
 

 

                                                                                                                                   

 
 ألكاديمية الجهوية للتربية والتكوينا 

 لجهة فاس بولمان

 1/2 الصفحـة االمتحان الجهوي الموحد للبكالوريا

 2014 الدورة العادية  (األحرار)  من سلك البكالوريـــا الثانيةالسنة  :المستوى

 المعامـل مدة اإلنجاز (الموضـوع)التربية اإلسالمية  :المـادة

 2 س 13.1 والعلوم اإلنسانية مسلك اآلداب (:ة)الشعب

 

 ن 5.2 :أوال

وقد اقتضت  ،فراد والشعوبكما أنه دستور إلهي ينظم حياة األ ،وح رباني تحيى به العقول والقلوبفالقرآن ر 

ئع بآيات هللا، ويرد وهو يعالج الوقا وأوقع في العقول لقلوباليكون أرسخ في  وفق الحوادث، منجماحكمة هللا تعالى أن ينزله 

مع القرآن كيف نتعامل ).                         ويثبت فؤاد الرسول في مواجهة المحن والشدائد التي تنزل به وبأصحابهعلى األسئلة، 

 (02للدكتور القرضاوي ص
 

 

- اشرح ما تحته خط 

- عرف القرآن الكريم اصطالحا. 

-؟ فماذا يقصدون بذلك ،اء على أن القرآن منقول بالتواترأجمع العلم. 

- السنة في الجدول اآلتيحدد نوع  ،أو خلقيةالسنة النبوية إما قولية أو فعلية أو تقريرية أو صفة خلقية: 

 النصوص السنةنوع 

 )رواه البخاري((  . إنما األعمال بالنيات:قال صلى هللا عليه وسلم  

 
كان صلى هللا عليه وسلم أجود الناس وأجود ما يكون  :عن ابن عباس رضي هللا عنهما 

 )رواه البخاري ( . في رمضان

 )رواه مسلم(. لتأخذوا عني مناسككم:قال النبي صلى اه عليه وسلم  

 

 ن5.2  :ثانيا

 02-02الذاريات  (وفي أنفسكم أفال تبصرون.رض آيات للموقنين وفي اال):قال تعالى 

- استخرج من النص العبارات الدالة على مجاالت التفكر محددا نوعها. 

-اذكر خاصيتين للتفكير المنهجي في اإلسالم.  

 -  ميز من خالل النصوص الشرعية الثابت والمتغير في القيم بوضع عالمةx في الخانة المناسبة ، بعد نقل الجدول على ورقتك  :  

 النصوص الثابت المتغير

 (صحيح مسلم )  « أنتم أعلم بشؤون دنياكم »قال   

 (صحيح مسلم )«  عليكم بالصدق فإن الصدق يهدي إلى البر»    قال   

 

  ن5  :ثالثا

 :20في سورة الممتحنة اآلية  قال تعالى

 

 

 

 

 

 

 - ي اآلتجدول الها في استخرج الضروريات التي تضمنتها اآلية مبينا سبل حمايتها والحفاظ علي: 

 الضروريات سبل حمايتها والحفاظ عليها
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- حدد مقاصد حقوق اإلنسان في اإلسالم من خالل اآليتين الكريمتين : 

 

 

 

 02من اآلية اإلسراء     -أ 
 

 :قال تعالى في سورة المعارج      -ب  

   

 

- التشريع الجنائي في اإلسالم :عرف مصطلح. 

 

 

 
 ألكاديمية الجهوية للتربية والتكوينا 

 لجهة فاس بولمان

 2/2 الصفحـة االمتحان الجهوي الموحد للبكالوريا

 2014 الدورة العادية  (األحرار)  من سلك البكالوريـــا الثانيةالسنة  :المستوى

 المعامـل مدة اإلنجاز (الموضـوع)التربية اإلسالمية  :المـادة

 2 س 13.1  والعلوم اإلنسانية مسلك اآلداب (:ة)الشعب

 

  ن5 :رابعا  

 تزوجوا الولود الودود فإني مكاثر بكم » :بقوله الزواج مشروع بالكتاب والسنة واإلجماع ،وقد رغب فيه النبي       

 سنن النسائي    «األمم           
 

-   استخرج من النص مقاصد الزواج. 

-  ؟فمتى يكون واجبا أو حراما .الزواج في اإلسالم تعتريه األحكام الخمسة 

-  ؟ما الفرق بين الطالق الرجعي والطالق البائن بينونة صغرى 

-  بين الحكمة من تشريع العدة في اإلسالم. 

 

 ن 5 :خامسا 

واألسرة المسلمة اليوم إذا ...وإما عن كيد ومكر وتآمر ،األسرة إما عن جهل وسذاجة رغير أننا نعيش اليوم عصر تدمي...   

إن األطفال اليوم في كثير من بيوتنا هم أيتام على الرغم من وجود أبوين من الناحية الشكلية ..كبريلم تعتبر وتتعظ فالبالء 

 (.د نبيل سليم20مقدمة كتاب األمة ع).  ،ال يدرون عنهم شيئا ويتركونهم للخدم والجيران أو للشوارع

 

 

-؟ما أسباب تدمير األسرة المسلمة من خالل النص 

- ؟"أيتام على الرغم من وجود األبوين"األطفال بلم عبر الكاتب بوصف 

-؟ ما موقفك من ترك األسر أطفالهم للخدم والجيران والشوارع 

-استدل بنص شرعي على مسؤولية الوالدين في رعاية األبناء . 

 

 ن 4 األنشطة: سادسا 

اإلسالمية أم انفتاح على تهديد للهوية :تغير القيم :شاركت مع ثلة من رفاق قسمك في إعداد ندوة حول موضوع 

 .اكتب تقريرا من ثمانية أسطر مبينا أسباب فساد القيم ونتائجها وسبل العالج.العولمة

 

 النبوية ن 6ن  السيرة النبوية:ا بعسا
ن في مسارعة الموسرين من الصحابة إلى البذل واإلنفاق، كأبي بكر، وعمر، وعثمان، وغيرهم، دليالً على ما يفعله اإليمان في إ        

نفوس المؤمنين من مسارعة إلى فعل الخير ومقاومة ألهواء النفس وغرائزها، مما تحتاج إليه كل أمة، وكل دعوة، لضمان النصر 

الالزمة لها، وهذا ما نجد أمتنا اليوم أشد الحاجة إليه، فاألعداء كثر، واألعباء ثقيلة، والمعركة رهيبة،  على أعدائها، وتأمين الموارد

والعدو قوي ماكر، فال نستطيع التغلب عليه إال بمزيد من التضحيات في األموال واألنفس واألهواء والشهوات، وال يحقق ذلك إال 
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نفاق والتعب في سبيل األمة جهاداً يثيب هللا عليه كما يثيب ربي النفوس على احتساب اإليالدين الصحيح المفهوم على حقيقته الذي 

                                                                                                                                           .المجاهدين في ميادين النضال
 .لنبوية دروس وعبر لمصطفى السباعيالسيرة ا

:نص بتمعن وأجب عن األسئلة اآلتيةإقرأ ال  

 
 
-  ماذا يفعل اإليمان الصادق في نفوس المؤمنين؟ 

-   وضح كل نوع من أنواع الجهاد الوارد في النص. 

-    فكيف يمكن التغلب على عدو بهذه ..واألعباء ثقيلة والمعركة رهيبة والعدو قوي ماكر ،ن األعداء كثر أ :ذكر الكاتب 

 المواصفات؟  
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