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امتحان بكالوراي جترييب يف مادة العلوم اإلسالمية (ساعتني ونصف)
عاجل أحد املوضوعني
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السـؤال األول12(:ن)

 -جاء في كلمة الصحابي الجليل جعفر بن أبي طالب رض ي هللا عنه أمام النجاش ي ملك الحبشة ما يلي :
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ِ
احش ،ونَـ ْقطَع ْاألَرح ِ
ِِ ٍ
« أَيُّـ َها ال َْملِ ُ
كُ ،كنَّا قَـ ْوًما أ َْه َل َجاهليَّة ،نَـ ْعبُ ُد ْاأل ْ
امَ ،و ََنْ ُك ُل ال َْم ْيـتَةََ ،و ََنِِْت الْ َف َو َ َ ُ ْ َ َ
َصنَ َ
ام َونُسيءُ
اّلل إلَيـنا رس ً ِ
ي ِمنَّا الض ِ
ف نَسبهُ و ِ
ا ْْلَِو َارَ ،و ََيْ ُك ُل الْ َق ِو ُّ
كَ ،ح ََّّت بَـ َع َ
َّع َ
يف ،فَ ُكنَّا َعلَى َذلِ َ
ص ْدقَهُ
ث َُّ ْ َ َ ُ
وال منَّا ،نَـ ْع ِر ُ َ َ َ
وأَمانَـته وع َفافَه ،فَ َدع َاَن َإَل َِّ ِ ِ
آَب ُؤََن ِم ْن ُدونِِه ِم ْن ا ْْلِ َج َارِة َو ْاأل َْوَاث ِن
َ َ َُ َ َ ُ َ
اّلل لنُـ َوح َدهُ َونَـ ْعبُ َدهَُ ،وََنْلَ َع َما ُكنَّا نَـ ْعبُ ُد ََْن ُن َو َ
ِ
ِ
ف َعن الْمحا ِرم و ِ
ِ ِ ِ
ِِ ِ ِ ِ
الرِح ِم ،وحس ِن ا ْْلِوا ِر ،والْ َك ِ
الد َم ِاءَ ،و َنَ َاَن َع ْن
ْ ََ َ
َ َ
َوأ ََم َرََن بص ْدق ا ْْلَديثَ ،وأ ََداء ْاأل ََمانَةَ ،وصلَة َّ َ ُ ْ
الْ َفو ِ
ال الْيتِ ِيم ،وقَ ْذ ِ
ف الْم ْحصنَ ِ
ِ
اح ِ
اتَ ،وأ ََم َرََن أَ ْن نَـ ْعبُ َد َّ
اّللَ َو ْح َدهَُ ،ال نُ ْش ِر ُك بِ ِه َش ْيـئًا
شَ ،وقَـ ْوِل ُّ
ُ َ
الزوِرَ ،وأَ ْك ِل َم َ َ
َ
الصي ِام فَص َّدقـْناه وآمنَّا بِ ِه ،واتَّـبـعناه علَى ما جاء بِ ِه ِمن ا َِّ
لص َال ِة و َّ ِ ِ
ّلل ،فَـ َعبَ ْد ََن َّ
اّللَ َو ْح َدهُ ،فَـلَ ْم
الزَكاة َو َ َ َ ُ َ َ
ْ
َوأ ََم َرََن َِب َّ َ
َ َ َْ ُ َ َ َ َ
ِ
وَن َع ْن ِدينِنَا
وَنَ ،وفَـتَـنُ َ
َح َّل لَنَا ،فَـ َع َدا َعلَْيـنَا قَـ ْوُمنَا ،فَـ َع َّذبُ َ
نُ ْش ِر ْك بِه َش ْيـئًاَ ،و َح َّرْمنَا َما َح َّرَم َعلَْيـنَاَ ،وأ ْ
َحلَلْنَا َما أ َ
ِ ِ
ِ ِ
لَِيد َ ِ
اد ِة َِّ
ِ
الَبائِ ِ
وَن
وَن َوظَلَ ُم َ
ث ،فَـلَ َّما قَـ َه ُر َ
اد ِة ْاأل َْوَاث ِن م ْن عبَ َ
ُّوَن َإَل عبَ َ
اّلل تَـ َع َاَلَ ،وأَ ْن نَ ْستَح َّل َما ُكنَّا نَ ْستَح ُّل م ْن ْ َ
َُ
اكَ ،وَر ِغ ْبـنَا ِيف ِج َوا ِر َك َوَر َج ْوََن
ني ِدينِنَاَ ،خ َر ْجنَا َإَل بِ َال ِد َكَ ،وا ْخ َ ْرتََن َك َعلَى َم ْن ِس َو َ
َو َ
ضيَّـ ُقوا َعلَْيـنَاَ ،و َحالُوا بَـ ْيـنَـنَا َوبَ َْ
ك » .كتاب :سرية ابن هشام 336/1
أَ ْن َال نُظْلَ َم ِع ْن َد َك أَيُّـ َها ال َْم ِل ُ

 -1مثل لكل صنف من القيم اليت درستها بقيمة من النص مع بيان املقطع الدال عليها.
 -2أ -بي اجلرائم الواردة يف النص وحدد العقوبة املقررة هلا مع الدليل الشرعي.

ed
u

ب -اشرح كيف يكون لإلميان أثر يف اجتناب هذه اجلرائم.

السؤال الثاين8( :ن)
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جـ  -استخلص أمهية العقيدة اإلسالمية من خالل املقارنة اليت ذكرها الصحابي جعفر بن أبي طالب رض ي هللا عنه.
 -3من هذا النص بي مظهرين من مظاهر العناية ابلصحة النفسية من جهة ومظهرا واحدا للصحة اجلسمية من جهة أخرى.
 -4استخرج أربعة حقوق من حقوق اإلنسان مع الشرح.
 -5عرف ابلداينة اليت كان يدين هبا النجاشي ؟

جاء في تعريف مصدر من مصادر التشريع اصطالحا ما يلي ( :هو اتفاق مجيع جمتهدي أمة حممد  بعد وفاته يف عصر

من العصور على حكم شرعي عملي يف واقعة ).

 -1بي املعرف به من خالل هذا التعريف واستخرج تعريفه اللغوي.
 -2اشرح ما حتته سطر يف التعريف.
 -3اتفق العلماء على حرمة التبين  -بي احلكمة من هذا التحرمي .

 اقرتح البديل املناسب مع بيان أوجه االختالف بينهما.ص2/1
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اإلجابة النموذجية المتحان البكالوراي التجرييب يف مادة العلوم اإلسالمية
املوضوع األول
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 جاء يف كلمة الصحايب اجلليل جعفر بن أيب طالب رضي هللا عنه أمام النجاشي ملك احلبشة ما يلي :ك » .كتاب :سرية ابن هشام 336/1
كَ ... ،وَر َج ْوََن أَ ْن َال نُظْلَ َم ِع ْن َد َك أَيُّـ َها ال َْم ِل ُ
« أَيُّـ َها ال َْملِ ُ
 -1مثل لكل صنف من القيم اليت درستها بقيمة من النص مع بيان املقطع الدال عليها.
الصدق :قيمة فردية(0.5ن) -التكافل األسري :قيمة أسرية (0.5ن)– التكافل االجتماعي :قيمة اجتماعية(0.5ن) – العدل قيمة
سياسية(0.5ن)
 -2أ -بي اجلرائم الواردة يف النص وحدد العقوبة املقررة هلا مع الدليل الشرعي.
الردة  +الدليل0.5( ...ن) -القتل  +الدليل0.5( ...ن)-الزان  +الدليل0.5( ...ن) -القذف  +الدليل0.5( ...ن)
ب -اشرح كيف يكون لإلميان أثر يف اجتناب هذه اجلرائم.
االميان حصن املؤمن يغرس يف قلبه رقابة هللا تعاىل واستشعار معيته فيستحي من هللا أن يراه على معصية اجلرائم1( ...ن)
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جـ  -استخلص أمهية العقيدة اإلسالمية من خالل املقارنة اليت ذكرها الصحابي جعفر بن أبي طالب رض ي هللا عنه.
ذكر ثالث نقاط ألمهية العقيدة اإلسالمية من خالل املقارنة بي حال اجلاهلية واإلسالم1.5( ...ن)
 -3من هذا النص بي مظهرين من مظاهر العناية ابلصحة النفسية من جهة ومظهرا واحدا للصحة اجلسمية من جهة أخرى.
الصحة النفسية :تقوية الصلة ابهلل (العبادات ) (0.5ن) +التزكية واالخالق ( الصدق ,االمانة0.5( )...ن)  /اجلسمية :الوقاية من
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األمراض حترمي امليتة والزان0.5( ...ن)
 -4استخرج أربعة حقوق من حقوق اإلنسان مع الشرح.

حق احلياة0.5( ...ن)– حق التدين0.5( ...ن) – حق األمن0.5( ...ن)– حق التنقل يف االرض0.5( ...ن)
 -5عرف ابلداينة اليت كان يدين هبا النجاشي ؟
عليه السالم إىل بين إسرائيل خاصة مؤيدا ابإلجنيل(1ن)
 -1بي املعرف به من خالل هذا التعريف واستخرج تعريفه اللغوي.
االمجاع (0.5ن)– لغة هو االتفاق(0.5ن)
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السؤال الثاين8( :ن)
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النصرانية  :لغة قيل نسبة إىل قرية انصرة وقيل من قوهلم حنن أنصار هللا (1ن) -اصطالحا :هي الداينة السماوية اليت بعث هبا عيسى

 -2اشرح ما حتته سطر يف التعريف .اتفاق :قيد خيرج به االختالف فال يسمى إمجاعا (1ن) -أمة حممد صلى هللا عليه وسلم خيرج به
امجاع االمم االخرى فال يعترب امجاعا (1ن)– شرعي خيرج به االحكام غري الشرعية كالعقلية والفلسفة والرايضيات واالدب (1ن)
 -3اتفق العلماء على حرمة التبين  -بي احلكمة من هذا التحرمي .ذكر أربعة حكم (2ن)
 اقرتح البديل املناسب مع بيان أوجه االختالف بينهما .البديل هو الكفالة (1ن) – الفرق أن التبينإحلاق للنسب أما الكفالة فال يلحق هبا النسب (0.5ن)  /التبين يعطي حق اإلرث أما الكفالة فال (0.5ن)
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