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   2019د ورة ماي                                 إسالميةإختبار مادة العلوم               تجريبية علوم و رياضيات شعبتي :  
          على المترشح أن يختار أحد الموضوعيين التاليين                            

  األّول الموضوع

 الجزء األول: [ 12 نقطة ]
:  قال تعالى  

 

 

 
 : المطلوب

لنفس.ثرها في امبينا أ يد محل الشاهد . اذكرها مع تحد العقيدة تثبيتفي النص القرآني توظيف لوسيلة من وسائل .1
 س. الواقع في حياة النايني  أشار النص القرآني إلى االختالف الد.2

 بما تحفظ من نصوص شرعية. إجا بتكاشرح موقف اإلسالم من هذا االختالف مدعما �
 ا واحدا منها.ساذكر أسس عالقة المسلمين مع غيرهم، واشرح أسا�

.نصت اآلية على أن اإلسالم هو الدين الوحيد المقبول عند هللا عز وجل.3
 لك. علل ذ خول في اإلسالم ؟ س على الد هل ذلك يستلزم إجبار النا�
  ؟ شرعاما هو معنى اإلسالم �

ه لشرعية فيألحكام اا ر د لك كان من أهم أصوله ومصا ين يحقق مصالح العباد في العاجل واآلجل، ولذ اإلسالم د.4
"المصلحة المرسلة"

 مبينا شروط العمل بها.اصطالحا، عرف المصلحة المرسلة �
 .استخرج من النص حكمين وفائدتين .5

 
 الجزء الثاني :  [08  نقاط ]    

         ث لميراإن هللا قسم لكل وارث نصيبه من ا : أن النبي صلى هللا عليه وسلم قال عن عمرو بن خارجة
يه لعنة اليه فعلير موغومن ادعى إلى غير أبيه أو تولى  ،الولد للفراش وللعاهر الحجر .فال يجوز لوارث وصية

 واه ابن ماجةر                                        "ل ال يقبل منه صرف وال عد ،والناس أجمعين ،والمالئكة ،هللا
  

: المطلوب
  ته.  طرق إثبا  امبينا محل الشاهد في السند معدد في الحديث بيان لسبب النسب. اذكره.1
                                                       المشروعة النتقال المال . طرقالأشار الّنبي صلّى هللا عليه وسلم  إلى احد .2

التعريف به اصطالحا. اذكره مع �
مشروعيته ؟ ما الحكمة من �

الثمن , الثلثان ؟  :التالية وض أصحاب الفرهم من .3

                                     الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية                     

             2019_2018: الدراسية لسنةا                                                                            الوطنــــــــــي الدفــاع وزارة

                                        تجريبي ريابكالو                                                                         الشعبي الوطني الجيش أركان
  ة : ساعتان و نصفالمد                                                                          التحضير و  اإلستعمال دائرة

                                                                  اإلمة أشبال مدارس مديـــرية

  20 – 19 آل عمران            
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  يالموضوع الثان

                                                                                                                                            
 نقطة) 12( :   الجزء األول

َها َيا( :  قال هللا تعالى َ  أَِطيُعوا آَمُنوا الَِّذينَ  أَيُّ ُسولَ  َوأَِطيُعوا هللاَّ وهُ  َشْيءٍ  فِي َتَناَزْعُتمْ  َفإِنْ   ِمْنُكمْ  اْألَْمرِ  َوأُولِي الرَّ  َفُردُّ
ِ  إِلَى ُسولِ  هللاَّ ِ  ُتْؤِمُنونَ  ُكْنُتمْ  إِنْ  َوالرَّ َّoلِكَ  اْآلِخرِ  َواْلَيْومِ  بِا 59 النساء / ﴾ َتأِْويًال  َوأَْحَسنُ  َخْيرٌ  َذٰ

بُِعوا لَُهمُ  قِيلَ  َوإَِذا ( وقال سبحانه : ُ  أَنَزلَ  َما اتَّ بِعُ  َبلْ  َقالُوا هللاَّ  َشْيًئا َيْعقِلُونَ  َال  آَباُؤُهمْ  َكانَ  أََولَوْ  آَباَءَنا َعلَْيهِ  أَْلَفْيَنا َما َنتَّ
                                                                                             170البقرة /  َيْهَتُدوَن) َوَال                        

المطلوب:        
  وردت في اآلية األولى قيمة من قيم القران الكريم , استخرجها ثم صنفها . /1  

أثرهما مبينا  في النفس البشرية , استخرجهما اإلسالميةوسيلتين من وسائل تثبيت العقيدة  إلىالثانية  اآليةأشارت  /2  
 تكلم عن أهمية العقيدة اإلسالمية في أربع نقاط . على النفس , ثم         

يعتبر العقل من أهم المقاصد الشرعية الضرورية التي أمرنا بحفظها . /3  

.والموروثات فكارتكلم عن دور العقل في تمحيص األ -ب             إالم ترجع أهمية العقل ؟ -أ       

 . إلنساناما مفهوم حقوق  -أ  , الحق في حرية المعتقد . لإلنسان اإلسالم من الحقوق التي أقرها  /4  

الت السماوية السابقة.تكلم عن عالقة اإلسالم بالرسا -ج  .مع الشرح أذكر حقين آخرين من حقوق اإلنسان -ب       

استخرج من اآليتين السابقتين حكمين وفائدتين. /5 

نقاط) 08( :الجزء الثاني

َها َيا(قال هللا تعالى: َالةِ  ُنوِديَ  إَِذا آَمُنوا الَِّذينَ  أَيُّ ِ  ِذْكرِ  إِلَىٰ  َفاْسَعْوا اْلُجُمَعةِ  َيْومِ  ِمنْ  لِلصَّ لُِكمْ  اْلَبْيعَ  َوَذُروا هللاَّ  لَُكمْ  َخْيرٌ  َذٰ
                                                                                                    9َتْعلَُموَن )الجمعة/ ُكْنُتمْ  إِنْ 

        المطلوب:

كمل الجدول التالي :أ -  .عقد الزواج وقت الجمعة , ويقاس عليه تحريم  البيععلى تحريم لقد دل النص  /1

 األصل الفرع الحكم العلة
    

.خذ حكما بتحريم الماريخوانا أف , قاس مجتهد الماريخوانا (نوع من المخدرات) على المخدرات /2

ولماذا ؟هل يصح هذا القياس ؟  -       

من الطرق المشروعة النتقال المال الهبة والميراث. /3  

      أذكر موانع اإلرث. -ج   ما هي الحقوق المتعلقة بالتركة ؟ -ب   ؟من القرآن و السنةما هو حكم الهبة ودليلها  -أ
                                       

قا
ىلَى هللاإإِِ

وقال سوقال سبحان
                     

المطلوبالمطلوب:       
وردت في اآلوردت في اآلية األ/1

إلىالثانيةالثانية اآليةاآليةتشارت 
تكلم عنتكلم عن أفس , ثمى النفس , ثم

 المقاصد الشمن أهم المقاصد الشرع

؟ة العقل ؟ ب                    قل

, الح, الحق فلإلنسانلإلنسانسالم 

انق اإلنسان .لشرحمع الشرحإلن

فائدتين.

ةةةعَعةِةِم عُمُ مُجُ اجاْل وْوْ وووعَعَ عاساْس ْ ىلَىااافَفَ إِ
                              

كملكمل الجدوأأ--.واج الزواج 

.اماريخوانا edeyyy-eالعلةالعلة

    رث.ع اإلرث.
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رقم 

السؤال 
    في مادة العلوم اإلسالمية اإلجابة النموذجية للموضوع األول

 

1

                            :                                           الجزء األول   
 استخراج الوسيلة هي  التذكير بقدرة هللا ومراقبته 

 محل الشاهد : "وهللا بصير بالعباد " 
 ته مماراقبأثرها في النفس: تربي اإلنسان على الخوف من هللا، والشعور بم

 يؤدي إلى استقامة السلوك، كما تدفع المؤمن إلى اإلخالص. 
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0,5 

1,5
 

 

2

 : األقلا على فكرتين ودليال واحد يذكر التلميذ :  موقف اإلسالم من االختالف
 ه القدررر اإلسالم أن التعدد والتنوع في أخالق وسمات البشر مما مضى بق -

لتي ايقة اإللهي، ولذلك فإن عيش المسلم ينبغي أن يكون في ضوء هذه الحق
ُكلُُّهْم  ي اْألَْرِض ْن فِ مَ َن تقررها آيات عديدة كقوله تعالى: { َولَْو َشاَء َربَُّك َآلمَ 

  . 99َجِميًعا } يونس 
نسان كرم اإل عدم دخول الغير في اإلسالم ال ينفي الكرامة الثابتة لهم فاoو -

 )70مهما كان لونه أو جنسه أو دينه (اإلسراء 
اسبتهم همة المسلمين الدعوة إلى هللا ال إجبار الناس على اإلسالم ومحم -

  40 رعد:عليه لقول هللا تعالى: {فإنما عليك البالغ وعلينا الحساب} ال
 اإلسالم يدعو إلى التعامل باألخالق والعدل حتى مع الكافر.و -
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 ذكر أسس عالقة المسلمين مع غيرهم

 التعارف�
 التعايش�
 التعاون �
 الروابط االجتماعية�

 الشرح : 
 شرح األساس 

 الدليل :
ألن  سلم إلى غيرهأن يتعرف غير المسلم إلى المسلم ويعرف المالتعارف:  -1

 لفة ذلك يؤدي إلى التعاون وتبادل المصالح والمنافع والعلوم المخت
ا َخلَْقنَ الدليل:  اُس إِنَّ َها النَّ ُعوًبا شُ َثى َوَجَعْلَناُكْم َكٍر َوأُنْ ذَ ِمْن  اُكمْ قال تعالى: { َيا أَيُّ

ِ  َوَقَبائِلَ لَِتَعاَرفُوا َ ْتَقاكُ  أَ إِنَّ أَْكَرَمُكْم ِعْنَد هللاَّ  13 } الحجرات:  َعلِيٌم َخبِيرٌ ْم إِنَّ هللاَّ
 نئه فيلمتبادل فيهوهو أن يتعامل المسلم مع غيره باالحترام ا التعايش: -2

عه ري مالفرح ويعزيه في المصيبة ويهديه ويقبل الهدية منه ويبيع ويشت
 وغير ذلك من التعامالت 

ن ولم ي الديف: {ال ينهاكم هللا عن الذين لم يقاتلوكم تعالى  قال  الدليل:
} سطينيخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن هللا يحب المق

 . ]8الممتحنة: [
 الح المشتركةوهو أن يتعاون المسلمون مع غيرهم في المصالتعاون :  -3

 ين نصرة المظلوموتحقيق القيم المشتركة كالدفاع عن حقوق اإلنسان و
عبد هللا بن  لقد شهدت بدار «على حلف الفضول وقال:  ��أثنى النبي الدليل : 

 بتم ألجإلسالاجدعان حلفا ما أحّب أن لي به حمر الّنعم، ولو دعيت لمثله في 
« 
فعلى المسلم أن يراعي هذه الروابط بإعطاء كل الروابط االجتماعية:  -4
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قررها آيات تقررها آيات ع
ا } يونسا } يونس  اييًعً يمِمِ 9مممجَجَ

عدم دخول الغعدم دخول الغير فيو-
كان لونه أو جنهما كان لونه أو جنسه 

سلمين الدعوةة المسلمين الدعوة إلى
تعالى: {فإنمال هللا تعالى: {فإنما عليك

لى التعامل باعو إلى التعامل باألخالق
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.nمع غيرهمسلمين مع غيرهم

مممسلم إلى غيرسلم إلى غيرهف المعرف الم
تتتلفة لفة مختوم المخت

ماُكمْم اَنَ َنَلْلْ لللعَعَ عععجَج اوبوًبا ُُشُشَُثى َو وشُع
1313جرات: الحجرات: 
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  والقومية عائلية، الالرابطة وإلقامة  اكرابطة اإلنسانية ورابطة رابطة حقها : 
تعالى : {وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فال تطعهما قال 

 ). 15وصاحبهما في الدنيا معروفاً} (لقمان: 

 الحكم :  ال يجوز للمسلم إكراه غيره على اعتناق اإلسالم  
ية م لحرإلسالاالتعليل: (  يذكر التلميذ دليلين أو فكرتين تدالن على حماية 

المعتقد)
 أمر مكفول شرعا  حق في حرية المعتقدالألن  -
ينِ ي اَه فِ  إِْكرَ قرر اإلسالم مبدأ حرية العقيدة بشكل صريح فقال تعالى: {ال -  الدِّ

} [البقرة:  ْشُد ِمَن اْلَغيِّ َن الرُّ  ..]256َقْد َتَبيَّ
انات حاب الديلم يلجأ اإلسالم إطالًقا إلى إجبار اآلخرين من أصلذلك و  -

 األخرى على الدخول فى اإلسالم
بِـي   إلى أن مهمته تنحصر ف -          يغ فقطى التبللفت القرآن الكريم نظر النَّ

َما عَ                             ] 20ران[آل عماِد}لَْيَك اْلَبالَُغ َوّهللاُ َبِصيٌر بِاْلِعبَ {َفإِنَّ
اَس َحتَّى َيُكوُنوْا ُمْؤِمنِينَ    ].99نس}[يو{أََفأَنَت ُتْكِرهُ النَّ

ى لدين فة إلى ارسم القرآن الكريم المنهج الذى يجب االلتزام به فى الدعو -
َك بِاْلِحْكَمِة َواُع إِلِى د قوله تعالى: {ا تِي ِة َوَجاِدْلُهم بِالَّ  اْلَحَسنَ ِعَظةِ ْلَموْ َسبِيِل َربِّ

 125ِهَي أَْحَسُن}[النحل
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 معنى اإلسالم في اإلصطالح : 
ه في توحيدوهو االستسالم والخضوع o تعالى في ما أمر به أو نهى عنه،  -

 ..  األنبياء والرسلالعبادة، وهذا الذي عليه جميع 
 

  
 

01 
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 المصلحة المرسلة  تعريف
لى اء ع: هي استنباط الحكم في واقعة ال نص فيها وال إجماع بناصطالحا

 مصلحة ال دليل من الشارع على اعتبارها وال على إلغائها ..
 (يذكر ثالثة منها)   شروط االحتجاج بها:

 ل تحققها.مصلحة وهمية يستبعد العقأن تكون مصلحة حقيقة وليست  -1
 .أن تكون مصلحة عامة وليست مصلحة شخصية  -2
ت بالنص أو أن ال يعارض التشريع لهذه المصلحة حكما أو مبدأ ثب  -3

 اإلجماع.
ئ مصلحة تحت مقصد من مقاصد التشريع أو مبدإ من مبادأن تندرج ال -4

 الشريعة العامة.
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 األحكام والفوائد 
 األحكام

وجوب اتباع اإلسالم
تحريم الكفر بآيات هللا 

وجوب تبليغ رسالة اإلسالم ودعوة غير المسلمين لإلسالم
 وجوب مراقبة هللا تعالى في السر والعلن

 الفوائد: 
بيان بطالن األديان والشرائع األخرى.

بيان إحاطة هللا بأفعال عباده ومراقبته لهم
رالتحذير من حساب هللا تعالى وعقابه والتذكير باليوم اآلخ

 بيان أسلوب الدعوة إلى هللا ومحاججة أهل الكتاب.
 

  
 

0,5
0,5
 
 
 
 
 

0,5
0,5
 

 

enن2
c

enنن22
cy

0,5
0,55

cy
-ed

uc
ati

on
.co

m/ex
am

s
-

األاألخرى
لفتلفت القر--

َا عا ع ااامَم مممننَّ كْيكإإ{َفَإإِِ ْيعلَ
اا الناس ههُُ ركْكرِرِ ككك ت ُتُ َنتنَت ََ ننأأ َ

ِ
أفف {أ{أَ

رسم القرآن الكرسم القرآن الكريم-
ىلِى ددعالى: {اوله تعالى: {ا إ إِِ عُع

[النحل}[النحل نَسُنُ سْح َ12525

xaa
m

في اإلصطالسالم في اإلصطالح :
الخضوع oسالم والخضوع o تعالى

األنبياءه جميعذي عليه جميع  om
سلة 

ي واقعة ال نص فيهكم في واقعة ال نص فيه
بارها وال على إى اعتبارها وال على إلغ

ا) منها) 
ة وهمية يستبصلحة وهمية يستبعد ال

..خصيةحة شخصية
بت بالنت بالنصو مبدأما أو مبدأ ثب

ئ و مبدإ من مبادريع أو مبدإ من مباد
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    الجزء الثاني 
 

1

 الزواج   وهواحد وللنسب سبب 
  الولد للفراشالشاهد: قوله : 

 : إثبات النسب  طرق
        الوراثيةالبصمة  -3
 اإلقرار:  -1
 البينة الشرعية:   -2
 

0,5
0,5
 
 

0,5
0,5
0,5
 

 
ن2.5

 

2

 لالمال نتقاالمشروعة ال طرقالأشار الّنبي صلّى هللا عليه وسلم  إلى احد _
الميراث:وهو 

ث، هو علم يعرف به من يرث ومن ال ير علم الميراثا: الميراث هو صطالحا
 2يقبل التعريف ويسمى كذلك "علم الفرائض". .ومقدار ما لكل وارث

 الحكمة من مشروعيته
تحقيق العدل بإعطاء كل ذي حق حقه..1
إزالة أسباب التنازع والتشاجر واألحقاد والضغائن..2
حفظ األسر من التفكك بسبب النزاع على التركة..3
المرأة بإعطائها حقها من الميراث. حفظ كرامة.4
                     حفظ األوالد من الضياع باستفادتهم من حقهم في الميراث. .5
»]اإلكتفاء بثالث حكم [

 

0,5
  

1 
0,5
0,5
0,5
 

 
 
 
 ن3

 

3

 أصحاب الثلثان : 
ختان ر , األأكثالبنتان فأكثر,  بنتا اإلبن فأكثر , األختان الشقيقتان ف-

 ألب فأكثر .
- 
 أصحاب الثمن : الزوجة فأكثر .-

  
0,5
0,5
0,5
0,5
 

0,5
 

 
 
 

2.5 
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xومقومقدار
تحقيق العدتحقيق العدل.ex11الحكمةالحكمة من

إزالة أسبابإزالة أسباب التنا.22
ظ األسر من احفظ األسر من التفك.3

المرأةالمرأة بإعطكرامةحفظ كرامة
والد من الضياعظ األوالد من الضياع باس

co»»]]حكمبثالث حكم 
xa

msm
2

mm
xaa

m

اإلبن فأكثر , بنتا اإلبن فأكثر , األخت

فأكثر .

c

ca
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2019ورة ماي دالثانيالموضوعللعلوم اإلسالميةتصحيح امتحان البكالوريا التجريبي 

الجزء األول: (12 نقطة)

َها َياقال هللا تعالى : (  َ  أَِطيُعوا آَمُنوا الَِّذينَ  أَيُّ ُسولَ  َوأَِطيُعوا هللاَّ وهُ  َشْيءٍ  فِي َتَناَزْعُتمْ  َفإِنْ   ِمْنُكمْ  اْألَْمرِ  َوأُولِي الرَّ ِ  إِلَى َفُردُّ ُسولِ  هللاَّ  إِنْ  َوالرَّ
ِ  ُتْؤِمُنونَ                      ُكْنُتمْ  َّoلِكَ  اْآلِخرِ  َواْلَيْومِ  بِا 59 النساء / ﴾ َتأِْويًال  َوأَْحَسنُ  َخْيرٌ  َذٰ

بُِعوا لَُهمُ  قِيلَ  َوإَِذاوقال سبحانه :( ُ  أَنَزلَ  َما اتَّ بِعُ  َبلْ  َقالُوا هللاَّ َيْهَتُدوَن)  َوَال  َشْيًئا َيْعقِلُونَ  َال  آَباُؤُهمْ  َكانَ  أََولَوْ  آَباَءَنا َعلَْيهِ  أَْلَفْيَنا َما َنتَّ
170البقرة/

1/ القيمة القرآنية الواردة في اآلية األولى هي :  الطاعة .................. 0.5 ن     - تصنيفها :  قيمة سياسية .................... 0.5 
ن

2/ أشارت اآلية الثانية إلى وسيلتين من وسائل تثبيت العقيدة اإلسالمية في النفس البشرية وهما :

ليل م تارة بالدالكري ه القرانلذا يناقش الصحيحة ,فاإلنسان معرض لالنحراف عن العقيدة  : مناقشة االنحرافاتالوسيلة األولى :   -
 1....... .......رها ام وغيالعقلي , وتارة بالدليل الوجداني , ليبين لهم تفاهة أفكارهم وضالل عقائدهم , كإبطال الشرك وعبادة األصن

ن

شة والفهم , والمناقار لنظر واالعتبوا لتفكر والتدبرعلى استخدام عقله با حث القران الكريم اإلنسان :الوسيلة الثانية : إثارة العقل  -
بقرة / ال لون ))قوم يعق(( إن في ذلك آليات ل: قال تعالىفي آيات هللا في الكون , ليصل إلى معرفة هللا وإدراك  حقيقة الوجود , 

 ن1...164

أهمية العقيدة اإلسالمية : .......................................................................................................................  1 
ن

ضمان الفوز والنجاة في اآلخرة      * تحقيق األمن والصحة النفسية      * هي أساس قبول األعمال       * تزكي النفس وتهذب  *
السلوك

  3/ يعتبر العقل من أهم المقاصد الشرعية الضرورية التي أمرنا بحفظها :

 1.. :...لى ما يليإ, وتعود أهميته  ما بالغا, وذلك ألهميته في حياة اإلنسانلقد اهتم القران الكريم بالعقل اهتما:     أهمية العقل   -أ       
ن

 ., ووسيلة الفهم و النظر واإلدراك , وأداة التدبر ألنه منشأ الفكر , بالعقل ميز هللا اإلنسان -            

 ية.واستخراج األحكام الشرعية العمل له دور كبير في إدراكإذ , الن العقل أداة االجتهاد والتجديد إلى يوم القيامة  -            

 ن أو فاقد عقل.إذ ال تكليف على مجنو,  العقل أساس التكليف بخطاب الشارع -            

  .العقل أداة فهم سر الوجود والخلق وهو طريق اإليمان با> -            

تدبر والنظر إن المتدبر للقران الكريم يالحظ  كثرة اآليات التي تدعو إلى ال: ور العقل في تمحيص األفكار والموروثات د  -ب        
انه ال اله إال  لى : (فاعلمهل قال تعافال يعبد هللا بالج, لعلم أساس اإليمان والعبادة واوالتفكر , ألن ذلك يورث العلم , والعلم يورث اإليمان.  

 هللا) ويتمثل ذلك فيما يلي :
 ن 1.......... ..........................................................................................................................................

 .01ه تعالى : (اقرأ باسم ربك الذي خلق) سورة اقرأ / فنجد أول أية نزلت من السماء قول , الدعوة إلى العلم بطلبه ونشره- أ /    

ال تعقلون...) , ون...) , (أفلذا نجد كثرة اآليات التي تختم ب (أفال يتدبرلدعوة إلى التدبر والتأمل في آيات هللا القرآنية والكونية , ا -ب /  
 (لقوم يعقلون...) ,(أفال ينظرون...)..   
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70البالبقرة/

لقيمة القالقيمة القرآنية //11mن

مناقشمناقشة اة األولى :  وسيلة األولى :  xaرت اآلية الثانيةأشارت اآلية الثانية إلى و

/exة بالدليل الوجدانيوتارة بالدليل الوجداني , لي

صل إلى معرفة هللا ليصل إلى معرفة هللا وإدmحث القحث القران ا::العقل إثارة العقل 

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

من والصحة النفيق األمن والصحة النفسية 

ك ألهميته في حيا وذلك ألهميته في حياة اإلنatفظها :رنا بحفظها :

.ظر واإلدراك و النظر واإلدراك

خراج األحكامواستخراج األحكام الشر

لتدبر والنظتدبر والنظر  إلىعو إلى ال
انه ال اله إالانه ال اله إال علم: (فاعلم
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خف بهم لعدم استعمالهم بالكفار والمشركين, واست شنع القران لذالخرافات والشعوذة واألباطيل ,  االنهي عن التقليد والجمود ونبذ  -ج /     
 لَُموَن َشْيئاً َوالَ يَْهتَُدوَن) . آبَاُؤهُْم الَ يَعْ َولَْو َكانَ نَا أَ عقولهم , واكتفائهم بإتباع اآلباء واألجداد. قال تعالى : (قالُوْا َحْسبُنَا َما َوَجْدنَا َعلَْيِه آبَاء

نكم إن كنتم ال تعالى : (قل هاتوا برهاقبإقامة الحجة على المشركين بطلب الدليل والبرهان , لظن والهوى , النهي عن إتباع ا -د / 
 صادقين) .

 كة وأولو العلم..) هو والمالئ له إاله /  تعظيم القران لشأن العلم وإشادته بالعلماء , بل جعلهم مع المالئكة , قال تعالى : (شهد هللا أنه ال ا 

  دعوة إلى االجتهاد واالستنباط والتجديد ( تعليل األحكام ) .ال -و / 

ا بكرامة نسان هي المعايير األساسية التي ال يمكن لناس أن يعيشوا من دونهحقوق اإل  مفهوم حقوق اإلنسان : -أ  /4  
ن را ومتساووا أحراكالحرية والعدل والسالم , بغض النظر عن العنصر أو الجنس أو الدين أو الرأي ,  ألننا ولدن كبشر ,

 ن 1........ ......................................................في الكرامة       والحقوق

       ب- ذكر حقين آخرين من حقوق اإلنسان :

عا أيه يحقق نفايقة ما دام رإن للفرد في اإلسالم  أن يبدي  رأيه بكل حرية  دون  تهديد أو مض : ي والفكرحرية الرأحق  -أ   
ينا إن لم ف  خير ومصلحة عامة للمجتمع , فقد قال عمر الفاروق رضي هللا عنه  : ( ال خير فيكم  إن  لم  تقولوها  وال

 حمراء ال  خطوطا س بمقدسات اإلسالم  أو النيل منه , والتي تعتبرنقبلها ) . وهذا في شأن النصيحة , لكن  دون المسا
واضع ملكريم  في القرآن يسمح للفرد تجاوزها باسم حرية الرأي أو حرية التعبير , أما  بالنسبة  لحرية  الفكر  فقد أكدها ا

وقوله تعالى : {    68س / يعقلون } . ي وقوله تعالى  :{  أفال  24كثيرة  منها  قوله تعالى : { أفال  يتدبرون  } . محمد / 
إن في ذلك  آليات  ألولي النهى 

 ن 1........ ......................................................................................................}.

لى  وجه حق , و أن  يأمن ع أو يحبس أو يقتل  دونفلإلنسان  الحق أن  يأمن على  نفسه , فال يعذب    :  الحق في األمن  -ب  
 عرضه  فال يدنس  , وعلى ماله  فال يؤخذ منه  إال بالحق .

 في ادخلوا آمنوا الذين أيها ياواألمن هو تحقيق السكينة والطمأنينة واالستقرار للفرد والجماعة  , وهو ضد الخوف , قال تعالى : ( 
 وقال صلى هللا عليه وسلم :  208البقرة / .  ) مبين عدو لكم إنه الشيطان خطوات تتبعوا وال كافة السلم

) . رواه البخاري . بوائقهجارهيؤمن وهللا ال يؤمن قيل: من يا رسول هللا؟ قال: الذي ال يأمن وهللا ال(     
 وذلك لحرص اإلسالم على العيش في نعمة األمن والطمأنينة والسكينة والراحة التامة .

اب لك من األسبو نحو ذيقول المفسر ابن كثير: "إن من قدم من دار الحرب إلى دار اإلسالم في أداء رسالة أو تجارة أو طلب صلح أو مهادنة أ
 1......... ..........................نائبه أمانا أعطي أمانا ما دام مترددا في دار اإلسالم وحتى يرجع إلى مأمنه ووطنه".وطلب من اإلمام أو 

 ن

       ج- عالقة اإلسالم بالرساالت السماوية السابقة : .0.25 لكل فكرة............................... 1 ن

إن اإلسالم هو دين موسى وعيسى عليهم السالم ودين محمد صلى هللا عليه وسلم ودين جميع األنبياء عليهم الصالة والسالم  *         
يَن ِعْنَد هللاَِّ  دين هللا قال تعالى : (              ألنه  19آل عمران  ). إِنَّ الدِّ

أن اإلسالم جاء مصدقا لرسالة موسى وعيسى عليهما السالم ولرساالت جميع األنبياء من قبلهم فاإليمان والتصديق باألنبياء *         
 ُكلٌّ آَمَن بِاللَِّه َوَمالِئَكِتِه آَمَن الرَُّسوُل ِبَما أُنِزَل ِإلَْيِه ِمْن رَبِِّه َواْلُمْؤِمُنونَ عليهم الصالة والسالم جميعا احد أركان اإليمان قال تعالى : (          والرسل 

   .288) البقرة / ال نـَُفرُِّق بـَْيَن َأَحٍد ِمْن ُرُسِلهِ             وَُكتُِبِه َوُرُسِلِه

جاء اإلسالم مكمال ومصححا ومجددا للرساالت السماوية السابقة فصحح ما لحق برساالتهم من تحريف وتبديل وتغيير فهو لم *       
( وما خلقت الجن بدين جديد وإنما ردها إلى أصلها الذي هو الدعوة إلى توحيد هللا تعالى وإفراده بالعبودية , قال تعالى :            يأت 

56اريات / الذليعبدون).         واإلنس إال 
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مف-أ//44     m, كالحريةكبشر ,كبشر
في الكرامة  في الكرامة       والح

نمن ذكر حقين آخرينذكر حقين آخرين  ب-

exإنإن للف:ي والفكري والفكرة الرأحرية الرأ /eمجتمع , فقد قالمة للمجتمع , فقد قال عمر
 النصيحة , لكفي شأن النصيحة , لكن  د

 حرية الرأي أو باسم حرية الرأي أو حرية
ال  يتدبرون  } { أفال  يتدبرون  } . محم

  ذلك 
....................................

 على  نفسه ن  يأمن على  نفسه , فال ي
بالحق .ه  إال بالحق .

ماعة  , وهو ضدرد والجماعة  , وهو ضد ال
وقال صوقال صلى هللا2082بقرة / 

) . رواهبوائقهبوائقهجارهجاره يأمن 
لتامة .راحة التامة .

تجارة أو طلب صلح أولة أو تجارة أو طلب صلح أو
............أمنه ووطنه". إلى مأمنه ووطنه".

نن 1 ....

عليهم الصع األنبياء عليهم الصالة وال

والتصديق باألنبياء  والتصديق باألنبياء 
هههتتِِهِه تتتككََ ََ كالئِِ الَم م َو هههاللاللَّهِه ا ِب َن آمَن ٌّلٌّ ُ

م
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وأخوة أتباعهم الن ميراث األنبياء كله انتهى إلى اإلسالم خاتمة الرساالت السماوية  يؤكد اإلسالم أخوة األنبياء وتوحد منهجهم ,*      
)ُ َوُمَبشِّراً بَِرُسوٍل َيأْتِي ِمن َبْعِدي اْسُمُه أَْحَمد( :بشر عيسى عليه السالم بخاتم األنبياء محمد صلى هللا عليه وسلم قال تعالى           وقد 

الصف/6      5/ استخراج من اآليتين السابقتين حكمين وفائدتين :

الحكمين : 1/ وجوب طاعة هللا تعالى وطاعة رسوله صلى هللا عليه وسلم في أوامره ونواهيه........................................... 0.5 
ن

            2/ وجوب إعمال العقل بالتدبر والتفكر في عظمة خلق هللا. .................................................................... 0.5 
ن

الفائدتين : 1/ الدعوة إلى طاعة هللا ورسوله ألنه السبيل الوحيد لدخول الجنة. ........................................................... 0.5 
ن

ن 0.5..... ................................................. اء دون تفكير وتمحيص.ضرورة اجتناب التقليد األعمى لآلب /2            

 

الجزء الثاني: (08 نقاط)

َها َيا( قال تعالى َالةِ  ُنوِديَ  إَِذا الَِّذيَن آَمُنوا أَيُّ ِ  ِذْكرِ  َفاْسَعْوا إِلَىٰ  اْلُجُمَعةِ  َيْومِ  ِمنْ  لِلصَّ لُِكمْ  َوَذُروا اْلَبْيعَ  هللاَّ َتْعلَُموَن  ُكْنُتمْ  إِنْ  لَُكمْ  َخْيرٌ  َذٰ
                                    9)الجمعة/

ن 1... ............................. :ال الجدولكمإ -.  عقد الزواج وقت الجمعة , ويقاس عليه تحريم  البيعلقد دل النص على تحريم  /1

 األصل الفرع الحكم العلة
 البيع عقد الزواج حرام تضييع الجمعة

قاس مجتهد الماريخوانا (نوع من المخدرات) على المخدرات , فأخذ حكما بتحريم الماريخوانا . /2 

ألنه قاس فرع على فرع , ولكي يصح هذا القياس يجب أن يقيس الفرع على األصل وهو الخمر الذي ورد  ,يصح هذا القياس  ال -       
 1.. .................................................................................................................... تحريمه بالنص.             

ن

لمشروعة النتقال المال الهبة والميراث.من الطرق ا /3  

 5.0.. ............................................................................................... الهبة مستحبة شرعا. حكم الهبة : -أ       
 ن

 ن 1 ...........................................................  ).قوله تعالى : ( لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون  من القران :  دليلها :

 ن 1.. ........................................................................ قوله قلى هللا عليه وسلم : ( تهادوا تحابوا ) من السنة :          

 ن 2.. .......................................................................................................... الحقوق المتعلقة بالتركة : -ب   

 * تقسيم اإلرث    * قضاء الديون      * تنفيذ الوصايا    * مؤن التجهيز      * الحقوق العينية          

 ن 1.5. ................................................................................................................... موانع اإلرث :  -ج      
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انوُنوا الَالةِ وُنوِديوِدَيَإِذَذَ الالالصلِلصََّّ ِمنََّّ
                 

جمعة , ويقاس ت الجمعة , ويقاس عليه تح

مخدرات , فأخذ حى المخدرات , فأخذ حكماnnn.ononononد الزواجعقد الزواجcnالفالفرع
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