
 
 

 

 :أوال
    مفرقا حسب الحاجة: منجما 

 ( ن52.0)..............................................................................................................................................................................................................................................................

  هو كالم هللا الذي نزل به الروح األمين على محمد صلى هللا عليه وسلم بألفاظه العربية : القرآن الكريم اصطالحا

 .حجة دالة على صدقه فيما ادعاه من الرسالة ودستورا للناس يهتدون بهديه ويتعبدون بتالوته ليكون,ومعانيه الحقة

 .وهو أن ترويه جماعة عن جماعة يستحيل تواطؤهم على الكذب: القرآن منقول بالتواتر    ( ن1).........................................

 (ن520).....................................................................................

-      السنة النبوية. 

 (ن52.0).........................................................................................................................................................................................................................................................................................................
 

 نوع السنة النصوص

 رواه البخاري.إنما األعمال بالنيات :قال 
 السنة القولية

صلى هللا عليه وسلم أجود الناس وأجود ما كان :عن ابن عباس رضي هللا عنهما 

 رواه البخاري.يكون في رمضان 

 صفة خلقية

 رواه مسلم.لتأخذوا عني مناسككم :قال 
 السنة الفعلية

 
يرد فيها دليل قطعي الثبوت وقطعي الداللة    ميجوز االجتهاد في كل مسألة شرعية ل-

وال يجوز االجتهاد في كل مسألة شرعية ورد فيها دليل قطعي الثبوت وقطعي ( ن52.0)......................................................................................

 (ن52.0)................................................................................................... .الداللة

 :ثانيا 
  التفكر في مجال اآلفاق( نينوفي األرض آيات للموق) :قال تعالى. 

 (ن520)................................................................................................................................................................

 .التفكر في األنفس( وفي أنفسكم أفال تبصرون: ) قال تعالى               

                                                                                                                                                                                                                                                                               ( ن520)..........................................................................................................................................................................
اإلبداع  –األخذ باألسباب المودعة في السنن الكونية  –لمنهجي االرتكاز على الوحي والعقل خصائص التفكير ا

 لوسطيةا. العقالنية -التجديد –تكامل عالمي الغيب والشهادة  –وحدة المعرفة  –والشمول  عالتعدد والتنو -.والتجديد

( ن1)..........

................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

 (ن520)............
 المتغير الثابت النصوص

 x   (صحيح مسلم ) « أنتم أعلم بشؤون دنياكم»  :قال 

  x (صحيح مسلم ) «عليكم بالصدق فإن الصدق يهدي إلى البر»  :قال 

 ........................------..........:ثالثا
 . 
..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

 (ن.)....

             

 
 

 ألكاديمية الجهوية للتربية والتكوينا
 لجهة فاس بولمان                

المترشحون ) االمتحان  الجهوي الموحد للبكالوريا 
 (األحرار 

 1/2 الصفحة

 2112     العاديةالدورة  السنة الثانية من سلك البكالوريـــا :المستوى

 المعامـل مدة اإلنجاز (السلم )التربية اإلسالمية  :المـادة

 2 س 1..1 مسلك اآلداب (:ة)الشعب
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 سبل حمايتها والحفاظ عليها الضروريات

 فحرم الشرك والطريق إليه ألنه أخطر على الدين,أمر هللا تعالى بحفظ الدين  حفظ الدين

 ...فيه من اختالط األنساب احفظه بتحريم الزنا ومعاقبة الزناة لم عأوجب المشر حفظ النسل

 جعل هللا لحياة اإلنسان حرمة عظيمة وحرم قتلها وحماها بالقصاص حفظ النفس

 حرم اإلسالم القذف وكل ما يؤدي إلى  مس أعراض الناس بسوء قوال أو فعال حفظ العرض

 على أموال الناس بالسرقة أوغيرها وحماها بعقوبة مشددة حرم هللا اإلعتداء حفظ المال

  مقاصد حقوق اإلنسان في اإلسالم حسب كل آية هي: 

 (.السلم االجتماعي)تحقيق العدالة االجتماعية   -ب  تكريم اإلنسان    -أ 

 (ن520).........................................................................................................................................

    للعقوبات المفروضة على من اعتدى على إحدى  ةإلسالم هو مجموع األحكام الشرعية المحدداالتشريع الجنائي في

 .:و على حق من الحقوق فألحق بها ضرراالضروريات الخمس أ

                                     ( ن1)......................................................................................................................................................................................................
 

 

 

 

 

 

 

  :رابعا

   من مقاصد الزواج التي تضمنها حديث الرسول : بقاء النوع البشريوتكثير سواد األمة. 

ويكون حراما . كل من يخاف على نفسه الوقوع في الحرام ىيكون الزواج واجبا عل ( ن520)...........................................................................

 .جنسيا خطيرا ومعديا اسيلحق ضررا بالتي سيتزوجها أو من كان مريضا مرض,في حق من ال يرغب في النساء أو

الطالق الرجعي يعطي للزوج حق إرجاع زوجته داخل  ( ن1)..............................................................................................................................................................

 .العدة دون إذن وليها ودون عقد جديد

 .جديدين أما الطالق البائن بينونة صغرى فال حق للزوج في إرجاع زوجته إال برضاها وصداق وعقد

 (ن1)............................................................................

 

-الحفاظ على األنساب من االختالط وإمكانية تراجع الزوجين عن ة من تشريع العدة في اإلسالم هي الحكم

 (ن520)..خالفهما

 

 

    :خامسا

-  المكر   –الكيد -السذاجة -الجهل : أسباب تدمير األسرة المسلمة حسب النص هي

 (ن1)...............................................................................الخيانة
 

 

 
 

 ألكاديمية الجهوية للتربية والتكوينا
 لجهة فاس بولمان                

المترشحون ) االمتحان  الجهوي الموحد للبكالوريا 
 (األحرار 

 2/2 الصفحة

 2112     العاديةالدورة  السنة الثانية من سلك البكالوريـــا :المستوى

 المعامـل مدة اإلنجاز (السلم )التربية اإلسالمية  :المـادة

 2 س 1..1 مسلك اآلداب (:ة)الشعب
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- عنهم شيئا ويتركونهم  عبر الكاتب بوصف األطفال باأليتام على الرغم من وجود األبوين ألن غالبية اآلباء اليدرون

 .للخدم والجيران وللشوارع أحيانا

 (ن1)......................................................................................................................................................................................................................................................................................
 

 -على األستاذ أن يقدر الموقف اإلسالمي الصحيح. 

يقبل كل استدالل يتضمن مسؤولية  -( ن1).........................................................................................................................................................................................................................

 (    ن1)...........................................................................................................................................................................الوالدين في رعاية األبناء

 

 

يقدر المصحح التقرير     :سادسا

 (ن 4) .....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................المناسب

                                                                                                                                                                                      
 ـــــــــــــــــــــــــ

                                                                    02          
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