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المستوى :نهائي كل الشعب

المدة :ساعتانونصف

البكالوريا التجريبية في مادةالعلوم اإلسالمية
استعن باهلل ثم أجب عن موضوع واحد فقط

الموضوع األول
الجزءاألول 14 ..............................................................نقطة
ع َّما
سب َحانَ َّ
قَال هللا تَعَالَىَ [:ماات َّ َخذَ َّ
َب هكل إِلَه بِ َما َخلَقَ َولَعَ َل بَع ه
علَى بَعض ه
اّللِ َ
ض ههم َ
اّلله ِمن َولَد َو َما َكانَ َمعَهه ِمن إِلَه إِذًا لَذَه َ
صفهونَ ] [المؤمنون]91:
َي ِ
قَال تَعَالَىَ [:و ِمن آَيَاتِ ِه أَن َخلَقَ لَ هكم ِمن أَنفه ِس هكم أَز َوا ًج ا ِلت َس هكنهوا إِلَي َها َو َجعَ َل بَينَ هكم َم َودَّة ً َو َرح َمةً إِ َّن فِي ذَلِكَ ََلَيَات ِلقَوم
يَتَفَ َّك هرونَ ] [ الروم] 21 :

المطلوب
-01تنوعت وسائل القرآن في تثبيت العقيدة استخرج الوسيلة الواردة في اَلية األولى,ثم اذكر بقية الوسائل02[.ن]
-02فـندت اَلية األولى معتقدا من معتقدات المسيحية استخرجه ,ثم اذكر بقية معتقداتهم03[.ن]
-03استخرج من اَلية الثانية قيمة من القيم القرآنية,ثم صنفها,اذكربقية القيم التي تشترك معها1.5[.ن]
 -04من الطرق التي عالجت مشكلة مجهولي النسب التبني :عرفه ,ثم بين حكمه بالدليل ,وما الحكمة من ذلك03.5[.ن]
-05استخرج فائدتين من كل آية04[.ن]

الجزء الثاني06 ..................................................................................نقطة
قال رسول هللا -صلى هللا عليه وسلم -في خطبة حجة الوداع[:أيها الناس إن دماءكم وأعراضكم حرام عليكم إلى أن
تلقوا ربكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا أال هل بلغت اللهم فاشهد ،فمن كانت عنده أمانة فليؤدها إلى
من ائتمنه عليها .وإن ربا الجاهلية موضوع ولكن لكم رؤوس أموالكم ال تظلمون والتظلمون قضى هللا أنه ال ربا .وإن
أول ربا أبدأ به عمي العباس بن عبد المطلب].
المطلوب:
 -01النداء في الخطبة كان للناس عامة ماذا نستخلص من ذلك ؟اذكر اَلية التي نزلت على النبي-صلى هللا عليه وسلم-
في حجة الوداع [1.5ن]
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-02مانوع الرباالذي أشار إليه النبي -صلى هللا عليه وسلم-في هذه الخطبة؟ عرفه,ثم بين حكمه بالدليل ,ما علة
تحريمه؟[03ن]
-03استخرج من النصثلث فوائد [1.5ن]
الثاني الموضوع

الجزءاألول 14 ....................................................ن
عن الزبير بن العوام رضي هللا عنه أن الرسول صلى هللا عليه وسلم قال  ” :ألن يأخذ
أحدكم حبله فيأتي الجبل فيجيئ بحزمة من حطب على ظهره فيبيعها فيستغني بثمنها خير له
من أن يسأل الناس أعطوه أومنعوه ” رواهالبخاري
المطلوب:
 -01من خلل دراستك للحديث بين :مفهوم البطالة والتسول,حكمهما,واَلثار السلبية لهما[02ن]
 -02للعامل حقوق وعليه واجبات اذكر أربعا من واجباته02[.ن]
 -03مناألعمال الجائزة التي أشار إليهاالحديث:البيع عرف بيع التقسيط,بين حكمه بالدليل ,مع ذكر شروطه3.5
 -04البطالة سبب من أسباب انتشار جرائم القتل في المجتمع :بين العقوبة الشرعية التي تحد من هذهالجريمةماهي
خصائصها ؟ما الفرق بينها وبين بقية العقوبات الشرعية ؟[03.5ن]
 -05استخرج من الحديث ثلث فوائد[03ن]

الجزءالثاني06.............................................................ن
احدٌّ ،
واحد ٌ ،
وإن أَبَا هكم ِ
اس إن َربَّ هكم َو ِ
قال رسول هللا -صلى هللا عليه وسلم -في خطبة حجة الوداع[:أيها النّ ه
وى ،أَالَ هَل
ي فَض ٌل على عجم ّ
َلدم وآد هم من تهراب ،إن أَكر هم هكم عندَ هللاِ أتقَا هكم وليس لعرب ّ
هكلكم َ
ي إالّ بالتّق َ
بلَّغته  ،اللّ هه ّم اشهد" قَالهوا :نَعَم قَال :فليهبَ ِلّغِ الشاهد ه
الغائب والسل هم عليكم ورحمة هللا!]
َ
المطلوب:
 -01ماالمناسبة والظروف التي قيلت فيها خطبة حجة الوداع[1.5ن]
-02استخرج أساسا من أسس علقة المسلمينبغيرهم.ثم اذكر بقية األسس]02[.ن
-03أشار النبي -صلى هللا عليه وسلم -إلى مبدإ من مبادئ الشريعة عند إقامة األحكام استخرجه
,عرفه ,ما أثره على المجتمع؟[2.5ن]
بالتوفيق والنجاح للجميع
أساتذة المادة
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