
 االمتحان الجهوي الموحد المتحانات البكالوريا
 ( 1024يونيه : ةالعاديالدورة ) 

 ـ الموضوع  ـ
 

  األحرارخاص بالمترشحين     ن                            األكاديمية الجهوية للتربية والتكوي
 تلجهة مكناس تافيالل        

 مدة اإلنجاز المعامـــل المـــادة الشعـب أو المسالـك المستـوى

 1 لتربية اإلسالميةا العلوم اإلنسانيةمسلك  من سلك البكالوريا1
 ساعة ونصف

 

 

 

 
    (ن4: )أوال   
الناس الذين آمنوا  امواقعا وحضارة يحياه القرآنهي المنهج النبوي والعملي الذي جسد البالغ القرآني وأحال كلمات  السنة"   

من صلتها  -بعد اجتماع شروط الصدق في الرواية والدراية–، ومن هنا تأتي مكانتها مصدرا للمعرفة تستمد صدقها بهذا البالغ
 (.11صمحمد عمارة، مقال لالسنة النبوية مصدرا للمعرفة، " )بالقرآن الصادق باإلعجاز

 :تأمل النص ثم أجب عما يلي   
 .اشرح ما تحته خط-1   
 ماهي وظيفة السنة بالنسبة للقرآن انطالقا من النص؟-2   
 :أجب بصحيح أو خطإ مع التعليل-3   

 .فعل ذلك  يجوز للرجل أن تكون تحت عصمته أكثر من أربع زوجات في نفس اآلن، ألن رسول هللا-أ    

 .وأقرها الرسول  السنة التقريرية هي األقوال واألفعال الصادرة عن الصحابة -ب    
. يعتقد البعض أنه باإلمكان االستغناء بالقرآن عن السنة، فكل شيء وارد في نظره في القرآن، وبالتالي الحاجة له بالسنة-4   

 .ناقش هذا الرأي، مدعما إجابتك بما درسته من براهين وأدلة
       

 (ن4: )ثانيا    
فكل . نفسهم، وعقلهم، ونسلهم، ومالهمأن يحفظ عليهم دينهم، و وهو مقصود الشرع من الخلق خمسة: "الغزالي رحمه هللاقال    

 (.1/481ص  طبعة المدينة بتحقيق حمزة بن زهير حافظ ،للغزالي" المستصفى"من " )...ما يتضمن حفظ هذه األصول الخمسة فهو مصلحة
 ،مناسب، مع االستشهاد بنص ي وضعها اإلسالم لحفظهاالتشريعات الت اذكر. بعض المصالح الضرورية في الجدول التالي-1   

 :(المطلوب ذكر تشريعين على األقل لحفظ كل ضروري) بعد نقل الجدول على ورقة التحرير وذلك

 المناسب الشرعي النص حفظهاتشريعات اإلسالم ل الضروريات

   الدين

   العقل

   النسل
اعتداء ...هناك من يرى أن وضع عقوبات شرعية كقتل القاتل عمدا عدوانا، ورجم الزاني المحصن، وجلد شارب الخمر-2   

 .ناقش هذا الرأي في ضوء مادرست. على حقوق اإلنسان وانتهاك لحرماته

 
 (ن1:)ثالثا   
وهذا التفكر يثمر .... التفكر في آالء هللا ونعمه وأمره ونهيه وطرق العلم به وبأسمائه وصفاته  : "قال اإلمام ابن القيم رحمه هللا  

اآلخرة لصاحبه المحبة والمعرفة ، فإذا فكر في اآلخرة وشرفها ودوامها ، وفي الدنيا وخستها وفنائها أثمر له ذلك الرغبة في 
 إلى ه، وال أعطي اإلحاطة به كالتفكير في ذات الرب مما ال سبيل للعقولوالزهد في الدنيا، وكلما فكر فيما لم يكلف الفكر في

د عليه بالنفع و  ويكفي في مضرتها شغلها عن الفكر فيما هو أدنى به وأع  ، إدراكه، فكل هذه األفكار مضرتها أرجح من منفعتها 
 (.، بتصرف899-891:ص ،الفوائد" )عاجالً أو آجالً 
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 االمتحان الجهوي الموحد المتحانات البكالوريا
 ( 1024يونيه : ةالعاديالدورة ) 

 ـ الموضوع  ـ
 

   األحرارخاص بالمترشحين        ن                    األكاديمية الجهوية للتربية والتكوي
 تلجهة مكناس تافيالل        

 مدة اإلنجاز المعامـــل المـــادة الشعـب أو المسالـك المستـوى

 1 التربية اإلسالمية العلوم اإلنسانيةمسلك  من سلك البكالوريا1
 ساعة ونصف

 

 

 .مجاالت التفكر في النصمجالين من حدد -1   
 .استنتج فائدة التفكر في الدنيا واآلخرة انطالقا من النص-2   
  لماذا حّذر الشرع من التفكر في ذات هللا سبحانه؟-3   
 .اذكره. توافق مع حديث نبوي شريف" التفكير في ذات هللا"لى النهي عن في إشارة ابن القيم رحمه هللا إ-4   
 

 (ن4:)ارابع   
 ".أثر الحضارة الحديثة في تبدل القيم: "حولشاركت مع زمالئك في إعداد عرض    
 .فيه أهداف العرض، وطريقة إعداده، وخطوات إنجازه، والتوصيات التي يمكن تقديمها اكتب تقريرا تبين   
 

 (ن6:)اخامس   
بالهجرة إلى المدينة، فهاجروا   الرسولعلمت قريش بإسالم فريق من أهل يثرب، فاشتد أذاها للمؤمنين بمكة، فأمرهم "   

، حتى اليلتحق بهم ولما أيقنت قريش من عزة ومنعة المسلمين بالمدينة أرادت النيل من رسول الهدى ...مستخفين إال عمر 
لتعزيز شوكتهم هناك، فعقدت مؤتمرا بدار الندوة للتفكير في القضاء عليه، غير أنه خرج بقدرة هللا تعالى من مكة دون أن 

ينتظرونه، وفرحوا به فرحا عظيما، ثم كان  األول، فوجد أصحابه  يشعروا به، إذ وصل إلى المدينة يوم ثاني عشر من ربيع
دروس وعبر، للدكتور السباعي : السيرة النبوية" )أن آخى بين المهاجرين واألنصار، وقام ببناء مسجد قباء ثم المسجد النبوي

 (. بتصرف 33-33-33رحمه هللا صص 

 .األنصار –دار الندوة  –يثرب : اشرح ما يلي-1   

 .إلى المدينة  استخلص من النص سببا لهجرة الصحابة-2   

 .وضح كيف هاجر رضي هللا عنه . هاجر الصحابة مستخفين إال عمر -3   

 .وضح كيف حاولت تنفيذ ذلك القرار.  مؤتمرها بدار الندوة بقرار القضاء على الرسول  خرجت قريش من-4   

 :استخلص من أحداث الهجرة الحدث الذي يدل على-5   

 .دور المرأة المسلمة في الدعوات اإلصالحية-أ      

 .أثر الشباب في نصرة الدعوة-ب      

 .فداء الجندي المخلص للقائد بحياته-ج      

 .أهمية المسجد في اإلسالم-د      
    

 
 

    .وفقكم هللا                                                                                              
            

 

 

 

 

 

 الصفحة

1 

1 

Genious
Typewritten text
www.9alami.com

Genious
Typewritten text
www.9alami.com

Genious
Typewritten text
www.9alami.com


