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 الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
  وزارة التربية الوطنية

 بكالوريا تجريبية
 الديوان الوطني لالمتحانات والمسابقات

 2018جوان 
 كزروقي أ.                             في مادة: العلوم اإلسالمية                                                   

 )قطةن 12(: الجزء األول
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 المطلوب:
 02                لآلية الكريمة عالقٌة بالعقيدة اإلسالمية.                                                /1

 .اشرح هذه الوسيلةمن وسائل القرآن في تثبيت العقيدة مناقشة االنحرافات؛  - أ
 .أهّمية العقيدة اإلسالمية في حياة المسلمذكر أ - ب

 03                        أشارت اآلية الكريمة إلى الوحدة اّلتي تربط اإلسالم بالّرساالت الّسماوية الّسابقة. /2
 استخرج من اآلية ثالثة من عقائده. ؛عّرف اإلسالم بوصفه رسالة سماوية .أ 
 المقصود بوحدة الّرساالت الّسماوية.بّين باختصار  .ب 

 03                  ذكر األسس األخرى.أثّم  اشرحهحد ُأسس عالقة المسلمين بغيرهم؛ استخرج من اآلية أ /3
 02من حقوق غير المسلمين في بلد اإلسالم حّق العمل؛ بّين طبيعة العالقة بين العامل ورب العمل.        /4
 02                                                           .فائدتين وحكميناستخرج من اآلية الكريمة  /5
 

 ) قاطن 80الجزء الثاني (
عمر بن الخطابكتب 

 : "اعرف األشباه واألمثال وقس األمور برأيك" إلى أبي موسى األشعري 
 04     يستّدُل العلماء بهذا القول على حجية المصدر الرابع  من مصادر الّتشريع اإلسالمي.               /1
.ماهو هذا المصدر؟ عّرفه اصطالحا مبّينا دليل حّجيته من القرآن الكريم .أ 
.أذكر أركان هذا المصدر مقترنة بمثال عن الّتشريع به .ب 

    02                  أحكام الّربا؛ عّرف الّربا واذكر أنواعه. بعض المصدر في بيانيعتمد العلماء على هذا  /2
 02                                                                         بّين نوع الربا وعّلته فيما يلي: /3

دوالر باألجل. 10دج بـ  1000بيع  �
حاًال. حمراء لوبياقنطار  20بـ  بيضاءلوبيا قنطار  10بيع �
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aطلوب:
ٌريمة عالقة الكريمة عالقٌة بالعقيدة بالعقيدة

القرآن في تثبيسائل القرآن في تثبيت ا
يدة اإلسالمية العقيدة اإلسالمية في

ّتتت الوحدة الإلى الوحدة الّّتي ترتي تربط ا
اساستخرج؛؛ة سماويةرسالة سماوية

ّمساالتساالت السماوية. ّسة الر
اشرحهمين بغيرهم؛ لمسلمين بغيرهم؛ 

ّننعمل؛ بي العمل؛ بّين طبيعةن طبيعة ّّق
                            

وف األشباه واألمثال وقس شباه واألمثال
إلسالمي.   ريع اإلسالمي.       

                       02
           0202

3as.ency-education.com



 2 من 2 صفحة

  اإلجابة الّنموذجية وسلم التنقيط لموضوع امتحان: بكالوريا تجريبية
 العالمــــة نقطة] 12الجزء األول: [

 مجموع مجزأة 
 وسائل تثبيت العقيدة. /1
ُيناقش القرآن ما يقع فيه اإلنسان من انحرافات نتيجة جهله للدليل العقلي أو : مناقشة االنحرافات .أ 

الدليل الّشرعي، ويبّين بطالن هذه االنحرافات لعدم قيامها على دليل صحيح؛ فإذا وقف المسلم على هذه 
الحجج والبراهين التي ُيبطل بها القرآن االنحرافات يزيد إيمانه وتثبت عقيدته.  

-يكفي أن يذكر التلميذ عنصرين  -: يدةأهمّية العق .ب 
 التي ارتضاها هللا لعباده وبعث الرسل من أجلها.الصحيحة هي العقيدة  -
 .ويحقق العبودية b وحدههي مصدر كرامة اإلنسان بها يتخلص من العبودية والخضوع للخلق  -
 أساس قبول األعمال عند هللا تعالى. -
 فيعلم من أين أتى وماذا يفعل وإلى أين المآل.تجيب عن تساؤالت العبد وشكوكه  -
 تحقق االستقرار واألمن النفسي والتعايش بين العباد على األرض. -
 سبب الفوز والنجاة يوم القيامة.  -

 
0.5+0.5
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  اإلسالم والّرساالت السماوية /2
من عند هللا تعالى هداية للناس وأركانه  اسم الّدين الذي جاء به النبي محمد  :تعريف اإلسالم .أ 

 الشهادتين وإقام الصالة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان والحج.
اإليمان باb، اإليمان بالرسل، اإليمان بالكتب.: أشارت اآلية إلى ثالثة من عقائد اإلسالم وهي

كّل الرساالت في أصلها من عند هللا تعالى  من حيث المصدر :المقصود بوحدة الّرساالت الّسماوية .ب 
 .: كّل هذه الرساالت تدعوا إلى توحيد هللا تعالى وطاعتهومن حيث الغايةأنزلها على أنبيائه. 

0.5 
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 .أسس عالقة المسلمين بغيرهم /3
 :احدى أسس التعامل مع غير المسلمين وهو ويدل علىأهل الكتاب بالحسنى  توجيه إلى معاملةفي اآلية 
قبول اآلخر والتعامل معه بالحسنى والّرفق طالما أّنه لم تظهر منه عداوة للمسلمين كما  ومعناه التعايش

ُ َعِن الَِّذيَن َلْم ُيَقاِتلُوُكْم ِفيقال تعالى  يِن َوَلْم ُيْخِرُجوُكْم ِمْن ِدَياِرُكمْ (َال َيْنَهاُكُم هللاَّ وُهْم َوُتْقِسُطوا الدِّ أَْن َتَبرُّ
َ ُيِحبُّ اْلُمْقِسِطيَن)     ]8[الممتحنة إِلَْيِهْم إِنَّ هللاَّ

 الّتعارف، الّتعاون، الروابط االجتماعية (االنسانية، القومية، االقامة، العائلة) األسس األخرى:

0.5×3

0.5×3
الضوابط التي يجب أن يتخلق بها العامل و صاحب من طبيعة العالقة بين العامل ورب العمل: / 4

 العمل:
 / الرفق وعدم تكليف العامل ما ال يطيق.2/ الوضوح ببيان العمل ومدته وأجرته.    1
 / مراعاة العامل لمصلحة رب العامل وحفظ أمواله.4حقه عند التعاقد. وعدم هضم العامل  احترام/ 3
 / الرحمة بالعمال والصفح عنهم إذا قصروا .6 مماطلة. / إعطاؤه حقه عند الفراغ من العمل دون5

 
0.5×4 

 

 

 تقبل األحكام والفوائد الصحيحة ذات الصلة بالّسند   / الفوائد واألحكام:4
 المعاملة الحسنة مع اآلخرين من أخالق القرآن.
 الّرساالت الّسماوية تدعوا جميعا إلى اإلسالم.  

 النهي عن الغلظة في مجادلة أهل الكتاب.
  وجوب اإليمان بالكتب والرسل السابقين. 

 
0.5×4 

 

 

 نقاط] 08الجزء الثاني: [
 . من مصادر التشريع/ 1
: تعدية حكم األصل إلى الفرع الشتراكهما في العلة.تعريفه؛ القياسالمصدر هو  .أ 

ووجه االستدالل أن هللا تعالى أمر    ]7[الحشر:) َفاْعَتبُِروا َيا أُولِي اْألَْبَصارِ من القرآن قال تعالى: ( دليله
 باالعتبار والقياس نوع من أنواع االعتبار.

أركان القياس مع المثال. .ب 
 العلّة الحكم المقيس (الفرع)  المقيس عليه (األصل)

  اإلسكار وزوال العقل التحريم تناول المخدرات شرب الخمر

 
0.5+0.5
0.5+0.5

 
0.5×4 

 

 

 . وأنواعهتعريف الربا / 2
 الزيادة والنماء لغة/تعريف الربا: 

 زيادة مشروطة في أموال مخصوصة يأخذها الدائن من المدين نظير التفاضل أو التأجيل. اصطالحا:
 أنواعه: */ ربا الفضل.     */ ربا النسيئة.

 
0.5×4 

 

 . بيان نوع الربا وعلته/ 3
) الثمنية في النقد؛ العلة: نسيئةربا دوالر باألجل (  10دج بـ  1000بيع 
 )االقتيات واالدخار في الطعام؛ العلة: ربا الفضلق لوبيا بيضاء حاال (  20ق لوبيا حمراء بـ  10بيع 

0.5+0.5 
0.5+0.5
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هي مصهي مصدر--
أساس قبوأساس قبول األ--
جيب عن تتجيب عن تساؤالت-

حقق االستقرارتحقق االستقرار واألمن
لفوز والنجاة يسبب الفوز والنجاة يوم الق

s
ساالت السساالت السماوي ّّوالرسالم والّرّ

exxّسم الداسم الّدين الذيين الذي:ال
صالة وإيتاء الزكام الصالة وإيتاء الزكاة وص

m/eمن عقائد اإلسال 

m/من:ّالت الّسماوية mكّل هذ: كّل هذه الرس الغايةحيث الغاية :

xa
لويدل علىب بالحسنى لكتاب بالحسنى m.يرهم وي

ه بالحسنى وال معه بالحسنى والّرفق ط
ِيييف ِفيي موُكْم ولُ رخِرلت خ ُي مَلْم ييِن َو ِِّّالدالدِِّّ

ية (االنسانية،جتماعية (االنسانية، القوم

om
ط التي يجب أن يضوابط التي يجب أن يت

 العامل ما ال تكليف العامل ما ال يطيق
مصلحة رب العمل لمصلحة رب العامل

والصفح عنهم عمال والصفح عنهم إذا قص

on
دلة أهل الكتاب. مجادلة أهل الكتاب.
ucdu السابقين. لرسل السابقين. 
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0.5+5
0.55++0.5

0.50.5××44

eeed

nc
y-e

nnnen
cc

enen0202

3as.ency-education.com


