
 

 اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية الشعبية
 متحاانت واملسابقاتالالديوان الوطين ل                                                وزارة الرتبية الوطنية     

 2018دورة:                                                                   التعليم الثانوي بكالوراي امتحان

 الشعب مجيع الشعبة:
 د  02سا و 20 ملدة:ا             العلوم اإلسالمية  اختبار يف مادة: 

   

 0من  1صفحة 

◍ 

 

 :اآلتيين الموضوعين أحد يختار أن المترشح على
 األول الموضوع

  نقطة( 21ول: )أل الجزء ا
ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ  ژ   ٹ ٹ       

ڭ ڭ ڭ ڭۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې ې 

 [34/النساء] ژېئ ى ى ائ ائ ەئ ەئ وئ وئۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ

 المطلوب:
 لصحة. ذكرت اآلية مجموعة من مظاهر العناية با (2

 ؟ ما مفهومها .ب   حة؟ هذه الص   عما نو  أ.  
 .في اآليةعليها  االستداللد محل وحد    ،مظاهرهذه الاستخرج  (1
 . خطيرة ر هللا تعالى في اآلية من آفة اجتماعيةحذ    (4

  .حهل ترى أن لهذه اآلفة عالقة بحفظ العقل؟ وض   .ب   نها واذكر حكمها الشرعي.بي    أ.  
 الجريمة.ي اإلنسان من الوقوع في في اآلية أساليب تق   لىاذكر هللا تع (3

 . واشرحهفي اآلية منها  اد واحدحد    -
 .حكمين وفائدتينص استخرج من الن   (5

 

 

 ( طانق 80الجزء الثاني: )
 ول  ؤُ س  م م  كُ ل  وكُ  راع   كمُكل  ڈ قالملسو هيلع هللا ىلص  هللا   ول  سه ر   ن  أ  ا م  هه ن  ع   هللاه  ي  ض  ر  اص رو بن الع  م  بن ع   هللا   د  ب  ن ع  ع        

ي ا وه  ه  ج  و  ز   ت  ي  يف ب    ة  ي  اع  ر   ةُ رأ  ، وامل  ه  ت  ي  ع  ن ر  ع   ول  ؤُ س  وم   ه  ل  ه  يف أ   راع   لُ جُ والر   ،ه  ت  ي  ع  ر  عن  ومسؤول   راع   امُ ، اإلم  ه  ت  ي  ع  عن ر  
 ]رواه الشيخان[ ڈ ه  ت  ي  ع  ن ر  ع   ول  ؤُ س  م م  كُ ل  ا وكُ ه  ت  ي  ع  ن ر  ع   ة  ول  ؤُ س  م  

 م االجتماعية والمتمثلة في المسؤولية.يمة من القي  ر الحديث ق  ذك (2
  .ن أثرها في انسجام األسرة واستمراريتهابي    .ب    ؟ما معناها .أ  

 العمل ضمان حق العامل في الترقية.  من مسؤوليات رب    (1
 ؟من العامل ورب العمل ثره على كل  هو أ ن األساس الذي يقوم عليه هذا الحق، ومابي    -

 الملقاة على الوالدين تقوية صلتهم بأبنائهم.  ن المسؤولية  م   (4
 انتهى الموضوع األول لة.اذكر األسس التي تقوم عليها هذه الص   -

 



 

 8102 / بكالورايالشعب مجيع /الشعبة: العلوم اإلسالمية :مادة يف اختبار
 

 0من  0صفحة 

◍ 

 الثاني الموضوع
 

  نقطة( 21الجزء األول: )
وله هللا   : ق ال  ر سه ي  هللاه ع ن هه ق ال  ي ر ة  ر ض  م  ت ط ُلُع ُسال م ى م ن  الن اس  ع ل ي ه  ص د   ُكل  ڈملسو هيلع هللا ىلص ع ن  أ ب ي ههر  ق ة  ُكل  ي  و 

ا أ و  ي  ر ف عُ  ه  ُل ع ل ي   م  ق ة  و يُع ُْي الر ُجل  ع ل ى د اب ت ه  ف  ي ح  ث  ن  ْي   ص د  ُس ي  ع د ُل ب  ْي   اال  ُة الط ي  ب ُة  ف يه  الش م  ق ة  و الك ل م  ا م ت اع ُه ص د  ه  ع ل ي  
ة  َي  طُوه ا إ َل  الص   قة  ص د ق ة  و ُكل  ُخط و   [رواه البخاري ]   ڈ الة  صدق ة  وميُ يُط األذ ى عن  الط ريق  ص د 

 : تهزيل وتهبعد.ُتميط: عظام المفاصل.     ُسالمى          
  المطلوب:

 حابي راوي الحديث.ف الص  عر    (2
 بعض القيم القرآنية.تأكيد لفي الحديث  (1

فق ما درست استخرج قيمتين ثم صن فهما .أ    .و 
 نا أثرها على المجتمع.ما مبي  اشرح واحدة منه .ب

 الصدقة باب من أبواب الخير وطريق لكسب األجر والثواب في حياة اإلنسان وبعد موته. (4
 ما هي الصدقة التي يبقى نفعهها مستمرا بعد موت صاحبها؟ وما مفهومها؟ .أ

ل ؟ .ب  كيف ترى مساهمة هذه الصدقة في عالج ظاهرة البطالة والتسو 
 يث إشارة  إلى أحد أسس عالقة المسلمين بغيرهم.في الحد قال لك زميلك أن   (3

 ح.          هل توافقه الرأي؟ وض   .أ
 ة األسس.اذكر بقي    .ب

 استخرج من الحديث حكمين وفائدتين. (5
 

 ط(انق 80): الثانيالجزء 
 إليك هذه المعامالت:

 ا ت فق شخصان على  إنجاز بناية سكنية، حيث يهساهم أحدهما بالمال واآلخر بالعمل. .أ
د ثمنها مهفر قا على أجزاء، في أوقات معلومة.ا شت .ب  رى شخص سلعة على أن يهسد  
 باع شخص سي ارة آلخر بأكثر من ثمنها المعلوم الذي اشتراها به.  ج.
ري.  .د  تبادل اثنان سي ارة جديدة بسي ارتين قديمتين مع الت سليم الف و 

د المهعاملة ال تي تراها خاطئة، ثم  صو    (2 د    بها.ح 
م    (1  هذه المعامالت. س 
 ما الحكمة من مشروعية البيوع؟ (4

 
 

 ثانيانتهى الموضوع ال



2018 اإلجابة النموذجية لموضوع اختبار مادة: العلوم االسالمية/ الشعبة: كل الشعب/ بكالوريا:  

 4 �م 1 صف�ة

 

 ع�اص� اإلجا�ة (ال�ضع األول)
 العالمة

�أة�ع م��ال�
�ء األوّ � )نق!ة 12(ل: ال

اب�  األّول: على ال&%ال ال
 .ةة ال��
	ّ ال��ّ  ة:نع ه-ه ال+�ّ أ ـ 

ُمعافى خال	ا م$  سل	
ا في ب!نه؛ اهي ال�الة ال�ي ���ن ف	ها اإلن�ان س���  :مفهمهاب ـ 
 األم/اض والِعلل.

 : مالح0ة

8
ّ  �	�ة األخ/7 ق5ل اإلجا3ات الّ� تُ �
 .=ة لـ
ا �>
ل: العاف	ة في ال5!ن / وال9ل� م$ ال
/ضال
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01 

 

 
 

01.5 

اب � :ال9ّاني%ال على ال&ّ ال
 :االس=@الل وت�@ي@ م�لّ  ال�0اه�اس=>�اج -1

 م�ل االس=@الل ال�0ه�

ّ اإلعفاء م$ 3عC الف/وضـ 	� .G: ب�>/�ع ال

 االغ��ال.هارة و ب�>/�ع الIّ  :ـ ال�قا�ة م$ األم/اض
                     /
 .أو: ت�/�G ال9

ال�قا�ة، العالج،  –	ة عا�ة ال��ّ ت5I	P أسO ال/ّ ـ 
 .-ال�أه	ل


�ا َصِع	ً!ا Xَ	5ًِّا((ـ َُّ
	َ� ))َفَ

 ))َح�َّٰى َتْغَ�ِ�ُل�اـ ((
َالَة َوَأنُ�Gْ ُسَ�اَر7ٰ ـ ((  ))َال َتْقَ/ُ̀�ا ال�َّ

 :مالح0ة -
�علّ �Iال.1
  ه
ا:؛ ة ال��
	ةG بde/ مbه/�$ فقc م$ مbاه/ الع=ا�ة 3ال��ّ a ال

 )	ةال�قا�ة أو ت5I	P أسO ال/عا�ة ال��ّ * اإلعفاء /*(
�!لّ  �eف ن�ف العالمة ع$ الI9أ في نhّ تُ  .2�
 )بها اآل�ة ال

 
 
 

1 x2 

 

1 x2 04 

اب � الE:ال9ّ %ال على ال&ّ ال
 (اإلس�ار)ش/ب ال9
/  فة:اآلبGان  ـأ 
 .�/�Gال�ّ  ال�Lعي: هاح�Kـ 

 ه=اك عالقة ب	$ ش/ب ال9
/ والعقل. ؛ـ نعG ب
. Gضف	ه حفn للعقل م$ جانa  a العقلغ	ّ ما �ُ  ت�/�G الله تعالى لل
��/ات وdلّ  ألنّ  :حال=

 الع!م.
�/ّشحولG يde/ ا إذا dان ال��ض	ح ص�	�ا تامً ) 01.5تعIى العالمة dاملة (: مالح0ة -  
 ال
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2018 اإلجابة النموذجية لموضوع اختبار مادة: العلوم االسالمية/ الشعبة: كل الشعب/ بكالوريا:  

 4 �م 2 صف�ة

 nلفGنع. 
اب � ا�ع:ال�ّ %ال على ال&ّ ال

 ت�!ي! أح! األسال	a وش/حه. -أ
 ال�Lح ال=�@ي@ األسلب
 الع5ادة اس��ا3ة ألم/ الله تعالى. الةالّ�  ـ الع5ادة

 ّIغل 3ال� اعة لG ت>غله نف�ه 3ال
ع�	ة.م$ اش
 ّI3ال !�vان ي
 اعات و�=قh 3ال
عاصي.اإل�

الة الّ+  إنّ ( ن�انللع5ادة أث/ على سل�ك اإل
(�Qاء وال��Lت�هى ع� الف� 

 :تعالىق�له  ـ اإل�
ان
Vَا َأيَُّها الَِّ-يَ� ((

 ...))آَمُ�ا

 نا�ا. ة عاص
ة م$ ال!َّ اإل�
ان ق�ّ 
 ،م$ اللهوال�	اء G ال
yم$ ال�9ف اإل�
ان 3الله �علّ 

 ّ
 ا ي!فعه إلى االب�عاد ع$ ال
عاصي.م
	ة لها أث/ها في اإل�
ان 3الله ي�لِّ! Xاقة إ��اب

 ل�ك اإل��ابي للف/د.ال�ّ 
 :اتمالح0

8
ّ  dل إجا3ة ص�	�ةق5ل ت .1�ت/ك ش/ب (الة أو اإل�
ان. مzال: $ مع=ى الع5ادة أو الّ� ت
 �ع�5/ ع5ادة تقي م$ ال�ق�ع في ال�/�
ة. )ال9
/ ام�zاال وXاعة ألم/ الله تعالى

2. 
 ./حك�فاء بde/ األسل�ب وال>ّ �$ اال�
 /ح بde/ ف�/ة واح!ة ص�	�ة.ال>ّ  . ���فى في3
�علّ ��	ح إّال) ت (ال ي�Gّ  حت��ّ  .4
	$ معا.G إذا ح!ّ اإلجا3ة األولى لل  د األسل̀�
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اب� ال>امZ: %العلى ال&ّ  ال
 :�عGان ه�ا�Qان الLّ �ُ ال/ 1

- ./
 ت�/�G ش/ب ال9
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	� G ع=! ع!م ال
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 الة.لّ� ل /ال�Iهّ وج�ب  -
-  ّ
	� اه/.ع	! الG ّI 3الّ� وج�ب ال
-  ّ
	� G.وج�ب م�ح ال�جه وال	!ي$ في ال
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2018 اإلجابة النموذجية لموضوع اختبار مادة: العلوم االسالمية/ الشعبة: كل الشعب/ بكالوريا:  

 4 �م 3 صف�ة

 هي ع$: أو ال=ّ  : /ج
لة م5�!أة بـ: األم/ بـ �
ا ش/ع	ا ص�	�ا dلُّ �ع�5/ حُ : مالح0ة
 : ائ@تان ه�ا/ الف2     

 ّ
	� G.ب	ان d	ف	ة ال

ات اإلسالم.ال�	�	/ م$ سِ  

 hّ$ 3ال9ِ  خ	م=y
 Iاب.الله تعالى ع5اده ال

ام اإلسالم 3ال��ّ � ة ال��
	ة.اه

 /ع	ة.9ف	ف في ال��ال	ف ال>ّ ف/ م$ أس5اب ال�ّ ال
/ض وال�ّ 
./
 تع�5/ هeه اآل�ة م/حلة م$ م/احل ت�/�G ال9

 الغف�ر. ،�ُّ م$ أس
اء الله تعالى: العفُ 
 3ع5اده. تعالىالله  رح
ةِ عة سِ 

 :اتمالح0 
�/شّ  ح األولىوت��ّ  .تق5ل dل إجا3ة ص�	�ة.1
 ح.فقc وفP ال�/ت	a في إجا3ة ال
 .ةال
ع	ار في ق�5ل الفائ!ة ه� أن ت��ن ج
لة مف	!ة م/تI5ة 3
ع=ى اآل�.2
$ مع=ى تاما إال إذا ت8
ّ  . ت
=ح أ� نقIةه فائ!ة: النقل جvء م$ اآل�ة على أنّ في حال .3

 ا غفرا).الله ^ان عفّ  (إنّ مzل 
 ة واح!ة فقc.فة: ت��a الفائ!ة م/ّ ت�/ار نفO الف�/ة �3	غ م9�ل.4

 
 
 
 
 
 

2x0.5
 

�ء ال9ّ � )نقاc 08(اني: ال
اب األّول:� ال

 ل ت5عاتها.ت�
ّ ف بها و ن�ان 3ال
هام ال
�لّ ي ق	ام اإله مع�اها:أ/ 
ه س	�أل ي�م الق	امة ع$ dل هي أداء ال�اج5ات على أك
ل وجه م$ م=IلP �ق	$ اإلن�ان أنّ 

 ّ

ّ صغ	/ة و5d	/ة؛ م��
ه وم��ع!ا لbع ون
��
ل ت5عات أع
اله. قال ا ��عله مل�vما 3ق�ان	$ ال
 ])م�لGو رواه ال95ار� [ ."Gْ�ُ َمْ�yول َعْ$ َرِع	َِّ�هِ ُكلGْ�ُُّ َراٍع َوdُلُّ " :Gصلى الله عل	ه وسلّ 

  أث�ها في ان&�ام األس�ة:ب/ 
3
�yول	�ه زاد االح�/ام. إذا ال�vم dلٌّ - 
3
�yول	�ه تقاسَ  إذا ال�vم dلٌّ - َG  ّvقّ ال<
 ة على أح!ه
ا.وجان مهام األس/ة فال تقع ال
- ِّ
هeا ت�ع! األس/ة. ،ل dل X/ف اآلخ/إذا ال�vم dل 3
�yول	�ه ��  ̀و
 c األس/�ة.وا3ال�فا� على ال/ّ -
 ح
ة داخل األس/ة.ة وال/ّ تق��ة ال
�دّ -

اس� ب	$ أف/ادها.-� االس�ق/ار األس/� وال
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5عاتها.

لق	امة ع$ dل ي�م الق	امة ع$ dل 
. قال عات أع
اله. قال 

(

du

cy



2018 اإلجابة النموذجية لموضوع اختبار مادة: العلوم االسالمية/ الشعبة: كل الشعب/ بكالوريا:  

 4 �م 4 صف�ة

 �ر7 داخل األس/ة.تفع	ل م5!أ ال>ّ -
 

 : مالح0ة
 .ق5ل dل إجا3ة ص�	�ةتُ .1
�فى في األث/ بde/ ف�/ة واح!ة ص�	�ة.�ُ  . 2� 

اب ال9اني:� ال
ال=b/ ع$  الح) �3/فالّ�  –!ارة ه� ال�فاءة (ال�َ  :ل�hااألساس ال-V fقم علGه  أ/ 

 األق!م	ة. 
 : الع�ل أث�ه على العامل وربّ ب/  

	$ ربّ  وج�د - العامل:أث�ه على -  الع
ل.  ثقة 5d	/ة ب	=ه ̀و
 في الع
ل. 	اً يvداد رضا وتفان -    
    -  ّ� /ق	ة وز�ادة األج/.ال

 ال./ا ع=! الع
ّ اح�/اما وتق!ي يvداد - الع�ل: أث�ه على ربّ -
��ج) اإلن�اج ج�دة األ̀راح و  ز�ادة -        =
 �ة.في ال
yسّ (ال
        -  ّ� �		/.ت	�	/ ال

 : مالح0ة -
 .تق5ل dل إجا3ة ص�	�ة.1
 .(ال يهGّ ت/ت	5ها في اإلجا3ة) . ���فى في األث/ بde/ ف�/ة واح!ة ص�	�ة2
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اب ال9ّ � الE:ال
 : �اء �أب�ائهiلة اآلتقم علGها ِص األسZ ال=ي 

 �ج	ه.̀/	ة وال�ّ �$ ال�ّ حُ -
 ح
ة بهG.فP وال/ّ ال/ّ -
  الع!ل ب	$ األب=اء.-
 فقة وتل5	ة حاج	اتهG.ال=ّ -

3x1 03 

 
 
 
 

 en
cy

-ed
uc

ati
on

.co
m

الح0
تتُتق5ق5ل dلتتُُ..11
�فى��فى في األ�ُُ..22��m:اب ال9اني�اب ال9اني:ال�om/هأGم علساس ال-V fقماألساس ال-V fق

م	ة. 
وعلى العامل ورب : الع�لالع�لّلعامل

ثقة 5dوج�وج�د-عاملالعامل: على 
ن	ا	ايvداد رضا وتفانيvداد رضا وتفان--    
 -ّّ��ّّ/ق	ة وز�ادة األج/./ق	ة وز�ادة األج/.ّّل�ال��ّّ

ييي/ا/ا ع=!اح�/اما وتق!ياح�/اما وتق!يداديvداد-
(الااإلن�اج و ج�دة ج�دة أل̀راح و األ̀راح و �ادة

�/.�		/.ّالّ �

.اإلجا3ة)ها في اإلجا3ة)
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2018اإلجابة النموذجية لموضوع اختبار مادة: العلوم االسالمية/ الشعبة: كل الشعب/ بكالوريا: 
 

 4 م� 1 صف�ة

 ع�اص� اإلجا�ة (ال�ضع ال9اني)
 العالمة

�أة�ع م�� ال�
�ء األول: � ) نق!ة 12(ال

اب � األّول: لى الّ&%ال عال
 �ابي راوf ال�@يE: ال=ع�kl �الّ+ 
 وسي.ع5! الّ/ح
$ ب$ ص9/ ال!ّ  اس�ه ون&mه:

 ملسو هيلع هللا ىلصشّ!ة مالزم�ه لل=5ّي  ـــــ ـ) ح!يzا 5374( �ا3ة روا�ة لل�!ي�ـــ أكz/ الّ�  م�اقmه:
 دف$ 3ال5ق	ع ــــ رضي الله ع=ه ــــ و  ه)58ل 5َ قْ (تُ ه 57 ت�في س=ة اته:تارlخ وف

�فى بde/ معل�م�	$ ص�	��	$ فقc: �ُ مالح0ة-�. 

2x0.5 01 

اب � :ال9ّانيعلى الّ&%ال ال
�	$الج ااس�9/  -أ
 :فه
ا	�=تو  ق	

 +�Gفال=ّ  الق�Gة
 اإلح�ان-
- ّ� عاون ال

اعي ال��افل-� االج
 الع!ل-

 ة�ف/د-

اع	ة-� اج

اع	ة-� اج
 س	اس	ة-

	ان أث/ها/ح الق	
ة ش  -ب �/شّ ̀و
 )األث/-ح (ال
فه�م : يde/ ال
 اإلح�ان في اإلسالم مIل�ب 3>ق	ه؛ بeل ال
=فعة لل
9ل�قات. و  ه� اإلح&ان:ق�Gة ش�ح  -  


zال في اإلنفاق ال�اجd aالdvاة  ال
اد�:�!قات.      وغ	/ ال�اجd aالّ�  ،األهلونفقة م
 .واالب��امة 5ةوال�ل
ة الI	ّ  ال
ع=��: dال��امح

�َّاِء َواْلQَاG�ِuَِ� اْلَغsَGْ َواْلَعاِفGَ� َعِ� ( تعالى:قال الله  َّvَّاِء َوال� الَِّ-يَ� ُي�ِفُقَن ِفي ال&َّ
 َw ال�َّاِس َ�G�ِ&ِ�ْ�ُاْل ُّx�ِVُ ان / اللَُّه/
 ] 134) [آل ع

 ث� اإلح&ان على ال��=�ع: أ بGان -  

اع	ة / ت واc3تق��ة ال/ّ ��اج	$ /  / الd/5ة في ال
ال / حّ ف�س م$ ال>ّ Iه	/ ال=ّ االج�
م�اع!ة ال

 .ال
�اه
ة في م=ع ال�/ائG ال�ي ي=!فع إل	ها أص�ابها 3�a5 ال�اجة

�/dةال��امل واالتّ  ه� :=عاون ال ق�Gة ش�ح -<
3ق�له ع
ال  ؛�اد ل��ق	P األه!اف والغا�ات ال
ْثiِ َواْلُعْ@َواِن ۚ َواتَُّقا اللََّه ۖ ِإنَّ اللََّه َشِ@يُ@  َوَتَعاَوُنا َعَلى اْل�mِِّ َوال=َّْقَٰ} ۖ: (تعالى َوَال َتَعاَوُنا َعَلى اإلِْ

 ] 02/  ال
ائ!ة) [اْلِعَقاِب 
 على ال��=�ع:  =عاون ث� الأ بGان-  


ع��

ع/  ازدهار ورقي ال��
 / ب	$ ال=اس ن>/ ال9	/ وال
=فعة/  ت
اس� واس�ق/ار ال
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ن في اإلسالم مIاإلح�ان في اإلسالم مIل�ب
�!قاتّ	/ ال�اجd aال�وغ	/ ال�اجd aال�،هل
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2018اإلجابة النموذجية لموضوع اختبار مادة: العلوم االسالمية/ الشعبة: كل الشعب/ بكالوريا: 
 

 4 م� 2 صف�ة

 ه� االش�/اك في ال�فا� على ال
�الح العامة وال9اصة، :الج=�اعيا Qافل=ال ق�Gة ش�ح -

ع ال�اح!و ��
اْلُ�ْ%ِمُ� " :وسلGصلى الله عل	ه ع
ال 3ق�ل ال=5ي ؛ ال�8ام$ وال�آزر ب	$ أف/اد ال

اْلGَ�ْmُاِن LُVَ@ُّ ِلْلُ�ْ%ِمِ�   " (م�فP عل	ه)َ�ْعvُُه َ�ْعvًا َ̂
�=�ع: على ال االج=�اعي =Qافلث� الأ بGان-  � 

 v�vةال/ّ تع	اع
�
ع/ / حفn ال=bام العامواc3 االج��
 ن>/ ق	G الe5ل والعIاء/ ت
اس� واس�ق/ار ال

 ع
ال 3ق�له تعالى:  ؛ه، دون م�ا3اة ألح!حقّ  ذ� حPٍّ  إعIاء dلِّ  ه� :ع@لال ق�Gة ش�ح -
ُنا َقَّاِمGَ� ِللَّهِ ( �ِ�َم�iْQَُّ َشَ�آُن َقٍْم َعَلٰى َأالَّ َتْعِ@ُلا ۚ  Vَا َأيَُّها الَِّ-يَ� آَمُ�ا ُْ̂Vَ ُشَهَ@اَء ِ�اْلِقْ&ِ� ۖ َوَال

 ] 08/  ال
ائ!ة) [اْعِ@ُلا ُهَ َأْقَ�ُب ِلل=َّْقَٰ} ۖ َواتَُّقا اللََّه ۚ ِإنَّ اللََّه َخGmٌِ� ِ�َ�ا َتْعَ�ُلنَ 
 على ال��=�ع:  لع@لث� اأ بGان-  

�ل


ع في س�ق/ارت�ق	P األم$ واال/  �اتحفn ال�ق�ق وال��
 .ن>/ ال9	/ وال
=فعة/  ال
 إج
الي م9��/ للق	
ة. ��فى 3>/حٍ .�ُ 1: مالح0ة -

 في األث/ بde/ ف�/ة واح!ة ص�	�ة. . ���فى2    
�ـ  3
 .a 3االس�!اللغ	/ مIالَ /ّشح ال

اب � ال9الE:على الّ&%ال ال

/� ي5قى نفُعها مُ  !قة ال�يالّ�  -أ� !قة ال�ار�ة.الّ�  –ا 3ع! م�ت صاح5ها: ال�قف �

 .��9صة=ة أو جهة مَ ع	ّ مُ  ةٍ ا لله تعالى لف�َ فً قْ ! وَ 5ْ : ه� dّل ما ي�/dه العَ ال�فهم
ف في ال
ال ف ال
ال� ع$ ال��/ّ ت�قّ  . مzل:قفتع/�� اصIالحي لل�َ  ق5ل dلُّ �ُ  :مالح0ة -

/ حO5 األصل وت�5	ل  /ب إلى الله تعالىواالن�فاع 3ه ل�الح ال�هة ال
�ق�ف عل	ها، 3غ	ة ال�ق
 .ال
=فعة
 ل:م�اه
ة ال�قف في عالج �اه/ة الI5الة وال���ّ  -ب
 إ��اد ف/ص ع
ل.-
 .(ال��ّ�ل) $ ال�yالم��اج	$ 3
ا �
=عهG حاجة ال
ُ  س!ّ -
 .م9�لفة م>ار�عت
��ل -
 /ة ألص�اب ال�فاءات.�ات م�غّ إن>اء مyسّ -

 .�	�ةالّ�  ق5ل اإلجا3اتتُ ـ  1: مالح0ة -
�فى�ُ ـ  2        � $	� .بde/ ف�/ت	$ ص�	�
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اب � ال�ا�ع:على الّ&%ال ال
  .أوافقه ال/أ� ،نعG -أ

إشارة إلى ال�عاون، وه�  )الّ�جلوlُع�G : (وسّلGفي ق�له صلى الله عل	ه  ألنّ  :ضGحال=ّ -
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ث�أبGانبGان--   m v�vتع v�vاالجّّال/ال/تع c3وا3وا///

ه�:لللع@ع@للالق�Gق�Gةش�حش�ح- oاِما ا ق نُن ا ُُ̂^ ا ُُ ُُ�� َ�آم آم ---الا الَّ-ِ-ي�ي�ََ اَه هيُّ ا َأ
ها الله ُق َّقاتَّ ا ۖ َو ٰٰ{{ََٰٰ{{{ قْق َّققق=ل=َّ ل ل لِِ بَ�ببُُ َ�ْق ُهَ َأُ

�ل.nعلى ال��=�ع:على ال��=�ع: لع@لا
ق	P األم$ وت�ق	P األم$ واال// ل�ات  �الس
ج
الي م9��/ للق	
ةإج
الي م9��/ للق	
ة.>/ح

de/ ف�/ة واح!ة ص�ألث/ بde/ ف�/ة واح!ة ص�	�ة
الس�!اللa 3االس�!اللَل .ل

m

م�9
/ف فيّق ال
ال� ع$ ال��/ف ال
ال� ع$ ال��/ت�ّق

/ حO5 ا/ حO5 األصل وت�ىالله تعالى
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2018اإلجابة النموذجية لموضوع اختبار مادة: العلوم االسالمية/ الشعبة: كل الشعب/ بكالوريا: 
 

 4 م� 3 صف�ة

 O عالقة ال
�ل
	$ 3غ	/هG. م$ أسُ 
�/ّشحولG يde/  �	�ا تاما�ض	ح صإذا dان ال�ّ  )01.5( تعIى العالمة dاملة: مالح0ة -
لفn  ال
"Gنع". 


اع	ة.ال/ّ  –عا�� ال�ّ  – عارفال�ّ -3ق	ة األسO: ذd/   -ب� واc3 االج

اع	ةتُ : مالح0ة -� dأساس أشار إل	ه ال�!ي�. ق5ل ال/واc3 االج

على بeل ال9	/ للغ	/ م$ 3اب  ح�ّ  ى الله عل	ه وسّلGصلّ  ال=5يألّن  ضGح:ال=ّ 

اع	ة، وهيواc3 االال�ي هي م$ ال/ّ  اإلن�ان	ة� .O عالقة ال
�ل
	$ 3غ	/هGم$ أسُ  ج

 .أشار إل	ه ال�!ي� dأساس، عا��ال�ّ ق5ل : �ُ مالح0ة -
 اس ج
	عا ال�e ه�ال=ّ 5ة مع على ال�ل
ة الI	ّ  ح�ّ  ى الله عل	ه وسّل5Gي صلألّن ال= :ال=ضGح

 .O عالقة ال
�ل
	$ 3غ	/هGم$ أس وه�م$ ال�عا��، 

 
1.5 

اب � :ال>امZعلى الّ&%ال ال
 : �Qان ه�اال�ُ 

 �/.عG الله 3ال>ُّ مقابلة نِ  وج�ب -         
 �ن لآلخ/�$.اس��5اب تق!�G العَ -
 اس.عي في ق8اء ح�ائج ال=ّ اس��5اب ال�ّ -
- ّ	Iة ال
 5ة.اس��5اب ال�ل
 !قة.اس��5اب الّ� -
 الة.اس��5اب ال
>ي إلى الّ� -
- ّIة األذ7 ع$ الX5اب إما�� /�P.اس

 :أو ال=هي ع$ :م5�!أة بـ: األم/ بـ �
ا ش/ع	ا ص�	�ا dل ج
لة�ع�5/ حُ : مالح0ة -
  : ائ@تان ه�االف        
 ب	ان zd/ة X/ق ال9	/. -        

 ب	$ الّ=اس. اإلصالح على ال��ّ -
 ال�/غ	a في صالة ال�
اعة.-
- ّIال!ع�ة إلى إزالة األذ7 ع$ ال.P�/ 
 على نفع الغ	/. اإلسالم ���ّ -
- ّ� �ف	v على الe5ل والعIاء.ال
 على نع
ه.تعالى الله 5ل ش�/ ب	ان سُ -
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 ذd/ -بب
ُتق5لُت: مالح0ةمالح0ة--

omّّ=ح:ّّال=الGضألن===ضGح
ال�ي هال�ي هي م$اإلن�ان	ةاإلن�ان	ة

�عا��عا��ّالّ��ق5لق5ل : ُ�الح0ةّ

m
 dأساس،

ي ص5ي صلّألن ال= لى الله عى الله عل	ه و=
م$ أ ووه�$ ال�عا��، م$ ال�عا��، 
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::ي ع$و ال=هي ع$
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2018اإلجابة النموذجية لموضوع اختبار مادة: العلوم االسالمية/ الشعبة: كل الشعب/ بكالوريا: 
 

 4 م� 4 صف�ة

 :مالح0ة -
�/شّ ال�ّ وفP ح األولى فقc ت��ّ �	�ة األخ/7، و تق5ل اإلجا3ات الّ� .1
 .ح/ت	a في إجا3ة ال
  ة..ال
ع	ار في ق�5ل الفائ!ة ه� أن ت��ن ج
لة مف	!ة م/تI5ة 3
ع=ى اآل�2
 .ةه فائ!ة: ال ت
=ح أ� نقIنقل جvء م$ اآل�ة على أنّ في حال ـ  3
 ة واح!ة فقc.�	غ م9�لفة: ت��a الفائ!ة م/ّ ت�/ار نفO الف�/ة 3في حال . 4

�ء ال9اني:� ) نقاc 08 (ال
اب� ت�@ي@ ال�عاملة ال>ا�ـ�ة:   األّول: على الّ&%ال ال

 د) (ت��z=ى على ال=�� اآلتي: �5ة لل
عامالت: أ، ب، جـ.ج�اب ص�	�ا 3ال=ّ  �ع�d /5لّ -
�9ان على إن�از ب=ا�ة س�=	ة، ح	� ��اهG أح!ه
ا 3ال
ال فP شاتّ : أ/ ال�عاملة ال>ا��ة هي-

 واآلخ/ 3الع
ل.
   :xl .ال�/ففي األصل في ال
8ا̀رة أن ت��ن في م�ال ال��ارة، فال ��ح أن ت��ن  ال=+
قا على أجvاء، في د ث
=ها مف/ّ اش�/7 شh9 سلعة على أن ��!ّ : ب/ ال�عاملة ال>ا��ة هي-

 أوقات معل�مة.
   :xl، في أوقات معلمةقا على أجvاء د ث
=ها مف/ّ شh9 سلعة على أن ��!ّ  اش�/7  ال=+

 معل�مة.
 3اع شh9 س	ارة آلخ/ 3أكz/ م$ ث
=ها ال
عل�م ال�e اش�/اها 3ه.: جـ/ ال�عاملة ال>ا��ة هي-
  :xl ور�ح معلم./ م$ ث
=ها ال
عل�م ال�e اش�/اها 3ه، 3اع شh9 س	ارة آلخ/ 3أكz ال=+
 �عاملة ال>ا��ة، ون+ف نق!ة ل=+mlها.=�@ي@ الت��ح ن+ف نق!ة ل-
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اب � ال9اني:على الّ&%ال ال
 
 
 
 

 اس�ها ال�عاملة
 نقIة إذا ذd/ ش/dة) (ن�ف ش/dة الق/اض أ
 ب	ع ال�ق�	c ب
 ب	ع ال
/ا�3ة ت
 (م5ادلة جائvة) ب	ع ث

4x01 04 

اب �
ة م$ م>/وع	ة ال5	�ع:ال�ِ  ال9الE:على الّ&%ال ال� 
 هG.اس ورفع ال�/ج ع=ال�	�	/ على ال=ّ -
 سّ! حاجة الّ=اس ��3رة أوسع.-
 ت=
	ة ال
ال I3/ق م>/وعة.-
 ت=��ع آل	ات ال��a ال
>/وع.-
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ش�9اتتتفP شفP شّاتاّت/ : أ/ هي ال>ا��ة هي

ي م في م� ننن
8ا̀رة أن ت�� في ال
8ا̀رة أن ت��نن
77�/اش�/77 شh9 سلعة ع شh9 سلعة علىب/ 

/قا علىّد ث
=هاد ث
=ها مف/ّّ ��!على أن ��!

3أكz/ م$ ث
=ها ال
آلخ/ 3أكz/ م$ ث
=ها ال
عل�م
d ور�ح ال�e اش�/اها 3ه،ل
عل�م ال�e اش�/اها 3ه، 

om
.ال
ع	ا2
  في حفي حال ـ33
ي حالفي حال .44 mommm ت�/ار 

ل=+mlها.ف نق!ة ل=+mlها.

o

eyyy-cycycycycycycyccذا ذd/ ش/dةقIة إذا ذd/ ش/dة)edاس�ها
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