
 

 اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية الشعبية
 وطين لالمتحانات واملسابقاتالديوان ال                 وزارة الرتبية الوطنية                                  

 2016دورة:                         امتحان بكالوريا التعليم الثانوي                                         
الشعب مجيع :الشعبة  

 د 02لسا و 20املدة:                                                          لسالميةاإلعلوم ال اختبار يف مادة:
 

 2من  1صفحة 

 

 على المترشح أن يختار أحد الموضوعين التاليين:
 الموضوع األول

 نقطة( 41: )الجزء األول
     

 قال هللا تعالى:             
 

 

 

 

 

 
 :المطلوب

 رح.أشارت اآليتان إلى وسيمة من وسائل تثبيت العقيدة. استخرجها مع الش   -1
 ح ذلك.ض   و   .عمى إعمال العقل ث  ح   في اآليتين -2
 ؟ة العقل في القرآن الكريمي  ترجع أهم   م  ل  إ   -3
 ذكر اثنين منها.االعقل لدى اليهود معتقدات خاطئة.  يب  ي  غ  نتج عن ت   -4
 ف القياس اصطالحا واذكر أركانه.ر   القياس اجتهاد وا عمال لمعقل. ع   -5
 استخرج من اآليتين ثالث فوائد. -6

 

 نقاط( 60: )الجزء الثاني
وهو  اله رعي  ش  ال وضع البديلأر، و ـالث  عادة ة الوداع م في خطبة حج  وسم   ى هللا عميهسول صم  أبطل الر         

 لمحاربة الجرائم األخرى.شرع الحدود  كماالقصاص، 
 :المطلوب

 .الخطبةأبطمتها أخرى ذكر ثالثة أمور ا -1
 ؟ع  ر  جريمة ش   ة  ي  وأل  ،  ف القصاص في الصطالحر   ع   -2
 ؟القصاصو  ودبين الحد ما الفرق -3



 

 2من  2صفحة 

 نيالموضوع الثا
 

 نقطة( 41) :لالجزء األو  
 اّلل ِ  َرلُسولَ  ِفيَها يَُكلِّمُ  َمنْ  فَ َقاُلوا: لَسَرَقتْ  ال ِت  اْلَمْخُزوِمي ةِ  اْلَمْرَأةِ  َشْأنُ  َأََه ُهمْ  قُ َرْيًشا "َأن   -رضي هللا عنها  -َعاِئَشَة  َعنْ     

 فَ َقالَ  ُألَساَمُة، َفَكل َموُ  َولَسل َم، َعَلْيوِ  اّلل ُ  َصل ى اّلل ِ  َرلُسولِ  ُألَساَمُة، ِحب   ِإّل   َعَلْيوِ  ئُ ََيْرتَِ  َوَمنْ  َولَسل َم ؟ فَ َقاُلوا: َعَلْيوِ  اّلل ُ  َصل ى
َا الن اُس، اَأي  هَ  فَ َقاَل: فَاْخَتَطَب، قَامَ  ؟ ثُ   اّلل ِ  ُحُدودِ  ِمنْ  َحدّ   يف  َأَتْشَفعُ  َولَسل َم: َعَلْيوِ  اّلل ُ  َصل ى اّلل ِ  َرلُسولُ   ال ِذينَ  َأْىَلكَ  ِإَّن 

َلُكمْ  ، َعَلْيوِ  َأقَاُموا الض ِعيفُ  ِفيِهم لَسَرقَ  َوِإَذا تَ رَُكوُه، الش رِيفُ  ِفيِهم لَسَرقَ  ِإَذا َكانُوا َأن  ُهمْ  قَ ب ْ  بِْنتَ  فَاِطَمةَ  َأن   َلوْ  اّلل ِ  َوايُْ  اْْلَد 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     ( أخرجو مسلم)                                                            .       يََدَىا" َلَقَطْعتُ  لَسَرَقتْ  ُُمَم د  

                               :المطلوب
 ف راوي الحديث.عر   -1   
  ـ الحد   – الجريمة  -فاعة في الحدود الش   -:  حد د المعنى الصطالحي لما يمي -2   
 أربعة منها.  لممساواة في إقامة الحدود آثار في تماسك المجتمع، اذكر -3   
 :كم تشريع الحدود تحقيق األمن والستقرارمن ح   -4   
 ؟ اإلسالماألمن في  ما مفهوم حق  ف -أ       
 ؟ ما هي انعكاساته عمى الجانب القتصادي   -ب       
 :ت  س  ر  تي د  القرآنية ال   لى تحقيق قيمة من القيمإتهدف المساواة  -5   
 اذكرها.   -أ       
 ن نوعها.بي   -ب       

ك م ي ن وفائدتين.استخرج  -6      من الن ص  ح 
 

 (نقاط 60) :انيالجزء الث  
 :اسة في حياة الن  ريعة ومسايرتها لألحداث المستجد  عمى مرونة الش   القياس دليالً  يعتبر    

 عن القياس. هات مثالً  -1   
 .ركن بما يقابمه في المثال( )مع ربط كل   القياس أركانا منه اشرح هذا المثال مستخرجً  -2   
ح كيف يكون القياس دليالً  -3     شريع.ت  عمى مرونة ال وض 
 



 2016ملوضوع امتحان البكالوريا دورة:  اإلجابة النموذجية
 د 33سا و 2 املدة:                   الشعبة: كل الشعب                           اختبار مادة: العلوم اإلسالمية 

 

 3من  1صفحة 

 

 العالمة )الموضوع األول( عناصر اإلجابة
 مجموع مجزأة

 الجزء األول
  .إثارة العقل الوسيمة المشار إلييا في اآليتين: -1

 ................اآليتين( فيتشرح الوسيمة حسب سياقيا  (شرح الوسيمة: 
 .(لىالتذكير بقدرة هللا تعا - مناقشة االنحرافات - :اإلجابات التالية تقبل) :مالحظة

 
5.5 

51.5 50 

 عمى إعمال العقل من خالل ما يمي: ت اآليتانحث   -0
 تدبر القرآن الكريم. -
 تباع اآلباء دون تفكير.ذم التقميد األعمى وا -

 
15 

51 
52 

 ترجع أىمية العقل إلى: -3
 .أنو من مظاىر تكريم اإلنسان وتفضيمو وتمييزه -
 أنو منشأ الفكر وأداة الفيم والتمييز. -
 ف. أنو مناط التكمي -
 أنو أداة الستنباط األحكام ووصل الدين بقضايا الواقع. -

5.5×4  52 

 المعتقدات الخاطئة عند الييود: -4
 خاصا بيم.  ياجعموا ألنفسيم إل -
 سوا الحية.وا العجل والكبش والتماثيل وقد  د  ب  ع   -
 ابن هللا. اقالوا أن عزير  -
 اعتقدوا أنيم شعب هللا المختار. -
 ي.بنوا عقيدتيم عمى أساس عنصر  -

 .بذكر اثنين منيا( )يكتفي المترشح  :مالحظة

51×0  52 

: مساواة أمر ألمر آخر في الحكم الثابت لو الشتراكيما في تعريف القياس اصطالحا -5
 عمة الحكم. 

  .األصل، الفرع ، الحكم ، العمة أركانو:

01 
 
5.5×4  

53 

 :الفوائد -6
 عمال العقل. إ الدعوة إلى  -
 . الحث عمى تدبر القرآن الكريم -
 ذم التقميد األعمى. -

 مالحظة: ) تقبل أية فائدة أخرى صحيحة (.

51×3  53 

 الجزء الثاني
 التي أبطمتيا الخطبة ىي:من األمور  -1

 الربا. -
 التالعب بحرمة األشير الحرم. -
 ظمم المرأة. -
 الشرك. -
 قتال المسمم ألخيو المسمم.  -

 )يكتفي المترشح بذكر ثالثة منيا(. :مالحظة

51×3  
 

 
 
 
 
 
 

56 
 



 2016ملوضوع امتحان البكالوريا دورة:  اإلجابة النموذجية
 د 33سا و 2 املدة:                   الشعبة: كل الشعب                           اختبار مادة: العلوم اإلسالمية 

 

 3من  2صفحة 

 . بمثل جنايتو معاقبة الجانيتعريف القصاص اصطالحا:  -0
 .العمد لجريمة القتل شرع القصاص -

5.5 
5.5 

 

 الفرق بين الحدود والقصاص:  -3
 ، بينما يجوز في القصاص.الحدود ال يجوز العفو فييا -
 الحدود حق هللا تعالى فييا ىو الغالب، بينما في القصاص حق العبد ىو الغالب. -
الحرابة والردة، بينما القصاص و  جرائم السرقة والزنا والقذف وشرب الخمرالحدود خاصة ب -

 خاص باالعتداء عمى البدن.
 بذكر اثنين منيا(. )يكتفي المترشح :مالحظة 
   

 
 
 
51×0  
 
 

 

 عناصر اإلجابة ) الموضوع الثاني(
 العالمة

 مجموع مجزأة

 الجزء األول
 التعريف براوي الحديث:  -1

 / من أعمم وأفقو النساء  -رضي هللا عنيما  -ؤمنين عائشة بنت أبي بكر الصديق / أم  الم   
 ىـ. 75( حديثا / توفيت سنة 2210/ مروياتيا )   

 
 
5.5×4  

     
 

50  
 

 :مصطمحاتال -0
 : التوسط إلسقاط حد  من الحدود الشرعية.تعريف الشفاعة في الحدود - 
رع عنيا بحد  أو قصاص أو تعزير.تعريف الجريمة -   : محظورات شرعية زجر الش 
 : عقوبة مقد رة شرعا تجب حقًّا ّلل  تعالى.تعريف الحد   - 

 
 

51×3  

 
 

53  
 

يمة والفساد والحد  من محاربة الجر  - .انتشار األمن في المجتمع - آثار المساواة: -3
نشر المحبة واإلخاء بين  - .المجتمع الحد  من الفوارق والتمييز والطبقية في - .انتشارىما

 شيوع الثقة بين الحاكم والمحكوم. -. تحقيق مبدأ العدالة االجتماعية -. الناس

 
 

5.5×4  
 

 
 

50  
 

 مفيوم حق األمن وانعكاساتو: -4
  .: ىو توفير الحماية لألفراد في أنفسيم وأعراضيم وممتمكاتيممفيوم حق األمن -أ   
 ( االقتصادية:  انعكاساتو )آثاره -ب  
 .توفير الجو المناسب لالبتكار واإلبداع - .تشجيع االستثمار وازدىار االقتصاد -
 دوران األموال. تنشيط حركة  - .تيسير حركة تنقل األشخاص والبضائع -

 

 
51 
 
51×0  
 

 
 

 
 
 

53 
 

 : سياسيةنوعيا:  العدل  القيمة -5
 

 

51×0  
 

 
 
 

50 



 2016ملوضوع امتحان البكالوريا دورة:  اإلجابة النموذجية
 د 33سا و 2 املدة:                   الشعبة: كل الشعب                           اختبار مادة: العلوم اإلسالمية 

 

 3من  3صفحة 

 األحكام والفوائد: -6
 : األحكام 

 .حرمة الشفاعة في الحدود  -
 .حرمة السرقة  -
 .وجوب إقامة حد السرقة -
 وجوب الصرامة في تطبيق الحدود.    -
 الفوائد:
 الحث عمى االعتبار باألمم السابقة. -
 بيان خطورة الشفاعة في الحدود. -
 إقرار مبدأ العدل والمساواة في اإلسالم. -
 بيان حد السرقة. -
 .يق الحدود سبب في ىالك المجتمعاتاة في تطبالمحاب -

 
 
 
5.5×0  
 
 
 
 
5.5×0  

 

 
 
 
 

50 
 
 

   

 الجزء الثاني
 تحريم المخدرات قياسا عمى الخمر.  :المثال  -1
 .شرح المثال  -2
 استخراج األركان:    -  

 العمةصل       حكم األ       المخدرات         الخمر               
 صل        الفرع            التحريم           اإلسكاراأل               

 )ذكر األركان دون ربطيا بالمثال إجابة خاطئة(. : مالحظة
 

 :أمثمة أخرى
 تحريم ضرب الوالدين قياسا عمى تحريم التأفف -
 تحريم إبرام مختمف العقود قياسا عمى تحريم البيع وقت أداء صالة الجمعة. -

 آخر صحيح(. يقبل أي مثال: )مالحظة
 

 

31 

31 

 

3.5×4  

 

 

 
 
 

 
 
 
 
 

32 

 
36 

 :يكون القياس دليال عمى مرونة التشريع - 3
 بالقياس نصل إلى إيجاد األحكام الشرعية لممسائل الجديدة التي لم يرد فييا نص وال إجماع. -
 القياس يضمن استمرار الشريعة) التشريع( وخمودىا وصالحيتيا لكل زمان ومكان. -
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