
 

 

 
              

 
 
 
 
 

 

 ألكاديمية الجهوية للتربية والتكوينا

 لجهة فاس بولمان                   

 1/1 الصفحة (المترشحون األحرار ) االمتحان  الجهوي الموحد للبكالوريا 

 1013الدورة االستدراكية  نة الثانية من سلك البكالوريـــاالس :المستوى

 المعامل مدة اإلنجاز (السلــم)التربية اإلسالمية  :المـادة

 1 س 1330 العلوم والتقنياتمسلك  (:ة)الشعب

 :أوال

 عالم الغيب- .    عالم الشهادة-    :مجاالت المعرفة في القرآن تشمل عالمين. ..................................................................................................................................................... 

 (ن1)

 حسن الفهم للقرآن الكريم وفقه مقاصده -   :رآن الكريم من خالل النص بما يلييتحقق حسن التعامل مع الق.  

 2 )................................................................................................................................................................................................................... .حسن الدعوة إليه - .       به حسن العمل -     

 (ن
 

 النص القرآني النص الحديثي لتكاملوجه ا

َ قَْد أَْعطَى ُكلَّ ِذي َحقٍّ  » :قال النبي  تخصيص عامه إِنَّ َّللاَّ
 «َوِصيَّةَ لَِواِرث   َحقَّهُ، فاَلَ 

                                   ﴿ :قال تعالى
 11النساء﴾

 « اِء َخْيًرااْستَْوُصوا بِالنِّسَ » : قال النبي  تأكيد ما جاء في القرآن
                                  ﴿ :قال تعالى

 11النساء ﴾

 34البقرة ﴾                      ﴿ :قال تعالى «  َصلُّوا َكَما َرأَْيتُُمونِي أَُصلِّي» :  قال رسول َّللا بيان مجمل القرآن
                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

 (ن 1.1).............................................................................................................................................................................................
  هيمقاصد االجتهاد: 
 (حسب كتاب المنار).  تسخير العلوم المادية لصالح اإلنسان -  .  أنسنة العلوم اإلنسانية -.    تجديد العلوم الشرعية -    
 (ن 1)...........(رحابحسب كتاب ال)  .تحقيق العدالة وضمان الحقوق -    .قيومية الدين اإلسالمي -  .خلود الشريعة اإلسالمية -    
 :ثانيا
 1.1)........................................................................................................................................................................................ .يدل قوله تعالى على وجوب التفكر والتأمل في خلق َّللا تعالى 
 (ن
 التدبر واالعتبار التفكر هو إعمال الفكر إعماال واسعا وعميقا ومنظما لدرك المطلوب وتحقيق.  

 (يقبل كل جواب يدل على نفس المعنى)                                                                     
 (ن 1.1)............................................................................................................................................................

 ترسيخ اإليمان وتنميته إلى درجة اليقين –.      االتصال الدائم باهلل تعالى -:   من فوائد التفكر. 
 .تكثير العلم واستجالب المعرفة -                                    

 (ن 1.1)...................................................................................................................................................................................................................
   :ثالثا
 المقاصد التي تحافظ عليها التشريعات التالية: 

 التشريع المقصد

 الدينحفظ 
من : األنعام﴾                                                             ﴿: قال تعالى

 101اآلية

 النفسحفظ 
من : المائدة﴾                                                             ﴿: قال تعالى

 22اآلية

 .اإلسراء﴾                                                                   ﴿: قال تعالى العرضحفظ 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

 (ن 1.1).... ..........................................................................................................................................................
  - أو حقا للعبد ،حقا هلل تعالىهي العقوبات المقدرة  شرعا  :الحدود. 

 2)................................................................................................................................................................................................................................ .لم تشرع فيها الحدود هو تأديب على جرائم : التعزير -     

 (ن
 :رابعا
 (ن 1).................................................................. .يقصد باللباس في اآلية المودة والرحمة والسكينة التي يحققها كل طرف لآلخر من الزوجين  
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 المعطى الركن الشرط

 انتفاء الموانع الشرعية  ×

 الصداق × 

 إشهار الزواج  ×
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

 (ن 1.1)..........................................................................................................................................................
 :خامسا

 ......................................................................................................................................................................................................................................................................يقدر األستاذ الجواب الصحيح                           
 ( ن 4)

                                                                                                                                                                                
20 

 .يرجى من السادة المصححين االلتزام بمضمون اإلجابة ال بحرفيتها:  ملحوظة

 

 

Genious
Typewritten text
www.9alami.com

Genious
Typewritten text
www.9alami.com


