اجلـمهورية اجلـزائرية الدميـقراطية الشـعبية.
وزارة الرتبيـة الوطنيـة.
اثنويـة :الشريف بوقندورة

مديـرية الرتبيـة لواليـة سطيف.
ادلـدة )20½( :ســاعـتان ونصف.

.

الشعبة:مجيع الشعب

اختبار البكالوريا التجريبي في مادة العلوم اإلسالمية.

على

دورة م ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاي 0261م

ادلرتشح أن خيتار أحد ادلوضوعني التالني :

اجلزء األول  41 [ :نقطة ]

ادلوضوع األول :

ادلطلوب:
-1

(02ن)

ورد يف اآلية أساس من أسس عالقة ادلسلمني بغريىم.
أ -استخرج ىذا األساس.

-2

-3

-4

ب -أذكر بقية األسس اليت درست.

قد يتعاون النّاس على اإلمث والعدوان فيشكلون مجاعات إجرامية. .
/عرف اجلرمية.
أّ -

ب/-أذكر أنواع اجلرائم ابعتبار العقوبة ادلقدرة ذلا مع التمثيل

قد يؤدي التعاون على العدوان إىل إىدار الكثري من حقوق اإلنسان يف اإلسالم أمهها حق احلياة واحلق يف األمن03( .ن).

أ-

اشرح ىذين احلقني مع االستدالل.

ب-

بني أمهية حق األمن يف استقرار اجملتمعات وازدىارىا.

وردت يف اآلية قيمة قرآنية.

أ-

ب-
-5

اذكرىا وصنفها.

-2

(02ن)

اذكر ابقي القيم اليت تصنف معها.
(04ن)

استخرج من اآلية الكرمية أربع فوائد وإرشادات.

اجلزء الثاين 20 [ :نقاط ]
-1

(04ن)

اىتم اإلسالم ابألنساب أّميا اىتمام ودعا إىل جتنب اختالطها بتحرميو للزان والعالقات غري الشرعية .

ع ّـرف النّسب  ،وما ىي أسبابو ؟

من الطرق العلمية يف إثبات النسب البصمة الوراثية واليت ال دليل على اعتبارىا أو إلغائها بل حققت مصلحة.

أ -عرف البصمة الوراثية

ب -يف أي مصادر التشريع ميكن إحلاقها بو ّبرر إجابتك.

(2,5ن)
(01ن)

(01ن)

(1.5ن)

ت -عرف ىذا ادلصدر وبني رلاالت العمل بو.

صفحة 2/1

اجلزء األول :

ادلطلوب :
-1

ادلوضوع الثاين:

[  41نقطة ]

اىتم القـرآن الكرمي بصحة اإلنسان اجلسمية والنفسية وىذا ما أشارت إليو اآلية الكرمية

(03ن).

/عرف الصحة اجلسمية.
أّ -

ب/-استخرج من اآلية مظاىر العناية ابلصحة اجلسمية .

ج/-يف اآلية إشارة إىل وسيلة من وسائل حتقيق الصحة النفسية أبرزه واشرحو.
-2

حرم اإلسالم االقرتاب من الصالة يف حالة السكر للحفاظ على العقل .
ّ

(3.5ن)

أ/-كيف حافظ اإلسالم على العقل من جانب الوجود ،بني ذلك ؟.

ب/-أين تصنف جرمية شرب اخلمر ضمن اجلرائم اليت درستها وما ىي عقوبة شارهبا.

.

ج-ىل جتوز الشفاعة يف عقوبتها مع االستدالل؟.

-3

قد متّ حترمي ادلخدرات قياسا على اخلمر لعلة جامعة بينهما وىي اإلسكار.
أ-

ب-

(3.5ن)

عرف القياس.
ّ

ب ّني أدلة حجيّتو.

- 5استخرج أربع فـ ـ ـ ـ ـ ــوائـ ـ ـ ـ ـ ــد من نص اآلايت.

(04ن)

اجلزءالثاين 20 [ :نقاط ]
ضجة إعالمية كبرية أ ّدت إىل ردود أفعال متباينة.
الرسول الكرمي-صلّى هللا عليو وسلّم-من بعض دعاة احلرية ّ
لقد أاثرت قضية اإلساءة إىل ّ
 -1اشرح احلق يف حرية ادلعتقد مع االستدالل.

(02ن)

 -3ما ىي العالقة اليت تربط اإلسالم ابل ّدايانت السماوية السابقة .

(02ن)

 -2حرية ادلعتقد من أىم حقوق غري ادلسلمني يف بلد اإلسالم ،اذكر الواجبات اليت تكون عليهم يف مقابل ممارستهم ذلذه احلقوق02( .ن).

صفحة 2/2

متنيايت للكل ابلنجاح وأابرك لكم مقدما

اإلجابة النموذجية
البكالوراي التجريبية ماي –2016

مادة العلوم اإلسالمية
العالمة

عناصر اإلجابة ( ادلوضوع األول )

رلزأة
اجلزء األول
 -1أ -أساس عالقة ادلسلمني بغريىم الوارد يف اآلية ىو :التعاون.

 14نقطة
0.5

ت -أسس تعاون ادلسلمني بغريىم ىي :

2

* التعارف.
* التعايش.

رلموع

3×0.5

* الروابط االجتماعية.
 – 2أ -تعريف اجلرمية :ىي زلظورات شرعية تلحق ضررا ،زجر عنها الشرع ابلقصاص أو احلد أو
التعزير.
-ب أنواع اجلرائم ابعتبار العقوبة ادلقدرة ذلا مع التمثيل:

* جرائم القصاص :كجرمية القتل العمد.

1
4
3×1

* جرائم احلدود :كجرمية السرقة.

* جرائم التعزير :كجرمية التجسس.
 -1أ -حق احلياة :ىو حق طبيعي يقتضي زلافظة اإلنسان على الروح اليت بثها هللا يف جسده
،فاهلل ىو الواىب حلق احلياة وىو انزعها وال جيوز ألحد أن يتعدى على حق الناس يف

1

حياهتم مسلمني كانوا أم كفار إال إذا استحقت تلك النفس ذلك.يقول تعاىل":وال تقتلوا

4

النفس اليت حرم هللا إال ابحلق ".األنعام .151
 حق األمن :ومعناه احلق يف أن يعيش الشخص آمنا يف ظل السلم والطمأنينة بعيدا عناخلوف والرعب والتهديد وال جيوز ترويع الناس وترىيبهم حتت أي ذريعة واألمن ضرورة
بشرية لذلك قدمو إبراىيم – عليو السالم  -يف دعائو على العبادة يف قولو تعاىل ":وإذ قال
إبراىيم رب اجعل ىذا البلد ءامنا واجنبين وبين أن نعبد األصنام ".إبراىيم 35
ب -أمهية األمن يف استقرار اجملتمعات وازدىارىا:
 احلفاظ على النظام العام . سالمة اجملتمع من الفوضى والتنازع . -نشر الطمأنينة واالستقرار يف اجملتمع .

1

 ىو أساس استقرار اجملتمعات وهنوض األمم وانطالقها يف طلبالعلم وتشييد العمران .

4×0.25

-احلفاظ على الكليات الضرورية اخلمس.

1

-األمن النفسي والغذائي وسيلة للتحرر االقتصادي والسياسي.

 -2استخراج أربع فوائد من اآلية :
* التعاون من أىم أسس التعامل اإلنساين .
* وجوب التعاون يف أوجو الرب و جلب ادلنافع .

4×1

* حترمي التعاون على الظلم والعدوان.

4

* وجوب تقوى هللا يف القول والفعل.
* أشارت اآلية إىل قيمة قرآنية وىي التعاون .
* التعاون على الظلم واالعتداء جرمية تستحق العقوبة الشديدة من هللا .
اجلزء الثاين
-1أ-تعريف النسب:
لغة :القرابة وااللتحاق.

 6نقاط
2.0

2,0

شرعا :إحلاق الولد بوالده وإعطائو إمسو.

2.5

أسباب النسب :الزواج الصحيح:فكل ولد جاء عن طريق عقد الزواج الشرعي الصحيح ادلستويف
لألركان والشروط ينسب ألبيو.
الزواج الفاسد:وىو الذي فقد أحد أألركان والشروط ،فما نتج عنو من ولد ينسب لألب.

3×0,5

االستيالد :حيث كان الرجل إذا مل يستطع الزواج من حرة اشرتى جارية فإن أجنبت منو أيخذ
نسبو.
-2

أ -تعريف البصمة الوراثية:ىي البنية أو الصبغة اجلينية اليت تدل على ىوية كل إنسان
بعينو وميكن أخذىا من أي خلية بشرية وىي قطعية الداللة على الوالدين البيوجليني.

*ب -مصدر التشريع اإلسالمي الذي ميكن إحلاق البصمة الوراثية يف العمل بو ىو :ادلصاحل
ادلرسلة.

1
0.5

التعليل :تعترب البصمة الوراثية أحد أسباب طرق إثبات النسب فهي طريقة علمية ال دليل من

0.5

3.5

الشرع على إثبات العمل هبا يف ابب إثبات النسب كما أهنا ال دليل على إلغاء العمل هبا بل
شرعت لتحقيق منفعة مطلقة وجلبها فهي طريقة علمية قطعية الداللة يف إثبات النسب حالة يف
حالة التنازع أو االشتباه يف ادلواليد أو ضياع األطفال.
ج -تعريف ادلصاحل ادلرسلة:لغة ادلنفعة ادلطلقة.

1

شرعا:استنباط حكم يف مسالة ال نص فيها وال إمجاع بناء على مصلحة مل يشهد ذلا الشرع
ابالعتبار أو اإللغاء.
رلال العمل هبا :يعمل ابدلصاحل ادلرسلة يف ابب ادلعامالت و واألمور ادلتعلقة ابآلداب والقضااي

0.5

العامة اليت ال دليل من الشرع على حكمها ،ومينع العمل هبا يف ابب العقائد وادلعامالت وما
فيو نص أو إمجاع.
اإلجابة النموذجية
العالمة

عناصر اإلجابة ( ادلوضوع الثّاين )
رلزأة
اجلزء األول
 -1أ-تعريف الصحة اجلسمية:

ىي احلالة اليت يكون فيها اإلنسان صحيح البدن خاليا من األمراض العضوية.

 14نقطة
6

3

ب -مظاىر عناية القرآن ابلصحة اجلسمية الواردة يف اآلية مها:

 الوقاية من األمراض  :من خالل تشريع الطهارة ،وحترمي اخلبائث من ادلشروابت.اإلعفاء من بعض الفروض :من خالل إابحة التيمم عند فقد ادلاء أو العجز عن استعمالو.ج -مظهر العناية ابلصحة النفسية الذي أشارت إليو اآلية ىو  :تقوية الصلة ابهلل من خالل أداء
الفرائض والعبادات (الصالة)

رلموع

0.5
0,5
1

 -3أ -حافظ اإلسالم على العقل من خالل ما شرع حلفظو من جانب الوجود ومن ذلك :

0

* دعا إىل طلب العلم وجعلو واجبا.
* دعا إىل النظر والتفكر والتدبر القائم على عل احلجة والربىان.
ب -جرمية شرب اخلمر :تصنيفها  :من جرائم احلدود

2×1
3.5

0.5

عقوبتها:أمجع الصحابة ومن بعدىم على جلد شارب اخلمر مثانني جلدة .
ج -الشفاعة يف حد شرب اخلمر غري جائزة حني وصوذلا للحاكم ألهنا عقوبة مقدرة شرعا جتب
حقا هلل تعاىل .وجيوز العفو فيها قبل ذلك لقولو ملسو هيلع هللا ىلص  ":تعافوا احلدود فيما بينكم فما بلغين منو فقد

1

وجب".
وقول و ملسو هيلع هللا ىلص ألسامة بن زيد منكرا ":أتشفع يف حد من حدود هللا؟  ".متفق عليو.
0.5

 ––3أ -تعريف القياس:

1

لغة :التقدير وادلساواة

5.0

اصطالحا:إحلاق واقعة ال نص على حكمها بواقعة ورد نص حبكمها لتساوي الواقعتني علة احلكم.
ب -حجية القياس:
من القرآن الكرمي:قال تعاىل  ":فاعتربوا اي أويل األبصار ".احلشر 02
فأمر هللا تعاىل ابالعتبار  ،والقياس نوع منو فهو مأمور بو.

1

من السنة النبوية :حديث ادلرأة اخلثعمية اليت قالت للنيب ملسو هيلع هللا ىلص":اي رسول هللا إن أيب أدركتو فريضة
احلج أف أحج عنو ؟فقال ذلا :أرأيت لو كان على أبيك دين فقضيتيو أكان ينفعو ذلك؟ قالت نعم
،قال فدين هللا أحق أن يقضى ".رواه مالك .

1

فقاس النيب صلى هللا عليو دين هللا على دين العباد.

-5استخراج أربع فوائد من نص اآلية  *:وجوب إقامة الصالة.
* حترمي الصالة لفاقد الوعي .

4

* وجوب الطهارة إلقامة عبادة الصالة .

4×1

* جواز التيمم عند فقد ادلاء أو العجز عن استعمالو.
* أشارت اآلية إىل أساليب للوقاية من األمراض .
* اإلعفاء من بعض الفروض الدنية من أىم مظاىر احلفاظ على الصحة
اجلسمية.
* بيان فراض التيمم وكيفيتو.

 6نقاط

اجلزء الثاين
 -1مفهوم حق حرية التدين :فال جيوز إجبار الناس على الدخول إىل اإلسالم أو اخلروج منو فيحرتم كل شخص

1

2

وما خيتاره ما مل جيعل ذلك الدين وسيلة للطعن يف دين ادلسلمني.
االستدالل :قال تعاىل ":فمن شاء فليومن ومن شاء فليكفر ".الكهف 22
قال تعاىل ":ال إكراه يف الدين ".البقرة 256

1

 -2واجبات غري ادلسلمني يف بلد اإلسالم:
 احرتام القانون اإلسالميمراعاة شعور ادلسلمني.-إعطاء اجلزية.

4×0.5

-احلفاظ على النظام العام واآلداب العامة داخل اجملتمع ادلسلم.

2

 -3عالقة اإلسالم ابلدايانت السماوية السابقة:
 عالقة تكامل4×0.5

 عالقة تصحيح عالقة ىيمنة عالقة جتديدالصفحة  4من 4

2

