
 

 اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية الشعبية
 متحاانت واملسابقاتالالديوان الوطين ل                                                وزارة الرتبية الوطنية     
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 الشعب مجيع الشعبة:
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◍ 

 

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

 4 نم 1 صفحة

 

 عناصر اإلجابة )الموضوع األول(
 العالمة

 المجموع مجزأة
 (نقطة 11)ل: الجزء األو  

ل: على السؤال الجواب   األو 
 .ةة الجسمي  الصح   ة:نوع هذه الصح  أ ـ 
ُمعافى خاليا من  سليما في بدنه؛ اهي الحالة التي يكون فيها اإلنسان سوي   :مفهومهاب ـ 

 األمراض والِعلل.

 : مالحظة

 .نة لـما يشمل: العافية في البدن / والخلو من المرضالمتضم   حيحة األخرى قبل اإلجابات الص  تُ 

 
5.0 
50 
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 :الث انيؤال على الس  الجواب 
 :االستدالل وتحديد محل   المظاهراستخراج  -0

 محل االستدالل المظهر
 1م: بتشريع التيم  اإلعفاء من بعض الفروضـ 

 االغتسال.هارة و بتشريع الط   :ـ الوقاية من األمراض
 .أو: تحريم الخمر                     

الوقاية، العالج،  –ية عاية الصح  تطبيق أسس الر  ـ 
 .-التأهيل

 ((َفَتَيمَُّموا َصِعيًدا َطيِ ًبا))ـ 

 ((َحتَّٰى َتْغَتِسُلواـ ))
اَلَة َوَأنُتْم ُسَكاَرىٰ ـ ))  ((اَل َتْقَرُبوا الصَّ

 

 :مالحظة -
  هما:؛ ة الجسميةم بذكر مظهرين فقط من مظاهر العناية بالصح  ب المتعل  يطال .0

 (يةالوقاية أو تطبيق أسس الرعاية الصح  * اإلعفاء /*)
 (بها اآلية المستدل   حذف نصف العالمة عن الخطأ في نص  تُ   .2

 
 
 
0 x2  
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 الث:الث  ؤال على الس  الجواب 
 )اإلسكار(شرب الخمر  فة:اآلبيان  ـأ 
 .حريمالت   الشرعي: هاحكمـ 
 هناك عالقة بين شرب الخمر والعقل. ؛ـ نعم ب
فيه حفظ للعقل من جانب  ب العقلغي  ما يُ  تحريم الله تعالى للمسكرات وكل   ألن   :حالتوضي .

 العدم.
حولم يذكر ا إذا كان التوضيح صحيحا تامً ( 50.0تعطى العالمة كاملة ): مالحظة -    المترش 
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 .نعملفظ 
 ابع:الر  ؤال على الس  الجواب 
 تحديد أحد األساليب وشرحه. -أ

 الشرح التحديد األسلوب
 العبادة استجابة ألمر الله تعالى.  الةالص   ـ العبادة

 اعة لم تشغله نفسه بالمعصية.من اشتغل بالط   
 اعات وينقص بالمعاصي.اإليمان يزيد بالط   

الة الص   إن  ) نسانللعبادة أثر على سلوك اإل 
 تنهى عن الفحشاء والمنكر(

 :تعالىقوله  ـ اإليمان
َيا َأيَُّها الَِّذيَن ))

 ...((آَمُنوا

 نايا. ة عاصمة من الدَّ اإليمان قو   
 ،من اللهوالحياء م المؤمن الخوف اإليمان بالله يعل   

 ا يدفعه إلى االبتعاد عن المعاصي.مم  
ية لها أثرها في اإليمان بالله يولِ د طاقة إيجاب 

 لوك اإليجابي للفرد.الس  
 :اتمالحظ

ترك شرب )الة أو اإليمان. مثال: ن معنى العبادة أو الص  تتضم   كل إجابة صحيحةقبل ت .0
 يعتبر عبادة تقي من الوقوع في الجريمة. (الخمر امتثاال وطاعة ألمر الله تعالى

 .رحكتفاء بذكر األسلوب والش  كن االيم .2
 رح بذكر فكرة واحدة صحيحة.الش   . يكتفى في3
 د األسلوبين معا.م إذا حد  اإلجابة األولى للمتعل  صحيح إال ( ت )ال يتم   حتصح   .4

 
 
 
 
 
 
50×2 
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 الخامس: ؤالعلى الس   الجواب
 :رعيان هماكمان الش  حُ ال/  1

 تحريم شرب الخمر. -
 كر والجنابة.الة حال الس  تحريم الص   -
 الجنابة. وجوب الغسل من -
 م عند عدم الماء.جواز الَتيم   -
 .فرم حال المرض أو الس  مشروعية )جواز/ إباحة( التيم   -
 الة.لص  ل رالتطه  وجوب  -
 اهر.عيد الط  م بالص  وجوب التيم   -
 م.وجوب مسح الوجه واليدين في التيم   -

 
 
 
 

2x0.5 
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 هي عن: أو الن   : /جملة مبتدأة بـ: األمر بـ كما شرعيا صحيحا كل  يعتبر حُ : مالحظة
 : ائدتان هما/ الف1     

 م.بيان كيفية التيم   
 مات اإلسالم.التيسير من سِ  
 طاب.الله تعالى عباده المؤمنين بالخِ  خص   
 ة الجسمية.اهتمام اإلسالم بالصح   
 رعية.خفيف في التكاليف الش  فر من أسباب الت  المرض والس   
 تعتبر هذه اآلية مرحلة من مراحل تحريم الخمر. 
 الغفور. ،و  من أسماء الله تعالى: العفُ  
 بعباده. تعالىالله  رحمةِ عة سِ  

 :اتمالحظ 
 ح.فقط وفق الترتيب في إجابة المترش   ح األولىوتصح   .تقبل كل إجابة صحيحة .0
 .ةالمعيار في قبول الفائدة هو أن تكون جملة مفيدة مرتبطة بمعنى اآلي .2
ن معنى تاما إال إذا تضم   . تمنح أ  نقطةه فائدة: النقل جزء من اآلية على أن  في حال  .3

 ا غفورا(1الله كان عفو   )إن  مثل 
 ة واحدة فقط.فة: تحسب الفائدة مر  تكرار نفس الفكرة بصيغ مختل .4

 
 
 
 
 
 

2x0.5 
 

 (نقاط 50)اني: الجزء الث  
ل:  الجواب األو 
 ل تبعاتها.تحم  ف بها و نسان بالمهام المكل  ي قيام اإله معناها:أ/ 

ه سيسأل يوم القيامة عن كل هي أداء الواجبات على أكمل وجه من منطلق يقين اإلنسان أن  
ل تبعات أعماله. قال ا يجعله ملتزما بقوانين المجتمع ونظمه ومستعدا لتحم  صغيرة وكبيرة؛ مم  
 [(مسلمو رواه البخار  ] ."ُكْم َمْسؤول َعْن َرِعيَِّتهِ ُكل ُكْم َراٍع َوُكل  " :مصلى الله عليه وسل  

  أثرها في انسجام األسرة:ب/ 
 بمسؤوليته زاد االحترام. إذا التزم كل   -
 ة على أحدهما.وجان مهام األسرة فال تقع المشق  الز   مَ بمسؤوليته تقاسَ  إذا التزم كل   -
 وبهذا تسعد األسرة. ،ل كل طرف اآلخرإذا التزم كل بمسؤوليته يكم ِ  -
 ط األسرية.وابالحفاظ على الر   -
 حمة داخل األسرة.ة والر  تقوية المود   -
 االستقرار األسر  والتماسك بين أفرادها. -

 
 
 

50 
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 ورى داخل األسرة.تفعيل مبدأ الش   -
 

 : مالحظة
 .قبل كل إجابة صحيحةتُ .0
 كتفى في األثر بذكر فكرة واحدة صحيحة.يُ  . 2

 الجواب الثاني:
النظر عن  الح( بصرفالص   –دارة هو الكفاءة )الجَ  :لحقااألساس الذي يقوم عليه  أ/ 

 األقدمية. 
 : العمل أثره على العامل ورب  ب/  

 العمل.  ثقة كبيرة بينه وبين رب   وجود - العامل:أثره على  -
 في العمل. ياً يزداد رضا وتفان -    
 رقية وزيادة األجر.الت   -    

 ال.را عند العم  احتراما وتقدي يزداد - العمل: أثره على رب   -
 سة.في المؤس  )المنتوج( اإلنتاج جودة األرباح و  زيادة -        
 سيير.تيسير الت   -        

 : مالحظة -
 .تقبل كل إجابة صحيحة.0
 .)ال يهم  ترتيبها في اإلجابة( . يكتفى في األثر بذكر فكرة واحدة صحيحة2
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 الث:الجواب الث  
 : باء بأبنائهملة اآلتقوم عليها ِص األسس التي 
 وجيه.ربية والت  سن الت  حُ  -
 حمة بهم.فق والر  الر   -
  العدل بين األبناء. -
 فقة وتلبية حاجياتهم.الن   -

3x1 53 

 
 
 
 

 


