
 
 

 
  

    
 انمىضـــــىع                                                                                                                      وزارة انتربيت انىطىيت        

 

آداب       :     انمسهك / انشعبت    
                                                                                                                    

 د              30س 1:                              مدة االوجاز  2  :انتربيت اإلسالميت             انمعامم:        مـــــادة
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 ( وقطت 12)اندروس انىظريت    :أوال 

  
إذا خطب إلٌكم من ترضون دٌنه وخلقه فزوجوه، إال : " ٌقول الرسول صلى هللا علٌه وسلم

 ( كتاب النكاح–سنن الترمذي  )"                  تفعلوا تكن فتنة فً األرض وفساد عرٌض 

  ن0.5.                                                                   إال تفعلوا–خطب إلٌكم : ـ اشرح1

  ن0.5.                                                      ـ استخلص مضمون النص الحدٌثً الشرٌف2
. داال على العنوسة" فساد عرٌض : " ـ ٌمكن أن ٌكون قوله صلى هللا علٌه وسلم3

ن 1.                                                                                  اكتب أربعة من أسبابها

 
 : الوضعٌة التقوٌمٌة 

أثارت قضٌة القصاص جدال صاخبا أثناء مناظرة حضرتها بدار الثقافة بمناسبة الٌوم العالمً لحقوق 
أرى أنه ال بد من إعادة النظر فً التشرٌع : اإلنسان، حٌث تدخل طالب ٌدرس الحقوق ببلد أجنبً قائال

الجنائً اإلسالمً خاصة الحدود، إنها عقوبات قاسٌة ال تراعً حفظ بعض الضرورٌات، نحن الشباب 
: حٌنئذ أخذ الكلمة رئٌس المجلس العلمً فرد علٌه قائال...ندعو الفقهاء إلى التجدٌد ألنه ضرورة إنسانٌة

فً عصرنا هذا ابتلٌت األمة بشباب متدٌن ولكنه جاهل، ٌمارس اجتهادا سطحٌا فً فهم األدلة، تجنب ٌا 
بنً الوقوع فً معادالت مغلوطة، إن التشرٌع الجنائً اإلسالمً هدفه جلب مصالح الخلق، وإنصاف 

...    المجنً علٌه، وتمكٌنه من حقه
: عن المهام المطلوبة منك  (ي )الوضعٌة وأجب  (ي)اقرأ     

 

  ن0.5.                       التشرٌع الجنائً اإلسالمً–القصاص : ـ اشرح للطالب ببلد أجنبً معنى1
  ن2.              ـ ذكر الطالب ببلد أجنبً بالمقاصد السامٌة لتشرٌع العقوبات فً الشرٌعة اإلسالمٌة2
  ن1.5.                                      ـ بٌن لهذا الطالب أنواع الحقوق التً كفلها اإلسالم لإلنسان3
  ن2.                                                     ـ حدد للطالب المعنً ضوابط االجتهاد المعرفً 4
  ن0.75.                     ـ وضح له ثالثا من خصائص الضرورٌات الخمس فً التشرٌع اإلسالم5ً
 ن 0.5.                                       ـ اكتب مجالٌن معرفٌٌن حددتهما أصول المعرفة اإلسالمٌة6

  ن1.                                                                          ـ بٌن معنى االجتهاد السطح7ً
ـ دعوة الشباب فً النص إلى التجدٌد تحتمل تصورا معٌنا مضبوطا، اعمل على توضٌحه، 8

 ن 2.                                                                               وقدم للشباب مفهوم التجدٌد
 

 

 

 

 

 

 
 

شهــــــادة انبكــانىريـــا امتحـــــــان ويــم    

 ( 2012 زوــيل يى) اإلستدراكيت دورةال

 انسىت انثاويت  مه سهك انبكانىريــــا
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 ( 2012 نيىزدورة يى) انسىت انثاويت مه سهك انبكانىرياــا  ادة انبكانىريــشهـان ويــم متحــا  
 

                                                    انتربيت اإلسالميت :        مـــــادة
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  ( نقط 4)التطبٌقات   : ثانٌا

 

 : من مدونة األسرة بالمملكة المغربٌة على26تنص المادة 

الصداق هو ما ٌقدمه الزوج لزوجته إشعارا بالرغبة فً عقد الزواج وإنشاء أسرة مستقرة، " 
 وتثبٌت أسس المودة والعشرة بٌن الزوجٌن، وأساسه الشرعً هو قٌمته المعنوٌة والرمزٌة ولٌس 

 ". قٌمته المادٌة
 عرف الزواج ،مستخرجا من النص ثالثة أركان لعقد الزواج مع شرط واحد خاص -1

  ن2.                                                                                بكل ركن على حدة
  ن0.5.           استخلص من النص قٌمتٌن توجهان تصرفاتك عند اإلقبال مستقبال على الزواج -2
 ن 1.5.           ـ بٌن معنى أن الزواج قٌمته فً أساسه الشرعً المعنوي والرمزي ولٌس المادي3    

 

 ( نقط4)األنشطة  :ثالثا  

 : أجب عن أحد النشاطٌن التالٌٌن: رابعا
 :النشاط األول

 ال ٌتعدى اكتب حوله تقرٌرا وصفٌا أنجزت بحثا مٌدانٌا حول رعاٌة الطفل وحقوقه فً اإلسالم، 
 : ثمانٌة أسطر مركزا على

 .  واقع وضعٌة الطفولة فً المغرب -1
 . رعاٌة الطفل مسؤولٌة األسرة والمجتمع -2
.    اقتراحات لرعاٌة الطفل فً كل الوضعٌات -3

 

 :النشاط الثانً
أنجزت بحثا مٌدانٌا حول أثر تطبٌق أحكام مدونة األسرة فً الواقع خصوصا حقوق المرأة 

 :المطلقة وأطفالها، بٌن كٌفٌة إنجاز هذا البحث من خالل

 . ـ توضٌح معنى البحث المٌدان1ً
 . ـ تسمٌة الفضاءات التً ٌنبغً أن ٌطالها البحث2
 . ـ تعرٌف األداة الموظفة فً البحث3
.  ـ عرض نتٌجتٌن للبحث المٌدان4ً

  
 (ٌراعى فً كتابة التقرٌر وغٌره حسن الصٌاغة والتركٌب )             
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