
 االمتحان الجهوي الموحد المتحانات البكالوريا
 ( 1024يونيه : 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
 ن0,0............................... .............................................................................................................................-2   

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

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

 .وتشمل صفاته وشمائله وسيرتهمن قول أو فعل أو تقرير،  السنة هي ما صدر عن الرسول  -   
 ن0.0......... ................تطبيق وتنزيل القرآن الكريم على أرض الواقع: من النص ، انطالقاوظيفة السنة بالنسبة للقرآن الكريم-1   
 ن2............... .............................................................................................................................-3   

 .خطأ، ألن الجمع بين أكثر من أربع زوجات مما اختص به الرسول -أ   

 .على ما قالوه أو فعلوه للصحابة  صحيح، ألن فيها إقرار الرسول -ب   
 الكتاب أحوج إلى السنة من السنة إلى الكتاب، فمن وظائفها تبيين المجمل وتقييد المطلق وتخصيص العام، ففهم كثير -4   

 :النحل( )وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون: )قال تعالى. اليتم إال عبر العودة إلى السنةمن األحكام 

 إني أوتيت الكتاب ومثله معه، أال يوشك أال : "قال رسول هللا  :قال  كربمعدي بن المقدامعن : "وفي الحديث(. 44
 " عليكم بهذا القرآن، فما وجدتم فيه من حالل فأحلوه، وما وجدتم فيه من حرام فحرموه: رجل شبعان على أريكته يقول

 ن2........................... ......................................................(...........ويقبل كل نص شرعي مناسب( )رواه أبوداود)
 

 :ثانيا    
 ن3............... ..............................................................................................................................-2   

 المناسب الشرعي النص حفظهاتشريع اإلسالم  ل الضروريات

 –فرض الصالة  –تحريم الكفر  –وجوب اإليمان  الدين
 ...حد الردة

 فيمت دينه عن منكم يرتدد ومن...: )قال تعالى

 الدنيا في أعمالهم حبطت فأولئك كافر وهو

 فيها هم النار أصحاب وأولئك واآلخرة

 .(120 :البقرة) (خالدون

 –تحريم الخمر والمخدرات  –إباحة الطيبات  العقل
 ...تشريع حد الخمر

كل مسكر خمر، وكل خمر : "في الحديث

 .(رواه مسلم) "حرام

الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد : )قال تعالى ...تحريم الزنا والقذف –إباحة الزواج  النسل

 (.1: النور( )مائة جلدةمنهما 

  .يتناسب مع المطلوب يقبل كل مثال أو نص   
 يشار إلى مقاصد التشريع الجنائي في اإلسالم، ومنها أن الحدود والعقوبات هي زواجر وجوابر، كما أنها ردع للجناة-1   

  ن2.......................................................... وغيرهم، وصيانة للمجتمع من تنامي اإلجرام، وحفظ حقوق الناس وممتلكاتهم
 

 :اثالث   
 ن0,0(.............. يذكر التلميذ مجالين فقط)الدنيا واآلخرة  –مجال األسماء والصفات  –التفكر في آالء هللا ونعمه : المجاالت هي-2   
 ن0,0............................................................. فائدة التفكر في الدنيا واآلخرة هي الرغبة في اآلخرة والزهد في الدنيا-1   
 
 
   

 

  

 

 الصفحة
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 االمتحان الجهوي الموحد المتحانات البكالوريا
 ( 1024يونيه : ةالعاديالدورة ) 

 ـ  عناصر اإلجابةـ 

   األحرارخاص بالمترشحين         ن                      األكاديمية الجهوية للتربية والتكوي
 تلجهة مكناس تافيالل        

 

 مدة اإلنجاز المعامـــل المـــادة الشعـب أو المسالـك المستـوى

 1 اإلسالمية التربية العلوم اإلنسانيةمسلك  من سلك البكالوريا1
 ساعة ونصف

 

 

   
 له في العاجل واآلجل،  أولى وأنفع عن الفكر فيما هو يشغل صاحبهألنه التفكر في ذات هللا عز وجل  حذر الشرع من-3   

 ن5,0........................................................................................ذلك التفكر في التشبيه والتجسيم والتعطيل هوقد يوقع

 يأتي: "ويقبل حديث(. رواه الطبراني" )تفكروا في آالء هللا والتفكروا في ذاته، فإنكم لن تقدروا: " قوله : الحديث هو-4   

 ن0,0(.................... ممسل" )من خلق ربك؟ فإذا بلغ ذلك فليستعذ باهلل ولينته: من خلق كذا وكذا؟ حتى يقول له: الشيطان أحدكم فيقول

 

 :ارابع   
 ن4(..................................................................................... نقطة لكل عنصر من عناصر التقرير)كتابة التقرير    
 .إعداده، وكيفية إنجازه، والتوصيات التي يمكن تقديمها يراعى في اإلجابة اإلشارة إلى أهداف العرض، وطريقة   
 

 .المؤلفات: اخامس   
 ن2,0............... .............................................................................................................................-2    

 (.المدينة المنورة) هي مدينة الرسول : يثرب-   

 .ماعاتها للتشاورمكان الذي كانت قريش تعقد فيه اجتهي ال: دار الندوة-   

 .، وآووهم ونصروهموالمهاجرين إلى المدينة هم المسلمون من األوس والخزرج الذين استقبلوا الرسول : األنصار-   

 ن0,0....................... ....................................................................................للمؤمنين السبب هو اشتداد أذى قريش-1   

 من أراد أن تثكله أمه فليلحق بي غدا ببطن : أعلم مشركي قريش بهجرته، وقال لهم هو أنه ما قام به عمر -3   

 ن2 ............................................................................................................................ يخرج له أحد فلم. هذا الوادي

 قر رأي قريش على أن يتخيروا من كل قبيلة منهم فتى جلدا، فيقتلوه جميعا، فيتفرق دمه بين القبائل، واليقدر -4   

 ن2...................................................................................................... اف على حربهم جميعا، فيرضوا بالديةبنوعبدمن

 ن1............................................................................................................................................................-0   

 .وأبي بكر ليلة الهجرة الزاد للرسول  عائشة وأسماء بنتي أبي بكر  تهييء-أ   

 (.يكفي ذكر حدث واحد)نطاقها وشده على فم الجراب  تقطيع أسماء -   

 .لةوإلى أبيه بخبر قريش كل لي إلى النبي  مجيء عبدهللا بن أبي بكر -ب   

 .ليلة الهجرة، مع أنه قد يُقتَل في مكان رسول هللا  مبيت علي -ج   

 .  خالل هجرته هو بناء مسجد قباء، ثم المسجد النبوي بعد وصوله المدينة ما يدل على ذلك أن أول عمل قام به الرسول -د   
 
 
 

 .وهللا الموفق للخير                                                                                                                     
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