
االمتحان الجهوي الموحد المتحانات البكالوريا 

 ( 2012يونيه : الدورة العادية )

ـ الموضوع  ـ 
 

   حرار خاص بالمترشحين األاألكاديمية الجهىية للتربية والتكىين                               

         لجهة مكناس تافياللت

 مدة اإلنجاز المعامـــل المـــادة الشعـب أو المسالـك المستـوى

 2 لتربية اإلسالميةا العلوم اإلنسانيةمسلك  من سلك البكالوريا2
ساعة ونصف 

 

 

ن الرحٌم ـبسم هللا الرحم
 (ن8 ):أوال   

   I"-إٌجابٌة تتعلق بمراعاتها من : األولى. ناحٌة إٌجادها وتحقٌقها، وناحٌة بقائها: َحِفَظ الشرع الضرورٌات من ناحٌتٌن
 (.310 ص2وهبة الزحٌلً، أصول الفقه اإلسالمً، ج. د)" جانب الوجود، والثانٌة سلبٌة تتعلق بمراعاتها من جانب العدم 

 :   تأمل النص ثم أجب عما ٌلً
. حدد معنى الضرورٌات فً االصطالح- 1   
 :امإل الجدول التالً بما ٌناسب-2   

 وسٌلتان لحفظها الضرورٌات

  الدٌن

  النفس

  العقل

  (العرض)النسل 

  المال

.    ٌنقل التلمٌذ الجدول على ورقة التحرٌر 

   II- قال الرسول" : ٌٍ(سٗآ اىَّْسبئً فً اىسِْ)" حضٗج٘ا اى٘ى٘د اى٘دٗد فإًّ ٍنبثش بنٌ األ. 
 . الولود –الودود : اذكر معنى -1   
 .اذكر مضمون الحدٌث -2   

 .(أخشجٔ اىبخبسي)" ىَبىٖب ٗىذسبٖب ٗجَبىٖب ٗىذٌْٖب، فبظفش بزاث اىذٌِ حشبج ٌذاك: حْنخ اىَشأة ألسبع : "وقال النبً -3   
 .فاظفر بذات الدٌن : اشرح العبارة التالٌة-1.3   
 .اذكر مضمون الحدٌث-2.3   
 كٌف ٌمكن الجمع بٌن هذٌن الحدٌثٌن؟-3.3   
 (ن2 ):ثانيا   

 :اذكر حد كل واحدة منهما، ودلٌله من القرآن الكرٌم .    فً الجدول التالً جرٌمتان

 دلٌلها من القرآن الكرٌم حدها الجرٌمة

   الزنا لغٌر المحصن-أ

   السرقة-ب
 (ن4):ثالثا   

المقاصد السامٌة للعقوبات فً الشرٌعة اإلسالمٌة، ودورها فً حفظ "   شاركت مع زمالئك فً القسم فً إعداد نشاط حول 
 ".الحقوق
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 :    اكتب تقرٌرا تبٌن فٌه

 .    نوع النشاط، وهدفٌن من أهدافه-   أ
 .أهم محاور الموضوع-   ب

 (ن6) السٌرة النبوٌة :رابعا   

 ٕجشٌت مبّج ٍطببقت حَبٍب ألٕذاف 06 ٍع اىَششمٍِ بَْبسبت صيخ اىذذٌبٍت عبً إن االتفاقٌة التً وقعها النبً    "

اإلسالً ٍٗقبصذٓ، ًٕٗ ح٘قٍف اىذشة بٍِ قشٌش ٗاىَسيٍَِ، ٗىيَسيٍَِ أُ ٌقٍ٘٘ا بْشش دٌٌْٖ دٍثَب شبءٗا، ٌٗبيغ٘ٓ إىى 

  بعذ ٍّو ٕزا اىْجبح اىَْش٘د ٗاىف٘ص اىَطي٘ة؟ٍِ شبءٗا، فَبرا مبُ عَو اىشس٘ه 

الشٌخ سلٌمان )"  بإرسال الكتب والرسائل إلى جمٌع سالطٌن العالم وملوك عصره ٌدعوهم فٌها إلى اإلسالم   قبً 
 (. 157/158، بتصرف ٌسٌر، ص "محاضرات فً السٌرة النبوٌة: الرسالة المحمدٌة"الندوي رحمه هللا، 

 .اذكر، بإٌجاز، سبب صلح الحدٌبٌة-1   
 .اذكرها. فً النص بعض بنود الصلح-2   
 .اذكر ما ٌؤٌد ذلك. مصطفى السباعً رحمه هللا أن صلح الحدٌبٌة كان نصرا سٌاسٌا لإلسالم. ٌرى د-3   
ن -4    ٌْ ن جلٌلٌن، واسمان لمشرك ٌْ ٌَ ٌّز من خالل الجدول التالً، موقف أو دور . (أسلما فٌما بعد)فٌما ٌلً اسمان لصحاِب م

 :   كل واحد منهم خالل صلح الحدٌبٌة
         

              اإلسم والموقف أو الدور
 الشخصٌة 

              
 الموقف أو الدور فً الصلح اإلســـــــــــم

 الصحابٌـــــــــــــــــــان
 عثمان بن عفان -

 عمر بن الخطاب -

................................................- 

................................................- 

 المشــــــــــــركان آنذاك
 عروة بن مسعود الثقفً-
 سهٌل بن عمرو-

................................................- 

................................................- 

ٗقذ مبُ قَْخُو أدذ أٗىئل اىَبع٘ثٍِ سببب فً دذٗد .  أسسو ٍبع٘ثٍِ إىى ٍي٘ك ٗأٍشاء عصشٓذكر النص أن النبً -5   

 :غضٗة ٍِ اىغضٗاث

 .ارمش اىَبع٘د اىزي قُخَِو ٍِٗ قخئ-1.5   

 ٍب ًٕ اىغضٗة اىخً دذثج عيى إثش قخو اىَبع٘د؟-2.5   

 .وفقكم هللا
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