
االمتحان الجهوي الموحد المتحانات البكالورٌا 
 ( 2012 ٌولٌوز : االستدراكٌةالدورة  )

  ـ عناصر اإلجابةـ 
 

   األحرار خاص بالمترشحٌن ٌ                               األكادًَُح انجهىَح نهرزتُح وانركىٌ
 خنجهح يكُاس ذافُالل        

 يدج اإلَجاس انًعايـــم انًـــادج انشعـة أو انًسانـك انًسرـىي

 2 انرزتُح اإلساليُح اآلدابمسلك  يٍ سهك انثكانىرَا2
ساعح وَظف 

 
 

بسم هللا الرحمن الرحٌم 
 

: أوال   
   I-1-ن0.5................................................................................   المصدر الثانً للتشرٌع والمعرفة والحضارة: السنة 

 1ٌ......................................  يٍ قىل أو فعم أو ذقزَز، وذشًم طفاذه وشًائهه وسُزذهالسنة هً ما صدر عن الرسول -2   

 (.58: انُساء) (...َاأَها انذٍَ آيُىا أطُعىا هللا وأطُعىا انزسىل وأونٍ االيز يُكى): قال ذعانً-3   

 2ٌ... وَقثم أٌ َض يُاسة. (أخزجه يانك)" كراب هللا وسُح َثُه: ذزكد فُكى أيزٍَ نٍ ذضهىا ياذًسكرى تهًا :"   قال رسىل هللا 

 ن1:..................................................................................................................................  الجدول-4   

 طهىا كًا  :"األحادٌث المفصلة لكٌفٌة الصالة والحج والزكاة التً ورد األمر بها مجمال فً كتاب هللا، مثل قوله -   أ

 "...خذوا عٍُ يُاسككى :"، وقىنه "رأَرًىٍَ أطهٍ

 .(أخرجه البخاري)"  عن لحوم الحمر األهلٌة ٌوم خٌبرنهى النبً  :" عن ابن عمر -   ب
 .    وٌقبل أي مثال مناسب

 وٌمكن قبول كل ضابط ) عرضه على مقاصد اإلسالم – عرضه على الثابت الصحٌح من السنة –عرضه على كتاب هللا -5   
 ن 0.75.....................................................................................................................  (مما ذكره علماء الحدٌث

   6- 
 ن0.25.....................................................................................................  ٌمكن ذلك عن طرٌق االجتهاد-1.6      

 1ٌ................ (....) اإلخالص– انرًكٍ يٍ عهىو انهغح –انرًكٍ يٍ انعهىو انشزعُح  - العلم بكتاب هللا وسنة رسول هللا -2.6      

 .   وَقثم أٌ شزط يُاسة

   7- 

 .جًع حد وهٍ انعقىتح انًقدرج حقا هلل ذعانً، أو حقا نهعثد: انحدود-1.7      

   0.5ٌ.....................................  جًع شثهح وهٍ يا أشثه انحق أو يا أشثه انثاطم يًا الَعهى حكًه انعايح يٍ انُاس: انشثهاخ      -
 ( نقطة0.25لكل جواب صحٌح )                                                                                                          

  ن                                                                                                    1.............. ٌجب إلغاء العقوبة على المتهم إذا كانت هناك شبهة مثل عدم كفاٌة األدلة، إذ المتهم بريء حتى تثبت إدانته-2.7    
   II-1-ن1.......................................................  التفكر هو التأمل وإعمال النظر فً معانً األشٌاء بهدف معرفة الحقٌقة 
 ن2:...................................................................................................................................  الجدول-2   
    

 نص شرعً مناسب نموذج لكل مجال مجال التفكر

التأمل فً اآلٌات الكونٌة كاألرض  اآلفاق
 .والجبال والسماوات

 (7-6: سورة النبإ) (...ألم نجعل االرض مهادا والجبال أوتادا)

التفكر فً مظاهر اإلعجاز فً خلق  األنفس
 .اإلنسان

فلٌنظر االنسان مم خلق، خلق من ماء دافق ٌخرج من بٌن )
 (7-6-5: الطارق )(الصلب والترائب

  .                                                                                                      ٌقبل أي نص شرعً مناسب للنموذج
 .ازدٌاد اإلٌمان من خالل معرفة ما أودع هللا فً الكون من اآلٌات العظٌمة-3    

    .التواضع أمام عظمة هللا ومخافته والشعور برقابته   -
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االمتحان الجهوي الموحد المتحانات البكالورٌا 
 ( 2012 ٌولٌوز : االستدراكٌةالدورة  )

  ـ عناصر اإلجابةـ 
 

   األحرار خاص بالمترشحٌن ٌ                               األكادًَُح انجهىَح نهرزتُح وانركىٌ
 خنجهح يكُاس ذافُالل        

 مدة اإلنجاز المعامـــل المـــادة الشعـب أو المسالـك المستـوى

 2 التربٌة اإلسالمٌة اآلدابمسلك  من سلك البكالورٌا2
ساعة ونصف 

 

 

    
     
 ن1.................................................................................................................... نٌل مرضاة هللا ومحبته   -
              (المطلوب فائدتان فقط)   
 ن4: ........................................................................................................................................ ثانٌا   
    

 التعلٌل حكم إرث الزوجة الحالة

 -أ
 - ب
 -ج
 -د

 الترث
 الترث
 الترث
 ترث

 .الطالق بائن بٌنونة كبرى
 .الطالق قبل الدخول طالق بائن

 .الطالق بالخلع بائن
 الزالت زوجته مادامت فً العدة

  
 :ثالثا   
 :على التلمٌذ أن ٌكتب تقرٌرا ٌستحضر فٌه    

  محاربة بعض الظواهر السلبٌة فً مجتمعنا –توعٌة الحاضرٌن بحقوق الطفل : مثل)ثالثة أهداف على األقل للندوة    -
 ن1.......................................................  (... إبراز دور اإلسالم فً صٌانة حقوق الطفل–كظاهرة تشغٌل األطفال الصغار 

 (... الحقوق المالٌة– الحق فً المساواة –حق الحٌاة )اهتمام اإلسالم برعاٌة حقوق الطفل : من المحاور الممكن ذكرها مثال   -
 ن 1......................................................................وغٌر ذلك (... الحضانة– النفقة –النسب )حقوق الطفل فً األسرة 

 ن1..  االتفاق على تنظٌم أنشطة أخرى تخص الطفل وغٌر ذلك–تحسٌس الحاضرٌن بحقوق الطفل : من النتائج التً ٌمكن ذكرها   -
  ضبط التدخالت وتوزٌعها– توزٌع األدوار على مؤطري الندوة بشكل متكافًء –التحضٌر المبكر للنشاط : المقترحات   -

 ن1.............................................................  وغٌر ذلك... توظٌف الوسائل التقنٌة الحدٌثة فً أشغال الندوة–بشكل جٌد 
 .   ولألستاذ المصحح صالحٌة تقدٌر مضمون التقرٌر المذكور

  
 

                                                                                                                        
 

 .                                                                                                                        وهللا الموفق للخٌر
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 انظفحح

2 

2 

Genious
Typewritten text
www.9alami.com

Genious
Typewritten text
www.9alami.com


