
 

 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  البكالوريامن سلك 3
 ساعة ونصف

 
 

 
 :أوال   
 ن0............... .............................................................................................................................-0   
 .التشريع الجنائي اإلسالمي هو التشريع الذي يحدد األفعال التي تعد جرائم ويبين العقوبات المقررة لها في اإلسالم-   
 .جمع حد وهو العقوبة المقدرة حقا هلل تعالى أو حقا للعبد: الحدود-   
 ن0.................................................................... ........................................................................-3   
 .الحدود حددها الشرع، واليمكن التغيير فيها بالزيادة والنقصان-أ   
 .في تشريع حد شرب الخمر حفظ لمصلحة العقل-ب   
 ن1,0....................................................... .............................الحكمة هي الزجر عن إتالف الضروريات الخمس-2   
 ن0............... .............................................................................................................................-4   
 ".لالعقول والنفوس واألديان واألعراض واألموا"-أ   
 .واألعراض واألموال والعقولوالنفوس  ألديانا -ب   
 ن2............... .............................................................................................................................-0   
 .تقدم مصلحة النفس على مصلحة المال، فيجب إنفاق المال للتداوي والتطبيب حفظا للصحة -أ   
 .قدم مصلحة العرض على مصلحة المال، فاليجوز مثال إباحة الزنا ألجل جلب السياح والحصول على العملة الصعبةت-ب   
 ...ة المساجد وطباعة المصاحفتقدم مصلحة الدين على مصلحة المال، فيجوز مثال إنفاق المال إلقام -ج   
 ن0,0............... .............................................................................................................................-6   
 .غير تشريعية-أ   
 .تشريعية -ب   
 .غير تشريعية-ج   
 

 :اثاني   
 ن1,0................ المتجددة هي المسائل التي لم تحدث من قبل وتحتاج إلى اجتهاد من العلماء لمعرفة حكمها في الشرع المسائل-0   
 ن0.............................................................. وجوب االجتهاد مع تكاثر المسائل المتجددة واتساع المجتمع وتطوره-3   
 ن1,0(............................................................... يقبل أي مثال مناسب)حكم التبرع باألعضاء  –فال األنابيب حكم أط-2   
 

 ن4................ ..........................................................................................................................:اثالث   
 تمدة فيه، والمؤسسات التي تمت زيارتها ، والوسائل المعومصادره خطوات البحث: على التلميذ أن يكتب تقريرا يذكر فيه   

 .، استجواب عينة من النساء والرجال حول الطالق، صعوبات البحث ونتائجه...( الجمعيات النسائية وغيرها –قضاء األسرة )

 
 .السيرة النبوية :ارابع      

 ن0.............................................. وطمعهم في الغنائم مخالفة الرماة ألوامرالرسول : سبب الحزن المذكور في اآلية-0   

 حتى  تركت سقاء الجرحى وأخذت تقاتل بالسيف وترمي بالنبل، دفاعا عن رسول هللا : نموذج أم عمارة األنصارية-3   

 ن0 .............................................................................................................................أصابها في عنقها جرح عميق
 
 

 

  

 

 الصفحة

0 
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 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 اإلنسانيةالعلوم مسلك  من سلك البكالوريا3
 ساعة ونصف

 

 

  
 ن0:......................................................................................................................... الدالالت التربوية-2   

 ،(نزول الرماة)مخالفة القائد البصير تؤدي إلى الخسارة -       
 ،(الغنائم)التعلق بالقيم المادية يؤدي إلى الفشل -       
 ،(أم عمارة)إسهام المرأة في الدفاع عن الدين والوطن -       

 ،(التمثيل بحمزة )التمثيل بالقتلى خروج عن اإلنسانية وقيم الحرب -       

 .عدم الثقة بالمنافقين ومن واالهم-       

 (.يذكر التلميذ داللتين فقط)   
 ن2................ .............................................................................................................................-4   

 
    
 
   
 

    
    
 
 
 

 .وهللا الموفق للخير                                                                                                                        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 نتائجها بهااسبأ تاريخها الغزوة

 بدر-أ
 الخندق-ب

 .للهجرة 3رمضان  01
 .هجرية 0شوال 

 .السترداد أموالهم من قافلة قريش خروج المسلمين
 .تحريض المشركين من قبل يهود بني النضير

 .انتصار باهر للمسلمين
اندحار المشركين ورجوعهم 

 .خائبين
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