
 االمتحان الجهوي الموحد المتحانات البكالوريا
 ( 3102يوليوز : االستدراكية الدورة) 

 ـ الموضوع  ـ
 

  األحرارخاص بالمترشحين  ن                               األكاديمية الجهوية للتربية والتكوي
 تلجهة مكناس تافيالل        

 مدة اإلنجاز المعامـــل المـــادة الشعـب أو المسالـك المستـوى

 3 لتربية اإلسالميةا العلوم اإلنسانيةمسلك  من سلك البكالوريا3
 ساعة ونصف

 

 

 
 (ن8: )أوال   

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

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

 :تأمل النص ثم أجب عما يلي   
 .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   
بعد نقل  اُذكر العقوبات التي حددها لها الشرع، مع دعم جوابك بنصوص شرعية،. فيما يلي مجموعة من الجرائم-4   

 : الجدول في ورقة التحرير

 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   
 

 (ن3: )ثانيا    
 :النص التالي ثم أجب عما يليه من أسئلة  تأمل   
، فليست مرتبة النفس كمرتبة ِجدت على مراتب في التأكيد وعدمهإن الضروريات إذا ُتُؤّملْت وُ : "قال الشاطبي رحمه هللا   

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

 (.2/44االعتصام، ص ..." )ومرتبة العقل والمال ليست كمرتبة النفس   
 .استخرج من النص الضروريات التي ذكرت فيه-1   
ة الدين، فيبيح أََولَْيَس ُتْسَتْصَغُر  حرمة النفس في جنب حرم: " حلل في ثالثة أو أربعة أسطر قول الشاطبي رحمه هللا -2   

 ".الكفُر الّدَم؟
اعتمادا على مراتب الضروريات، واسترشادا بما جاء في النص، بين هل يجوز إخراج الصالة عن وقتها ضمانا -0   

 .علل جوابك. لمصلحة تجارية كزيادة الربح مثال
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 االمتحان الجهوي الموحد المتحانات البكالوريا
 ( 3102يوليوز : االستدراكيةالدورة ) 

 ـ الموضوع  ـ
 

   األحرارخاص بالمترشحين  ن                               األكاديمية الجهوية للتربية والتكوي
 تلجهة مكناس تافيالل        

 مدة اإلنجاز المعامـــل المـــادة الشعـب أو المسالـك المستـوى

 3 التربية اإلسالمية العلوم اإلنسانيةمسلك  من سلك البكالوريا3
 ساعة ونصف

 

 

 
 (ن4: )اثالث   
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
 

  (ن6:)ارابع   
 ولكن...أصاب يهود المدينة الخوف والرعب طيلة الفترة التي تفصل بين مقتل كعب بن األشرف وبين معركة أحد"   

الهزيمة التي حلت بالمسلمين في تلك المعركة أحيت في نفوس المشركين والمنافقين األمل من جديد بتحقيق مطامعهم 
ثم صمموا على ...وعادوا إلى أساليب الدس والمكر والخداع...وأغراضهم، وأزالت عن قلوب اليهود الهلع على المصير

 وكعب بن األشرف(. بتصرف بسيط161غزوات الرسول، ص  الشيخ محمد علي الصالبي،" )والغدر به  قتل النبي

 . بأمر من الرسول واحد من زعماء اليهود، وقد كان حقودا على اإلسالم والمسلمين، وقتله بعض الصحابة 
 ما هو سبب غزوة أحد؟-1   

 :اُذكر". والغدر به صمموا على قتل النبي  "قال صاحب النص في آخر كالمه عن اليهود أنهم -2   
 .الغزوة التي حاولوا فيها فعل ذلك-1.2   

 .في تلك الغزوة التي حاولوا فيها الرسول الطريقة -2.2   

 .اليهود غزوة أخرى واجه فيها الرسول -0.2   

 :كل كتاب إلى جانب مؤلفه، بعد نقل الجدول إلى ورقة التحرير ضع. فيما يلي بعض كتب السيرة ومؤلفوها-0   

    

 نور اليقين المواهب اللدنية الشفا بتعريف حقوق المصطفى الشمائل المحمدية الكتاب

     المؤلف

 .القاضي عياض –القسطالني  –الترمذي  –الشيخ محمد الخضري : المؤلفون   
    
 

 .وفقكم هللا                                                                                              
            
 
 

 

 

 

 

 

 الصفحة

3 

3 

Genious
Typewritten text
www.9alami.com

Genious
Typewritten text
www.9alami.com

Genious
Typewritten text
www.9alami.com


