﴾

 34البقرة ﴾                      ﴿ :قال تعالى «  َصلُّوا َكَما َرأَْيتُُمونِي أَُصلِّي » : قال رسول َّللا 

 اصد االجتهاداذكر مق. 

 :(نقط 535) :ثانيا
        

                                                                                    ﴿ :في سورة الملك قال              
﴾ 

            

                                                                                                                                                                                                                                                                                             

 ؟ ﴾                                         ﴿  :  على ما يدل قوله تعالى 
 حدد مفهوم التفكر . 

 اذكر ثالث فوائد للتفكر في الكون. 

 (نقط 335) :ثالثا
 اإلنسانية استقرائهم لنصـوص القرآن والسنة أن رعاية المصالـحلقد قرر علماء الشريعـة اإلسالمية اعتمادا على "       

 على أن. ثم المال مصلحة الدين، ثم الحياة، ثم العقل، ثم النسل،: الخادمة لحقوق اإلنسان ال تعدو المصالح التالية     

 م1002/ه2211رات إيسيسكومنشو .201حقوق اإلنسان في اإلسالم بين الخصوصية والعالميةص"يراعى فيها هذا الترتيب     

 ي تحافظ عليها التشريعات التاليةأوضح المقاصد الت: 

 التشريع المقصد

 
من : األنعام﴾                                                            ﴿ :قال تعالى

 201اآلية

 21من اآلية: المائدة﴾                                                           ﴿ :قال تعالى 

 اإلسراء﴾                                                                 ﴿: قال تعالى 

 التعزير -الحدود  :عرف بالمصطلحين اآلتيين. 
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  (نقط 235) :رابعا

 211اآليةمن  ﴾                                            ﴿ :في سورة البقر ة قال تعالى                             

 

 أوضح معنى اللباس من خالل اآلية. 

 2/2 (المترشحون األحرار)  االمتحان الجهوي الموحد للبكالوريا              فاس أكاديمية 
 الموضوع السنة الثانية من سلك البكالوريا  :المستوى              التربية اإلسالمية :المادة 
                                                                                                 2013:  ستدراكية       االالدورة العلوم والتقنيات                 مسلك   :ةالشعب

 

 جللحفاظ على النسل البشري شرع اإلسالم الزواج، ميز من خالل الجدول أركان وشروط الزوا: 

 المعطى الركن الشرط

 انتفاء الموانع الشرعية  

 الصداق  

 إشهار الزواج  

 (نقط 5) :خامسا
شاركت مع مجموعة من أصدقائك في إنجاز بحث ميداني حول آثار تطبيق مدونة األسرة في الواقع حول حقوق           

 .المرأة المطلقة وأطفالها

 .مراحل إنجاز البحث، والنتائج المتوصل إليها: طر تبين فيهاكتب تقريرا من ثمانية أس -           
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