
 االمتحان الجهوي الموحد المتحانات البكالوريا
 ( 4102يوليوز : يةاالستدراك الدورة) 

 ـ الموضوع  ـ
 

  األحرارخاص بالمترشحين  ن                               األكاديمية الجهوية للتربية والتكوي
 تلجهة مكناس تافيالل        

 مدة اإلنجاز المعامـــل المـــادة الشعـب أو المسالـك المستـوى

 4 لتربية اإلسالميةا مسلك اآلداب من سلك البكالوريا4
 ساعة ونصف

 

 

 
 (ن5,9: )أوال   

إن تعدادها : "الحدود التشريع الجنائي اإلسالمي، فقال عن أحد شراح رسالة  ابن أبي زيد القيرواني رحمه هللا عن تكلم   
محدود من الشارع، وحكمة مشروعيتها الزجر عن إتالف ما حكى األصوليون إجماع الملل على وجوب حفظه من العقول 

، فإن في القصاص حفظا للدماء، وفي القطع للسرقة الحفظ لألموال، وفي الحد )...(ض واألموال والنفوس واألديان واألعرا
الشيخ " )لحد للشراب حفظ العقول، وفي الحد للقذف حفظ األعراض، وفي القتل للردة حفظ الدينللزنا حفظ األنساب، وفي ا

 (.، بتصرف بسيط2/471ص 4141/4991أحمد بن غنيم بن سالم النفراوي المالكي، الفواكه الدواني، دار الفكر، طبعة 
 :تأمل النص ثم أجب عما يلي   
 .الحدود -التشريع الجنائي اإلسالمي : عرف  -4   
 : اشرح قولَْي صاحب النص -2   

 ".إن تعدادها محدود من الشارع " -أ      
 ".في الحد للشراب حفظ العقول " -ب      

 .استخلص من النص الحكمة من تشريع الحدود -3   
 :ذكر النص الضروريات الخمس غير مرتبة-1   

 .العبارة الدالة عليها في النص استخرج-أ      
 .قم بترتيبها حسب أهميتها-ب      

مع ذكر مثال  -في الحاالت التالية–على ضوء ذلك الترتيب حسب األهمية، اذكر المصلحة التي تقدمها عند التعارض -1   
 :عن كل حالة

 .تعارض مصلحة النفس مع مصلحة المال-أ      
 .تعارض مصلحة المال مع مصلحة العرض-ب      
 .الدين مع مصلحة المال تعارض مصلحة-ج      

 :على حدين لجريمتين صراحة ذكر النص جرائم حد الشرع لها حدودا، كما نص-6   
 .اذكر تلك الجرائم الموجودة بالنص-أ      
 .اذكر الحدين اللذين نص عليهما-ب      
 .ي عليهاحّدها، مع االستشهاد بنص شرع قم بتعريفها، مبينا. جريمة الحرابةلم يذكر النص -ج      

 
    (ن4,9: )اثاني    
 (.22: النساء( )والتنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء اال ما قد سلف، إنه كان فاحشة ومقتا، وساء سبيال: )قال تعالى   
 من هي المرأة التي يحرم الزواج منها، والمقصودة في هذه اآلية؟-4   
 .اذكر سبب تحريم الزواج منها-2   
 (.مؤبدة أم مؤقتة)الحرمة هنا  نوع حدد-3   
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 (.البخاريرواه " )يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب: "في الحديث-1    
 .اذكر مضمونا مناسبا للحديث-4.1   
 هذا الحديث؟مضمون اآلية السابقة و كيف تجمع بين مضمون-2.1   
 

  (ن2:)اثالث   
، إن القول بشمول أحكام الشريعة اإلسالمية وصالحيتها لكل زمان ومكان يوجب علينا أن نأخذ بالرأي واالجتهاد"   

النبهان، المدخل للتشريع اإلسالمي،  محمد فاروق. د" )لمعالجة المسائل المتجددة التي تتكاثر مع اتساع المجتمع وتطوره

 (.444ص 

 .شمول أحكام الشريعة اإلسالمية –المسائل المتجددة  –االجتهاد اصطالحا : اشرح ما يلي-4   

 .القضية المركزية التي يعالجها النص حدد-2   

 .اذكر ثالثة من المسائل المتجددة التي تحتاج إلى اجتهاد اليوم-3   

 

  (ن2:)ارابع   
 .قمت مع مجموعة من أصدقائك ببحث ميداني حول أثر مدونة األسرة في الحد من ظاهرة الطالق   

اكتب تقريرا تذكر فيه أهم خطوات البحث، والوسائل المعتمدة فيه، والمؤسسات ميدان البحث، والشرائح المجتمعية    

 .إليها والصعوبات التي اعترضتكم أثناء اإلنجاز ثم اعرض النتائج المتوصل. المقصودة بالبحث
    
 

 .وفقكم هللا                                                                                              
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