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امتحان البكالوريا الّتجريبي 
 م2017ماي /  ىـ 1438جميـــــــــــــع الّشعب   دورة شعبان : الّشعبة

  سا02: اختبار في مادة العلوم اإلسالميّة  المّدة

أجب على أحد الموضوعين الّتاليين

 :الموضوع األّول

 (ن  12 ) :الجزء األّول 

:اهلل قَاَل                        

                21اآلية  سورة الّروم 

 :اهلل قال                             

     30 اآلية سورة النور 

: التعليمة 
 (ن2                                                                  ).وصّنفهما، استخرج قيمتني من الّنص القرآيّن األّول/ 1
 (ن2             )؟.  أذكرىا مع الّشرح،ن الكرمي  يف تثبيت العقيدة اإلسالمّيةآتضّمنت اآلية األوىل وسيلة من وسائل القر/ 2
  (ن2   )هبذا الّنوع من الّصّحة من خالل الّنّص؟الكرمي ن آبنّي كيف اعتىن القر. يف الّنّص الثّاين إشارة إىل الّصّحة اجلسمّية/ 3
 (ن2                   )؟. بنّي كيف تعامل اإلسالم مع ىذه الفئة. من اآلثار الّسلبّية جلرمية الزّنا وجود أطفال غري شرعّيني /4
 (ن4                                                             ).استخرج من اآليتني الكرميتني فائدتني وحكمني شرعّيني/ 5

  (ن 08 ) :الجزء الثّاني 

 :اهلل قَاَل   -1                                     

                               46  اآلية سورة العنكبوت 

(ن2.  )يدّل على وحدة الّرساالت الّسماويّة الّسابقة  من اآلية مااستخرج
 (ن3   ). أذكرىا ، حقوقااإلسالم لغري املسلمني يف بلد اإلسالمشرع  -2
 (ن3       ) .بنّي كيف كّرم اإلسالم اإلنسانمن خالل ما درست ،  -3
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 :الموضوع الثّاني 

 (ن  12 ) :الجزء األّول 

: َأْعطَاِني أَِبي َعِطّيًة فـََقاَلْت َعْمَرُة بِْنُت َرَواَحَة  ) :عن عامر قال سمعت الّنعمان بن بشير وىو على المنبر يقول
 إنِّي َأعطَْيُت ابِني ِمْن َعمرَة بنِت َرواحَة  :  فـََقاَل   فَأََتى َرُسوَل اهلِل اَل َأْرَضى َحّتى ُتْشِهَد َرُسوَل اهلِل 

 اهلَل فاتقوا  :  اَل   قَالَ :  قَاَل  َأْعطَْيَت َساِئَر َوَلِدَ  ِمْثَل َىَذا ؟: َعطّيًة فَأَمرْتِني أْن ُأْشِهَدَ  يَا َرسوَل اهلِل   قَالَ 
رواه البخاري              (فـََرَجَع فـََردَّد َعِطّيَتوُ : َواْعِدُلوا بـَْيَن َأْواَلدُِ ْ   قَالَ 

: الّتعليمة

 (ن2)  بنّي ذلك.يف احلديث درس عظيم يف حسن تربية اآلباء ألبنائهم / 1
 (ن2)   .من حقوق األبناء املشروعة حّق الّنسب ، اذكر طرق إثباتو/ 2
 (ن2)    .قارن بني الّتبّّن والكفالة/ 3
(ن2)               . عّرف ىذا املصدر وأذكر شروطو، مصدر من مصادر الّتشريعإىلتستند قوانني املرور / 4

 (ن4  ). وحكمني شرعيني ،استخرج من احلديث الّشريف  فائدتني/  5
  (ن 08 ) :الجزء الثّاني 

الذَّدَىُب بِالذَّدَىِب َواْلِفضَّدُة بِاْلِفضَّدِة َواْلبـُرُّ بِاْلبـُرِّ َوالشَّدِعيُر   )  : قَاَل َرُسوُل اللَّدِو : َعْن ُعَباَدَة ْبِن الصَّداِمِت قَالَ 
بِالشَّدِعيِر َوالتَّدْمُر بِالتَّدْمِر َواْلِمْلُح بِاْلِمْلِح ِمْثالً ِبِمْثٍل َسَواًء ِبَسَواٍء َيًدا بَِيٍد فَِإَذا اْختَـَلَفْت َىِذِه اأَلْصَناُف فَِبيُعوا َ ْيَف 

متفق عليو "   ِشْ ُتْ  ِإَذا َ اَن َيًدا بَِيدٍ 

: الّتعليمة
 (ن3                                  ) . ؟  استخرج من احلديث قاعدتني من  القواعد العاّمة الستبعاد املبادالت الرّبويّة/1
 (ن3                               ) مثّ بنّي احلكمة من تشريعها ؟، مّسها وعرّفها،أشار احلديث إىل معاملة مالّية جائزة / 2 
. مع الّتعليل ؟ الّتالية ما حكم املعاملة /  3
 ( ن2                                          ).د ج اىل أجل معلوم بأقساط معلومة180000أورو ب 1000باع -    

ـ  إن شاء اهلل تعالى  ـ بالّتوفيق للجميع في شهادة البكالوريا




