
 

 الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
 وزارة التربية الوطنية

 متحانات والمسابقاتالالديوان الوطني ل
 2021دورة:                                                                 التعليم الثانوي بكالوريا امتحان

  كل الشعب  الشعبة:

                                                             العلوم اإلسالمية اختبار في مادة:

 2من  1صفحة 

 

 د 02و سا 20 المدة:

 
 

 :اآلتيين الموضوعين أحد يختار أن المترشح على 
 األول الموضوع

 نقطة( 21)الجزء األول: 
ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ چٹ ٹ 

ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ 

                                                                       چ چ چ چ چ ڇ ڇڇ ڇ ڍ ڍڌ ڌ ڎ ڎڈ ڃ ڃڃ

 المطلوب:
ور الُمحبََّبة للمؤمنين"  (2   ." من وسائل تثبيت العقيدة اإلسالميةرسُم الصُّ

 الّصحيحة.اشرح هذه الوسيلة، ثّم اذكر َسَبَبين من أسباب االنحراف عن العقيدة  -
 أشارت اآلية الكريمة إلى عالقة الّرسالة المحّمدية بالّرساالت الّسماوية الّسابقة من جهة المعتقد.  (1

د اعتقادعَ  -    الّسالم.   مللّنصارى في األنبياء عليهآخرين لليهود و  يندّ 
 الحفاظ على الّصّحة الّنفسّية. رق  ، وط  الشرعية المقاصد نّصت اآلية الكريمة على بعض    (3

 بمثاٍل من اآلية. حدهماألمّثل  ج قسمين من أقسام المقاصد، ثمّ تخر  س  ا   -أ
 الحفاظ على الّصّحة الّنفسّية بما يدلُّ عليه في اآلية الكريمة.  رق  ط كّل طريق من ط  ارب   -ب

 .األمانة"" :القيم في القرآن الكريم ن أعظم  م   (4
فها.     -أ  بيّ ن معناها ثّم صنّ 
 من اآلية الكريمة قيمة أخرى من نفس الّصنف، م بيّ نا أثرها. ط  ب  ن  است -ب

 .ةوفائد ااستخرج من اآلية حكم   (5
 

 نقاط(  80)الجزء الثاني: 
َيْزِني الزَّاِني ِحيَن َيْزِني َوُهَو ُمْؤِمٌن، وَل َيْسِرُق ِحيَن َيْسِرُق َوُهَو  لَ  » قال: ملسو هيلع هللا ىلص هللاأنَّ رسول َعِن َأِبي ُهْريَرة 

 سلم[]أخرجه م                                                   « ُمْؤِمٌن، َوَل َيْشَرُب الَخْمَر ِحيَن َيْشَرُبَها َوُهَو ُمْؤِمنٌ 
 المطلوب: 

ملة  من الجرائم: ذكَ  (2  هذا الّنوع من العقوبات؟ ولماذا؟ ذ  ها؟ متى ينف  عقوبات   ما نوع   -أر الحديث الّشريف ج 
 مع ذكر دليل عقوبة الّسرقة من الّسّنة. عقوبات تلك الجرائم د  حدّ   -ب                                             

م  بهما القاضي حال االعتداء على الن فس؟ - .لقصاص والّدية"ا" :من العقوبات الّشرعية (1  كيف َيحك 
 إجابتك. ل  "؟ علّ  مقدار هذه العقوبات دتحدي هل يمكن للعقل أن يفّسر"( 3

 
 نتهى الموضوع األولا          

 

[211]البقرة:  



 

 2021 بكالوريا/  كل الشعب الشعبة: العلوم اإلسالمية / :مادة في اختبار
 

 2من  2صفحة 

 
  

 

 

 الثاني الموضوع
 

 نقطة( 21) ول:الجزء األ 
ْبعَ  اْجَتِنُبوا» : قال ملسو هيلع هللا ىلصعن الّنبيّ هريرة أبي عن ْركُ : قالَ  وما ُهنَّ ؟  اللَّهِ  َرسولَ  يا :قالوا الُموِبقاِت. السَّ  باللَِّه، الشِّ

ْحُر، مَ  الَّتي النَّْفسِ  وَقْتلُ  والسِّ ، إلَّ  هللا َحرَّ با، وَأْكلُ  بالَحقِّ  الُمْحَصناتِ  وَقْذفُ  الزَّْحِف، َيومَ  والتََّولِّي الَيِتيِم، مالِ  وَأْكلُ  الرِّ
 ]متفق عليه[                                                                                   « الُمْؤِمناِت الغاِفالتِ 

 .من ميدان المعركة الفرار  حف: ي يوم الزّ ولّ التّ  - العفيفات الُمحصنات: - هلكاتالم   وبقات:المُ  -  
 المطلوب:

 حابي راوي الحديث.ف الّص عرّ   (2    
  اإلسالمية.عن العقيدة  رك انحراف  الشّ  (1

 . اة لغة  واصطالح  العقيدة اإلسالميّ  فعرّ  -أ          
 على المجتمع. على الفرد وآخر ا للعقيدة اإلسالمّيةواحد  ا أثر   اشرح-ب         

  .لّضرورّيةاإلسالمية اريعة لشّ اإلى بعض مقاصد الّشريف  أشار الحديث   (3    
 .الشريف الحديثفي  موضع الّشاهدا مبّين   ضرورّيين مقصدين ط  نب  است -أ
 .ذين استخرجَته مالّ تحفظ المقصدين الالتي ة العقوبع نو  مّ  سَ  -ب

 .ي قيمة المعاشرة بالمعروفاف  نَ المحصنات المؤمنات الغافالت ي   قذف   (4
   مفهوم القيم؟ما  -أ
 .ف قيمة المعاشرة بالمعروف ثّم اشرحهاصنّ   -ب

 كمين وفائدتين. استخرج من الحديث ح   (5    
 

 نقاط( 80) :الجزء الثاني
ّن أباُكم واحد، كّلكم آلدَم وآدُم من تراب، أكرمكم عند » جاء في خطبة حّجة الوداع:  هللا...أّيها الّناُس إّن رّبكم واحد، وا 

 غ الّشاهُد الغابَب. ، قال: فليبلّ مأتقاكم، وليس لعربّي على َعجمّي فضل إلّ بالّتقوى، أل هل بّلغُت؟ الّلهم فاشهد. قالوا: نع
 قد َقَسَم لكّل وارٍث نصيَبه من الميراث، ول يجوز لوارٍث وصّية، ول يجوز وصّية في أكثر من هللاأّيها الّناس إّن 

                                      «الثُّلث...
                                                                 

 

 وب:            لالمط
 خاصّية من خصائص الّرسالة المحّمدّية. تضّمن الّسند   (2

       .مّما درستَ  ة الخصائصبقيّ  د  استخرجها، ثّم عدّ   -
ف ام في جدول الحقوق المتعلقة بالتركة، وشروط استحقاقها، وموانع الميراث ب  رتّ   (1  فقط: اليةالمصطلحات التّ  وظّ 

 لم  بدرجة القرابة.الع   ۞الكفر  ۞ديون القضاء  ۞الّشّك في َأسبقّية الوفاة  ۞ ثالم ورّ  وفاة  ۞تنفيذ  وصّية المّيت ۞ 
  ."الميراث والوقف"إلى الغير،  هطرق انتقال المال أو منافعمن ( 3    

ّقون(. ق  فرّ   -          ، وجهة  االستحقاق  )الم ستح   بينهما من حيث  الحكم ، والمقدار 
 

 انتهى الموضوع الثاني 

 ]لخالفة الراشدةوامجموعة الوثابق السياسية للعهد النبوي [


