
 الجـمهورية الجزائرية الديمـقراطية الشعبـية.
 .ورقلة مـديرية التـربية لوالية                                                                               وزارة الرتبية الوطنية. 
 .مجيع الشعب املسـتوى الثالثة اثنــوي                                                                          بن الشحم دمحم  اثنوية: 

سالمية بلالوريا الججريبية                     م08/05/2016ادلدة ساعتان.  في مادة العلوم الإ

                   .على املرتشح أن خيتار أحد املوضوعني التـــــــاليني
 نقطة( 02الموضوع األول )

 ن(41)                                                                                                                   الجزء األول :

                :»تعـــــــــــــاىل قَالَ /-              

 
   (70اإلســـــــــــراءسورة )                                                                                                                         

  المطلـوب :

 ن(02)                                                                                          .ح ذلكيف اآلية تكرمي هللا للبشر، وضّ  /-1           
 ن(04)                                                                         /على أساس ىذه اآلية اثبت اإلسالم الكثري من احلقوق.-2           

 ـــالم./عــّرف حقوق اإلنســان يف اإلســـــــــــــــــــــ-أ               
                                           على ىذا احلق. الشرعية دلن يتعدىعقوبة البّّي مث احلق يف احلياة اشرحو واستدل عليو. .من حقوق اإلنسان اليت حتقق تكرمي هللا لو/-ب              

 ن(05)                                        جز أن يدرك رلاالت أخرى.ا/استطاع اإلنســان بعقلو أن يكتشف أسرار الكون إال أنو ع-3           
 ./حّدد ىذه اجملاالت-أ               

 /يظهر أن للعقل أمهية يف اإلسالم ففيما تتمثل ىذه األمهية.    -ب               
  ن(03)                                                                                       فــــــــــــوائــــــــــــد. ثــــالث  نص اآلية/استخرج من -4           

 ن(:60الجزء الثاني )
               
  النيب  قال وقضى هللا أنّو ال راب، وإّن  وإّن راب اجلاىلية موضوع، ولكن لكم رؤوس أموالكم ال َتظلمون وال ُتظلمون، "الوداع: يف خطبة حجة

 . "أّول راب أبدأ بو راب عّمي العباس بن عبد ادلطّلب
   ن(02)                                                       . جوابك بدليل مناسب من القرآن الكرمي ما داللة ىذا اجلزء من اخلطبة؟ دّعم .1
  ن(02)                                                                                                                 وشرعا عّرف الّراب لغة .2
 ن(02)                                                                            الفضل؟ وضح ذلك أبمثلة. ما الفرق بّي راب النسيئة وراب .3

 
                             

 

 .ثموـــيــــــاثوا للم بالجــــــوفيق والوجــــــــــاح
 اقلب الصفحة                                                                                                                            

 



 نقطة( 02الموضوع الثاني )
 ن(41)                                                                                                                   الجزء األول :

بي:»و هو على الموبر ًقول ، -رضي هللا عوهما-عن عامر، قال: سمعت الوعمان بن بشير               
 
عطاهي ا

 
عطٌة فقالت له  ا

 عمرة 
رضى              

 
ثى ،-ملسو هيلع هللا ىلص -حجى ثشهد رسول هللا  بوت رواحة : ال ا

 
 يــــإه  : فقال ، -ملسو هيلع هللا ىلص - هللا رسول فا

عطيت              
 
مرثوي عطٌة رواحة بوت عمرة من ابوي ا

 
ن فا

 
شهدك ا

 
عطيت:  قال هللا، رسول ًا ا

 
 ال،: الـــــق هذا، مثل ولدك سائر ا

ولدمم بٌن اعدلوا و هللا فاثقوا: قال              
 
 رواى )                                                                    « عطٌجه فرد   فرجع ،ا

 . (اري ــــــــــــــــــالبخ
 لمطلـوب :ا

 ن(03)                                                                           .  وفاتو-رواايتو-عّرف راوي احلديث من خالل نسبو /-1           
 ن(02)وّضحها.                                                   ذلك ـوابط لض وضعبة لألوالد و ـالم من اذلـاإلس فوقـماحلديث  نـبيّ  /-2           
    ن(06)يـــؤدي إىل خماطر تزعزع استقرار األسرة، لذلك أرشدان اإلسالم ابلتحلي مبجموعة من القيم.                  التفريق بّي األبناء/ -3           

 /أذكر ثالث خماطر للتفريق بّي األبناء.-أ                
 /عّدد القيم األسرية واشرح واحدة منها.-ب               
عطاه" /يف قولو:-ج               

 
بيا

 
عطيت -ي ا

 
عطيت - ابوي ا

 
ولدمم - ولدك سائر ا

 
)دون  ةالشرعي أسبابو النسب أذكر إشارة إىل " ا

                            شرح(.
  ن(03)                                                                                    استخرج ثالث فوائـد من احلديث الشريف.  /-4           

 ن(:20الجزء الثاني )

          
ساليب وقاية عديدة للحد من الجريمة/-               

 
سالم ا    والهحراف من ذلك الحدود والجعزير وضع الإ

 (ن01)                                                                                       ؟التعزير اصطالحا -ىن اجلرميةــــما مع/-             
 (ن01)                                                                                         ا؟ هَ منْـ  وُ فسَ ادلسلم نَ  مُ صِ عْ كيف يَـ   /-                    

 (ن02)                                                                                               /بّّي الفرق بّي احلد والتعزير.-                        
                                                                                    (ن02)                                                                                  فما ىي؟  /للحدود حكمة من تشريعها.-                    

 
 

. 
ســـــاثذة المادة يجموون                                
 
 في شهادة البلـــالوريا. للم بالجــــــوفيق والوجــــــــــاحا


