
 
  

    
 

 
  

 انًٕضـــــــــــــــــــــٕع                                                        ٔشازة انتسبيت انٕطُيت
 

                                                                                                             انعهٕو اإلَساَيت       :   انًسهك / انشعبت    

 2:               انًعايمد30ض 1:  انتسبيت اإلسالييت                             يدة االَجاش:       يـــــادة
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 ( َقط 8)اندزٔض انُظسيت  : أٔال

إذا خطب إنيكى يٍ تسضٌٕ ديُّ ٔخهقّ فصٔجِٕ، إال تفعهٕا : " َمىل انسسىل صهً هللا عهُه وسهى

 ( كتاب انُكاح–سٍُ انتسيرٌ ) "                                     تكٍ فتُت في األزض ٔفساد عسيض 

 : اشرح -1
  ن0.5.                                                                     إال تفعلوا–أـ خطب إلٌكم 

  ن0.5.                                             ب ـ استخلص مضمون النص الحدٌثً الشرٌف
داال على  العنوسة، اكتب  " فساد عرٌض : "        ج ـ ٌمكن أن ٌكون قوله صلى هللا علٌه وسلم

 ن 1.                                                                                        أربعة من أسبابها

 الوضعية التقويمية                                                                                  : ثانيا
أثارت قضٌة القصاص جدال صاخبا أثناء مناظرة حضرتها بدار الثقافة بمناسبة الٌوم العالمً لحقوق 

أرى أنه ال بد من إعادة النظر فً التشرٌع : اإلنسان، حٌث تدخل طالب ٌدرس الحقوق ببلد أجنبً قائال
الجنائً اإلسالمً خاصة الحدود، إنها عقوبات قاسٌة ال تراعً حفظ بعض الضرورٌات، نحن الشباب 

: حٌنئذ أخذ الكلمة رئٌس المجلس العلمً فرد علٌه قائال...ندعو الفقهاء إلى التجدٌد ألنه ضرورة إنسانٌة
فً عصرنا هذا ابتلٌت األمة بشباب متدٌن ولكنه جاهل، ٌمارس اجتهادا سطحٌا فً فهم األدلة، تجنب ٌا 

بنً الوقوع فً معادالت مغلوطة، إن التشرٌع الجنائً اإلسالمً هدفه جلب مصالح الخلق، وإنصاف 
...  المجنً علٌه، وتمكٌنه من حقه

:  اقرأ الوضعية وأجب عن المهام المطلوبة منك
      

  ن1.        ـ ذكر الطالب ببلد أجنبً بالمقاصد السامٌة لتشرٌع العقوبات فً الشرٌعة اإلسالمٌة1
  ن2.                                  ـ  بٌن لهذا الطالب أنواع الحقوق التً كفلها اإلسالم لإلنسان2
  ن0.75.                                         ـ حدد للطالب المعنً ضابطٌن لالجتهاد المعرفً 3
  ن0.75.             ـ وضح له ثالثا من خصائص الضرورٌات الخمس فً التشرٌع اإلسالم4ً
  ن0.5.                                ـ اكتب مجالٌن معرفٌٌن حددتهما أصول المعرفة اإلسالمٌة5

 دعوة الشباب فً النص إلى التجدٌد تحتمل تصورا معٌنا مضبوطا، اعملـ 6

 ن 1.                                                              على توضٌحه، وقدم للشباب مفهوم التجدٌد

                                                                                                (نقط  2)التطبيقات         : ثالثا

الصداق هو ما ٌقدمه الزوج لزوجته :"  من مدونة األسرة بالمملكة المغربٌة على26تنص المادة 

 إشعارا بالرغبة فً عقد الزواج وإنشاء أسرة مستقرة، وتثبٌت أسس المودة والعشرة بٌن 
 " الزوجٌن وأساسه الشرعً هو قٌمته المعنوٌة والرمزٌة ولٌس قٌمته المادٌة

  ن   1.                                  عرف الزواج مستخرجا من النص ثالثة أركان لعقد الزواج  -1
  ن0.5.           استخلص من النص قٌمتٌن توجهان تصرفاتك عند اإلقبال مستقبال على الزواج -2
 بٌن كٌف ٌمكن أن ٌصبح الزواج قٌمته فً أساسه الشرعً المعنوي والرمزي، -3

 ن0.5.                                                                                     ولٌس المادي
 

 

 

 

 

 

شٓــــــادة انبكــانٕزيـــا ايتحـــــــاٌ َيــم 

 ( 2012 نيٕش يٕ) اإلستدزاكيت دٔزةال
  (انًتسشحــــٌٕ االحــــساز)انسُت انثاَيت يٍ سهك انبكانٕزيـا 
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 ( 2012 نيٕشدٔزة يٕ) (انًتسشحٌٕ االحـــساز)ــــا  ـانٕزيــادة انبكـــــــــشّـاٌ َيــم يتحــــا
 

 انتسبيت اإلسالييت                             :        يـــــادة

2 

2 

 

  ٌ     4:   أجب عٍ أحد انُشاطيٍ انتانييٍ: زابعا

  ـ انُشاط األٔل1  

.  أَجزخ تذخا يُداَُا دىل زعاَح انطفم ودمىله فٍ اإلسالو 

 : ال َتعدي حًاَُح أسطس يسكزا عهًاكتب حٕنّ تقسيسا ٔصفيا               ـ 

 . ـ والع وضعُح انطفىنح فٍ انًغسب1 
 .ـ زعاَح انطفم يسؤونُح األسسج وانًجتًع2 
 .  ـ التساداخ نسعاَح انطفم فٍ كم انىضعُاخ3 
 

  ـ انُشاط انثاَي2  

أَجزخ تذخا يُداَُا دىل أحس تطثُك أدكاو يدوَح األسسج فٍ انىالع خصىصا دمىق انًسأج انًطهمح 

 : يٍ خاللبيٍ كيفيت إَجاش ْرا انبحثوأطفانها، 

 .ـ تىضُخ يعًُ انثذج انًُدا1ٍَ
 .ـ  تسًُح انفضاءاخ انتٍ َُثغٍ أٌ َطانها انثذج2
 .ـ تعسَف األداج انًىظفح فٍ انثذج3
.   ـ  عسض َتُجتٍُ نهثذج انًُدا4ٍَ

 

  6ٌانسيسة انُبٕيت انعطسة                                                                             : خايسا

تدأ زسىل هللا صهً هللا عهُه وسهى تعد ذنك َدعى إنً اإلسالو يٍ وحك تعمهه حالث    " .. 

    سُىاخ كايهح، دتً أسهى عدد يٍ انسجال وانُساء يًٍ عسفىا تسجذاٌ انسأٌ وساليح 

 (انسثاعٍ يصطفً.انسُسج انُثىَح د) .."                    انُفس

  

  1.25ٌ.                      ـ اذكس خًسح يٍ أسًاء أول يٍ آيٍ تدعىج انسسىل صهً هللا عهُه وسهى1 
  0.5ٌ.            ـ وضخ عدد انداخهٍُ فٍ اإلسالو عُديا جهس انسسىل صهً هللا عهُه وسهى تاندعىج2 
  0.5ٌ.                                        ـ ددد سثة يثادزج لسَش إنً إنذاق األذي تانًسهًٍُ انجدد3 
  0.5ٌ.                                 ـ تٍُ انًسكز اندعىٌ األول نهسسىل صهً هللا عهُه وسهى فٍ يكح4 
ـ اعسض يُهج انسسىل صهً هللا عهُه وسهى فٍ اندعىج إنً زته عُديا أيس تأٌ َُرز 5

  1.25ٌ.                                                                                            عشُسته األلستٍُ
  2ٌ.         ـ لدو عظتٍُ ًَكٍ استُثاطهًا يٍ عًم انسسىل انعظُى صهً هللا عهُه وسهى تداَح اندعىج6
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