الجـمهورية الجزائرية الديمـقراطية الشعبـية.
مـديرية التـربية لوالية ورقلة.

وزارة الرتبية الوطنية.

املسـتوى الثالثة اثنــوي مجيع الشعب.

اثنوية :بن الشحم دمحم

بلالوريا الججريبية في مادة العلوم ا إلسالمية

.

ادلدة ساعتان2016/05/08م

على املرتشح أن خيتار أحد املوضوعني الت ـ ـ ــاليني.
الموضوع األول ( 02نقطة)
الجزء األول :

(41ن)

ال تع ـ ـ ـ ـ ـ ــاىل«:
/قَ َ(سورة اإلسـ ـ ـ ـ ـ ـراء)70

المطلـوب :
(02ن)
(04ن)

وضح ذلك.
 /-1يف اآلية تكرمي هللا للبشرّ ،
/-2على أساس ىذه اآلية اثبت اإلسالم الكثري من احلقوق.
أ/-عـ ّـرف حقوق اإلنســان يف اإلسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــالم.
ب/-من حقوق اإلنسان اليت حتقق تكرمي هللا لو .احلق يف احلياة اشرحو واستدل عليو.مث ّبّي العقوبة الشرعية دلن يتعدى على ىذا احلق.
(05ن)
/-3استطاع اإلنســان بعقلو أن يكتشف أسرار الكون إال أنو عاجز أن يدرك رلاالت أخرى.
أ/-ح ّدد ىذه اجملاالت.
ب/-يظهر أن للعقل أمهية يف اإلسالم ففيما تتمثل ىذه األمهية.
/-4استخرج من نص اآلية ثـ ــالث ف ـ ـ ـ ـ ـ ـوائـ ـ ـ ـ ـ ــد.

الجزء الثاني (60ن):


(03ن)

قال النيب  يف خطبة حجة الوداع ":وإ ّن راب اجلاىلية موضوع ،ولكن لكم رؤوس أموالكم ال تَظلمون وال تُظلمون ،وقضى هللا أنّو ال راب ،وإ ّن
عمي العباس بن عبد ادلطّلب ".
ّأول راب أبدأ بو راب ّ

دعم جوابك بدليل مناسب من القرآن الكرمي.
 .1ما داللة ىذا اجلزء من اخلطبة؟ ّ
الراب لغة وشرعا
عرف ّ
ّ .2

 .3ما الفرق بّي راب النسيئة وراب الفضل؟ وضح ذلك أبمثلة.

(02ن)

(02ن)
(02ن)

ثموـ ـيـ ـ ــاثوا للم بالجـ ـ ــوفيق والوجـ ـ ـ ـ ــاح.
اقلب الصفحة

الموضوع الثاني ( 02نقطة)
الجزء األول :

(41ن)

عن عامر ،قال :سمعت الوعمان بن بشير -رضي هللا عوهما ،-و هو على الموبر ًقول «:اعطاهي ابي عطٌة فقالت له

عمرة
بوت رواحة  :ال ارضى حجى ثشهد رسول هللا  -ملسو هيلع هللا ىلص ،-فاثى رسول هللا  -ملسو هيلع هللا ىلص ، -فقال :إه ـ ـي
اعطيت ابوي من عمرة بوت رواحة عطٌة فامرثوي ان اشهدك ًا رسول هللا ،قال  :اعطيت سائر ولدك مثل هذا ،قـ ـ ـال :ال،
( رواى
قال :فاثقوا هللا و اعدلوا بٌن اولدمم ،فرجع فرد عطٌجه »
البخ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـاري) .
المطلـوب :
(03ن)
(02ن)
(06ن)

عرف راوي احلديث من خالل نسبو-رواايتو-وفاتو.
ّ /-1
وضحها.
 /-2بيّـن احلديث مـوقف اإلسـالم من اذلـبة لألوالد ووضع ضوابط لـذلك ّ
 /-3التفريق بّي األبناء ي ــؤدي إىل خماطر تزعزع استقرار األسرة ،لذلك أرشدان اإلسالم ابلتحلي مبجموعة من القيم.
أ/-أذكر ثالث خماطر للتفريق بّي األبناء.
ب/-ع ّدد القيم األسرية واشرح واحدة منها.
ج/-يف قولو" :اعطاهي ابي -اعطيت ابوي  -اعطيت سائر ولدك  -اولدمم " إشارة إىل النسب أذكر أسبابو الشرعية (دون
شرح).

 /-4استخرج ثالث فوائـد من احلديث الشريف.

(03ن)

الجزء الثاني (20ن):

/وضع ا إلسالم اساليب وقاية عديدة للحد من الجريمة والهحراف من ذلك الحدود والجعزير/ما مع ـ ـىن اجلرمية -التعزير اصطالحا؟ِ
فسوُ مْنـ َها؟
 /كيف يَـ ْعص ُم ادلسلم نَ َ/بّي الفرق بّي احلد والتعزير.
 ّ/-للحدود حكمة من تشريعها .فما ىي؟

.
اس ـ ــاثذة المادة يجموون للم بالجـ ـ ــوفيق والوجـ ـ ـ ـ ــاح في شهادة البل ــالوريا.

(01ن)
(01ن)
(02ن)
(02ن)

