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 المركز الوطني للتقويم 

 والتوجيهانات واالمتح

 االمتحان الوطني الموحد للبكالوريا
 2O16 لدورة العاديةا

  - الموضوع -
 NS38 

 التفسير والحديث

 شعبة التعليم األصيل مسلك اللغة العربية
المادة

 لمسلكا أو  الشعبة

 مدة اإلنجاز

 المعامل
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                      ن 01: التفسير مادة

 ن 17.40 :أوال 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
   :    قوله إلى( أ) النص   كتابة أكمل -0
. 

   -    :    السياق حسب اشرح -2
 

   : تعالى قوله يف بالطراوة البحر لحم لوصف علتين أبرز -3
  . 

  :    هقول في( الحلية) بـ المراد ينب -7
 ، القرآن من بدليل جوابك مؤيدا. 

  :    قوله نزول سبب أورد -0
   

 . 
   بابــــس» :حديث بعموم تمسكا المسلمين من  البغاة قتال مانعي على الرد في أخرى أدلة مع( ب)النص وظف -6

 .«كفر وقتاله فسوق المسلم     
    : الحجر سورة في   لقوله تفسيرا قدم -4

     
 . 

 ن 13.20 :ثانيا 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

\ 

      :07: سورة النحلفي  سبحانهقال هللا  -أ
   

   
    

      .                                                                             
    : 9اآلية  سورة الحجراتفي  قال هللا  -ب

  
    

   
   

     
     

  
     

  . 

   : 4المائدة، من اآلية  في سورة قال هللا  -أ
     

  
    

  
    

     
    .  

    : 0المائدة، من اآلية  في سورة قال هللا  -ب
  
   

     
   

    .                                    
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 .نبوي بحديث جوابك معززا ،( أ)  النص في المضمن الصالة صحة شرط استخرج -0

 .الغسل موجبات اذكر -2
 .الجوارح صيد أكل شروط(   ب)  النص خالل من حدد  -3
 .الجارج منه أكل إذا الصيد حكم في به استدل ما و ،هللا رحمه مالك اإلمام قول أبرز  -7

 

 ن 12 :ثالثا 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 :اآلية من عليها يدل ما الكندي كالم من عبارة كل أمام ضع ثم ورقتك، في الجدول انقل -0
  

 عليها الدال القرآني المقطع   العبارة

  عاما تحليال حلل

  وحكمته قدرته عن أخبر

  النكث عن ونهى بالوفاء، أمر

  استثناء بعد استثناء استثنى

 

     :تعالى قوله في باالستثناء المراد بهما تبين السنة من واآلخرَ  القرآن، من أحَدهما نصين أورد -2

   . 
 

 

 

 

 

 ن 01: الحديث مادة

 :أوال
 

 

 أعمرل نعرم، :فقرال !! القررآن هذا مثل لنا اعمل الحكيم، أيها :للكندي قالوا الكندي أصحاب أن»ذكر ابن عطية األندلسي         

 فخرجرت لمصرحف،ا فتحرت إنري أحرد  هرذا يطيرق وال عليره، أقردر مرا وهللا :فقرال خررج ثرم كثيررة، أياما فاحتجب !! بعضه مثل

 :   يعنرررررررررررررررررررري قولررررررررررررررررررررهالمائرررررررررررررررررررردة   سررررررررررررررررررررورة
    

      
    

      
      وحلرل النكرث، عرن ونهرى بالوفراء، أمرر قرد هو فإذا فنظرت 

 فرري إال بهررذا أحررد يرريتي أن يسررتطيع وال سررطرين، فرري وحكمترره  قدرترره عررن أخبررر ثررم اسررتثناء، بعررد اسررتثناء اسررتثنى ثررم عامررا، تحلرريال
    .«..أجالد

 (.أي مجلدات : أجالد)    
 .بتصرف . 961/ 2 :البن عطيةالعزيز،  الكتاب تفسير في الوجيز رالمحر                                             

 
 

 
 

إن أول الناس يقضى يوم القيامة عليه، : " سمعت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يقول: عن أبي هريرة رضي هللا عنه قال  -أ      أ

كذبت ولكنك قاتلت ألن : يك حتى استشهدت، قالقاتلت ف: فما عملت فيها؟ قال: رجل استشهد، فيتي به فعرفه نعمه فعرفها، قال
يقال جريء، فقد قيل، ثم أمر به فسحب على وجهه حتى ألقي في النار، ورجل تعلم العلم وعلمه وقرأ القرآن، فيتي به، فعرفه 

م ليقال عالم، كذبت ولكنك تعلمت العل: فما عملت فيها؟قال تعلمت العلم وعلمته، وقرأُت القرآن فيك، قال: نعمه فعرفها، قال
 .."                                                                           وقرأت القرآن ليقال قارئ، فقد قيل، ثم أُمر به فسحب على وجهه حتى أُلقي في النار 

 .أخرجه اإلمام مسلم في صحيحه كتاب اإلمارة                                                                                     
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 من رجل اشترى"       الخصمين بين اإلصالح في سلمو عليه هللا صلى النبي عن عنه هللا رضي هريرة أبي حديث اكتب - 0
 ........" له عقارا رجل

 ( .أ) للحديث آخر تخريجا اذكر - 2

 . بيمين قضى     -   استشهد:    ييتي ما السياق حسب اشرح - 3

 : أعماله به تتيثر ما إلى المسلم( أ) الحديث ينبه - 7

 . المسلم أعمال على الرياء خطورة بين - أ                       
 . الدنيا عرض به ليصيبوا العلم يطلبون الذين زمالئك بعض به  تحذر آخر شرعي بدليل استدل- ب                      
 . تعالى هللا عند األعمال لقبول شرطا الحديث من استنتج -ج                       
 ؟ للقرآن مخالف والشاهد باليمين القضاء إن:  قال من على ُرد بم - 0

 :أصحابها بمحاسبة وأمر خيانتها من اإلسالم حذر أمانة المسؤولية - 6

 ؟ بمهامهم قيامهم حين للمسؤولين المقدمة الهدايا اإلسالم حرم لم  - أ

 . المال على العمال محاسبة أهمية أوضح - ب            

 :ييتي ما علل - 4

 . بعلمه الحكم من الحاكم منع -

 . ومكانة شرف له عمن الحكم تخفيف من الحاكم منع -

 :ثانيا 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 .اقترح عنوانا مناسبا للنص  -0

 .استخرج من النص فضل القرآن الكريم على أمة محمد صلى هللا عليه وسلم  -2

 .واجب األمة اإلسالمية اليوم تجاه القرآن الكريم  -انطالقا من النص  –بين  -3

 

ولقد تنزل هذا الكتاب الكريم في أمة عايشت حضارات اختلت فيها الموازين واضطربت المثل وانحرفت عن النهج المستقيم، فلما ) 
أيقن أولوا األلباب صدق وصحة ما جاء في هذا الكتاب أصبح شغلهم الشاغل في مدارسته وحفظه والعمل بما جاء به وتبليغه، فكانت 

ل من اضطرابهم ثباتا، ومن اعوجاجهم استقامة، ومن جهلهم علما مستنيرا، وأصبحوا بشهادة هللا تبارك وتعالى نتيجة ذلك أن جع
 ( خير أمة أخرجت للناس

  . 281سعيد إسماعيل علي، ص . القرآن الكريم رؤية تربوية، د                                                                   

 
 


