
 
 

 :أوال

  (ن 5.0) .سوء تعامل المسلمين مع القرآن الكريم فهماً وتدبراً وعملً : هي اإلشكالية التي تطرحها الوضعية االختبارية 

  والمراد منه ،وحكمه ،وإدراك معانيه ،التأمل آليات القرآن من أجل فهمههو التفكر و :رـالتدب.  

 مجموع القواعد فهو :أما اصطلحا. لذي يوصل إلى الغاية بسهولة ويسرالواضح ا لغة هو الطريق المستقيم :المنهاج    

 (ن1).. ................................................................................................... .خلل البحث والنظر في مجال معين مة والقوانين المنظمة التي تحكم عمليات العقلاالع    

  1) ..........................................................................................................................................السنة النبوية، واالجتهاد: مصدران اآلخران ألصول المعرفة اإلسلمية هماال 

 (ن

 :ثانيا

  
 رمجاالت التفك األمثلة

 اآلفاق الكون ومظاهره
 األنفس اإلنسان

                                                                                                                                                                                                                                                                                             

 (ن 1) ............................................................................................................................................................................................................
 -تطوير العلم والمعرفة-.     ترسيخ اإليمان. .................................................................................................................................................................................................................................................................  

 (ن5.0)

-التي تعمل على المختلفة نحو األشياء والمعاني وأوجه النشاط ،ات التي يحملها الفرد أو المجتمعالقيم مجموع التصور 

................ ..............................................................................والصواب والخطأ وتحدد له السلوك المقبول والمرفوض ،توجيه رغباته واتجاهاته نحوها      

 (ن1)

 :ثالثا

 - (ن 5.0).أن تقدم دائما مصلحة الدين على غيرها من المصالح - .أن تأخذ المصلحة بعين االعتبار منافع الدنيا واآلخرة 

  الحياة والتملك يحقعلى ظ احفالوظيفة التشريع الجنائي في                                      : 

 الحقوق وظيفة التشريع الجنائي في حفظها االستدالل المناسب

 حق الحياة تشريع عقوبة القصاص ﴾ ولكم في القصاص حياة يا أولي األلباب ﴿: قال تعالى

 حق التملك تشريع حد السرقة ﴾والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا  ﴿: قال تعالى
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

 (ن 1) .............................................................................................................................
  :رابعا

  الزواج ميثاق تراض وترابط شرعي بين رجل وامرأة على وجه الدوام :بما يليعرفت مدونة األسرة الزواج................................ 

(5.0) 

  
 الرمز المعطيات الدليل الشرعي

إذا خطب أحدكم المرأة فإن استطاع أن ينظر منها ما يدعوه إلى نكاحها » : قوله 
 «يفعل فل

 أ وجوب التعرف على المخطوبة

 ب اعتبار الدين أساسا في قبول الزواج «إذا خطب إليكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه  » : قوله 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

 (ن 1) .....................................................................................................................................................................
 :خامسا

  الفرق بين الطلق الرجعي والطلق البائن بينونة صغرى يتجلى في كون الرجعي يحق فيه للزوج أن يراجع زوجته

 داخل

 بينما البائن بينونة صغرى هو الذي ينهي عقد الزوجية وال يتمكن الزوج ،العدة دون حاجة إلى إذن وليها أو عقد جديد    

 ....................................................................................................................................................................................................عقد الصداق والمنها الرضى و جديدة من إرجاع زوجته إال بشروط 

 (ن 1)

              
 
 
 
 
 

 ألكاديمية الجهوية للتربية والتكوينا
 لجهة فاس بولمان                

 2/1 الصفحة (المترشحون األحرار ) االمتحان  الجهوي الموحد للبكالوريا 

 1013 العاديةالدورة  السنة الثانية من سلك البكالوريـــا :المستوى

 المعامـل مدة اإلنجاز (السلم )التربية اإلسالمية  :المـادة

 1 س .103 العلوم اإلنسانيةمسلك  (:ة)الشعب
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 قبل كل جواب مناسبي........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ 

 (ن 1)

 

 

 

 1/1 (المترشحون األحرار)  االمتحان الجهوي الموحد للبكالوريا              فاس أكاديمية 
 الســلم السنة الثانية من سلك البكالوريا  :المستوى              التربية اإلسالمية :المادة 
                                                                                                 1013 عادية      الالدورة العلوم اإلنسانية                    مسلك   :الشعبة

 

  :سادسا

يقدر المصحح التقرير                                           

 (ن 4) .............................................................................................................................................................................................................................المناسب

 :سابعا

 يقدر األستاذ كل جواب صحيح......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 

 (ن 1)

  قبوله  -أ ال يضيق  اإلسلمرب من قبل، دليل على أن ـر لم تكن تعرفه العـدق، وهو أمــر الخنــان بحفـــإشارة سلم

 ذرعاً 

 فل شك أن حفر الخندق أفاد إفادة كبرى في ،باالستفادة مما عند األمم األخرى من تجارب تفيد األمة وتنفع المجتمع    

 .دفع خطر األحزاب عن المدينة    

  .وصار يختم به كتبه ،رسول هللا محمد على الفور بنقش خاتم له كتب عليه ه أمر -ب  

 يا رسول هللا إن من عادة الملوك والرؤساء : الوفود من أنحاء العرب بعد فتح مكة تعلن إسلمها، قيل له  لما جاءته -ج  

 : إن ثمنها بلغ أربعمائة درهم، وقيل: ن تشترى له حلة، قيلأ يستقبلوا الوفود بثياب جميلة فخمة، فأمر رسول هللا  أن       

................................................................................ ......................................................................................................................................................................................................أربعمائة بعير، وغدا يستقبل بها الوفود       

 (ن 2)

 إذ كم من . وليس المطلوب بهذا الكلم اإلخبار . طلوبة له بأشد ما يتصور في الطلبالحكمة ضالة المؤمن أي م 

 الحكمة   يطلبأي اللئق بحال المؤمن أن . مـــبل المطلوب به اإلرشاد كالتعلي. كمة أصلليس له طلب للح مؤمن     

 1) ...........................................................................................................................................................................ينبغي أن يكون نظر المرء إلى القول ال إلى القائلأي  ،وجدها حيثما     

 (ن

 مين حسب ما ورد في النص هيتخلف المسل سبابأ: 

 .الحكمة عن طريق التربية والتعليمعدم اهتمام المسلمين بطلب  -

 . روبيةعدم األخذ من األمم األخرى المتقدمة واالحتكاك بها وخاصة بعد عصر النهضة األو  -

 .مقاومة كل إصلح  مأخوذ من غيرهم مما يؤدي إلى الجمود والتأخر  -

 (ن 2) .الذي يقبل أخذ كل حسن من الغير ما لم يتعارض مع أحكام الشريعة وقواعدها العامة عدم اإلقتداء بالرسول  -
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 .يرجى من السادة المصححين االلتزام بمضمون اإلجابة ال بحرفيتها     :ملحوظة                                    
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