
االمتحان الجهوي الموحد المتحانات البكالورٌا 

 ( 2012ٌونٌه : الدورة العادٌة )

  ـ عناصر اإلجابةـ 
 

   حرار خاص بالمترشحٌن األاألمادَٝٞح اىجٖ٘ٝح ىيررتٞح ٗاىرنِ٘ٝ                               

         ىجٖح ٍنْاش ذافٞالىد

 ٍذج اإلّجاز اىَعاٍـــو اىَـــادج اىشعـة أٗ اىَساىـل اىَسرـ٘ٙ

 2 اىررتٞح اإلسالٍٞح العلوم اإلنسانٌةمسلك  ٍِ سيل اىثناى٘رٝا2
ساعح ّٗصف 

 
 

 
هللا الرحمن الرحٌم بسم 

: أوال   
   I.1-هً مصالح اإلنسان األساسٌة التً هً عماد حٌاته، وبها صالح دنٌاه وآخرته، وهً أعلى مراتب مقاصد :الضرورٌات

 ن1......................................................................................................................................... الشرٌعة
 ن2.5:................................................................................................................................... الجدول-2   
    

 وسٌلتان لحفظها الضرورٌات

 ...النهً عن سب الدٌن، األمر بإقامة أركان اإلسالم الدٌن

 ...تحرٌم قتل النفس، النهً عن كل سلوك عدوانً ضد اإلنسان النفس

 ...الحث على طلب العلم، تحرٌم شرب الخمر وتناول المخدرات العقل

 ..الحث على الزواج، تحرٌم الزنا (العرض)النسل 

 ...تحرٌم أكل أموال الناس بالباطل، األمر بتحصٌله بالطرق الحالل المال 

 .وتقبل أٌة وسٌلة مناسبة     
   II-1-هً التً تلد بكثرة: الولود. 

 ن0.5................................................................................................  التً تتودد لزوجها وتتحبب إلٌه: الودود   -

 ن1....................................   أٍرٔ إىٚ اىسٗاج ٍِ اىَرأج اى٘ى٘د ىرنثٞر س٘اد األٍح ٍٗثإاج األٌٍ األخرٌٙرشد الرسول -2   
   3- 
 ن1..............................................................  سارع إلى الزواج من المؤمنة الصالحة المتدٌنة: اظفر بذات الدٌن-1.3   
  (أي الشرف)الجمال والحسب : ٌذكر الحدٌث أن معٌار اختٌار المرأة للزواج الٌخرج عن أمور أربعة-2.3   

 ن1.............................  والمال ثم الدٌن، والذي ٌرضاه دٌن هللا عز وجل للمؤمن أن ٌأخذ بمعٌار الدٌن أوال وقبل أي معٌار آخر
 وٌمكن القول أن على المؤمن أن ٌختار . الحدٌث األول ٌذكر معٌار الوالدة والمودة للزوج، والثانً معٌار الدٌن-3.3   

 ن1..............................................................................  الصالحة الودود الولود، وإال فالصالحة هً األولى باالختٌار
 ن2: ........................................................................................................................................ ثانٌا   
    

 النص الشرعً حدها الجرٌمة

 -أ
 - ب
 

 .الجلد مئة جلدة
 .قطع الٌد

 (2:النور) (الزانٌة والزانً فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة)-

والسارق والسارقة فاقطعوا أٌدٌهما جزاًء بما كسبا نكاال من )-

 (.38: المائدة)(...هللا
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االمتحان الجهوي الموحد المتحانات البكالورٌا 

 ( 2012ٌونٌه : الدورة العادٌة )

  ـ عناصر اإلجابةـ 
 

   حرار خاص بالمترشحٌن األاألمادَٝٞح اىجٖ٘ٝح ىيررتٞح ٗاىرنِ٘ٝ                             

         ىجٖح ٍنْاش ذافٞالىد

 مدة اإلنجاز المعامـــل المـــادة الشعـب أو المسالـك المستـوى

 2 التربٌة اإلسالمٌة العلوم اإلنسانٌةمسلك  من سلك البكالورٌا2
ساعة ونصف 

 

 

      
 ن4........................................................................................................................................... ثالثا   
 :    على التلمٌذ أن ٌكتب تقرٌرا ٌذكر فٌه ما ٌلً   
 (... محاضرة– كتابة مقال – ورشة – عرض –ندوة )نوع النشاط *   

 إبراز المقاصد السامٌة للعقوبات اإلسالمٌة فً حفظ الحقوق، الرد على من ٌتهم تلك : هدفٌن من أهداف النشاط، مثل*      
 .وعلى العموم ٌقبل كل هدف مناسب ....الحقوق بالقسوة، إبراز دور تلك العقوبات فً حفظ الحقوق

 :أهم محاور الموضوع، مثل*   
 .مقاصد العقوبات فً الشرٌعة اإلسالمٌة   -
 . العقوبات فً الشرٌعة اإلسالمٌة رادعة وعادلة   -
 .دور العقوبات فً حفظ الحقوق ومنع االعتداء علٌها   -
 .عواقب ترك إٌقاع العقوبات على مرتكبً الجرائم   -

 .   وعلى العموم ٌقبل كل تصمٌم ٌراعً طبٌعة الموضوع
 

 (ن6)السٌرة النبوٌة : رابعا   

  رأٙ فٜ ٍْأٍ أّٔ دخو، ٍع صحاترٔ، اىثٞد ٍعرَرا، فأٍرٌٕ أُ ٝرجٖسٗا سبب صلح الحدٌبٌة أن الرسول -1   

 1ُ..................................... ٗتعذ ٍفاٗضاخ أترً اىصيح. ىنِ قرٝشا قررخ ٍْعٌٖ ٍِ رىل عاٌٍٖ راك. ىيخرٗج إىٚ ٍنح ٍعرَرِٝ

 ذ٘قٞف اىحرب تِٞ قرٝش ٗاىَسيَِٞ، ٗىيَسيَِٞ أُ ٝقٍ٘٘ا تْشر دٌْٖٝ حٞثَا شاءٗا، : "اىثْ٘د اىرٜ رمرٕا اىْص ٕٜ-2   

 1ُ"................................................................................................................................... ٗٝثيغ٘ٓ إىٚ ٍِ شاءٗا

 0.5ُ......................................................................................  ٝؤٝذ رىل أُ عذد اىَسيَِٞ ذضاعف ٍراخ عقة اىصيح -3   

   4 ............................................................................................................................................................-2ُ 

              اإلسم والموقف أو الدور
 الشخصٌة 

              
 الموقف أو الدور فً الصلح اإلســـــــــــم

 الصحابـــــــــــــــــــٌان

 عثمان بن عفان -
 

 عمر بن الخطاب -

 إىٚ اىَشرمِٞ ىٞثِٞ ىٌٖ اىغرض ٍِ ٍجئ بعثه الرسول -

 . ٗصحاترٔاىرس٘ه 
شق علٌه تضمن بنود الصلح لبند ٌقضً بإرجاع من جاء -

 .مسلما إلى المشركٌن، وعدم إرجاع من قصد المشركٌن

 المشـــــــــــــــــــــركان آنذاك
عروة بن مسعود -

 الثقفً
 سهٌل بن عمرو-

 .فاوض المسلمٌن حول دخولهم مكة-
 
 .مثل المشركٌن فً مفاوضات الصلح -

   5- 

 1ُ...................................  اىحارز تِ عَٞر األزدٛ، ٗاىقاذو ٕ٘ اىحارز تِ أتٜ شَر اىغساّٜ أٍٞر تصرٙ: اىَثع٘ز ٕ٘-1.5   

                                                                                                                      0.5ُ..................................................................................................................................... ٕٜ غسٗج ٍؤذح-2.5   

 .                                                                                                       وهللا الموفق للخٌر
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