
 

 

 

 م0201/0200: السنة الدراسية                        -مجيع الشعب  -الثالثة ثانوي  : املستوى      

 هدية العزاوي: الأس تاذة                     ساعة: املدة                          م 0200/ 02/20: التاريخ         

 يف ماّدة العلوم الّشرعّية ثانيالفرض ال

 (نقطة 14) :اجلزء الأول 

 

 

 

 . ثالثة جرامئ خطرية من يف احلديث   حّذر النيب  .أأ  

ما معىن اجلرمية؟ وما يه هذه اجلرامئ الثالث املذكورة يف احلديث؟ -1
. (ن0.2)

 

ق بيهناذكر أأمه فر وأأ عّرف لك مهنا، . بني نوع عقوبة لك جرمية؟ -0
(ن0.2)

. 

.أأذكر مقدار العقوبة يف جرمية الاعتداء عىل الأموال والأعراض وادلليل عىل ذكل من القرأ ن الكرمي -3
(ن20)

  

.ما يه خصائص العقوابت يف الاسالم؟ -4
(ن20)

 

شارة ا ىل  "َوَأْعَراَضُكْم ":قوهل  يف .ب   .الّّشيعة الاسالمية ابلّصحةاهامتم ا 

ىل أأي -1 .حة؟بنّي مفهوم هذه الّص  .؟احلديث الّصحة أأشار نواعمن أأ  نوع ا 
(ن20)

 

ليه احل ا النوع منكيف حيقق القرأ ن الكرمي هذ -0 .؟ديثالّصحة فامي أأشارت ا 
(ن21)

 

.ثالثة أأحاكم وفائدةالكرمية اس تخرج من ال ية   .ج 
(ن20)

 

 

  (نقاط 26):اجلزء الثاين  

 

 

   املطلوب 

طار ما درست؟ .1  . ما معىن الشفاعة يف ا 

 .حمكها، ودليل حمكها من الس نّة النبوية بنّي  .0

  .يئة وفق ما درستأأعط مثاال للشفاعة احلس نة وأ خر للشفاعة السّ  .3

 . أأذكر أأثرين من أ اثر الّشفاعة السيّئة .4

 .السدادو التوفيق                                                    

 

 مؤسسة تربوية معمتدة من طرف ادلوةل

Etablissement d’Enseignement 
Privée Agrée par l’Etat 

 Bordj El Kiffan: Route de la plage Eddoum Quartier Faizi طريق شاطئ ادلوم، يح فايزي     : برج الكيفان

 Heuraoua: Rue Sonacom, commune heuraouaطريق سوانكوم، بدلية هراوة    : هراوة

Tel / Fax :     023 74 51 62 / 023 74 51 64 / 0561 61 61 74 / 0560 98 99 89 :فاكس/ الهاتف   

Facebook : facebook.com/ecolealadindz/ : فايسبوك 

وئ  ۇئ  ۇئ    وئې  ې  ى  ى  ائ  ائ     ەئ  ەئٹ ٹ چ 

  58 چېئ  ىئ  ىئ  ىئ         ی   ی  ی     ېئۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئ       ېئ

 َحَراٌم َوَأْعَراَضُكْم َوَأْمَواَلُكْم ِدَماَءُكْم ِإنَّ...  »: يف خطبة جحة الوداع قال

 «...َهَذا َبَلِدُكْم ِفي َهَذا َشْهِرُكْم ِفي َهَذا َيْوِمُكْم َكُحْرَمِة َعَلْيُكْم
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 م0201/0200: السنة الدراسية                   -مجيع الشعب  -الثالثة ثانوي  : املستوى

 يف ماّدة العلوم الّشرعّية ثانيالفرض التصحيح     

 (ةنقط 14) :اجلزء الأول 

 . ثالثة جرامئ خطرية من يف احلديث   حّذر النيب  .أأ  

: يه هذه اجلرامئ الثالث املذكورة يف احلديثو   .حمظورات رشعّية زجر هللا عهنا حبّد أأو قصاص أأو تعزير يه :معىن اجلرمية -1

.القتل، الرسقة، الزان
. (ن0.2)

 

 .الرسقة، الزان ؛احلدودو القتل،؛ القصاص :يه نوع عقوبة لك جرمية -0

عقوبة مقّدرة رشعا  يه :دوداحل فتعري  .مثلام فَعل ابجملين عليه أأن يُفعل ابجلاين هو: القصاص تعريف: مهنا لك نوع فتعري -

  .حقّا هلل تعاىل جتب

  وحرمهتا يف احلدود القصاصيف احلدود، جواز الشفاعة يف حرمته العفو يف القصاص  و  جواز هو ق بيهناأأمه فر 
(ن0.2)

. 

.والأعراض وادلليل عىل ذكل من القرأ ن الكرمي مقدار العقوبة يف جرمية الاعتداء عىل الأموال -3
(ن20)

 

ٺ  ٺ  ٺ   ٹ ٹ چ  :ل هووادللي يد السارق قطع :هو الرسقةيه و جرمية الاعتداء عىل الأمواليف مقدار العقوبة  -

  .33: املائدة چٿ  

قوهل ل دليب .والرمج حىت املوت للمزتوج لغري املزتوج ئة جدلةاجلدل ماهو ؛ زاناليه و الأعراضجرمية الاعتداء عىل يف مقدار العقوبة  -

ڑ  ڑ  ک     ک   ک  ک  گ     گ   چ قوهل تعاىلدليل مثانون جدلة ب ؛والقذف  .20: النور ٿ چ ڀ  ڀ  ڀ  ٺ       ٺ    ٺ  ٺ    ٿچ  :تعاىل

 .24:النور ٿ چ گ    گ  ڳ

.الرمحة يف العقوبة ،العداةل يف العقوبة، املساواة يف العقوبة ،رشعية العقوبة: يه خصائص العقوابت يف الاسالم -4
(ن20)

 

شارة ا ىل  "َوَأْعَراَضُكْم ":قوهل  يف .ب   .الّّشيعة الاسالمية ابلّصحةاهامتم ا 

.خاليا من العاهات والأمراض العضوية احلاةل اليت يكون فهيا ال نسان حصيح البدن، يه :امفهوهم .حصة جسمية :يه الّصحة نوع -1
(ن20

 

ليه احل ا النوع منحيقق القرأ ن الكرمي هذ -0 وذكل عن طريق  :الالزتام ابلسلواكت الصحية خاللمن  ديثالّصحة فامي أأشارت ا 

.الوقاية
(ن21)

 

.ثالثة أأحاكم وفائدة .ج 
  (ن20)

مي أأو حترمي القتل، حتر .الاعتداء عىل أأموال الناسحترمي . حترمي انهتاك الأعراض  . حترمي سفك ادلماء 

  .املسلمني ماءتعظمي هللا عزوجل دلبيان .   الزان، حترمي الرسقة

  (نقاط 26):اجلزء الثاين  

سقاط بأأشخاص ذوي نفوذ بغرض  احلامك عندالتوسط  يه :يهمعىن الشفاعة  .1  .عن اجملرمد احلا 

ْن "  للمرأأة اخملزومية بن زيد ُأَساَمةُ  شفاعةمستنكرا  ملسوهيلع هللا ىلص هو قوهل ودليل حمكها من الس نّة النبوية التحرمي ،حمكها .0 َأتَْشَفُع يفي َحّدٍّ مي

، ي  متفق عليه"ُحُدودي اَّلله

  .الشفاعة يف احلدود  يئةلشفاعة السّ مثال و الشفاعة يف القصاص، الشفاعة لسرتداد حق ضائع،  لشفاعة احلس نةمثال ا .3

                                                     قويل التوفيوهللا        .ظهور الطبقية يف اجملمتع.  اسقاط العداةل وهيبة ادلوةل. أأثرين من أ اثر الّشفاعة السيّئة .4

 

 هدية العزاوي: الأس تاذة
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