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 المركز الوطني للتقويم واالمتحانات والتوجيه

 االمتحان الوطني الموحد للبكالوريا
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تفسير والحديثال  

 تعليم األصيل مسلك العلوم الشرعيةالشعبة 
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نقط 01التفسير    
 

     ن4.25  :أوال
 

   
)[:7و  6: اآليتان :]قال تعالى في سورة الحجرات  -أ











...). 

[11: من اآلية]وقال تعالى في نفس السورة   -ب :(









 

 

 .( ) :إلى قوله تعالى( أ)أكمل كتابة النص   - 1
-  :اشرح حسب السياق ما يأتي  -2

- . 
) :أورد سبب نزول قوله تعالى -3


.) 

): استنبط حكمين مما تضمنه قوله تعالى-4
).

 (.اللمز)و ( السخرية)ميز بين  -5
) :لطائفتين المقتتلتين باإليمان في قولهعلى ماذا يدل وصف هللا سبحانه ا -6


)  ؟[9: اآلية ]: سورة الحجرات 

  ن3.75  :ثانيا
 

       5ــ  4في سورة المائدة اآليتان :قال تعالى 
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 :استخرج من النص الشروط  المطلوبة في الجدول اآلتي   - 1

 


 :بين حكم ما يأتي مع االستدالل المناسب  -2

 .أكل المضطر من الميتة  متلذذا بها  - أ
ذكر اسم هللا أم اسم غ  - ب  ٌ  ٌ  . يره أكل ذبيحة الكتابي إذا لم نسمعه عند الذبح أً

 .اذكر ثالثة أسباب دعت جل الفقهاء إلى القول بكراهة نكاح الكتابيات  -3

     ن2  :ثالثا
  

فأمدا مدا يكدون : ت ، قلد...فأمدا مسدتحب اقلقداب ومستحسدنها فدال يكدره: قدال المداورد »:  قال أبو عبدد هللا القرطبدي رحمده هللا
ل حميددد الطويدد: د هللا بددن المبددارك عددن الرجددل يقددول، وقددد سددئل عبددك كثيددريددد بهددا الصددفة ال العيددب فددذل، إذا أرظاهرهددا الكراهددة

                                                         .  «إذا أردت صفته ولم ترد عيبه فال بأس به : ،وسليمان اقعمش ،وحميد اقعرج، ومروان اقصغر ،فقال

: الجدددددددامع قحكدددددددام القدددددددر ن                                                                                                                  
16/216. 

 
 

 :تأمل النص ثم أجب         
 .استخلص من النص حالتين مما استثني من تحريم التنابز باقلقاب_  1 
 . بقصد التنقيص منه رمع االستدالل من مناداة خالد صديقه بوصف اقعو موقفك أبد_   2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 شروط إباحة التزوج من الكتابيات شروط إباحة  صيد الجوارح

....................................................... ................................................................. 

radouane
Typewritten text
www.9alami.info

radouane
Typewritten text
www.9alami.info



3    
3
       

   الموضوع   - 5102  ستدراكيةاال الدورة  - االمتحان الوطني الموحد للبكالوريا
 لتعليم األصيل مسلك العلوم الشرعيةا شعبة - التفسير والحديث: مادة -

 

RS  24  
 الصفحة
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 نقط 01الحديث 

         أوال : 80ن ن   
 

َمْن ُيَكلُِّم ِفيَها َرُسوَل اهلِل َصلَّى : َقْت، َفَقاُلواَعْن َعاِئَشَة رضي اهلل عنها، َأنَّ ُقَرْيًشا َأَهمَُّهْم َشْأُن اْلَمْرَأِة اْلَمْخُزوِميَِّة الَِّتي َسَر _1
اَل َرُسوُل اهلِل َوَمْن َيْجَتِرُئ َعَلْيِه ِإلَّا ُأَساَمُة، ِحبُّ َرُسوِل اهلِل َصلَّى اهلُل َعَلْيِه َوَسلََّم، َفَكلََّمُه ُأَساَمُة، َفَق: اهلُل َعَلْيِه َوَسلََّم؟ َفَقاُلوا

َأيَُّها النَّاُس، ِإنََّما َأْهَلَك الَِّذيَن َقْبَلُكْم َأنَُّهْم »: ُثمَّ َقاَم َفاْخَتَطَب، َفَقاَل« َأَتْشَفُع ِفي َحدٍّ ِمْن ُحُدوِد اهلِل؟»: َلْيِه َوَسلََّمَصلَّى اهلُل َع
وا َعَلْيِه اْلَحدَّ، َواْيُم اهلِل َلْو َأنَّ َفاِطَمَة ِبْنَت ُمَحمٍَّد َسَرَقْت َكاُنوا ِإَذا َسَرَق ِفيِهِم الشَِّريُف َتَرُكوُه، َوِإَذا َسَرَق ِفيِهِم الضَِّعيُف َأَقاُم

اإلمام.«َلَقَطْعُت َيَدَها الشريفأخرجه السارق قطع باب احلدود، كتاب يف مسلم
.وغريه



خَّاٍب ِفي َسِإنَّ اهلَل ُيْبِغُض ُكلَّ َجْعَظِريٍّ َجوَّاٍظ »: َقاَل َرُسوُل اهلِل َصلَّى اهلُل َعَلْيِه َوَسلََّم: ُه َقاَلَعْن َأِبي ُهَرْيَرَة َرِضَي اهلُل َعْن_   2
كت  .«َجاِهٍل ِباْلآِخَرِة ،َعاِلٍم ِبالدُّْنَيا ،ِحَماٍر ِبالنََّهاِر ،ِجيَفٍة ِباللَّْيِل ،اْلَأْسَواِق الكربى، السنن يف مكارمالبيهقي بيان باب الشهادات، اب
...األخالق
        

 

بينما امرأتان معهما )  أكتب حديث أبي هريرة رضي هللا عنه عن النبي صلى هللا عليه وسلم في اختالف المجتهدين  -0
 ......(ابناهما

 .ترجم للصحابية الجليلة أم المؤمنين عائشة رضي هللا عنها -2
 .الجعظر  الجواظ  -في حد  -: اشرح حسب السياق ما يأتي -3
 :إلى أن تطبيق الحدود مطلب أساس لتحقيق العدل والمساواة بين الناس (  0)يشير الحديث  -4

 كم من تشريع هللا تعالى للحدود ؟بين الح   - أ

 .استخرج من الحديث ما يدل على شدة تمسك النبي صلى هللا عليه وسلم بإقامة حدود  هللا   - ب
.مساواة أمام القضاء أوضح عواقب عدم ال -ج               

 .(  2)واردة في الحديث واقخالق ال  استنادا إلى الصفات، حدد القيم المطلوب من المسلم أن يلتزم بها في حياته -5
صلى هللا عليه  في زمنه بالحق في التعلم مثل الرجال،مطلب النساء النبي صلى هللا عليه وسلم  أبرز كيف حقق   -6

 .وسلم
 :ستدالل بدليل شرعي مناسب حدد حكم ما يأتي مع اال -7

  تولي الجهلة أمر الفتوى. 

  مخالفة الرسول صلى هللا عليه وسلم وعصيان أمره. 

 ن 80:  ثانيا          

 يخالطهم في   كان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يعيش بين أصحابه دون أن يكون بينه وبينهم حجاب، فقد كان )     
  م وتقدير ر والحضر، وكانت أفعاله وأقواله محل عناية منهالمسجد والسوق، والبيت والسف

  وأنقذهم من  ،والدنيوية، منذ أن هداهم هللا بهوسلم محور حياتهم الدينية حيث كان صلى هللا عليه   
بلغ من حرصهم على تتبعهم ققواله وأعماله أن كان بعضهم ولقد  ،الظالم إلى الهداية والنورالضاللة و    
واسترشاد نظرة اتباع  ، دليال على نظر الصحابة إلى رسول هللا وليس هذا إال.....ن مالزمة مجلسه يوما بعد يوم يتناوبو  

                         .(...لما ثبت عندهم من وجوب اتباعه ،والنزول عند أمره ونهيه ،برأيه وعمله
بتصرف 65/65مصطفى السباعي ص  – السنة ومكانتها في التشريع اإلسالمي      

 

 .حدد القضية اقساسية للنص -0
 .استخرج من النص ثمرتين لالقتداء برسول هللا صلى هللا عليه وسلم -2
 .بين موقفك مع التعليل ممن يرى االكتفاء بالقر ن الكريم في تعلم أمور الدين -3


