
االمتحان الجهوي الموحد المتحانات البكالوريا 

 ( 2012يونيه : الدورة العادية )

ـ الموضوع  ـ 
 

  خاص بالمترشحين األحرار األكاديمية الجهىية للتربية والتكىين                               

         لجهة مكناس تافياللت

 مدة اإلنجاز المعامـــل المـــادة الشعـب أو المسالـك المستـوى

 2 لتربية اإلسالميةا العلمية والتقنيةلك امسجميع ال من سلك البكالوريا2
ساعة ونصف 

 

 

 
ن الرحٌم ـباسم هللا الرحم

 (ن16: )أوال   

   I"-إٌجابٌة تتعلق بمراعاتها من : األولى. ناحٌة إٌجادها وتحقٌقها، وناحٌة بقائها: َحِفَظ الشرع الضرورٌات من ناحٌتٌن
 (.310 ص2وهبة الزحٌلً، أصول الفقه اإلسالمً، ج . د)" جانب الوجود، والثانٌة سلبٌة تتعلق بمراعاتها من جانب العدم 

 :   تأمل النص ثم أجب عما ٌلً
. حدد معنى الضرورٌات فً االصطالح- 1   
 :امإل الجدول التالً بما ٌناسب-2   

 وسٌلتان لحفظها الضرورٌات

  الدٌن

  النفس

  العقل

  (العرض)النسل 

  المال

.    ٌنقل التلمٌذ الجدول على ورقة التحرٌر 

   II - قال الرسول" : (رواه النسائي في السنن)" تزوجىا الىلىد الىدود فإني مكاثز بكم األمم. 
 . الولود –الودود : اذكر معنى -1   
 .اذكر مضمون الحدٌث -2   

 .(أخزجو البخاري)" لمالها ولحسبها وجمالها ولذينها، فاظفز بذات الذين تزبت يذاك: تنكح المزأة ألربع : "وقال النبً -3   
 .فاظفر بذات الدٌن: اشرح العبارة التالٌة-1.3      
 .اذكر مضمون الحدٌث-2.3      
 كٌف ٌمكن الجمع بٌن هذٌن الحدٌثٌن؟-3.3      

استنبط منها تلك الحقوق بعد نقل الجدول فً ورقة . فٌما ٌلً مجموعة من النصوص الشرعٌة تذكر حقوقا للطفل-4   
 :التحرٌر
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 الحقوق المستنبطة منها النصوص الشرعٌة
 (.152: األنعام) (والتقتلوا أوالدكم من امالق ): قال تعالى- أ

كل مولود ٌولد على الفطرة، فأبواه ٌهودانه أو ٌنصرانه أو  : "قال -ب
 (.أخزجو البخاري)..." ٌمجسانه

 .(رواه أبوداود)" إذا استهل المولود ورث : "قال -ج

 (.أخزجو البخاري)" اتقوا هللا واعدلوا بٌن أبنائكم : "...قال -د

 

 .   ٌمكن االكتفاء برموز النصوص فً ورقة التحرٌر
إن االحتجاج بالسنة النبوٌة ومجال تطبٌقها والعمل بها مهمة مركبة الٌقدر علٌها إال أهل االختصاص، لذلك وضعوا -5   

 .مجموعة من الضوابط المنهجٌة للعمل بها
 .عّرف السنة النبوٌة فً االصطالح-1.5      
 .اذكر دلٌال على حجٌتها من القرآن الكرٌم أو الحدٌث النبوي الشرٌف-2.5      
 .اذكر ضابطٌن من الضوابط المنهجٌة للعمل بالسنة النبوٌة-3.5      

    
 (ن4:)ثانٌا   

المقاصد السامٌة للعقوبات فً الشرٌعة اإلسالمٌة، ودورها فً "   شاركت مع زمالئك فً القسم فً إعداد نشاط حول 
 ".حفظ الحقوق

 :   اكتب تقرٌرا تبٌن فٌه
 .نوع النشاط، وهدفٌن من أهدافه-   أ

 .أهم محاور الموضوع-   ب
 .                                                                                              وفقكم هللا
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