
االمتحان الجهوي الموحد المتحانات البكالورٌا 

 ( 2012ٌولٌوز  : االستدراكٌةالدورة  )

  ـ عناصر اإلجابةـ 
 

   حرار خاص بالمترشحٌن األاألكادًٚٛح انجٕٓٚح نهرشتٛح ٔانركٍٕٚ                               

         نجٓح يكُاط ذافٛالند

 يذج اإلَجاص انًعايـــم انًـــادج انشعـة أٔ انًسانـك انًسرـٕٖ

 2 انرشتٛح اإلساليٛح يسهك انعهٕو اإلَساَٛح يٍ سهك انثكانٕسٚا2
ساعح َٔظف 

 
 

بسم هللا الرحمن الرحٌم 
 

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

 1ٌ......................................  يٍ قٕل أٔ فعم أٔ ذقشٚش، ٔذشًم طفاذّ ٔشًائهّ ٔسٛشذّالسنة هً ما صدر عن الرسول -2   

 (.58: انُساء) (...ٚاأٚٓا انزٍٚ آيُٕا أطٛعٕا هللا ٔأطٛعٕا انشسٕل ٔأٔنٙ االيش يُكى): قال ذعانٗ-3   

 2ٌ... ٔٚقثم أ٘ َض يُاسة. (أخشجّ يانك)" كراب هللا ٔسُح َثّٛ: ذشكد فٛكى أيشٍٚ نٍ ذضهٕا ياذًسكرى تًٓا :"   قال سسٕل هللا 

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

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

 "...خزٔا عُٙ يُاسككى :"، ٔقٕنّ "سأٚرًَٕٙ أطهٙ

 .(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 عهٕو انهغح –انرًكٍ يٍ انعهٕو انششعٛح  - العلم بكتاب هللا وسنة رسول هللا -2.6      

 .   ٔٚقثم أ٘ ششط يُاسة

   7- 

 .جًع حذ ْٔٙ انعقٕتح انًقذسج حقا هلل ذعانٗ، أٔ حقا نهعثذ: انحذٔد-1.7      

   0.5ٌ.....................................  جًع شثٓح ْٔٙ يا أشثّ انحق أٔ يا أشثّ انثاطم يًا الٚعهى حكًّ انعايح يٍ انُاط: انشثٓاخ      -
 ( 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    
 ن2........................................................................................................................................  :ثانٌا    
    

 التعلٌل حكم الزواج الحالة

 -أ
 - ب

 

 ٌجوز
 الٌجوز

 ..النقضاء عدتها وألنها لٌست من المحرمات علٌه
 .ألن المهر من أركان الزواج والٌجوز إسقاطه 

 
 :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 
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1 
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االمتحان الجهوي الموحد المتحانات البكالورٌا 

 ( 2012ٌولٌوز  : االستدراكٌةالدورة  )

  ـ عناصر اإلجابةـ 
 

  حرار خاص بالمترشحٌن األاألكادًٚٛح انجٕٓٚح نهرشتٛح ٔانركٍٕٚ                               

         نجٓح يكُاط ذافٛالند

 مدة اإلنجاز المعامـــل المـــادة الشعـب أو المسالـك المستـوى

 2 التربٌة اإلسالمٌة علوم اإلنسانٌةمسلك ال من سلك البكالورٌا2
ساعة ونصف 

 

 

                                                                                                                                                   
 

 (... 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

 .السٌرة النبوٌة: رابعا   

 ن0.5...................  يٍ يكح إنٗ انًذُٚح انًُٕسج خذيح نإلسالو ٔنُشش انذعٕج طحثح أتٙ تكش الهجرة هً انتقال الرسول - 1   
 ن 0.5......................................  االستعانة بدلٌل ذي خلق ورزانة وٌعرف الطرق والمسالك–اتخاذ طرق غٌر مألوفة للقوم -2   

  عهٛا  ذشكّ –ذكهٛف عثذهللا تٍ أتٙ تكش أٌ ٚأذّٛ تخثش انقٕو  -  ٔعهٙ  غٛش أتٙ تكش عدم إعالم أحد بهجرته -3   

 1.5ٌ.............................................................. (انًطهٕب ثالثح فقظ)... تٛرّ دٌٔ أٌ ٚشاِ أحذ يغادسذّ –ُٚاو فٙ فشاشّ يكاَّ 

   4- 
 ن0.5........................................................................................................ هو عبدهللا بن أرٌقط الدٌلً-1.4      
 ن2:............................................................................................................................. الجدول-2.4      

 
 

    
 

     
 

 

 ، ٔستطد عهٗ فى انقشاب يشج تطشف يٍ َطاقٓا  ٔأتٙ تكش  ذُقم انضاد نهشسٕل كانت أسماء بنت أبً بكر -5    

 فسًٛد راخ انُطاقٍٛ، يًا ٚثٍٛ أًْٛح دٔس انًشأج فٙ َظشج اإلسالو، ٔتذَٔٓا سرظم حشكح انذعٕج ٔئٛذج انخطا قهٛهح األثش 

 1ٌ...................................................................................................................................................  فٙ انًجرًع

 .   ٔٚقثم أ٘ جٕاب يُاسة
                  

                                                                                                                            
 

 .                                                                                                                         وهللا الموفق للخٌر
 
 
 

 

 مجاالت االستفادة الخبٌر

 الحباب بن المنذر-أ
 -ب
 -ج
 صفوان بن أمٌة-د

 
 .اإلشارة بحفر الخندق فً غزوة األحزاب-
 .التخذٌل عن المسلمٌن فً غزوة األحزاب-
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