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

 ـ  عناصر اإلجابةـ 
 

  األحرارخاص بالمترشحين  ن                               والتكوياألكاديمية الجهوية للتربية 
 تلجهة مكناس تافيالل        

 مدة اإلنجاز المعامـــل المـــادة الشعـب أو المسالـك المستـوى

 4 التربية اإلسالمية مسلك اآلداب من سلك البكالوريا4
 ساعة ونصف

 
 

 

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

 لمصاحف، المنقول إلينا المكتوب في ا 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............... ..........الواقع تطبيق وتنزيل القرآن الكريم على أرض: طالقا من النصان وظيفة السنة بالنسبة للقرآن الكريم-4   
 ن0............... .............................................................................................................................-3   

 .ربع زوجات مما اختص به الرسول خطأ، ألن الجمع بين أكثر من أ-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: )ال تعالىق. من األحكام اليتم إال عبر العودة إلى السنة

 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    
 ن4.... .........................................................................................................................................-0   

 التعليل حكمه التصرف

 -أ
 -ب

 اليجوز
 يجوز

 .العقد على المرأة يحرم أمها تحريما مؤبدامجرد 
 .يحرم بنتها المجرد العقد على المرأة 

 ن2............... ..............................................................................................................................-4   

 المناسب الشرعي النص حفظهاتشريعات اإلسالم ل الضروريات

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

 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 كل ما يضر بالنفس من  –تحريم القتل  النفس
 ...محرمات

إال  وال تقتلوا النفس التي حرم هللا): قال تعالى

 (33: اإلسراء( )بالحق

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

كل مسكر خمر، وكل خمر : "في الحديث

 .(رواه مسلم)"حرام

النهي عن  –إباحة كسب المال بالطرق المشروعة  المال
 ...السرقة

والسارق والسارقة فاقطعوا : )قال تعالى

 (.21: المائدة...( )أيديهما

 .يتناسب مع المطلوب يقبل كل مثال أو نص   
 

 

  

 

 الصفحة

0 

4 

http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=241
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 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 الشعـب أو المسالـك المستـوى

 4 اإلسالمية التربية مسلك اآلداب من سلك البكالوريا4
 ساعة ونصف

 

 

    
   3-............................................................................................................................. ................1,0   

 .خطورتها أقل من االعتداء على الضرورياتعقوبات يجتهد الحاكم في وضعها لردع من يرتكبون مخالفات : التعازير-   
 .معاقبة الجاني بمثل جنايته، فمن قتل يقتل ومن جرح يجرح: القصاص-   

 يشار إلى مقاصد التشريع الجنائي في اإلسالم، ومنها أن الحدود والعقوبات هي زواجر وجوابر، كما أنها ردع للجناة -2    
 ن0,0.......................................................... م، وحفظ حقوق الناس وممتلكاتهموغيرهم، وصيانة للمجتمع من تنامي اإلجرا

 

 :اثالث   
 ن1,0(.............. يذكر التلميذ مجالين فقط)الدنيا واآلخرة  –مجال األسماء والصفات  –التفكر في آالء هللا ونعمه : المجاالت هي-0   
 ن1,0............................................................. فائدة التفكر في الدنيا واآلخرة هي الرغبة في اآلخرة والزهد في الدنيا-4   
 له في العاجل واآلجل،  أولى وأنفع عن الفكر فيما هو يشغل صاحبهألنه التفكر في ذات هللا عز وجل  حذر الشرع من-3   

 ن5,0.................................................. .....................................ذلك التفكر في التشبيه والتجسيم والتعطيل هقعوقد يو

 يأتي: "ويقبل حديث(. رواه الطبراني" )تفكروا في آالء هللا والتفكروا في ذاته، فإنكم لن تقدروا: " قوله : الحديث هو-4   

 ن1,0(.................... مسلم" )من خلق ربك؟ فإذا بلغ ذلك فليستعذ باهلل ولينته: من خلق كذا وكذا؟ حتى يقول له: الشيطان أحدكم فيقول

 ن4.................... .........................................................................................................................-0   
 :التفكر المحمود*   

 .التأمل في الظواهر الطبيعية-       
 .التفكير في األحداث التاريخية-       

 :التفكر المذموم*  
 .تفكير اإلنسان فيما اليعنيه-       
 .التفكر في حقيقة وكنه الروح-       

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

 .وهللا الموفق للخير                                                                                                                        
 
 
 
 
 
 
 

 

 

  

 

 الصفحة

4 

4 
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