
 االمتحان الجهوي الموحد المتحانات البكالوريا
 ( 3102يوليوز : االستدراكيةالدورة ) 

 ـ  عناصر اإلجابةـ 
 

   األحرارخاص بالمترشحين  ن                               األكاديمية الجهوية للتربية والتكوي
 تلجهة مكناس تافيالل        

 مدة اإلنجاز المعامـــل المـــادة المسالـكالشعـب أو  المستـوى

 3 التربية اإلسالمية العلمية والتقنيةلك امسجميع ال من سلك البكالوريا3
 ساعة ونصف

 
 

 

 :أوال   
 بلفظه ومعناهن المكتوب في المصاحف، المنقول إلينا  كالم هللا تعالى ووحيه المنزل على محمد : القرآن الكريم هو-0   

 ن1.0............................ ..............بالتواتر، المتعبد بتالوته، المتحدى بإعجازه، المبدوء بسورة الفاتحة والمختوم بسورة الناس
 1,0....................................................................  بذل الجهد في استنباط الحكم الشرعي مما اعتبره الشرع دليال: االجتهاد-   

 ن0 ........................................................األحكام المعلومة من الدين بالضرورة، وكذلك العقوبات والكفارات المقدرة-3   
 ن0,0........................................................................................ القصاص والحدود والتعازير: هناك ثالثة أنواع-2   
 ن2.................................................. ...................................................................................الجدول-4   
    

 النص الشرعي الذي يحدد العقوبة عقوبتها في الشرع الجريمة

 الزنا لِغير المحَصن
 

 الحرابة
 السرقة

 .مائة جلدة-
 
القتل أو الصلب أو قطع -

األيدي واألرجل من 
 .خالف أو النفي

 .قطع اليد-

...( والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدةالزانية : )قوله تعالى-
 (.3: النور)
إنما جزاء الذين يحاربون هللا ورسوله ويسعون في : )قوله تعالى-

االرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من 
 (.22/24: المائدة...( )خالف أو ينفوا من االرض

ا أيديهما جزاء بما كسبا والسارق والسارقة فاقطعو: )قوله تعالى-
، أو حديث عائشة رضي هللا عنها (23: المائدة...( )نكاال من هللا

 (.011منار التربية اإلسالمية، ص )حول المخزومية التي سرقت 

 في هذه العقوبات حماية ألعراض الناس وأرواحهم وأموالهم، فاليتم االعتداء على حقوقهم، وهذه العقوبات منهج -0   
  ن0.............................................................. ي صون الحقوق األساسية لإلنسان لإلنسان وحمايتها من كل اعتداءفعال ف

 :اثاني   
 ن1,0.............................. حل ميثاق الزوجية، يمارسه الزوج والزوجة كل بحسب شروطه تحت مراقبة القضاء: الطالق هو-0   
 ن0..... ...................................................................................................ألنه جمع بين األختين في الزواج-3   
 ن0,0(............... 333: البقرة...( )والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثالثة قروء: )قال تعالى. اليجوز، بل عليها أن تعتد ثالثة قروء-2   
 ن1,0............ ...................................................ألن له آثارا سلبية على المطلقين وعلى األبناء وعلى المجتمع بأسره-4   

 الصحابي بالتطليق ألنه جمع بين أختين، لكن في الحاالت العادية فالطالق أبغض في الحديث األول أمر الرسول -0   

 ن0................  ..................................................................................الحالل إلى هللا عز وجل لما ُذِكر في الجواب السابق

  :اثالث   
 يقصد بها سكوته عن قول أو فعل صدر من الصحابة، علم به أو تم بحضوره، وقد يكون اإلقرار تقريرات الرسول -0   

 ن0........................................................... ....................................... بالتبسم وإظهار البشر والتعبير ونحو ذلك 
     ن2................................................... ............فعلية-و –تقريرية -ه –قولية -د –فعلية -ج –تقريرية -ب –فعلية -أ-3   

 ن4........... ............................................................................................................................. :رابعا   

 :على التلميذ أن يكتب تقريرا يستحضر فيه    
 .ثم النتائج التي توصلوا إليها –مع زمالئه  الصعوبات التي اعترضت عمله –كيفية إنجازه  –كيفية إعداده  –أهداف النشاط    

 .وهللا الموفق للخير                                                                                                                        
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