
 

 

 2016/2017السنة الدراسية:           ثانوية:.                                                                    

 11/5/2017الـتاريـخ:                   ثانوي.                                                                   ثانيةالمستوى:ال

 ســاعــة. 1المـدة: )                 .              لغات أجنبية آداب وفلسفة –واقتصاد تسيير الشعبة:  

 الفرض  األخير في الثالثي الثالث في مادة العلوم االسالمية  

 ن.(14)                                                                                                   الجزء األول :  -
َلُهمْااِإنَّااَوِإيَّاُكمْاانَ ْرزُقُ ُهمْااََنْنُااِإْمََلق ااَخْشَيةَااَأْوَلدَُكمْااتَ ْقتُ ُلوااَوَلا »قال تعالى- اَكانَاااِإنَّهُااالزِّنَااتَ ْقَربُوااَوَلاا(31)اَكِبريًاااِخْطًئااَكانَاااقَ ت ْ

اِفااُيْسِرفْااُسْلطَانًااَفََلااِلَولِيِّهِااَجَعْلَناافَ َقدْااَمْظُلوًمااقُِتلَااَوَمنْاابِاْلَْقِّااِإلَّاااللَّهُااَحرَّمَااالَِّتااالن َّْفسَااتَ ْقتُ ُلوااَوَلاا(32)اَسِبيًَلااَوَساءَاافَاِحَشةًا
ُلغَااَحّتَّااَأْحَسنُااِهيَاابِالَِّتااِإلَّاااْلَيِتيمِااَمالَااتَ ْقَربُوااَوَلاا(33)اَمْنُصورًااَكانَاااِإنَّهُاااْلَقْتلِا هُاايَ ب ْ اَمْسُئوًلااَكانَااااْلَعْهدَااِإنَّااْوُفواابِاْلَعْهدِاَوأَااَأُشدَّ
اِعْل  م ااِبهِااَلكَاالَْيسَااَمااتَ ْقفُااَوَلاا(35)تَْأِويًَلااَوَأْحَسنُااَخي ْر ااَذِلكَاااْلُمْسَتِقيمِاابِاْلِقْسطَاسِااَوزِنُوااِكْلُتمْاااِإَذاااْلَكْيلَااَوَأْوُفواا(34)

لُ غَااَوَلنْاااْْلَْرضَااََتْرِقَااَلنْااِإنَّكَااَمَرًحاااْْلَْرضِااِفااََتْشِااَوَلا(ا36)اَمْسُئوًلااَعْنهُااَكانَاااأُولَِئكَااُكل اااَواْلُفَؤادَااَواْلَبَصرَااالسَّْمعَااِإنَّا اتَ ب ْ
 (.38-31)ســورة اإلســراء                      «.(38)اَمْكُروًهااَربِّكَااِعْندَااَسيُِّئهُااَكانَاااَذِلكَااُكل ا(اا37)اطُوًلاااْْلَِبالَا

 التعليمة: -
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سلم 

 التنقيط
 الجابةاالنموذجيةاللفرضااْلخرياملادةاالعلوماالسَلميةاأقساماالسنةاالثانيةا

ن11  اشتملت اآلية على  مجموعة المقاصد اإلسالمية استخرج كل مقصد بامثلته مع شرحها وفق األية ثم بين محل الحكم من االية -1 

االشاهدامنااآليةااشرحهاوفقااآليةااملقصدالسَلميا
امقصداضروري

ان1
حافظااهللاعزوجلاعلىااكليةاالنفسابتحرميهاالقتلاواتشريعاالقصاصا

ان1
ابِاْلَْقِّاَوَلاتَ ْقتُ ُلواا" ان0.5ا"الن َّْفَساالَِّتاَحرََّمااللَُّهاِإلَّ

ان0.5".َفاِحَشًةاَوَساَءاَسِبيًَلااَوَلاتَ ْقَربُوااالزِّنَااِإنَُّهاَكانَا"ان1اعزوجلاعلىاكليةاالنسلاواذالكابتحرميهاالزنااهللظااحاف
ُلَغاَأُشدَّهُاَلا"َاان1اهللاعوجلاعلىاكليةااملالاواذالكابتحرميااكلامالااليتيمااظحاف ايَ ب ْ ابِالَِّتاِهَياَأْحَسُناَحّتَّ ان0.5"اتَ ْقَربُوااَماَلااْلَيِتيِماِإلَّ

امقصداحتسيين
ان1

أُولَِئَكاِإنَّاالسَّْمَعاَواْلَبَصَراَواْلُفَؤاَداُكل ااَلاتَ ْقُفاَماالَْيَساَلَكاِبِهاِعْل  م ا"َاوان1دعاااهللاالهاعزوجلااانبيهااجتناباالقولابَلاعلماواالظن
ان0.5ل"َمْسُئواَكاَناَعْنُها

لُ غَا"ان1 هنىااهللاعبادهاعناالتجرباوالتبخرتافااملشية اْْلَِباَلااوالاََتِْشاِفااْْلَْرِضاَمَرًحااِإنََّكاَلْناََتْرَِقااْْلَْرَضاَوَلْناتَ ب ْ
ان0.5"طُوًلا

اَوَأْحَسُناوا"ان1واعدماالبخساواالتطفيفااوجبااهللاعزوجلاالعدلافاامليزانا ر  َأْوُفواااْلَكْيَلاِإَذااِكْلُتْماَوزِنُوااِباْلِقْسطَاِسااْلُمْسَتِقيِماَذِلَكاَخي ْ
ان05"تَْأِويًَلا

 

ن3  حل الشاهداستخرج من اآلية حكًما وضعيا ثم اشرحه وفق اآلية   مع بيان -1 

اْلكما
االوضعيا

االشاهدااالشرح

لعزميةا
ان1

َلُهْماَكاَناِخْطًئااَكِبريًاان1قتلاالنفسااحرمااهللاعزواجلاقتلاالولداو اََنُْنانَ ْرزُقُ ُهْماَوِإيَّاُكْماِإنَّاقَ ت ْ ان1َوَلاتَ ْقتُ ُلوااَأْوَلدَُكْماَخْشَيَةاِإْمََلق 
ابِاْلَْقِّاان1حرمااهللااعزوجلاقتلاالنفس ان1َوَلاتَ ْقتُ ُلوااالن َّْفَساالَِّتاَحرََّمااللَُّهاِإلَّ

ان1َفاِحَشًةاَوَساَءاَسِبيًَلااَوَلاتَ ْقَربُوااالزِّنَااِإنَُّهاَكانَاان1الزنااحرمااهللاعزوجل
دعاااهللاالهاعزوجلااانبيهااجتناباالقولابَلاعلما

ان1واالظن
ان1وًلاِإنَّاالسَّْمَعاَواْلَبَصَراَواْلُفَؤاَداُكل اأُولَِئَكاَكاَناَعْنُهاَمْسئُاا(اَوَلاتَ ْقُفاَماالَْيَساَلَكاِبِهاِعْل  م ا

لُ غَاان1 هنىااهللاعبادهاعناالتجرباوالتبخرتافااملشية ان1ااْْلَِباَلاطُوًلااَوَلاََتِْشاِفااْْلَْرِضاَمَرًحااِإنََّكاَلْناََتْرَِقااْْلَْرَضاَوَلْناتَ ب ْ
اوجبااهللاعزوجلاالعدلافاامليزاناواعدماالبخسا

ان1واالتطفيفا
اَوَأْحَسُناتَْأِويًَلاَوَأْوُفواااْلَكْيَلاِإَذااِكْلُتمْا ر  ان1ااَوزِنُوااِباْلِقْسطَاِسااْلُمْسَتِقيِماَذِلَكاَخي ْ

 مالحظة مهمة : يكتفتي التلميذ بمثال واحد فقط 

ن3 اتيسريينالعبادةاالصوماامعاالدليل./-3   ان3.................. مِشلتاالشريعةاالكثريامنامظاهراالتيسريافاجمالاالعبادات.بّين
 ن1:ا"اليسامناالرباالصيامافاالسفرا"اأخرجهاأمحدا.ااصلىااهللاعليهاواسلمالقولهاا:ان0.5طارافاالسفراإلف-1
 ن1اا184لقولهاتعاىل:"اوامناكانامريضااأواعلىاسفرافعدةامناأياماأخر"البقرةاا:ن0.5التخفيفاعنااملريضا-2
ان1ااا.ا184هافديهاطعامامسكّيا"االبقرةالقولهاتعاىلا:"اواعلىاالذينايطيقونااالتخفيفاعناالشيخاالكبري:-3ا

ن3 ان3استخرجاثَلثافوائدامناالية...................................................................................-4 
 ن1احترمياقتلاالنفسابغرياحقا -
 ن1حترميااهللاالزناا -
 ن1يااهللاالقولابَلاعلماهن -
 ن1وجوباالعدلافاامليزانا -
ان1يااهللاعناالتكرباهن -

 زنا 
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