مادة العلوم اإلسالميّة (النسخة التجريبية لبكالوراي دورة جوان )2017
االختبار الثالث يف ّ
ابميه ونسه
املؤسسة :اثنوية األخوين كريد ّ
على املرتشح أن خيتار أحد املوضوعني:
املوضوع األول:
اجلزء األول13 :نقطة.

املدة 02 :سا و30د.

ﭧﭐﭨ ﭐﱡﭐ ﱁ ﱂ ﱃ ﱄ ﱅ ﱆ ﱇﱈ ﱉ ﱊ ﱋ ﱌﱍ ﱎ ﱏ ﱐ ﱑ ﱒﱓ
ﱔ ﱕ ﱖ ﱗ ﱘ ﱙﱚ ﱛ ﱜ ﱝ ﱞ ﱟ ﱠﱡ ﱢ ﱣﱠ املائدة18 :

 )1ذكرت اآلية وسيلة من وسائل تثبيت العقيدة ،استخرجها مث اشرحها؟ أذكر ثالث وسائل أخرى لتثبيت العقيدة؟
 )2أشارت اآلية إىل أحد االحنرافات اليت وقع فيها اليهود والنصارى ،وذلك نتيجةَ حتريفهم للعقيدة الصحيحة اليت
بينها هللا هلم يف التوراة واإلجنيل وعلى لسان األنبياء واملرسلني.
أ -أذكر ثالث احنرافات أخرى وقع فيها اليهود وثالث احنرافات وقع فيها النصارى؟.
بِ -بني أمهية العقيدة يف حياة املسلم؟.
ج -يشرتك اإلسالم مع غريه من الرساالت السماوية األخرى (قبل التحريف) يف أمور عدة ،أذكرها مع الشرح؟
 )3إن اختالف الناس يف ِ
الدين أمر واقع وقَ َدٌر انفِ ٌذ ال ميكن تغيريه كما دلت على ذلك النصوص الشرعية.
أِ -بني أسس تعامل املسلم مع هذا الواقع؟
ب -أذكر ثالثة حقوق وثالث واجبات لغري املسلمني يف بالد اإلسالم؟ اشرح حقا واحدا وواجبا؟.
ابلصحة الِسمية وقد ظهر ذلك يف عدة تكاليف شرعية ،لكنه أيضا مل يهمل ِ
 )4لقد اعتىن اإلسالم ِ
الصحة النفسية
وقد جتلى هذا يف أمور كثرية.
الصحة النفسية؟ مث أذكر كيف حقق اإلسالم ِ
 عرف ِ
الصحة النفسية؟
 )5نبه النيب صلى هللا عليه وسلم يف خطبة حجة الوداع على قيمة من القيم األسرية :أذكرها؟ مث اشرحها؟
 (6استخرج فائدتني من اآلية؟

اجلزء الثاين 07 :نقاط.

إن من أعظم النعم اليت وهبها هللا لبين آدم وفضلهم هبا على كثري من املخلوقات هي نعمة العقل.
 (1كيف حافظ اإلسالم على العقل؟.
 (2تعترب املصاحل املرسلة من أهم املصادر التشريعية اليت يستعمل فيها اجملتهد عقله:
 عرف املصاحل املرسلة؟ أذكر شروط العمل هبا ،ومثاال؟.
 (3ذهب حممد إىل ابئع الذهب(الصائغ) ومعه قطعة من الذهب القدمي وزهنا 2غ وأراد أن يستبدهلا بقطعة من
الذهب الديد وزهنا 2غ لكن البائع اشرتط عليه أن يزيده مبلغ 2000دج.
 هل جيوز حملمد أن يقبل هذا الشرط؟ ملاذا؟ علل إجابتك؟.
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املوضوع الثاين:
اجلزء األول13 :نقطة.
ﭧﭐﭨﭐﱡﭐ ﲼ ﲽ ﲾ ﲿﳀ ﳁ ﳂ ﳃ ﳄ ﳅﳆ ﳇ ﳈﳉ ﳊ ﳋ ﳌ ﳍﱠ
املائدة2 :

ع ِن الزب ِري ب ِن العوِام ر ِضي اَّلل عْنه ،قَ َال :قَ َال رس ُ ِ
ِ
صلى هللاُ َعلَْيه َو َسل َم «ألن أَي ُخ أذ أ أ
َ َْ ْ َ َ َ ُ َ ُ
ول اَّلل َ
َُ
أح ُد ُكم أأحبُ لأهُ فأ يأأيِتأ
ي
ب أعلأى ظأه يرهي فأ يبييع أها ،فأ يستأ غ ي ي ي
ي
يء يِبُزأم ٍة يمن أحطأ ٍ
اس أأعطأوهُ أأو
أ
أ
أ
اجلأبأ أل ،فأ يأج أ
ِن بثأ أمن أها ،أخريٌ لأهُ من أأن يأسأ أأل الن أ
أ
أمنأ عُوهُ» رواه أمحد وابن ماجة.
 (1عرف ابلصحايب راوي احلديث ،مث اشرح الكلمات اآلتية :أحبله ،حزمة ،فيستغين؟
 (2مل يدعُ اإلسالم إىل العمل يف احلياة الدنيا فقط وإمنا دعا للعمل ملا بعد املوت لتحصيل األجور والثواب.
أ -عرف العمل مبيِنا حكمه؟ أذكر ثالث آاثر للبطالة؟
ب -ما هو مفهوم الوقف؟ وما هو املردود االقتصادي الذي حيققه؟
 (3لقد أعطى اإلسالم للعمل قيمة ومكانة عالية وعظم من شأن العاملني ورتب هلم حقوقا كثرية.
أ -أذكر ثالثة حقوق للعمال وثالث واجبات؟ اشرح حقا واحدا وواجبا؟
ب -حدد طبيعة العالقة اليت تربط بني العامل وصاحب العمل؟
صنِ ْف َها؟ ِبني أثرها على اجملتمع؟.
 (4دلت اآلية على قيمة من القيم القرآنية ،أذكرها مث َ
 (5سعى اإلسالم للحفاظ على أموال الناس وأعراضهم وأنفسهم من خالل تشريعه جملموعة من العقوابت.
أ -عددها؟ أبرز احلكمة من تشريعها؟
بِ -
عرف النسب؟ مث أذكر طرق إثباته؟
 (6استخرج من احلديث ُح ْك َمني ،وفائدتني؟
اجلزء الثاين 07 :نقاط.
ﭧﭐﭨ ﭐﱡﭐ ﱷ ﱸ ﱹ ﱺﱻ ﱼ ﱽ ﱾﱿ ﲀ ﲁ ﲂ ﲃ ﲄ ﲅ ﲆ
ﲇ ﲈ ﲉ ﲊ ﲋ ﲌﱠ األحزاب5-4 :

 (1عرف التبين ،مث أبرز احلكمة من حترميه؟
 (2ما هو البديل الشرعي الذي جعله اإلسالم يف مكان التبين من أجل احلفاظ على حقوق جمهويل النسب؟
ولكن قد يعرتض هذا احلل أيضا وتواجهه مشكلة التعرض للخلوة واالختالط ابملكفول األجنيب داخل األسرة.
 كيف ميكن التعامل مع هذا املشكل ،مع ذكر الدليل؟.
أي املعامالت املالية يلجأ زيد من أجل ِ
 (3إىل ِ
سد حاجته بطريقة مشروعة.
 يريد أن يشرتي سيارة وليس لديه املبلغ الكايف.
 زيد لديه 1000000دج ويريد أن يتاجر هبا ،لكنه ليس لديه الوقت الكايف للعمل هبا وذلك لكثرة مشاغله.
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