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ـ الموضوع  ـ 
 

   األحرار خاص بالمترشحين األكاديمية الجهىية للتربية والتكىين                               

         لجهة مكناس تافياللت
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ساعة ونصف 

 

 

بسم هللا الرحمن الرحٌم 
 (ن8: )أوال   

، وكانت هً المصدر المصدر الثانً للتشرٌع بعد القرآن الكرٌمكما كانت السنة النبوٌة هً : "ٌوسف القرضاوي. ٌقول د   
القرآن دائما ٌضع . الثانً أٌضا للمعرفة بعد القرآن الكرٌم، نجد السنة هً المصدر الثانً كذلك للحضارة بعد كتاب هللا

ٌوسف القرضاوي، السنة . د)" األسس والمبادئ، والسنة تعطً البٌان والتفصٌل النظري، كما تعطً األسوة والتطبٌق العملً
 (.200مصدرا للمعرفة والحضارة، ص 

 :   تأمل النص ثم أجب عما ٌلً
. أعط مضمونا مناسبا للنص- 1   
 .حدد معنى السنة النبوٌة فً اصطالح المحدثٌن- 2   
  .استدل على ما تحته خط بنص شرعً من الكتاب وآخر من السنة-3   
 :مثِّْل لما ٌلً بمثال من السنة مما درسَته -4   
 .تفصٌل السنة لمجمل القرآن-   أ

 .تأسٌس السنة لحكم سكت عنه القرآن-   ب
 .اذكر ثالثة ضوابط منهجٌة ٌمكنك التحقق بها من صحته. شككَت فً صحة حدٌث نبوي-5   
 ".النصوص محدودة والوقائع ممدودة"مما ٌتردد على ألسنة األصولٌٌن أن -6   

 كٌف ٌمكن إٌجاد أحكام شرعٌة لقضاٌا متجددة فً اإلسالم؟-1.6      
لَة لمن ٌقوم بهذه المهمة-2.6        .اذكر الشروط الُمؤهِّ

مصنف ابن أبً شٌبة، )"ألن أعطل الحدود بالشبهات أحب إلً من أن أقٌمها بالشبهات: "  قالعن عمر بن الخطاب -7   
 .(كتاب الحدود

 . الشبهات–الحدود : اشرح-1.7      
 .اذكر معنى الحدٌث-2.7      

 
(  ن2:)ثانٌا    

 : اذكر حكم كل زواج فً الحالتٌن التالٌتٌن، مع التعلٌل  

 التعلٌل حكم الزواج الحالة

 .رجل تزوج من أرملة أخٌه بعد سنة من وفاة األخ-أ
 .زّوج أٌب ابنَته من صدٌقه وأعفاه من دفع المهر- ب

 

  

 .ٌمكنه االكتفاء بنقل رمز كل حالة حٌن اإلجابة   ٌنقل التلمٌذ الجدول على ورقة التحرٌر، و
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 (ن4:)ثالثا   

 .(دور اإلسالم فً صٌانة حقوق الطفل ):    شاركَت فً ندوة نظمتها إحدى الجمعٌات التربوٌة حول موضوع
أهداف الندوة ومحاورها والنتائج التً توصلت إلٌها، ثم اختم تقرٌرك بتقدٌم مقترحات عملٌة :    اكتب تقرٌرا تبرز فٌه
 .إلنجاح مثل هذا النشاط 

 
 (ن6:)ارابع   

 : نهٓجشج فٍمٕل   ٌذكر أحد كتاب السٌرة النبوٌة االحتٌاط الذي اتخذه الرسول 

طشق غٍش يأنٕفح نهمٕو، ٔاالستعاَح فً رنك تخثٍش ٌعشف يسانك انثادٌح ٔيساسب انصحشاء،  تهغ االحتٍاط يذاِ تاتخار   "

 كاٌ الٌُحِجى عٍ االستعاَح تانخثشاخ ٔنٕ كاٌ رنك انخثٍش يششكا ياداو عهى خهك ٔسصاَح، ٔفٍّ دنٍم عهى أٌ انشسٕل 

 (. 275، ص"عرض وقائع وتحلٌل أحداث: السٌرة النبوٌة"الشٌخ علً محمد الصالبً، )" يًٓا ٌكٍ يصذسْا
 .اذكر المقصود بالهجرة فً السٌرة النبوٌة- 1   

 . إتاٌ انٓجشجاستخرج ماورد فً النص من احتٌاطات اتخذها الرسول - 2   

 .فً تلك الهجرة  اذكر ثالثة احتٌاطات أخرى اتخذها -3   

 : اتخز خثٍشا يششكا عاسفا تانطشق ٔانًسانكالرسول ورد فً النص أن -4   

 يٍ ْٕ رنك انذنٍم؟ -1.4      

أتًًّ تًا ٌُاسة، تعذ َمهّ فً .  يٍ رٔي انخثشج فً يجاالخ يعٍُحالرسول فً انجذٔل انتانً ًَارج الستفادج -2.4      

 :ٔسلح انتحشٌش

 

 . فً الهجرة عن دور المرأة فً خدمة اإلسالم من خالل دور أسماء بنت أبً بكر – بإٌجاز –تكلم -5     
 

 .                                                                                              وفقكم هللا
            

 

 مجاالت االستفادة الخبٌر

 -.............................أ
 سلمان الفارسً-ب
 نعٌم بن مسعود بن عامر-ج
 -.............................د

 . بالجٌش قرب الماء فً غزوة بدر نٍُضلاإلشارة على الرسول -
........................................................- 
.......................................................- 

 . دسٔعا فً غضٔج حٍٍُالرسول إعارة -
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