
              
 
 
 
 

 ألكاديمية الجهوية للتربية والتكوينا    

               لجهة فاس بولمان               

     

االمتحان  الجهوي الموحد 
المترشحون )للبكالوريا 

 (األحرار
 2/1 الصفحـة  

 2013 عاديةالدورة ال من سلك البكالوريـــا السنة الثانية :المستوى 

 س 1330 مدة اإلنجاز (الموضـوع)التربية اإلسالمية  :المـادة  

 2 المعامـل مسلك اآلداب ( :ة)الشعب

 (نقط 3) :أوال
 :الوضعية    

 مع القرآن الكريم يثير الدهشة، فهم يسمعون وال يتدبرون، -اليوم  -إن تعامل فئات عريضة من المسلمين         

 مكانهم إعمال العقــل إلدراك مقاصـده، إذ القرآن يصنع النفوس ويبني وقد يطربون لصــوت قارئه، وكان بإ     

 . ر في األحكام والثبات في القيميسجا متكامالً ومتماسكاً، يقوم على الاالحضارات، ويمنح المسلم منه     

 .سورة محمد﴾                                           ﴿: قال تعالى         

  

 الية التي تطرحها الوضعية االختباريةحدد اإلشك. 

 التدبر -اج منهال:  اشرح. 

 اذكر المصدرين اآلخرين. أشارت الوضعية إلى القرآن الكريم باعتباره أصالً من أصول المعرفة. 

   (نقط 3) :ثانيا

 .35اآلية  من: سورة فصلت﴾                                                                 ﴿  :قال تعالى                   

  

 ممثال لكل منها بمثال مناسب ،استخرج من اآلية مجاالت التفكر:                                                                      
 مجاالت التفكر األمثلة

  

  

  اذكر فائدتين من فوائد التفكر في الكون. 

 يمالق مفهوم حدد. 

 (نقط 3) :ثالثا
 فالشريعة جاءت لتحقيق مصالح العباد في معاشهم ،هو مقصد الشريعة وغايتها ،إن حماية إنسانية اإلنسان"          

 ".ن مصالحهم ال تتحقق إال بحماية الضروريات الخمسإو ،ومعادهم       
  53ص53 كتاب األمة العدد. النظرة السياسية اإلسالمية في حقوق اإلنسان الشرعية                                                                                         

 اصيتين من خصائص الضروريات الخمسذكر خا. 

 ين اآلتيين مع االستدالل المناسبأبرز من خالل الجدول وظيفة التشريع الجنائي في حفظ الحق                            :           

 الحقوق وظيفة التشريع الجنائي في حفظها االستدالل المناسب

 حق الحياة  

 حق التملك  

 (نقط 3) :رابعا

  ﴾                                                                                                         ﴿ : نحلفي سورة ال قال           
                    

 (27من اآلية )                                                                                                                                                                                           

  المغربية ما جاء في مدونة األسرةعرف الزواج حسب. 

 لمعطيات اآلتية بدليل شرعي مناسباستدل على ا                                                                                       : 

 الرمز المعطيات الدليل الشرعي المناسب

 أ وجوب التعرف على المخطوبة 

 ب اعتبار الدين أساسا في قبول الزواج 

                                                                                                                                                                                                                                                                  

االمتحان الجهوي الموحد               فاس مية أكادي

 2/2 (المترشحون األحرار)  للبكالوريا

 الموضوع السنة الثانية من سلك البكالوريا  :المستوى              التربية اإلسالمية :المادة 
                                                                                                 2013  :عادية   الالدورة اآلداب                     مسلك   :الشعبة

 (نقط 4) :خامسا

 وفي حال ،داخل األسرة -الزوجين-لقد اعتبر الشرع الطالق آخر حل عند تعذر الحياة بين الرجل والمرأة               

 . مرأة واألطفال وصون كرامتهمل والحرص على صون حقوق كل من الرجوقوعه             
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   51 :دليل التكوين ص.إدماج مفاهيم مدونة األسرة في المناهج التربوية                                                                                                     
 رجعي والطالق البائن بينونة صغرىما الفرق بين الطالق ال. 

 اذكر اآلثار التربوية واالجتماعية للطالق على األطفال. 

 ين حكم العدة والحكمة من تشريعهاب. 

 (نقط 4) :ساساد

 ،ي ينبغي إزالتها بكل وسيلة ممكنةالت !ال يشك عاقل في أن ظاهرة العنوسة من الظواهر البائسة"             

 خطار األووقاية ألفراد المجتمع عموما من  !فراغ العاطفيللعوانس من فتنة ال حماية ،وبأسرع ما يمكن         

 . "العوانس والعزاب بال رابطة زوجيةالناجمة عن بقاء          
                                                                                 .                614/614ص .لدينعبد الرب نواب ا. د: المطهرةوطرق عالجه على ضوء القرآن العظيم والسنة  ،وأخطاره أسبابه، :تأخر سن الزواج                                          

 .رة والحلول التي تقترحها لعالجهااكتب تقريرا من ثمانية أسطر تبين فيه أسباب الظاه -     
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