
االمتحان الجهوي الموحد المتحانات البكالورٌا 

 ( 2012ٌونٌه : الدورة العادٌة )

  ـ عناصر اإلجابةـ 
 

  خاص بالمترشحٌن األحرار  األكاديميح انجهىيح نهرستيح وانركىيه                               

         نجهح مكىاض ذافيالند

 مدج اإلوجاش انمعامـــم انمـــادج انشعـة أو انمعانـك انمعرـىي

 2 انرستيح اإلظالميح العلمٌة والتقنٌةلك اسجمٌع الم مه ظهك انثكانىزيا2
ظاعح ووصف 

 
 

 

هللا الرحمن الرحٌم باسم 

 
: أوال   
   I.1--هً مصالح اإلنسان األساسٌة التً هً عماد حٌاته، وبها صالح دنٌاه وآخرته، وهً أعلى مراتب مقاصد :الضرورٌات

 ن1......................................................................................................................................... الشرٌعة
 ن2.5:.................................................................................................................................. الجدول-2   
    

 وسٌلتان لحفظها الضرورٌات

 ...النهً عن سب الدٌن، األمر بإقامة أركان اإلسالم الدٌن

 ...تحرٌم قتل النفس، النهً عن كل سلوك عدوانً ضد اإلنسان النفس

 ...الحث على طلب العلم، تحرٌم شرب الخمر وتناول المخدرات العقل

 ..الحث على الزواج، تحرٌم الزنا (العرض)النسل 

 ...تحرٌم أكل أموال الناس بالباطل، األمر بتحصٌله بالطرق الحالل المال 

 .وتقبل أٌة وسٌلة مناسبة     
   II-1-هً التً تلد بكثرة: الولود. 

 ن0.5................................................................................................  التً تتودد لزوجها وتتحبب إلٌه: الودود   -

 ن1....................................   أمره إنً انصواج مه انمسأج انىنىد نركثيس ظىاد األمح ومثاهاج األمم األخسيٌرشد الرسول -2   
   3- 
 ن1..............................................................  سارع إلى الزواج من المؤمنة الصالحة المتدٌنة: اظفر بذات الدٌن-1.3   
  (أي الشرف)الجمال والحسب : ٌذكر الحدٌث أن معٌار اختٌار المرأة للزواج الٌخرج عن أمور أربعة-2.3   

 ن1.............................  والمال ثم الدٌن، والذي ٌرضاه دٌن هللا عز وجل للمؤمن أن ٌأخذ بمعٌار الدٌن أوال وقبل أي معٌار آخر
 وٌمكن القول أن على المؤمن أن ٌختار . الحدٌث األول ٌذكر معٌار الوالدة والمودة للزوج، والثانً معٌار الدٌن-3.3   

 ن1..............................................................................  الصالحة الودود الولود، وإال فالصالحة هً األولى باالختٌار
 ن4-...........................................................................................................................................................  4   

 الحقوق المستنبطة منها النص الشرعً

 -أ
 -ب
 -ج
 -د

 حق الحٌاة
 .حق التربٌة والتعلٌم والتأدٌب

 حق اإلرث
 .حق العدل والمساواة بٌن األبناء ذكورا وإناثا
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االمتحان الجهوي الموحد المتحانات البكالورٌا 

 ( 2012ٌونٌه : الدورة العادٌة )

  ـ عناصر اإلجابةـ 
 

  خاص بالمترشحٌن األحرار  األكاديميح انجهىيح نهرستيح وانركىيه                               

         نجهح مكىاض ذافيالند

 مدة اإلنجاز المعامـــل المـــادة الشعـب أو المسالـك المستـوى

 2 التربٌة اإلسالمٌة العلمٌة والتقنٌةلك اسجمٌع الم من سلك البكالورٌا2
ساعة ونصف 

 

 

    
 

   5- 

 ن1.....................   مه قىل أو فعم أو ذقسيس، وذشمم أيضا صفاذه وشمائهه وظيسذهالسنة النبوٌة هً ما أضٌف إلى النبً -1.5   

 يركس انرهمير آيح قسآويح أو حديثا وثىيا يُفهم مىهما ضسوزج األخر تانعىح أو انرحريس مه ذسكها ، وهي وصىص كثيسج -2.5   

 ن2..................................................................................................................  نألظراذ ظهطح انرقديس في انقثىل أو انسد

 ن1:.............................................................................................................................  مه انضىاتط انمىهجيح-3.5   

 .انرىثق مه انحديث ظىدا ومرىا   -

 .عسض انعىح عهً انقسآن انكسيم   -

 .عسض انعىح عهً انعىح ظىدا ومرىا   -

 .عسض انعىح عهً انمقاصد   -

 .جمع األحاديث انىازدج في مىضىع واحد    -

 .حعه فهم انحديث وفق دالالخ انهغح انعستيح   -

 .انرفسيق تيه ما هى ذشسيع وما نيط كرنك مه انحديث   -

 .(وانمطهىب ضاتطان فقط)   -....... 

 ن4...........................................................................................................................................  ثالثا   
 :    على التلمٌذ أن ٌكتب تقرٌرا ٌذكر فٌه ما ٌلً   
 (... محاضرة– كتابة مقال – ورشة – عرض –ندوة )نوع النشاط *   

 إبراز المقاصد السامٌة للعقوبات اإلسالمٌة فً حفظ الحقوق، الرد على من ٌتهم تلك : هدفٌن من أهداف النشاط، مثل*      
 .وعلى العموم ٌقبل كل هدف مناسب ....الحقوق بالقسوة، إبراز دور تلك العقوبات فً حفظ الحقوق

 :أهم محاور الموضوع، مثل*   
 .مقاصد العقوبات فً الشرٌعة اإلسالمٌة   -
 . العقوبات فً الشرٌعة اإلسالمٌة رادعة وعادلة   -
 .دور العقوبات فً حفظ الحقوق ومنع االعتداء علٌها   -
 .عواقب ترك إٌقاع العقوبات على مرتكبً الجرائم   -

 .   وعلى العموم ٌقبل كل تصمٌم ٌراعً طبٌعة الموضوع
                                                                                                                        

 
 .                                                                                                                        وهللا الموفق للخٌر
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