
 االمتحان الجهوي الموحد المتحانات البكالوريا
 ( 1023 يوليوز: االستدراكية الدورة) 

 ـ الموضوع  ـ
 

  األحرارخاص بالمترشحين  ن                               األكاديمية الجهوية للتربية والتكوي
 تلجهة مكناس تافيالل        

 مدة اإلنجاز المعامـــل المـــادة الشعـب أو المسالـك المستـوى

 1 لتربية اإلسالميةا اآلدابمسلك  من سلك البكالوريا1
 ساعة ونصف

 

 

 
 (ن8: )أوال   

المعلومة من الدين بالضرورة والبداهة، أو التي ثبتت بدليل قطعي الداللة، مثل  ما اليجوز االجتهاد فيه هو األحكام"   
وجوب الصلوات الخمس والصيام والزكاة والحج والشهادتين، وتحريم جرائم الزنا والسرقة وشرب الخمر والقتل وعقوباتها 

لسالم القولية أوالعملية، ومثلها أيضا كل المقدرة لها، مما هو معروف بآيات القرآن الكريم  وسنة الرسول عليه الصالة وا
 (.2/043، ص أصول الفقه اإلسالمي، وهبة الزحيلي. د" )...العقوبات أو الكفارات المقدرة، فإنه المجال لالجتهاد فيها

 :ثم أجب عما يليتأمل النص    
 .االجتهاد –السنة  –القرآن الكريم : عرف ما يلي تعريفا اصطالحيا -1   
 .اُذكر، بإيجاز وانطالقا من النص، نوعي األحكام التي اليجوز االجتهاد فيها -2   
 .اُذكر أنواع العقوبات التي رتبها الشرع على ارتكاب الجرائم -0   
اُذكر العقوبات التي حددها لها الشرع، مع دعم جوابك بنصوص شرعية، بعد نقل . فيما يلي مجموعة من الجرائم-4   

 : لتحريرالجدول في ورقة ا

 النص الشرعي الذي يحدد العقوبة عقوبتها في الشرع الجريمة

 الزنا لِغير المحَصن
 الحرابة
 السرقة

  

 
 .بين كيف تساهم هذه العقوبات في ضمان الحقوق األساسية لإلنسان-5   
 

 (ن4: )ثانيا    

أخرجه في " )طلّق أيتهما شئت: "فقال. أختانأسلمت وتحتي : فقال روى اإلمام أحمد أن فيروز الديلمي سأل رسول هللا    

 (.المسند

 (.أخرجه أبوداود" )أبغض الحالل إلى هللا عز وجل الطالق: "أنه قال عن الرسول  وُروي عن ابن عمر    
 ؟معنى الطالق شرعاما -1   

    في الحديث األول فيروز الديلمي بتطليق إحدى زوجتيه؟ لماذا أمر الرسول -2   
 .هل يحق لمطلّقة فيروز أن تتزوج بعد طالقها بيوم واحد، إذا كانت من ذوات الحيضاُذكر، مستدال بنص شرعي، -0   
 لماذا اعتبر الطالق في الحديث الثاني أبغض الحالل في نظرك؟-4   
 كيف توفق بين األمر بالتطليق في الحديث األول، واعتبار الطالق أبغض الحالل في الحديث الثاني؟-5   
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 االمتحان الجهوي الموحد المتحانات البكالوريا
 ( 1023 يوليوز: االستدراكيةالدورة ) 

 ـ الموضوع  ـ
 

   األحرارخاص بالمترشحين  ن                               األكاديمية الجهوية للتربية والتكوي
 تلجهة مكناس تافيالل        

 مدة اإلنجاز المعامـــل المـــادة الشعـب أو المسالـك المستـوى

 1 التربية اإلسالمية اآلدابمسلك  من سلك البكالوريا1
 ساعة ونصف

 

 

 
 (ن4: )اثالث   

 :ثم أجب عما يليه من أسئلة النص التالي  تأمل   
، فليست مرتبة النفس وعدمه مراتب في التأكيدإن الضروريات إذا ُتُؤّملْت ُوِجدت على ": قال الشاطبي رحمه هللا   

حرمة النفس في جنب حرمة الدين، فيبيح الكفُر الّدَم؟ والمحافظة على الدين مبيحة   أََولَْيَس ُتْسَتْصَغرُ . كمرتبة الدين
 لتعريض النفس للقتل واإلتالف، في األمر بمجاهدة الكفار والمارقين عن الدين؟

 (.2/44االعتصام، ص " )...ست كمرتبة النفسومرتبة العقل والمال لي   
 .استخرج من النص الضروريات التي ذكرت فيه-1   
 .اُذُكر ما لم ُيذَكر في النص من الضروريات-2   
أََولَْيَس ُتْسَتْصَغُر  حرمة النفس في جنب حرمة الدين، فيبيح : " حلل في ثالثة أو أربعة أسطر قول الشاطبي رحمه هللا-0   

 ".الّدَم؟ الكفرُ 
 :اعتمادا على مراتب الضروريات، واسترشادا بما جاء في النص، بين ما يجوز وما اليجوز فيما يلي، مع التعليل-4   
 .إباحة المسكرات لجلب السياح والحصول على العملة الصعبة-أ   
 .إخراج الصالة عن وقتها ضمانا لمصلحة تجارية كزيادة الربح مثال-ب   
 

  (ن4:)ارابع   
خصائص التفكير المنهجي في : ) حول موضوع زمالؤكها بمناسبة حلول السنة الهجرية، شاركَت في ندوة نظم   

 (.اإلسالم
النتائج التي الصعوبات التي اعترضت عملكم ثم  –كيفية إعدادها وإنجازها  –أهداف الندوة : فيه اكتب تقريرا تبين   

 .إليها متوصلت
    
 

 .وفقكم هللا                                                                                              
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