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 (ساعتني ونصف) ةة العلوم اإلسالمي  يف ماد   متحان بكالوراي جترييبا
 عاجل أحد املوضوعني

 املوضوع األول
 ن(21الس ـؤال األو ل:)

 :ما يلي  أمام النجاش ي ملك الحبشة ض ي هللا عنهر  جاء في كلمة الصحابي الجليل جعفر بن أبي طالب  -

َتَة، َوََنِْت اْلَفَواِحشَ  »            ، َونـَْقَطُع اأْلَْرَحاَم َوُنِسيُء أَيُـَّها اْلَمِلُك، ُكنَّا قـَْوًما َأْهَل َجاِهِليٍَّة، نـَْعُبُد اأْلَْصَناَم، َوََنُْكُل اْلَميـْ
َنا َرُسواًل ِمنَّا، نـَْعِرُف َنَسَبُه َوِصْدَقُه اْلَِْواَر، َوَيَُْكُل اْلَقِويُّ ِمنَّا الضَِّعيَف، َفُكنَّا َعَلى َذِلَك، َحَّتَّ بـََعَث اّللَُّ   إلَيـْ

َدُه َونـَْعُبَدُه، َوََنَْلَع َما ُكنَّا نـَْعُبُد ََنُْن َوآََبؤُ  ََن ِمْن ُدونِِه ِمْن اْلَِْجارَِة َواأْلَْواَثِن َوَأَمانـََتُه َوَعَفاَفُه، َفَدَعاََن إََل اّللَِّ لِنُـَوحِ 
َماِء، َونََ َوَأَمَرََن ِبِصْدِق ا اََن َعْن ْْلَِديِث، َوَأَداِء اأْلََمانَِة، َوِصَلِة الرَِّحِم، َوُحْسِن اْلَِْواِر، َواْلَكفِ  َعْن اْلَمَحارِِم َوالدِ 

ًئااْلَفَواِحِش، َوقَـْوِل الزُّوِر، َوَأْكِل َماِل اْلَيِتيِم، َوَقْذِف اْلُمْحَصَناِت، َوَأَمَرََن َأْن نـَْعُبَد اّللََّ وَ   ْحَدُه، اَل ُنْشِرُك ِبِه َشيـْ
قْـَناُه َوآَمنَّا ِبِه، َواتَـّبَـْعَناُه َعَلى َما َجاَء ِبِه ِمْن ا ، فـََعَبْدََن اّللََّ َوْحَدُه، فـََلْم َوَأَمَرََن َِبلصَّاَلِة َوالزََّكاِة َوالصِ َياِم َفَصدَّ ّللَِّ

ًئا، َوَحرَّْمَنا َما َحرََّم َعلَ  بُوََن، َوفـَتَـُنوََن َعْن ِديِنَنا ُنْشِرْك ِبِه َشيـْ َنا قـَْوُمَنا، فـََعذَّ َنا، َوَأْحَلْلَنا َما َأَحلَّ لََنا، فـََعَدا َعَليـْ يـْ
قـََهُروََن َوظََلُموََن َباِئِث، فـََلمَّا ِلََيُدُّوََن إََل ِعَباَدِة اأْلَْواَثِن ِمْن ِعَباَدِة اّللَِّ تـََعاََل، َوَأْن َنْسَتِحلَّ َما ُكنَّا َنْسَتِحلُّ ِمْن الَْ 

نَـَنا َوَبنْيَ ِديِنَنا، َخَرْجَنا إََل ِباَلِدَك، َواْخرَتََْنَك َعَلى َمْن ِسَواَك، وَ  َنا، َوَحاُلوا بـَيـْ َنا يف ِجَواِرَك َورََجْوََن َوَضيـَُّقوا َعَليـْ َرِغبـْ
 1/336سرية ابن هشام  كتاب:«  .َأْن اَل ُنْظَلَم ِعْنَدَك أَيُـَّها اْلَمِلكُ 

 املقطع الدال عليها.مع بيان النص من ل لكل صنف من القيم اليت درستها بقيمة مث   -1
 العقوبة املقررة هلا مع الدليل الشرعي. حد دو النص يف  الواردةاجلرائم  بي   -أ -2

 أثر يف اجتناب هذه اجلرائم.لإلميان  اشرح كيف يكون -ب    
 الصحابي جعفر بن أبي طالب رض ي هللا عنه.أمهية العقيدة اإلسالمية من خالل املقارنة اليت ذكرها  استخلص - جـ    
 .من جهة أخرى سميةاجلمظهرا واحدا للصحة و  من جهة نفسيةهذا النص بي  مظهرين من مظاهر العناية ابلصحة ال من -3

 من حقوق اإلنسان مع الشرح. أربعة حقوقاستخرج  -4
  ؟ ف ابلداينة اليت كان يدين هبا النجاشيعر   -5

 ن(8اين: )السؤال الث

بعد وفاته يف عصر  أمة حممد  جمتهديمجيع  اتفاق) هو  اصطالحا ما يلي: جاء في تعريف مصدر من مصادر التشريع    
 عملي يف واقعة (. شرعيمن العصور على حكم 

 تعريفه اللغوي.واستخرج بي  املعر ف به من خالل هذا التعريف  -1

 .اشرح ما حتته سطر يف التعريف -2

 . هذا التحرميبي  احلكمة من  -العلماء على حرمة التبين  اتفق -3
 اقرتح البديل املناسب مع بيان أوجه االختالف بينهما. -                                  
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  العلوم اإلسالمي ة يف ماد ةتجرييب البكالوراي المتحان اإلجابة النموذجية ال

 املوضوع األول
 ن(12الس ـؤال األو ل:)

 :جاء يف كلمة الصحايب اجلليل جعفر بن أيب طالب رضي هللا عنه أمام النجاشي ملك احلبشة ما يلي   -
 1/336سرية ابن هشام  كتاب: « .َورََجْوََن َأْن اَل نُْظَلَم ِعْنَدَك أَيُـَّها اْلَمِلكُ  ...أَيُـَّها اْلَمِلُك، »            

  مث ل لكل صنف من القيم اليت درستها بقيمة من النص مع بيان املقطع الدال عليها. -1
العدل قيمة  – ن(0.5)التكافل االجتماعي: قيمة اجتماعية –ن(0.5)التكافل األسري: قيمة أسرية  -ن(0.5)الصدق: قيمة فردية

 ن(0.5)سياسية

 النص وحد د العقوبة املقررة هلا مع الدليل الشرعي.بي  اجلرائم الواردة يف  -أ -2
 ن(0.5) القذف + الدليل... -ن(0.5) الزان + الدليل...-ن(0.5) القتل + الدليل... -ن(0.5) الردة + الدليل...

 اشرح كيف يكون لإلميان أثر يف اجتناب هذه اجلرائم. -ب    
 ن(1) حصن املؤمن يغرس يف قلبه رقابة هللا تعاىل واستشعار معيته فيستحي من هللا أن يراه على معصية اجلرائم... االميان

 الصحابي جعفر بن أبي طالب رض ي هللا عنه.استخلص أمهية العقيدة اإلسالمية من خالل املقارنة اليت ذكرها  - جـ    

 ن(1.5) ...واإلسالممن خالل املقارنة بي حال اجلاهلية  اإلسالميةذكر ثالث نقاط ألمهية العقيدة 
 .من هذا النص بي  مظهرين من مظاهر العناية ابلصحة النفسية من جهة ومظهرا واحدا للصحة اجلسمية من جهة أخرى -3

/ اجلسمية: الوقاية من  (ن0.5) + التزكية واالخالق ) الصدق ,االمانة...(ن(0.5)الصحة النفسية: تقوية الصلة ابهلل )العبادات ( 
 ن(0.5)األمراض حترمي امليتة والزان... 

 استخرج أربعة حقوق من حقوق اإلنسان مع الشرح. -4
 ن(0.5) حق التنقل يف االرض... –ن(0.5)حق األمن...  – ن(0.5) حق التدين... –ن(0.5)حق احلياة... 

  عر ف ابلداينة اليت كان يدين هبا النجاشي ؟ -5
: هي الداينة السماوية اليت بعث هبا عيسى اصطالحا -ن(1)قيل نسبة إىل قرية انصرة وقيل من قوهلم حنن أنصار هللا   لغة:  النصرانية

 ن(1)عليه السالم إىل بين إسرائيل خاصة مؤيدا ابإلجنيل
 ن(8السؤال الثاين: )

 بي  املعر ف به من خالل هذا التعريف واستخرج تعريفه اللغوي. -1
 ن(0.5)لغة هو االتفاق –ن(0.5)االمجاع 

خيرج به  أمة حممد صلى هللا عليه وسلم -ن(1) : قيد خيرج به االختالف فال يسمى إمجاعااتفاق اشرح ما حتته سطر يف التعريف. -2
 ن(1) واالدبخيرج به االحكام غري الشرعية كالعقلية والفلسفة والرايضيات شرعي  –ن(1) امجاع االمم االخرى فال يعترب امجاعا 

 ن(2) ذكر أربعة حكم  بي  احلكمة من هذا التحرمي . -العلماء على حرمة التبين  اتفق -3
الفرق أن التبين  – ن(1) البديل هو الكفالة اقرتح البديل املناسب مع بيان أوجه االختالف بينهما. -                                  

 ن(0.5) /  التبين  يعطي حق اإلرث أما الكفالة فال ن(0.5) هبا النسبإحلاق للنسب أما الكفالة فال يلحق 
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