
 االمتحان الجهوي الموحد المتحانات البكالوريا
 ( 4102يوليوز : االستدراكية الدورة) 

 ـ  عناصر اإلجابةـ 
 

  األحرارخاص بالمترشحين  ن                               األكاديمية الجهوية للتربية والتكوي
 تلجهة مكناس تافيالل        

 مدة اإلنجاز المعامـــل المـــادة الشعـب أو المسالـك المستـوى

 4 التربية اإلسالمية العلمية والتقنيةلك امسجميع ال من سلك البكالوريا4
 ساعة ونصف

 
 

 

 :أوال   
 ن0............... .............................................................................................................................-0    
 .الذي يحدد األفعال التي تعد جرائم ويبين العقوبات المقررة لها في اإلسالم التشريع الجنائي اإلسالمي هو التشريع-   
 .جمع حد وهو العقوبة المقدرة حقا هلل تعالى أو حقا للعبد: الحدود-   
 .الحدود حددها الشرع، واليمكن التغيير فيها بالزيادة والنقصان-أ  -4   
 ن0................................................................................... ....في تشريع حد شرب الخمر حفظ لمصلحة العقل-ب   
 ن1,0.................................................................................... الحكمة هي الزجر عن إتالف الضروريات الخمس-3   
 ".األعراض واألموالالعقول والنفوس واألديان و"-أ -2   
 ن0..................................................................................... .واألعراض واألموال والعقولوالنفوس  ألديانا -ب   
 ن3............... .............................................................................................................................-0   
 .تقدم مصلحة النفس على مصلحة المال، فيجب إنفاق المال للتداوي والتطبيب حفاظا على الصحة -أ   
 .العرض على مصلحة المال، فاليجوز مثال إباحة الزنا ألجل جلب السياح والحصول على العملة الصعبةتقدم مصلحة -ب   
 ...تقدم مصلحة الدين على مصلحة المال، فيجوز مثال إنفاق المال إلقامة المساجد وطباعة المصاحف -ج   
   6- 
 ن0,40...................................................................... ................الردة –القذف  –شرب الخمر  –الزنا  –السرقة -أ   
 ن1,0........................................................................................................... قتل المرتد –قطع يد السارق -ب   
 وحّدها القتل أو الصلب...العتداء على الناس في أنفسهم وأعراضهم وأموالهمالحرابة هي جريمة قطع الطريق وا-ج   

 إنما جزاء الذين يحاربون هللا ورسوله ويسعون في االرض فسادا أن: )قال تعالى. أو قطع األيدي واألرجل من خالف أو النفي
 ن0,40(............................................ 30: دةالمائ( )يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خالف أو ينفوا من االرض

 :نيااث   
 ن0 ...............................يذكر صاحب نص الرسالة حد الشراب دون ذكر مقداره، لكن حديث مالك يذكر أنه ثمانون جلدة- 0   
 ن1,0.......... ................................................هو بذل الجهد في استنباط الحكم الشرعي مما اعتبره الشرع دليال: االجتهاد-- 4   

 ن....................................... .1,0نعم يدخله االجتهاد ما دام من المجاالت التي لم يرد فيها نص في القرآن أو سنة الرسول - 3   

– تقييد المطلق  –تخصيص العام  –بيان المجمل )تبيين ما ورد في كتاب هللا  –تأكيد ما ورد في القرآن : األوجه هي- 2   

ولألستاذ صالحية تقدير األمثلة التي يذكرها المطلوب وجهان فقط، )ذكر أحكام سكت عنها القرآن  –( توضيح المشكل

 ن4.................  ......................................................................................................................(................التلميذ

 ن4,0........... ................................................................................................................................................-0   

 .غير تشريعية-أ   
 .تشريعية -ب   
 .تشريعية-ج   
 .تشريعية -د   
 .غير تشريعية-ه   
 ن2............. .............................................................................................................................:الثاث   
 تمدة فيه، والمؤسسات التي تمت زيارتها ، والوسائل المعومصادره خطوات البحث: على التلميذ أن يكتب تقريرا يذكر فيه   

 .، استجواب عينة من النساء والرجال حول الطالق، صعوبات البحث ونتائجه...( الجمعيات النسائية وغيرها –ضاء األسرة ق)
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