
 الموحد المتحانات البكالوريااالمتحان الجهوي 
 ( 1023يونيه : ةالعاديالدورة ) 

 ـ  عناصر اإلجابةـ 
 

   األحرارخاص بالمترشحين     ن                       األكاديمية الجهوية للتربية والتكوي
 تلجهة مكناس تافيالل        

 مدة اإلنجاز المعامـــل المـــادة الشعـب أو المسالـك المستـوى

 1 التربية اإلسالمية العلوم اإلنسانيةمسلك  من سلك البكالوريا1
 ساعة ونصف

 
 

 

 :أوال
 هو حل ميثاق الزوجية، يمارسه الزوج والزوجة، كل بحسب شروطه تحت مراقبة القضاء وطبقا ألحكام : الطالق-2   

 .مدونة األسرة
 العدة هي المدة الزمنية التي تتريث فيها المرأة عن الزواج بعد الطالق للتأكد الشرعي من براءة الرحم ورعاية لحق -   

 ن2. ...........................................................................................................................................الزوج
 ن2................................................................................................. ألنه يريد أن يطلقها طالقا سنيا البدعيا-1   
 ن2........... ."فطلقها البتة أو تطليقة لم يكن بقي له عليها من الطالق غيرها " : هو طالق بائن، ويدل عليه ما جاء في النص-3   
 ن2....................................................................................................... ألن زوجها طلقها في مرض موته-4   
   5- 

 ن0.5..................................  ....................االجتهاد هو بذل الجهد في استنباط الحكم الشرعي مما اعتبره الشرع دليال-2.5   
 زرع األعضاء وشتل الجنين ونقل الدم تبرعا إل مصاب، ومن ذلك أيضا بنوك األجنة المجمدة : عمليات: من ذلك-1.5   

 ن2,5.............. (..........ثالثة نماذج فقط: المطلوب)واالستنساخ والتأمين التعاوني والصالة في الطائرة إذا طالت الرحلة وغير ذلك 
   6- 
 ن0.5........................................................................................................... والرضاعة( القرابة)النسب -2.6   
 المقصود أن كل امرأتين، ولتكونا أختين مثال،  لو افترضنا أن إحداهما ذكر، فستكون أخا، واليجوز لألخ أن يتزوج-1.6   

 نفس الشئ ينطبق على الجمع بين المرأة وعمتها والمرأة وخالتها، إذ ستكون . لذلك فالجمع بين األختين اليجوز. أخته 
 ولو افترضنا الخالة ذكرا، أي خاال، فإنه اليجوز له أن . جوز للعم أن يتزوج بنت أخيهوالي. العمة، لو افترضناها ذكرا، عما

 ن2,5..............................................................  لذلك فالجمع بين المرأة وخالتها والمرأة وعمتها اليجوز. يتزوج بنت أخته
 

 ن1........ ............................................................................................................................. :ثانيا      

 :ينبغي أن يتضمن الجواب بعض النقط مما يلي   
 .السنة تطبيق نموذجي للبالغ القرآني –رعية السنة المصدر الثاني لألحكام الش –السنة قرينة للقرآن  –السنة وحي من هللا    
 :ويمكن للجواب أن يتضمن أيضا   
 -السنة مبينة للقرآن ببيان مجمله وتخصيص عامه وتقييد مطلقه وتوضيح مشكله  –السنة مؤكدة لما جاء في القرآن    

 .بأحكام سكت عنها القرآن، لذلك فالكتاب أحوج إلى السنة من السنة إلى الكتاب كما قال أحد العلماء تأتي  السنة
 

 ن4.............. .............................................................................................................................ثالثا   

 .تيسير الفهم للجميع –قلة التكاليف  –سرعة االنتشار  –تعميم التواصل : اف هياألهد-2   
 االختصار –شكل المطوية  –...( الطباعة –الكتابة  –األلوان  –الصورة : )التصميم –تحديد الموضوع والغاية منه -1   
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 االمتحان الجهوي الموحد المتحانات البكالوريا
 ( 1023يونيه : ةالعاديالدورة ) 

 ـ  عناصر اإلجابةـ 
 

   األحرارخاص بالمترشحين         ن                      األكاديمية الجهوية للتربية والتكوي
 تلجهة مكناس تافيالل        

 

 مدة اإلنجاز المعامـــل المـــادة الشعـب أو المسالـك المستـوى

 1 التربية اإلسالمية العلوم اإلنسانيةمسلك  من سلك البكالوريا1
 ساعة ونصف

 

 

   
     

 كتابتها على شكل شعارات  –المزاوجة بين الكلمة والصورة  –االستعانة ببعض اإلحصائيات  –وتغليب الصورة المعبرة  
 ...التنسى

 

 .المؤلفات: ارابع   
 ن0,5.................................................................................. يجاورون المسلمين في المدينة قوم من اليهود كانوا-2   
 ن0,5.......................................................................................... غزوة األحزاب، وتسمى ؟أيضا غزوة الخندق-1   
 لغير –حماية من أراد العيش مع المسلمين مسالما متعاونا واالمتناع عن ظلمهم والبغي عليهم : من تلك المبادئ-3   

 على غير المسلمين أن يسهموا في نفقات  –، والتؤخذ منهم أموالهم المسلمين دينهم وأموالهم، اليجبرون على دين المسلمين
 ...لمين أن يتعاونوا معهم لدرء الخطر عن كيان الدولة ضد كل عدوانعلى غير المس -الدولة كما يسهم المسلمون 

 منذ الهجرة)وعلى العموم فالمطلوب مبدآن فقط، وهي المبادئ المذكورة في الفصل الرابع من كتاب السباعي رحمه هللا    

 ن2........................................................ ...................................................(.في المدينة  حتى استقرار النبي
   4- 
 وكانوا حلفاء للخزرج وبينهم وبين المسلمين عهد  يجاورون أيضا المسلمين بالمدينة، بنوالنضير قوم من اليهود-2.4   

 .سلم وتعاون
 ن2............................................... .خيبر واحة كبيرة يسكنها اليهود على مسافة مائة ميل من شمال المدينة جهة الشام-   
 ن1................. ................................................................................................................:الجدول-1.4   

    
 
 
 
 

 ن2............................................................. إلخ...هي طبيعة غدر وخيانة، التنفع معهم حسنى، واليستقيم لهم عهد-5   
 

 .وهللا الموفق للخير                                                                                                                        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 نتائجها سببها الغزوة

 -أ
 -ب

 .بإلقاء حجر رحى عليه هم اليهود بقتل الرسول 

تصفية مشكلة تجمعات اليهود التي  الرسول قرار 

 .تكيد للمسلمين

 .خروج اليهود من المدينة دون سالح
 .وإخراج اليهود من خيبر انتصار المسلمين
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