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 االمتحان الوطني الموحد للبكالوريا
 2017 لدورة العاديةا

  - الموضوع  -
 

NS 38 

 التفسير والحديث

لغة العربيةمسلك ال شعبة التعليم األصيل  

المادة

 لمسلكا أو  الشعبة

 مدة اإلنجاز

 المعامل

3 

4 

 والتوجيهواالمتحانات  المركز الوطني للتقويم  
   

  

  

 

 

 

 مادة التفسير

    ن 2أوال: 
 

 

 
 

 

 

 

 .﴾    ﴿ :أتمم كتابة النص  إلى قوله تعالى -1

 .﴾     ﴿أورد سبب نزول اآلية  -2

 حكمة التثبت من صحة األخبار. بين  انطالقا من النص  -3

 

 ن2.75: ثانيا
 

 

 

 

 

 

 

 

 .US  عرف بإيجاز -1

 خرج من اآلية مظهرا من مظاهر التسخير في الزمن الدالة على عظمة هللا.است -2

 استدل من القرآن على أن  اختالف األلوان والمناظر من دالئل قدرة هللا. -3

 اذكر وجه انتفاع اإلنسان بكل من الشمس والنجوم. -4

     ﴿ :قوله تعالى فسر -5

   ﴾. 

 ن3.25ثالثا : 
 

 

 

 

 

 

  :﴿ قال هللا 
    

    
    

    ﴾YS  U 6. 

  :﴿   قاااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااال هللا   
  
   

   
    

    
   

     
  ﴾6S   U13. 

  :﴿  قااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااال    -أ
    

     
      

      
  ﴾ S8U :4. 

  :﴿    قااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااال    -ب
    
    

      
    

 ﴾   S 8U :8. 
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 .   -   -: اشرح حسب السياق  -1

 ( قيدا من قيود إباحة المَحّرم للمضطر .أاستخرج من النص) -2

 (.بأبرز الغاية من األمر بتذكر نعم هللا تعالى في النص ) -3

 (.َوِميثَاقَه  في قوله ) أوضح سبب إضافة الميثاق إلى هللا  -4

 YS: ﴿  في  تستلزمه األخوة اإليمانية في قولهاستخلص ما  -5

   
     

   ﴾. 

 اإلمام مالك رحمه هللا فيما يأتي:بين مستند مذهب  -6

 نه تسمية غير هللا عند الذبح.ع ممِ كراهة أكل ذبيحة  الكتابي إذا س    -أ  

 .ماإذا كان الصائد مسلما والكلب معل  جواز الصيد بكالب اليهودي والنصراني   -ب

 ن02رابعا:  
 

الحقوق نوعان: حق هللا وحق اآلدمي، فحق هللا ال مدخل للصلح فيه، كالحدود والزكوات والكفارات ونحوها، إنما الصلح بين »

ا ال في إهمالها. وأما حقوق اآلدميين فهي التي تقبل الصلح واإلسقاط والمعاوضة عليها، والصلح العادل هو العبد وبين ربه في إقامته

   ﴿ كما قال: الذي أمر هللا به رسوله 

      

 ﴾  YSالظلم بعينه، وكثير من الناس ال يعتمد العدل في  ، والصلح الجائر هو

صالح بين الطائفتين المقتتلتين أوال، فإن بغت إحداهما على األخرى، فحينئذ أمر بقتال صلحا ظالما....وقد أمر هللا باإل الصلح، بل يصلح

 ،ة المصلحين، يصلح بين القادر الظالمم  ل  ظ  فإنها ظالمة، ففي اإلصالح مع ظلمها هضم لحق المظلومة، وكثير من ال ،الباغية ال بالصلح

 .                                                          «ف فيه على الضعيفي  والخصم الضعيف المظلوم بما يرضى به القادر صاحب الجاه، ويكون له فيه الحظ، ويكون اإلغماض والح  
 بتصرف 108/109ص  1إعالم الموقعين عن رب العالمين " البن قيم الجوزية ج من كتاب"                                   

 

 حدد الموضوع الذي يعالجه النص. -1

 استخرج من النص ما يجب فعله قبل قتال الفئة الباغية. -2

 في انتقادات صاحب النص لبعض المصلحين. -مع التعليل-أبد رأيك  -3

 ع.   اذكر ثالثة آثار للصلح العادل على الفرد والمجتم -4

 مادة الحديث
 

 ن75.3:  أوال
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 (.أأتمم كتابة الحديث ) -1

 .جواظ   -   فالنجاء  - النذير  السياق:حسب اشرح  -2

 اذكر  خمسا من فوائد االعتصام بالسنة النبوية. -3

 معنى السخاب في األسواق، مبينا علة ذمه في الحديث. حدد -4

 

 ن25.4ثانيا:

ل   َكَمثَلِ  بِهِ  اّلل    بَعَثَنِي َما َوَمثَل   َمثَِلي ِإن َما» قال:  النبي عن موسى األشعري  أبي عن -أ إني  قَْوًما، فقال: يا قوم أَتَى َرج 

        .إني أنا النذير الع ريان؛ فالنجاَء..لجيش بَعْينَي، ورأيت ا
 أخرجه البخاري في كتاب االعتصام،   باب فضل من علم وعلم                                                    

َ  إِن  » :هللا  رسول قال قال: عن أبي هريرة  -ب ، َجْعَظِرّى   ك ل   ي ْبِغض   اّلل  اظ  اب  سَ  َجو   ِحَمار   بِالل ْيلِ  ِجيفَة   األَْسَواِق، فِي خ 

    .«بِاآلِخَرةِ  َجاِهل   بِالدُّْنيَا َعاِلم   بِالن َهاِر،
 ، باب بيان مكارم األخالق ومعاليها...أخرجه البيهقي في كتاب الشهادات                                
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 لمصدر حديثي واحد مع ذكر الكتاب والباب.ه بعزو يثخرج الحد -1

 .الصحابي الجليل )بريدة بن الحصيب(عرف ب -2

 أبرز  ما يدل على مكانة القضاء في الشريعة اإلسالمية. -3

 اشرح العبارة التالية: )الحدود زواجر وجوابر(. -4

 استدل بدليل شرعي على كل حكم مما يأتي: -5

 ط في وجوب أداء الشهادة.شر األمن من الضرر  -أ 

 أخذ الموظف هدايا زيادة على راتبه خيانة وغلول. -ب                    

 

 

 

 

 

 

 

 ن2ا:لثثا 
   

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 ما يلي: النص استخرج من -1 

 )هل كل مجتهد مصيب؟(. صاحب النص في مسألة رأي -أ               

 لى خطئه.الرأي المخالف الذي برهن ع -ب              

 ن إلثابة المجتهد على اجتهاده.يشرط -ج              

 :امأل الجدول بعد نقله إلى ورقتك مستعينا بالنص -2
 

 

 وجه االستدالل به الدليل

  «.أجر فله فأخطأ اجتهد وإن أجران، فله فأصاب، اجتهد الحاكم إذا »حديث: 

  «.القضاة ثالثة...»حديث: 

 قال الشوكاني بعد أن حكى خالف األصوليين في مسألة تصويب المجتهدين:    

 فأخطأ  اجتهد وإن أجران، فأصاب فله اجتهد إذا الحاكم )أن: الصحيح في الثابت الحديث وهو النزاع...، يرفع دليل وههنا»

 وبعض أجرين، ويستحق مصيب،: له فيقال يوافقه، المجتهدين بعض وأن واحد، الحق أن يفيدك الحديث أجر(؛ فهذا فله

 بينا، خطأ أخطأ فقد المجتهدين، بتعدد متعددا الحق وجعل ،مصيب مجتهد كل: قال فمن مخطئ...، له ويقال يخالفه، المجتهدين

 منهم واحد كل كان ولو مخطئا، وقسما مصيبا، قسما قسمين، المجتهدين جعل  النبي فإن ظاهرة، مخالفة الصواب وخالف

 قد كان إذا أجور،م مخطئ ومخالفه واحد، الحق أن شبهة وال فيه شك ال الذي صوابمعنى...، فال التقسيم لهذا يكن لم مصيبا

 .مجتهدا به يكون لما إحرازه بعد البحث، في قصري   ولم حقه، االجتهاد ىوفّ 

            «.معنى للتقسيم يكن لم واحدا، الحق يكن لم لو فإنه ثالثة(؛ )القضاة: حديث هذا على به يحتج ومما
 .بتصرف 233-2/232إرشاد الفحول إيل حتقيق احلق من علم األصول:                                                                                  

لٌ  اْلَجن ِة؛ في َوقَاض   الن ارِ  فِي قَاِضيَانِ  ثاَلَثَةٌ: اْلق َضاة  »قال:  أن النبي  عن بريدة  ج  ََ  فِي فَذَاكَ  فَعَِلَم ذَاكَ  اْلَحقِّ  بِغَْيرِ  قََضى َر

ق وقَ  فَأَْهلَكَ  ْعلَم  يَ  الَ  َوقَاض   الن اِر،   .«اْلَجن ةِ  فِي فَذَاِلكَ  بِاْلَحقِّ  قََضى َوقَاض   الن اِر، فِي فَه وَ  الن اِس  ح 
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