
االمتحان الجهوي الموحد المتحانات البكالورٌا 
 ( 2012ٌونٌه : العادٌةالدورة  )

  ـ عناصر اإلجابةـ 
 

   األحرار خاص بالمترشحٌن ن                          األكاديميت انجهىيت نهتربيت وانتكىٌ
 ثنجهت مكىاش تافيالل        

 مدة اإلوجاز انمعامـــم انمـــادة انشعـب أو انمسانـك انمستـىي

 2 انتربيت اإلسالميت اآلدابمسلك  مه سهك انبكانىريا2
ساعت ووصف 

 
 

 

هللا الرحمن الرحٌم بسم 

 
: 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....................................   أمته إنً انسواج مه انمرأة انىنىد نتكثير سىاد األمت ومباهاة األمم األخريٌرشد 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 : العادٌةالدورة  )

  ـ عناصر اإلجابةـ 
 

   األحرار خاص بالمترشحٌن ن                             األكاديميت انجهىيت نهتربيت وانتكىٌ
 ثنجهت مكىاش تافيالل        

 

 مدة اإلنجاز المعامـــل المـــادة الشعـب أو المسالـك المستـوى

 2 التربٌة اإلسالمٌة اآلدابمسلك  من سلك البكالورٌا2
ساعة ونصف 

 

 

    
     
 ن4: ........................................................................................................................................ ثانٌا   
    

 الدلٌل الشرعً حدها نوع العقوبة الجرٌمة

 -أ
 
 
 

 - ب
 
 
 

 -ج
 
 -د

 قصاص
 
 
 

 حد
 
 
 

 حد
 

 حد

 
 
 
 
القتل أو الصلب أو قطع -

األٌدي واألرجل من خالف 
 .أو النفً من االرض

 
 .الجلد مئة جلدة-
 
 .قطع الٌد-

وكتبنا علٌهم فٌها أن النفس بالنفس والعٌن بالعٌن واالنف )-

 (...باالنف واالذن باالذن والسن بالسن والجروح قصاص

 (.47: المائدة)

إنما جزاء الذٌن ٌحاربون هللا ورسوله وٌسعون فً االرض )-

فسادا أن ٌقتلوا أو ٌصلبوا أو تقطع أٌدٌهم وأرجلهم من خالف 

 (.35: المائدة )(أو ٌنفوا من االرض

 (2:النور) (الزانٌة والزانً فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة)-

والسارق والسارقة فاقطعوا أٌدٌهما جزاء بما كسبا نكاال من )-

 (.40: المائدة)(...هللا

  
 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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