
 االمتحان الجهوي الموحد المتحانات البكالوريا
 ( 4102 يونيه: العادية الدورة) 

 ـ  عناصر اإلجابةـ 
 

  األحرارخاص بالمترشحين  ن                               األكاديمية الجهوية للتربية والتكوي
 تلجهة مكناس تافيالل        

 مدة اإلنجاز المعامـــل المـــادة المسالـكالشعـب أو  المستـوى

 4 التربية اإلسالمية علمية والتقنيةاللك اسجميع الم من سلك البكالوريا4
 ساعة ونصف

 
 

 

 :أوال
 ن1,0............................... .............................................................................................................................-0   

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

 .بالتواتر، المتعبد بتالوته، المتحدى بإعجازه، المبدوء بسورة الفاتحة والمختوم بسورة الناس

 .وتشمل صفاته وشمائله وسيرتهمن قول أو فعل أو تقرير،  السنة هي ما صدر عن الرسول  -   
 ن1.0..... ....................تطبيق وتنزيل القرآن الكريم على أرض الواقع: من النصانطالقا  وظيفة السنة بالنسبة للقرآن الكريم-4   
 ن0............... .............................................................................................................................-3   

 .ثر من أربع زوجات مما اختص به الرسول خطأ، ألن الجمع بين أك-أ   

 .على ما قالوه أو فعلوه للصحابة  صحيح، ألن فيها إقرار الرسول -ب   
 الكتاب أحوج إلى السنة من السنة إلى الكتاب، فمن وظائفها تبيين المجمل وتقييد المطلق وتخصيص العام، ففهم كثير -2   

 :النحل( )وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون: )قال تعالى. لسنةمن األحكام اليتم إال عبر العودة إلى ا

 إني أوتيت الكتاب ومثله معه، أال يوشك أال : "قال رسول هللا  :قال  كربمعدي بن المقدامعن : "وفي الحديث(. 22
 " عليكم بهذا القرآن، فما وجدتم فيه من حالل فأحلوه، وما وجدتم فيه من حرام فحرموه: رجل شبعان على أريكته يقول

 ن2(............................................................................................ مناسبويقبل كل نص شرعي ( )رواه أبوداود)
 

 :ثانيا    
 ن3.... .........................................................................................................................................-0   

 المناسب الشرعي النص حفظهاتشريع اإلسالم  ل الضروريات

 –فرض الصالة  –تحريم الكفر  –وجوب اإليمان  الدين
 ...حد الردة

 فيمت دينه عن منكم يرتدد ومن...: )قال تعالى

 الدنيا في أعمالهم حبطت فأولئك كافر وهو

 فيها هم النار أصحاب وأولئك واآلخرة

 .(400 :البقرة) (خالدون

 –تحريم الخمر والمخدرات  –إباحة الطيبات  العقل
 ...تشريع حد الخمر

كل مسكر خمر، وكل خمر : "في الحديث

 (.رواه مسلم)"حرام

الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد : )قال تعالى ...تحريم الزنا والقذف –إباحة الزواج  النسل

 (.4: النور( )منهما مائة جلدة

  .يتناسب مع المطلوب يقبل كل مثال أو نص   
 ، كما أنها ردع للجناة يشار إلى مقاصد التشريع الجنائي في اإلسالم، ومنها أن الحدود والعقوبات هي زواجر وجوابر-4   

 ن0.......................................................... وغيرهم، وصيانة للمجتمع من تنامي اإلجرام، وحفظ حقوق الناس وممتلكاتهم
 

 :اثالث   
 ن0.... ييق عليها أو ظلم لهاإذا طلق الزوج زوجته مرتين، فله أن يعيدها إلى عصمته بالمعروف، أو أن يطلقها الثالثة دون تض-0   
 
 

 

  

 

 الصفحة

0 

4 

http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=241
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=46&ID=223#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=46&ID=223#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=46&ID=223#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=46&ID=223#docu
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 االمتحان الجهوي الموحد المتحانات البكالوريا
 ( 4102 يونيه: يةالعاد 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 اسجميع الم من سلك البكالوريا4
 ساعة ونصف

 

 

    
 الطالق وسيلة للقضاء على المفاسد، والتخلص من الشرور، وليستبدل كل منهما بزوجه زوجا آخر قد يجد معه  شرع-4   

 ن0.............. (.041: النساء( )وإن يتفرقا يغن هللا كال من سعته، وكان هللا واسعا حكيما: )ما افتقده مع األول، فيتحقق قوله تعالى
 ن3................ .............................................................................................................................-3   
    

 التعليل حكمه التصرف

 -أ
 -ب
 -ج

 اليجوز
 يجوز
 يجوز

 .العقد على المرأة يحرم أمها تحريما مؤبدامجرد 
 .يحرم بنتها الد على المرأة مجرد العق

 .ليس هناك أي سبب من أسباب التحريم، كالجمع بين األختين مثال

 ن3............... .............................................................................................................................-2    
     

 الشرعي النص ومدتهاالعدة  الحالة

 -أ
 -ب
  -ج

 ثالثة قروء
 أربعة أشهر وعشرة أيام

 
 الحمل وضع

 (.222: البقرة( )والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثالثة قروء)-
( والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا)-
 (.232: البقرة)
 (.4: الطالق)( لهنوأوالت االحمال أجلهن أن يضعن حم)-

 

 : ارابع   
 ن2(..................................................................................... نقطة لكل عنصر من عناصر التقرير)كتابة التقرير    
 .إعداده، وكيفية إنجازه، والتوصيات التي يمكن تقديمها يراعى في اإلجابة اإلشارة إلى أهداف العرض، وطريقة   
 
 
 
 
 

 .وهللا الموفق للخير                                                                                                                        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

  

 

 الصفحة

4 

4 
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