
 االمتحان الجهوي الموحد المتحانات البكالوريا
 ( 3102يوليوز : االستدراكيةالدورة ) 

 ـ  عناصر اإلجابةـ 
 

   األحرارخاص بالمترشحين  ن                               األكاديمية الجهوية للتربية والتكوي
 تلجهة مكناس تافيالل        

 مدة اإلنجاز المعامـــل المـــادة الشعـب أو المسالـك المستـوى

 3 التربية اإلسالمية العلوم اإلنسانيةمسلك  من سلك البكالوريا3
 ساعة ونصف

 
 

 
 :أوال   

 بلفظه ومعناهن المكتوب في المصاحف، المنقول إلينا  كالم هللا تعالى ووحيه المنزل على محمد : القرآن الكريم هو-0   

 ن1.0............................ ..............بالتواتر، المتعبد بتالوته، المتحدى بإعجازه، المبدوء بسورة الفاتحة والمختوم بسورة الناس

 ن1,0  ........................................من قول أو فعل أو تقرير، وتشمل صفاته وشمائله وسيرته السنة هي ما صدر عن الرسول -   

 1,0....................................................................  بذل الجهد في استنباط الحكم الشرعي مما اعتبره الشرع دليال: االجتهاد-   

 ن0 ........................................................األحكام المعلومة من الدين بالضرورة، وكذلك العقوبات والكفارات المقدرة-3   
 ن0,0........................................................................................ القصاص والحدود والتعازير: هناك ثالثة أنواع-2   
 ن2.................................................. ...................................................................................الجدول-4   
    

 النص الشرعي الذي يحدد العقوبة عقوبتها في الشرع الجريمة

 الزنا لِغير المحَصن
 

 الحرابة
 السرقة

 .مائة جلدة-
 
القتل أو الصلب أو قطع -

األيدي واألرجل من 
 .خالف أو النفي

 .قطع اليد-

...( والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدةالزانية : )قوله تعالى-
 (.3: النور)
إنما جزاء الذين يحاربون هللا ورسوله ويسعون في : )قوله تعالى-

االرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من 
 (.22/24: المائدة...( )خالف أو ينفوا من االرض

ا أيديهما جزاء بما كسبا والسارق والسارقة فاقطعو: )قوله تعالى-
، أو حديث عائشة رضي هللا عنها (23: المائدة...( )نكاال من هللا

 (.011منار التربية اإلسالمية، ص )حول المخزومية التي سرقت 

 
 في هذه العقوبات حماية ألعراض الناس وأرواحهم وأموالهم، فاليتم االعتداء على حقوقهم، وهذه العقوبات منهج -0   

  ن0.............................................................. في صون الحقوق األساسية لإلنسان لإلنسان وحمايتها من كل اعتداء فعال
 

 :اثاني   
 ن1,0............. ............................................................المال –العقل  –النفس  –الدين : الضروريات المذكورة هي-0   
 إذا تعارضت مصلحة الدين مع مصلحة النفس يجب التضحية بالنفس ألجل الدين، كما في جهاد الكفار مثال دفاعا-3   

 ن0................................................................................ وغير ذلك ...عن اإلسالم، وفي تحمل المشقة ألداء فروضه
 ن1,0............................................................................. اليجوز ذلك ألن مصلحة الدين مقدمة على مصلحة المال-2   
 

 ن4..........................  .............................................................................................................................:اثالث   
 :على التلميذ أن يكتب تقريرا يستحضر فيه    
 .ثم النتائج التي توصلوا إليها –التي اعترضت عمله مع زمالئه الصعوبات  –كيفية إنجازه  –كيفية إعداده  –أهداف النشاط    
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 ساعة ونصف

 

 

      
 : ارابع   

 ن0........................  في المدينة، وخرجت لذلك هو أن قريشا أرادت أن تثأر لقتالها يوم بدر، فتجهزت لغزو الرسول سبب ال-0   

   3 -

 ن0....  ..............................................................................هي غزوة بني النضير حاولوا فيها فعل ذلكالغزوة التي -0.3   

 ن0................................................................................  هي الهم بإلقاء صخرة عليه من ظهر بيت أحدهمالطريقة -3.3   

 ن0................................  غزوة بني قينقاع –غزوة خيبر  –غزوة بني قريظة : اليهود غزوة أخرى واجه فيها الرسول -2.3   

 (.المطلوب غزوة واحدة فقط)   

 ن3..............................  .............................................................................................................................-2   

    

 نور اليقين المواهب اللدنية الشفا بتعريف حقوق المصطفى الشمائل المحمدية بالكتا

 الشيخ محمد الخضري القسطالني القاضي عياض الترمذي المؤلف

                                                                                                                        

 
 .وهللا الموفق للخير                                                                                                                        
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