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جامعة شيخ أنت جوب بدكار
 

مكتب البكالوريا
عنوان البريد اإللكتروني office@ucad.edu.sn :
الموقع في " الويب " officedubac.sn :

21G39RA0165
مدّة3 :ساعات
شعبةLA :
معامل 2 :
المجموعة األولى ()1er groupe

المادّة :الحضارة العربيّة اإلسالميّة (يختار المترشّح أحد الموضوعين)
األول :
الموضوع ّ

التّحليل

سا ًء فَ ْوقَ اثْنَتَي ِْن
وصي ُك ُم ه
قال أحك ُم الحاكمين  « :يُ ِ
َّللاُ فِي أ َ ْو ََل ِد ُك ْم ِللذه َك ِر ِمثْ ُل َح ِظ ْاْل ُ ْنثَيَي ِْن فَإ ِ ْن ُك هن نِ َ
فَلَ ُه هن ثُلُثَا َما ت َ َر َك َو ِإ ْن َكان ْ
ُس ِم هما ت َ َر َك إِ ْن
اح ٍد ِم ْن ُه َما ال ُّ
ف َو ِْلَبَ َو ْي ِه ِل ُك ِل َو ِ
اح َدة ً فَلَ َها النِ ْ
َت َو ِ
سد ُ
ص ُ
َكانَ لَهُ َولَ ٌد فَإ ِ ْن لَ ْم َي ُك ْن لَهُ َولَ ٌد َو َو ِرثَهُ أ َ َب َواهُ فَ ِِل ُ ِم ِه الثُّلُ ُ
ُس ِم ْن َب ْع ِد
ث فَإ ِ ْن َكانَ لَهُ ِإ ْخ َوة ٌ فَ ِِل ُ ِم ِه ال ُّ
سد ُ
ضةً ِمنَ ه ِ
َّللا ِإ هن ه
وصي بِ َها أ َ ْو َدي ٍْن آَبَا ُؤ ُك ْم َوأ َ ْبنَا ُؤ ُك ْم ََل ت َ ْد ُرونَ أَيُّ ُه ْم أ َ ْق َر ُ
ب لَ ُك ْم َن ْفعًا فَ ِري َ
صيه ٍة يُ ِ
َو ِ
َّللاَ
َكانَ َع ِلي ًما َح ِكي ًما (.» )11

ســــورة الـ ّنــــسـاء ،اآليــة .11

سر اآلية تفسيرا واضحا ،مبيّنا الورثة فيها ،وأحوال إرثهم بالتّفصيل.
سؤال  :ف ّ
ال ّ
الموضوع الثّاني :

اإلنشاء

اآلخر بالزنا ،مسألة خطيرة ،عالجها القرآن الكريم.
اتهام أحد الزوجين
َ
تحدّث عنها مبيّنا األحكام الشّرعيّة المتعلّقة بها ،على ضوء ما درست في سورة النّور.



