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 الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
 عزيز - خلفي بلحوت :ثانوية                                                  لوالية المديةالتربية مديرية 

هـ 2019ماي   :دورة                                          - التجريبي-امتحان بكالوريا التعليم الثانوي 
 ساعتان ونصف :المدة                                    العلوم اإلسالميةة  مادة::اختبار في  

;Ø¡ÊîÊ∏\;Åt^;Ñ]i¨;‡^;wå2∏\;Ì÷¡UØË’]i’\;

 الموضوع األول
  نقطة] 12[ اجلزء األول:  

                                                    M 8 7  ÙØ × Ö Õ Ô Ó Ò Ñ Ð Ï Î Í Ì Ë Ê É È Ç 
                                                                                                                                     çæ å äã â á à ß Þ Ý Ü Û ÚL .اآلية من سورة البقرة 

 المطلوب:
  .بوسائل عديدة، استخرج الوسيلة الواردة في اآلية االسالمية اهتم القرآن بتثبيت العقيدة   -01      

 :السماوية تدعي االنتساب اليه رساالتأبا لألنبياء، وكل ال )(يعتبر إبراهيم   -02       
 .)دون شرح(عرفها ثم اذكر فرقهانصرانية من الرساالت السماوية السابقة ، ال -أ

 .يعتبر اإلسالم خاتم الرساالت السماوية، وقد زعم أعداه بأنه ظلم المرأة في الميراث -ب
 .ما هي موانع الميراث في اإلسالم؟ -         ).باختصار( .فما ردك عليهم -                                            

          :أن يمنحه حقا من الحقوق اإلنسانية، وقد حرص اإلسالم على نشره بشتى الوسائل )(ربه  )(دعا إبراهيم  -03       
 ماهي أنواع العقوبات في اإلسالم التي تحفظ الحقوق االنسانية ؟ -ب               )اشرح( ما هو هذا الحق؟ -أ                   

أ قد يلج الناس بعض، لكن الرزق، وقد دعا اإلسالم إلى تحصيله بالعمل النافعنعمة  )(ربه  )(سأل إبراهيم -04       
   .اذكر واجبين من واجبات العمال مع االستشهاد -ب      ما معنى التسول، وما حكمه في االسالم؟ -أ      :الى التسول

 .استخرج من اآلية حكما وفائدتين -05       

 ]طانق 08[ :الجزء الثاني
            فحفر ِبئرًا ، “الماء“يا رسول الله إّن ُأم سعٍد ماتت، فأي الّصدقة أفضل؟ قال  :أنُه قالعن سعد بن ُعبادة  -01
 .رواه أبو داود      .وقال هذا ألُمِّ سعدٍ  
  .التصرف يمكنك القيام بهما عرفه، ثم اقترح مثالين واقعيين لهذا  -ب        ؟ الصحابي تصرف كيف تسمي   -أ               
ن أ الشرط، رغمالمخطوبين هذا رفض إمام عقد زواج إال بتقديم وثيقة العقد المدني من البلدية فاستغرب أهل -02

   : ذلك لم يرد في القرآن و ال في السنة
    .حدد المصدر الذي اعتمده هذا االمام؟ عرفه اصطالحا، ثم بين مجاالت العمل به  -أ                                     

 ن تصرف هذا االمام ؟    م ما الفائدة -ب                                    
  .ابنهم أّنه على المدنية الحالة سجالت في سوري طفل بتسجيل جزائرية أسرة قامت-03
  .تقول ما على ما رأيك في سلوك هذه األسرة؟ مستدال  -أ            
؟سرةاأل هذه سلوكه وبين ما الفرق بينو؟ كوما دليل ،هو ما الضّياع، من الطفل هذا لحماية آخر حلٌّ  يوجد  -ب       
 .داخل االسرة الجديدة التي قد تواجه الطفل العديدة المشاكلبين  سرة منالمحرمية في األمشكلة  -ج       

 .اشرح ؟ج ذلكلعال االسالم هوضعالحل الذي  هو ما -                      
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 الثاني الموضوع

 نقطة] 12[ اجلزء األول: 
ْعَماَن ْبَن َبِشيرٍ  :َعْن َعاِمٍر َقالَ         ًة، َفَقاَلْت  :َوُهَو َعَلى اْلِمْنَبِر َيُقولُ  )( َسِمْعُت النُّ َأْعَطاِني َأِبى َعِطيَّ

ى ُتْشِهَد َرُسوَل اللَِّه  َعْمَرُة ِبْنُت   ِإنِّي َأْعَطْيُت اْبِني :َفَقالَ  )ملسو هيلع هللا ىلص(، َفَأَتى َرُسوَل اللَِّه )ملسو هيلع هللا ىلص(َرَواَحَة الَ َأْرَضى َحتَّ
ًة، َفَأَمَرْتِني َأْن ُأْشِهَدَك َيا َرُسوَل اللَّهِ  َساِئَر َوَلِدَك ِمْثَل  َأْعَطْيَت  :َقالَ  .ِمْن َعْمَرَة ِبْنِت َرَواَحَة َعِطيَّ

ُقوا اللََّه، َواْعِدُلوا َبْيَن َأْوالَِدُكمْ  :َقالَ  .الَ  :َقالَ  ؟اَهذَ  َتهُ  :َقالَ  .َفاتَّ  .متفق عليه   .َفَرَجَع َفَردَّ َعِطيَّ
 :المطلوب

01Hدعا اإلسالم إلى حسن تربية األبناء، وضح ذلك من خالل الحديث.  
02H  واآلباء على قيم عديدة، منها المودة والرحمةتقوم العالقة بين األبناء. 

 .القيم التي تشترك معها بقية ثم اذكر ،هذه القيمة اشرح -أ
   .أثرها بينثم ، وصنفها، استخرجها  قيمورد في الحديث إحدى ال -ب              
  نوع هذه الصحة، وكيف يحققها اإلسالم؟ ما  .إن التفريق بين األبناء قد يؤدي إلى مخاطر تعود على الصحة -ج             

03Hمحرومين من أبسط  فإننا نجد في المجتمع أطفاال ،إذا كان الحديث يحث على العدل بين األوالد في العطايا
      .حقوقهم بسبب كونهم مجهولي النسب

   ما هي حقوق الطفل مجهول النسب في اإلسالم؟  -ب              .طرق إثباته واذكرعرف النسب  -أ        
04H ّالعملةإلى تحويل  وار األبناء إكرام والدهم بزيارة إلى بيت الله الحرام، فاحتاجقر: 

  ؟زها في هذه الحالةشرط جوا ماهو -ب                      .ثم عرفها هذه المعاملة سمّ  -أ       
05Hوفائدتين تخرج من الحديث النبوي الشريف حكمااس.   

  ]نقاط 08[اجلزء الثاين:    
اُس  :"الوداع حجة في خطبة ملسو هيلع هللا ىلصقال رسول الله         ها النَّ أال وإّن كل شيء من أمر الجاهلية ......أيُّ

وإّن ربـا الجاهلية موضوٌع، ولكن َلكم رؤوُس  ...تحت قدمي موضوع وإّن دماء الجاهلية موضوعة 
 ".قضى اللَُّه أنَُّه ال رًبا ،ُتظَلمونَ أموالِكم، ال تظِلموَن وال 

 :حكم المعامالت التالية مع التعليل ثم بيناصطالحا  عّرفه   :الربابّينت الخطبة حكم -01
     .حاال منه بقنطار ونصف تمربيع قنطار من ال -أ                           

 .حاال منهبقنطار ونصف  تفاحبيع قنطار من ال -ب                          
   .بعد شهر فاحبقنطار ونصف من الت مرمن التبيع قنطار -ج                          

 .بعد شهر ارة أخرى أحسن منها مع دفع الفرقبيع سيارة بسي -د                          
 .أسقط اإلسالم دماء الجاهلية وشّرع عقوبة بديلة عنها-02

 ما الحكمة من تشريع هذه العقوبة في االسالم؟ -ب                     .عّرفها اصطالحا -أ               
بقية ثم اذكر  ،مع الشرح استخرجها الى رابطة من الروابط االجتماعية،الخطبة إشارة هذا الجزء من في -03

  .األخرىالروابط 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

***أساتذة المادة يتمنون لكم التوفيق والنجاح ***   
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م العالقة بينتقوم العالقة بين األبنا
ثم ،هذه القيمة اشرح ث ،هذه القيمة ح

لقيمحديث إحدى ي الحديث إحدى ال
ألبناء قد يؤدين األبناء قد يؤدي إلى

ى العدل بينث على العدل بين األوال
      . النسبولي النسب
ما  -بب              ..ته إثباته

ت الله الحرام بيت الله الحرام، فاحت
شرط ماهو --ب   ب           شرط ماهو 

نفائدتين .ت
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اإلجابة النموذجية الختبار مادة العلوم اإلسالمية – الموضوع األول-
لعالمة مجموعاالجابة عناصر مجزاة

نقطة] 12[الجزء األول
01 01 رسم الصورة المنفرة للكافرين.   -أو - المحببة للمؤمنين. :  رسم الصورةوسيلة واحدة(دون شرح) -   01

4.5

0.5 ديانة سماوية أُنزَلْت على عيسى عليه السالم ـ مكملة لرسالة موسى ـ عليههي  :تعريف النصرانية
لبني إسرائيل.السالم ـ ومتممة لما جاء في التوراة من تعاليم، وموجهة خاصة  أ

02
1.5  يتفرق النصرانيون اليوم على ثالثة فرق رئيسية هي:

 / البروتستانت:3                     / األرثوذكس:2              / الكاثوليك:1

0.5*2 
 الذي تولى قسمة الميراث هو هللا عزوجل وليس البشر. -    : اإلسالم (ردين فقط)الرد على أعداء 

    .معايير أخرى . بل إلىخاضع لمعيار االنوثة والذكورة توزيع اإلسالم للميراث غير -  
(تقبل ردود أخرى ان كانت صحيحة)              ترث المرأة أقل من الرجل في أربع حاالت فقط. -       ب

1.5 .العمد القتل) 3.    الدين اختالف)2.    الوفاة أسبقية في الشك) 1     موانع الميراث في اإلسالم:

2.5
0.5 
0.5

هترويعه وال تخويف فال يجوز: لإلنسان الحق في العيش بأمان شرحال    : الحق في األمن.الحق هو   
03 أ .وال تعذيبه أو اعتقاله بدون وجه حق 

0.5*3 ب التعزير-         الحدود   -      القصاص أو الدية      -    :     في االسالم أنواع العقوبات

2.5

 .هو مدّ اليد وسؤال الناس من أموالهم ورزقهم دون وجه حق التسول هو:  0.5
 أ

04 

0.5 
 

0.5

 ،ضرورةغيرنهى اإلسالم عنه من: حكم التسول
َوْجهه ُمْزَعة لَْحم) َرَواهُ ُمْسِلم.(َال تََزال اْلَمْسأَلَة ِبأََحِدُكْم َحتَّى يَْلقَى ا_َّ َولَْيَس فِي : ملسو هيلع هللا ىلصقَاَل َرُسول ا�َّ  

ٍة َسِوّيٍ ( ملسو هيلع هللا ىلصوقال دَقَةُ ِلغَنِّىٍ َوالَ ِلِذي ِمرَّ  تقبل أدلة أخرى.                      َرَواهُ أَْحَمدُ.   )الَ تَِحلُّ الصَّ

0.5 
 

0.5

  واجبين للعمال مع االستدالل:
(َواْلَخاِدُم َراعٍ ِفي َماِل َسيِِّدِه َوَمْسئُوٌل َعْن َرِعيَّتِِه...): . قال رسول هللا :المسؤوليةبروحالتمتع -1
َ يُِحبُّ إِذَا َعِمَل أََحدُُكْم َعَمال أَْن يُتِْقنَهُ):  النَّبِيَّ  قَالَ  .إحسان العمل وإتقانه.-2  رواه البيهقي  (إِنَّ ا_َّ
ُسوَل َوتَُخونُوا﴿قال تعالى: في العمل بكل صورها وانواعها عدم الخيانة -3 َ َوالرَّ يَا أَيَُّها الَِّذيَن آَمنُوا َال تَُخونُوا ا_َّ

 ].27[األنفال: ﴾أََمانَاتُِكْم َوأَْنتُْم تَْعلَُمونَ 
من استعملناه على عمل فرزقناه رزقا«: الرسول في مصالحه الشخصية ، قال : عدم استغالل الوظيفة-4

 ( تقبل واجبات أخرى)                                            [رواه أبو داوود]. »فما أخذ بعد ذلك فهو غلول

ب

1.5
  ...     تحريم الكفر -وجوب شكر نعم هللا تعالى  -  وجوب االيمان باj واليوم االخر- : (واحد) الحكم 0.5

هللا عزوجل يمهل وال يهمل. – . "مكة" بلدًا آمنًا من الخوف جعليدعاء إبراهيم ربه بان  -         : فائدتين 2*050.5
..  .  أعد هللا عذاَب النار للكافرين وبئس المصير-اليمان باj واليوم االخر سبب في األمن والرزق.    ا-        

نقاط] 08[ الجزء الثاني

2.5
 أ هو الوقف : التصرف 0.5

  )...انجاز الطرقات والمدارس، مساجد(تعليم العلم النافع، تربية الولد الصالح، مثالين من الواقع:  01ب  حبس األصل وتسبيل المنفعة والثمرة. إصطالحا :      والمنع،  الحبس  لغة  :: تعريفه 0101

2.5

0.5 
 

01 
 

0.5 

 هو المصلحة المرسلة.المصدر الذي اعتمده:  

 أ
الحكم في واقعة ال نص فيها وال إجماع بناء على مصلحة ال دليل من الشارعهي استنباط  تعريفه اصطالحا:

 على اعتبارها وال على إلغائها .
العبادات والعقائد وكذا مافي غير عند المالكية تعتبر المصالح المرسلة حجة معتبرة     مجاالت العمل به:

 كالحدود والكفارات وغيرها ورد بحكمه نص أو اجماع
ب قوق الزوجين ومصلحتهما.الحفاظ على ح  : االمام هذا تصرف من الفائدة -  0.5

03

 : هو التبني وهو محرم في اإلسالم.هذا السلوك  0.5
 أ

03

ِآلبَائِِهْماْدُعوُهْم ﴿تعالى:  ه، وقول]04[األحزاب:﴾ َوَما َجعََل أَْدِعَياَءُكْم أَْبَناَءُكْم ...﴿تعالى:  ال: قالدليل 0.5
يِن َوَمَواِليُكمْ  ِ فَِإْن لَْم تَْعلَُموا آبَاَءُهْم فَِإْخَوانُُكْم فِي الدِّ تقبل ادلة اخرى..  ].05األحزاب:[﴾ُهَو أَْقَسُط ِعْندَ ا_َّ

 : الكفالة.هولحماية هذا الطفل  آخرحل نعم:   يوجد  0.5
" َأناَ َوَكافُِل اْليَِتيِم فِي اْلَجنَِّة كهاتين:  وقال      ]، 37[آل عمران: ﴾َزَكِريَّاَوَكفَّلََها ﴿ تعالى: قال دليله:  0.5ب

َج بَْينَُهَما َشْيئًا    .البخاري][رواه "  في الجنة َوأََشاَر ِبالسَّبَّابَِة َواْلُوْسَطى َوفَرَّ
ليبشؤون الطفل مع الحفاظ على نسبه االصالتبني فيه تغيير للنسب ، بخالف الكفالة الذي هو القيام  0.5
ً  زوجها ويصير له أما المرضعة فتصير ،)عمره من(الحولين دون يكون عندما الحل هو الرضاع 0.5 من له أبا

ضاع من يَحُرمُ " :  : قال الرضاع من له إخوة وأبناؤهما الرضاع ]. عليه متفق"  [   النسب من يَْحُرمُ  ما الّرِ  ج
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ال: الحق فيالحق هو الحق هو aaaموانع الميراموانع الميراث في :

exبه أو اعتقاله بدووال تعذيبه أو اعتقاله بدوxaaaa
ى اإلسالم عنه منهى اإلسالم عنه منe/هو مدّ اليد وسهو مدّ اليد وسؤال ا هو:e/ex/في االسفي االسالمقوباتع العقوبات

أة ِبأح: ملسو هيلع هللا ىلص ةلَ لأَ أْس سمَمَ مممل الال اْلْ ززت تََزَزَ ال(َال
ٍة س ريي مرَّ ِ ذ ِلِذ الالََ و َوَ ىننِّىٍّ نغَ غ ِل /mةقَةُ

خالخ: سول هللا  قال رسول هللا oالل: َ(و
ببُّ إ إِِذَا َع: َّ بببحِحِ ح يُ َ ا_َّ َّ ِ(إ(إِننََّّ

هيه﴿﴿قال تعالى:قال تعالى:عهاوانواعها ايَا أ

«:: الرسولالرسول  قال صية ، قال 
                                          

co
ًًاانا آمنًًا من الخوفا من الخوفtioجوب شكر نعموجوب شكر نعم هللا- هللا–. ًبلدً

النار للك النار للكافرين )...دارس، مساجد والمدارس، مساجدduنفعة والثمرة.ل المنفعة والثمرة.caucط]نقاط]at0ََهللا عذابعد هللا عذاب d
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اإلجابة النموذجية الختبار مادة العلوم اإلسالمية – الموضوع الثاني-
العالمة مجموعاالجابةعناصر أةمجز

نقطة] 12[ األولالجزء 

0.5 0.5
مبادئبتعليمهمبعظمتها وذلكالشعوراآلباءعلىأمانةاألوالدإن دعوة اإلسالم الى حسن تربية األبناء:

النفسيةللعقدالعطايا تجنبافيبينهمالعدلتربيتهمحسنومنعليها،االستقامةعلىوحثهماإلسالموقيم
.كثيرةمفاسدعنهاينجرالتي

01

 05

0.5 الزوجينهي أساس سعادة األسرة، وتتمثل في المحبة واللطف والرقة الدائمة بين :المودة والرحمة
وأفراد االسرة.  أ

02

0.25 *2 المعاشرة بالمعروف، التكافل األسري.القيم التي تشترك معها:  
0.5  *2 (تقبل الطاعة والشورى)سياسة           : من القيم التصنيفها              هي: العدلالقيمة الواردة 

النظربغضعدوانهعلىالظالمومعاقبةحقهحقذيكلبإعطاءموضعه،فيالشيءوضعهو الشرح: 0.5ب
 ...األفعالوفينكرهومننحبمنفياألقوالفيمطلوبلونه وجنسه وانتمائه، وهوعن

0.5 والثقةالمحبةانتشار-.   ر الحياةازدها-  قوق وتحفظ الحريات ويزول الظلمحتصان ال - )10(لعدلل أثر
 التزكية واألخالق.  -    تقوية الصلة باj  -   بالفهم الصحيح للوجود والمصير-  يحققها اإلسالم ب: 3*0.5 ج ةالنفسي ة: هي الصحنوع الصحة 0.5

3.5

0.5  أ هو عالقة الدم أو القرابة الذي يربط اإلنسان بأصوله وفروعه (والدة قريبة أو بعيدة).  تعريف النسب:

03
0.5*3  البصمة الوراثية -          :(االشهاد )البينة الشرعية-.      اإلقرار بالنسب طرق إثباته: -أ

0.5*3
 (ثالثة حقوق فقط)حقوق الطفل مجهول النسب في اإلسالم: 

 وجوب منحهم حق األخوة في الدين وحق المواالة (الكفالة)  -       وهوية.وجوب منحهم أسماء  - 
ب.وتولي المناصالحق في العمل  –الحق في عدم التعرض له بما يسيء إلى سمعته أو يؤذيه نفسيا  -
إمكانية توليهم مناصب - الحق في الحضانة والرعاية واإلرضاع والنفقة والسكن والتعلم والتربية... - 

 ب

1.5
0.5  : بيع الصرفنوع المعاملة

040.5  : بيع النقد بنقد من جنسه أو من غيره.التعريف
0.5  يدا بيد شرط جوازها في هذه الحالة هو:  التقابض في المجلس= -

1.5
.مصلحةلذلكدعتإذاالهبةفيالرجوعجواز-   وجوب العدل بين األبناء   -     :)01( الحكم 0.5

  ...         وجوب تقوى هللا عزوجل – .هأخطلإلنسانيتضححينالصوابالىالرجوعوجوب-       
05

0.5*2 
مشروعية االشهاد في –لهم. وتودداتشجيعالألبناءالهداياتقديمعلىاإلسالمحث - :)02( فائدتين

عند الصحابة ... ملسو هيلع هللا ىلصبيان مكانة الرسول  –.بينهمالعدلشرطبلألبناءالهبةمشروعية - العطايا والهبات  

نقاط] 08[ الجزء الثاني

3.5

 أ تقابل الزيادة بعوض.صطالحا: هو الزيادة في أحد البدلين المتجانسين من غير أن ا تعريف الربا  0.5

01

 
0.75 

 
0.75 

 
0.75 

 
0.75 

التعليل المعاملة: حكمها

 ب

 ه.جنسبطعام مبادلة ال يجوز التفاضل بينهما ألنها -
بيع قنطار من التمر بقنطار  -أ حرام )01(القاعدة: (أي يحرم المفاضلة والتأجيل). 

 .حاالونصف منه 
التفاح طعام غير مقتات وال  يجوز التفاضل بينهما ألن

بيع قنطار من التفاح بقنطار -ب جائزة بشرط أن يكون يدا بيد. مذخر 
 ونصف منه حاال.

مبادلة شيئين يشتركون في العلة ويختلفون في الجنس، 
بيع قنطار من التمر بقنطار -ج حرام )02يشترط فيها الفورية فقط    (القاعدة: 

 .بعد شهرونصف من التفاح 
 ألنهما ليسا من األنواع الربوية.والتاخير يجوز التفاضل 

بيع سيارة بسيارة أخرى أحسن  -د جائزة )03(القاعدة:(الحرية مطلقا)    
 منها مع دفع الفرق بعد شهر.

02
وإنبهقتلقتلهفإنعليه،بالمجنيفعلمامثلبالجاني المتعمديفعلأن تعريف القصاص اصطالحا:  0.5

 أ .جرحهبمثلجرحجرحه
02

0.5  *3  .   النفس االنسانيةالمحـافظة على  -حكم)         03(الحكمة من تشريع العقوبة القصاص: 
 ب ...حفظ األمن واالستقرار  -.    تطهير المجتمع من اآلفات والجرائم-    .ورادعة لهم زاجرة للناس  -

2.5
0.5 
0.5 

 رابطة اإلنسانية: :هي  لرابطةا
يزتمي دون جميعا للناس الخطاب توجه كثيرة نصوص ونجد آلدم، جميعا فالناسالوحدة في ذلك مقررة؛ الشرح: 03

 رابطة العائلة:    رابطة اإلقامة:       رابطة القومية:    بقية الروابط االجتماعية:  3*0.5
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exx
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حة هي الص: هي الصحصحةوع الصحة exex:بالفبالفهم ا-سالم ب:ها اإلسالم ب /e/ex:هو عالقة الدمهو عالقة الدم أونسب/e:إلقرار بالنسباإلقرار بالنسبته    ..m/:سب في اإلهول النسب في اإلسالم

om وجو--              هوية.وهوية.ماء
ما يسيء إلىض له بما يسيء إلى سمع

واإلرضاع والاية واإلرضاع والنفقة وا

m
c.ره.من غيرهn c=يديدا بيدي المجلس=ض في المجلس n فيفيرجوعالرجوعجوازجواز-   ء

ووجو––.ههطططأأخطخطسانلإلنسان onلهوتودوتودداتشجيعاتشجيعاألبناء
بيان مكابيان مكانة الرس–.بينهم tio
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du غير مقتاتاح طعام غير مقتات وال
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