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  الفرض االول في الثالثي االول   

 ن12اجلزء االول :
ًئا َوال َيْسرِْقَن َوال يـَْزِنَنيAَ أَيـَُّها " قال تعاىل  َوال يـَْقتـُْلَن أَْوالَدُهنَّ النَِّيبُّ ِإَذا َجاَءَك اْلُمْؤِمَناُت يـَُباِيْعَنَك َعَلى َأن ّال ُيْشرِْكَن K0َِِّ َشيـْ

Aَ" 12" َمْعُروٍف فـََباِيْعُهنَّ َواْستَـْغِفْر َهلُنَّ اKََّ ِإنَّ اKََّ َغُفوٌر رَِّحيمٌ َوال َ�ِْتَني بِبـُْهَتاٍن يـَْفَرتِيَنُه َبْنيَ أَْيِديِهنَّ َوأَْرُجِلِهنَّ َوال يـَْعِصيَنَك ِيف 
ُ َعَلْيِهْم َقْد يَِئُسوا ِمَن اآلِخَرِة َكَما يَِئَس اْلُكفَّ  َّKسورة " 13"اُر ِمْن َأْصَحاِب اْلُقُبورِ أَيـَُّها الَِّذيَن آَمُنوا ال تـَتَـَولَّْوا قـَْوًما َغِضَب ا

 املمتحنة 

 املطلوب:
 ن2................تضمنت  اآليتني  اسلوبني من اساليب القران يف تثبيت العقيدة ، مسهما  مبينا اثرمها على املسلم .................................. -1
 ن2و من حيث العدم ....................................... الوجود حيث من حفظه وبني صنفه؟  الشريعة؟ مقاصد من مقصد اآلAت من استخلص -2
 ن3اىل جمموعة من اجلرائم ، صنف كل جرمية حسب عقوبتها..................................................................... اآليتني  اشارت -2
ن3قسما من اقسام التوحيد مسه مث عرفه مبينا اثره على الفرد من خالل األية ....................................................... اآليتني تضمنت   -3
 ن2........استخرج من النص  حكمني و فائدتني .............................................................................................-4
 ن8جلزء الثاين ا

 ]66ومسايرته للّزمان واملكان.[الكتاب املدرسي ص:  يُعترب الّتشريع 0ملصلحة املرسلة شاهدا على مرونة اإلسالم
 املطلوب :

 .من خالل الّسند أجب على ما يلي:1-1
 ن2......................................يكون الّتشريع 0ملصلحة املرسلة وغريها من املصادر شاهدا على مرونة اإلسالم؟...................... أ)كيف

 ن2.5...................................مثل هلذ املصدر  مبثالني ..................................... مثب)ما هي شروط الّتشريع 0ملصلحة املرسلة  
 ن1.5................................ممّا يدّل على أمهّية العقل. بني امهيته............-ا.املصلحة املرسلة من املصادر العقلية يف الّشريعة اإلسالمية؛ 2
 ن2...............................................................................بّني يف ضوء ما درسته دور العقل يف متحيص املورو½ت واألفكار.-ب
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اليب القران يفني من اساليب القران يف تثبيت
صنفه؟  الشريعة؟الشريعة؟دمقاصد

نف كل جرميةم ، صنف كل جرمية حسب
مث عرفه مبينا اثرهمسه مث عرفه مبينا اثره على الف

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

ن واملكان.[الكتاب املدمان واملكان.[الكتاب املد ّم للز
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سلم 
التنقيط

 2ع3ع و 1ع3للفرض االول في الثالثي االول قسم االجابة النموذجية 

ن4  ن0.5م التاسي ¾ن  اثرها : االقتداء و 0.5رسم الصورة احملببة للمؤمننني  االسلوبني : -1- 
 ن0.5ن االثر : توبة املذنبون / اخذ العرب 0.5رسم الصورة ملنفرة للكافرين  

وشرع للمحافظة عليه القتال و¥ى ن0.5 شرع إلجياده اإلميان والعبادات ن 0.5ن نوعه مقصد ضرووري 0.5 * الدين: -املقصد مع التصنيف  2 2
 ن0.5عن البدع.
 ع إلجيادها الزواج وشرع حلفظها القصاص.شر   نوعه مقصد ضرووري* النفس: 
 شرع إلجياده العلم والتفكر و حلفظه حترمي اخلمر. نوعه مقصد ضرووري    * العقل:

 شرع إلجياده الزواج وشرع حلفظه حد الز2 والقذف.     ضرووري مقصد نوعه : * العرض" النسل":
 مالحظة اجابة واحدةكفي للتلميذ  ت

ن3  ن0.5ن التصنيف جرائم احلدود 0.5الز2 و السرقة  التصنيف جلرائم مع  -3  
 ن0.5ن التصنيف القصاص 0.5القتل 

 ن0.5ن  التصنيف. التعزير 0.5البهتان "الكذب " العصيان 
.ن 1:افراد هللا 0لعبادة  عريفهت 0.5: توحيد االلوهية  نوع  التوحيد-4 

كذب عدم  ال و تل والز2لشرك والقعد عن ايه سلم على البليع املؤمنات الرسول صلى هللا عو البعد عن االحنراف : لقد 0 هو االستقامة الثرا
 فكانت مضامني تلك البيعة دليال على استقامتهن و بعدهن عن االحنراف فقوي اميا¥ن

 جواز استغفار النيب للصحابة  – القتل حترمي -حترمي الز2 *–حترمي الشرك  حكمني  من االية-5 
 فائدتني  من االية  

 
 اجلزء الثاين "  

 ودور فيها كالقياس  دية للعقلدر اجتهاتعدد مصادر التشريع بني مصادر تعتمد على النصوص الشرعية  القران و السنة النبوية و بني مصا-1
 حيدث وضع جديد ، حبيث ال ئمة مع كلاملالو ر املصاحل املرسلة و االمجاع جعلت التشريع االسالمي يكون قادرا قادراً علي التكيف ومواجهة التطو 

 مصاحلهم.ت الناس و وحاجا جديد إال ولإلسالم فيه حكم ، إما 0لنص ، وإما 0الجتهاد ، وبذا فهو ال يضيق 0لوقائع املستجدة
أن تكون مصلحة ن/0.5 .ليست شخصيةو تكون مصلحة عامة  أنن/0.5.أن تكون مالئمة ملقاصد الشرع، دون خمالفة لدليل قطعياشرتط القائلون ¾ا ما يلي: -2

 تن0.5.حقيقية ال ومهية 0ن يتحقق من العمل ¾ا جلب نفع أو دفع ضر
 ن0.5ن/وضع قوانني خاصة 0ملرور 0.5مثالني :الزامية وثيقة عقد الزواج 

 .التكليف العقل مناط (عماد)ن /0.5عن طريق االجتهاد.لدين 0 قعوصل قضاA الوا أداةن/0.5.لفهم والتمييزوا لإلدراك وسيلة امهية العقل يف القران :-3
  دور العقل يف متحيص االفكار و املور½ت -4
ن متحيص املنظومة الفكرية م ن/0.5ن اجلهل و  اخلرافات  و الظن و اتباع اهلوىمتنقية الفكر -ن/0.5رير العقل من اجلمود و التقلي االعمى و التعصب 0لراي حت -

 ن0.5الفكر الدخيل الوافد عليها من الغرب من  خالل الفلسلفات و التصورAت املادية و االحلادية املناقضة لالسالم 
 

 

  الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبيةة

   وزارة التربية الوطنيةة
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s.5.عن البدعن البدع
نوعهنوعه مقص* النفس: * النفس: 
نوعه مقصنوعه مقصد ضرلعقل:* العقل:

مقصنوعهنوعه : النسل":عرض" النسل":
واحدةكفي للتلميجابة واحدةكفي للتلميذ  ت

s
55ز2 و السرالز2 و السرقة فالتصنيف x

نن0.50.5صاص  القصاص 
  التصنيف. التعن  التصنيف. التعزير 0.5
ex

يع املؤمنات الريع املؤمنات الرسولد 0 : لقد m0:افراد هللا:افراد هللا 0لعباتتعريعريفهتت
 بعدهن عن اتهن و بعدهن عن االحنراف
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