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 الموضوع األول:

 (نقطة 12) الجزء األول: 

ََلةَ َوأَنتُْم ُسَكاَرٰى َحتَّٰى تَْعلَُموا َما تَقُولُوَن َوََل ُجنُبًا   ))قـــال تعالى :  إَِلَّ َعابِِري َسبِيٍل َحتَّٰى يَا أَيَُّها الَِّذيَن آَمنُوا ََل تَْقَربُوا الصَّ

ْرَضٰى أَْو َعلَٰى  ُموا َصِعيًدا طَ  تَْغتَِسلُوا ۚ َوإِن ُكنتُم مَّ َن اْلغَائِِط أَْو ََلَمْستُُم الن َِساَء فَلَْم تَِجُدوا َماًء فَتَيَمَّ نُكم م ِ ي ِبًا َسفٍَر أَْو َجاَء أََحٌد م ِ

ا َغفُوًرا َ َكاَن َعفُوًّ  43النساء /   (( فَاْمَسُحوا بُِوُجوِهُكْم َوأَْيِديُكْم ۗ إِنَّ َّللاَّ

 المطلوب:

 . نوع من أنواع الصحة أشارت اآلية إلى -1

 اذكـره وبين مظاهره الواردة في اآلية . -أ 

 من مظاهر الصحة النفسية تندرج .  ، ثم بين ضمن أي مظهراذكرها واشرحها في اآلية إشارة إلى قيمة من القيم. -ب 

 .دعا االسالم إلى حفظ العقل لما له من أهمية واعتبار -2

 بين كيف حافظ االسالم على العقل من جانب العدم . –أ 

 إلى أي قسم من أقسام الجرائم تنتمي جريمة شرب الخمر ؟ اذكـــر عقوبتها . –ب 

 من وظائف العقل االجتهاد إلدراك األحكام الشرعية من خالل مصادر التشريع. –ج 

 عرف أحد مصادر التشريع التي درستها، واذكر دليل حجيته . -

 استخرج من اآلية فائدتين وحكمين . -3

 (نقاط 08) الجزء الثاني: 

 ) الولد للفراش وللعاهر الحجر، من ادعى إلى غير أبيه أو تولى غير مواليه فعليه لعنة هللا والمالئكة والناس أجمعين ( 

 في هذا النص إشارة إلى ان النسب يثبت بالزواج .  /   1المطلوب:

 ما هي الوسيلة الحديثة إلثبات النسب ؟ ومتى يلجأ إليها ؟ -عرف النسب .   ب -أ

 ما هو المصدر التشريعي المعتمد في العمل بهذه الوسيلة ؟ اذكر شروط العمل بهذا المصدر . -ج

 النص إشارة إلى تحريم اإلدعاء. لمــــاذا ؟ اذكــر دليل آخــر لتحريمه . في /2

 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
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 الموضوع الثاني:

 (نقطة 12) الجزء األول: 

َوقُولُوا آَمناا بِالاِذي أُنِزَل إِلَْينَا َوأُنِزَل  ۖ   َوََل تَُجاِدلُوا أَْهَل اْلِكتَاِب إَِلا بِالاتِي ِهَي أَْحَسُن إَِلا الاِذيَن َظلَُموا ِمْنُهمْ ))قال تعالى: 

ُهُكْم َواِحٌد َونَْحُن لَهُ ُمْسِلُمونَ  ُهنَا َوإِلََٰ  46العنكبوت / ((  إِلَْيُكْم َوإِلََٰ

 المطلوب :  

 من اساليب القرآن في تثبيت العقيدة مجادلة الكفار .  -1

 فيما تكمن أهمية العقيدة في حياة المسلم ؟  – ب                    اشرح هذا األسلوب . – أ     

 حدد اإلسالم أسساً للتعامل مع غير المسلمين الذين نختلف معهم في الدين . -2

 كيف ينظر اإلسالم إلى هذا االختالف في الدين ؟ -أ

 في اآلية إشارة إلى أحد هذه األسس. اذكره ثم اذكر بقية األسس . -ب

 سالم لغير المسلمين حقوقاً من بينها الحق في العمل .أقَر اال – 3

 بين كيف كفل االسالم هذا الحق . -أ

 .لهم اذكر ثالثة حقوق للعمال وثالث واجبات  -ب

 استخرج من اآلية حكمين وفائدتين.  - 4

 (نقاط 08) الجزء الثاني: 

إذا مات ابن آدم انقطع عمله إال من ثالث: صدقة جارية، أو علم )) : قال ملسو هيلع هللا ىلصعن أبي هريرة رضي هللا عنه أن رسول هللا  

 رواه مسلم (( ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له

 المطلوب :  

 من ضمن الصدقات الجارية الوقف .  /1

 بين كيف يستفاد منه في المجال التربوي )التعليمي( واالقتصادي . – بعرفه وبين حكمه .  -أ

بين عاقبة التربية الخاطئة لألبناء  –ب  اذكــرها وصنفها .     -أ وولد صالح يدعو له بالخير( قيمة من القيم . في قوله ) /2

 من خالل التمييز بينهم .

 

 *** أستاذ المادة يتمنى لكم التوفيق والنجاح في شهادة البكالوريا*** 
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