
االمتحان الجهوي الموحد المتحانات البكالورٌا 

 ( 2012ٌولٌوز  : االستدراكٌةالدورة  )

 ـ عناصر اإلجابةـ 
 

  خاص بالمترشحٌن األحرار  األكبدًَُخ انجهىَخ نهززثُخ وانزكىٍَ                               

         نجهخ يكُبص ربفُالنذ

 يذح اإلَجبس انًعبيـــم انًـــبدح انشعـت أو انًظبنـك انًظزـىي

 2 انززثُخ اإلطاليُخ العلمٌة والتقنٌةلك امسجمٌع ال يٍ طهك انجكبنىرَب2
طبعخ وَظف 

 
 

بسم هللا الرحمن الرحٌم 
 

: أوال   
   I-1-ن0.5................................................................................   المصدر الثانً للتشرٌع والمعرفة والحضارة: السنة 

 1ٌ......................................  يٍ قىل أو فعم أو رقزَز، ورشًم طفبره وشًبئهه وطُزرهالسنة هً ما صدر عن الرسول -2   

 (.58: انُظبء) (...َبأَهب انذٍَ آيُىا أطُعىا هللا وأطُعىا انزطىل وأونٍ االيز يُكى): قبل رعبنً-3   

 2ٌ... وَقجم أٌ َض يُبطت. (أخزجه يبنك)" كزبة هللا وطُخ َجُه: رزكذ فُكى أيزٍَ نٍ رضهىا يبرًظكزى ثهًب :"   قبل رطىل هللا 

 ن1:..................................................................................................................................  الجدول-4   

 طهىا كًب  :"األحادٌث المفصلة لكٌفٌة الصالة والحج والزكاة التً ورد األمر بها مجمال فً كتاب هللا، مثل قوله -   أ

 "...خذوا عٍُ يُبطككى :"، وقىنه "رأَزًىٍَ أطهٍ

 .(أخرجه البخاري)"  عن لحوم الحمر األهلٌة ٌوم خٌبرنهى النبً  :" عن ابن عمر -   ب
 .    وٌقبل أي مثال مناسب

 وٌمكن قبول كل ضابط ) عرضه على مقاصد اإلسالم – عرضه على الثابت الصحٌح من السنة –عرضه على كتاب هللا -5   
 ن 0.75.....................................................................................................................  (مما ذكره علماء الحدٌث

   6- 
 ن0.25.....................................................................................................  ٌمكن ذلك عن طرٌق االجتهاد-1.6      

 1ٌ................ (....) اإلخالص– انزًكٍ يٍ عهىو انهغخ –انزًكٍ يٍ انعهىو انشزعُخ  - العلم بكتاب هللا وسنة رسول هللا -2.6      

 .   وَقجم أٌ شزط يُبطت

   7- 

 .جًع حذ وهٍ انعقىثخ انًقذرح حقب هلل رعبنً، أو حقب نهعجذ: انحذود-1.7      

   0.5ٌ.....................................  جًع شجهخ وهٍ يب أشجه انحق أو يب أشجه انجبطم يًب الَعهى حكًه انعبيخ يٍ انُبص: انشجهبد      -
 ( نقطة0.25لكل جواب صحٌح )                                                                                                          

  ن                                                                                                    1.............. ٌجب إلغاء العقوبة على المتهم إذا كانت هناك شبهة مثل عدم كفاٌة األدلة، إذ المتهم بريء حتى تثبت إدانته-2.7    
   II- 
 ن3:................................................................................................................................... الجدول-1   

     

 ألفاظها فً النص أسبابها فً النص نوع الحرمة

 المصاهرة الحرمة المؤبدة
 الرضاع

  بناتكن–ربٌبتً 
 إنها البنة أخً من الرضاعة

 أخواتكن- أختً  الجمع بٌن الزوجة وأختها الحرمة المؤقتة
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االمتحان الجهوي الموحد المتحانات البكالورٌا 

 ( 2012ٌولٌوز : االستدراكٌةالدورة  )

  ـ عناصر اإلجابةـ 
 

  خاص بالمترشحٌن األحرار  األكبدًَُخ انجهىَخ نهززثُخ وانزكىٍَ                               

         نجهخ يكُبص ربفُالنذ

 مدة اإلنجاز المعامـــل المـــادة الشعـب أو المسالـك المستـوى

 2 التربٌة اإلسالمٌة العلمٌة والتقنٌةلك امسجمٌع ال من سلك البكالورٌا2
ساعة ونصف 

 

 

 
   2- 
 الزواج مٌثاق تراض وترابط شرعً بٌن رجل وامرأة على وجه الدوام، غاٌته اإلحصان والعفاف وإنشاء أسرة -1.2   

 ن                                                                                                                                                  1..................................................................................................................... مستقرة برعاٌة الزوجٌن 

 : انشجبة غُز انقبدر عهً انشواج ثبنظُبو انذٌ َكظز انشهىح، وفٍ انحذَثأمر الرسول  -2.2   

 َبيعشز انشجبة، يٍ اطزطبع  :  شجبثب الَجذ شُئب، فقبل نُب رطىل هللا كُب يع انُجٍ : " قبلعن عبدهللا بن مسعود    

 1.5ٌ................... (أخزجه انجخبرٌ)"انجبءح فهُزشوج، فإَه أغض نهجظز وأحظٍ نهفزج، ويٍ نى َظزطع فعهُه ثبنظىو، فإَه نه وجبء

   3- 

 هى يب َقذيه انشوج نشوجزه إشعبرا ثبنزغجخ فٍ عقذ انشواج وإَشبء أطزح يظزقزح، ورثجُذ أطض انًىدح وانعشزح -1.3   

 1ٌ.................................................................... ثٍُ انشوجٍُ، وأطبطه انشزعٍ هى قًُزه انًعُىَخ وانزيشَخ ونُض انًبدَخ

 1ٌ...................................................................................................... الَجىس، ألَه ركٍ ، وهى يٍ حق انشوجخ-2.3   

 0.5ٌ..............................................................................................................  وانظُغخ (انشوج وانشوجخ)انًحم -3.3   

                                                                                           
 :ثانٌا    

 :   على التلمٌذ أن ٌكتب تقرٌرا ٌستحضر فٌه 
  محاربة بعض الظواهر السلبٌة فً مجتمعنا –توعٌة الحاضرٌن بحقوق الطفل : مثل)ثالثة أهداف على األقل للندوة    -

 ن1.......................................................  (... إبراز دور اإلسالم فً صٌانة حقوق الطفل–كظاهرة تشغٌل األطفال الصغار 
 (... الحقوق المالٌة– الحق فً المساواة –حق الحٌاة )اهتمام اإلسالم برعاٌة حقوق الطفل : من المحاور الممكن ذكرها مثال   -

 ن 1......................................................................وغٌر ذلك (... الحضانة– النفقة –النسب )حقوق الطفل فً األسرة 
 ن1...  االتفاق على تنظٌم أنشطة أخرى تخص الطفل وغٌر ذلك–تحسٌس الحاضرٌن بحقوق الطفل: من النتائج التً ٌمكن ذكرها   -
  ضبط التدخالت وتوزٌعها– توزٌع األدوار على مؤطري الندوة بشكل متكافًء –التحضٌر المبكر للنشاط : المقترحات   -

 ن1.............................................................  وغٌر ذلك... توظٌف الوسائل التقنٌة الحدٌثة فً أشغال الندوة–بشكل جٌد 
 .   ولألستاذ المصحح صالحٌة تقدٌر مضمون التقرٌر المذكور

 
 

 
 

 .                                                                                                                         وهللا الموفق للخٌر
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