اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية الشعبية
مديرية الرتبية لوسط اجلزائر

اثنوية توفيق بوعتورة

االمتحان التجرييب

 3417 /3416ىـ

املستوى  :السنة الثالثة 'مجيع الشعب '

 1036 / 1035م

اختبار مادة :العلوم اإلسالمية
الجزء األول 34 [ :نقطة]

اخرت أحد املوضوعني

املدة :ساعتان ونصف.

الوىضىع األول

قـــال هللا تـعالى :

[اإلسراء ]00/

املطلوب:
 )1أشارت اآلٌة إلى وسٌلة من وسائل تثبٌت العمٌدة ،استخرجها ثم اشرحها .
كرم هللا تعالى اإلنسان بالعمل  ،بٌّن ذلن من خالل ما درست.
ّ )2
 )3من الحموق التً شرعها االسالم لتحفظ كرامة اإلنسان "حك التعلٌم".
أ -اشرحه مستدال على ما تمول.
ب -العمل وسٌلة للحفاظ على العمل  ،وضّح ذلن.
عرف اإلٌمان و بٌن أثره فً مكافحة الجرٌمة و االنحراف.
ت -العلم طرٌك موصل لإلٌمان ّ ،
 )4فً اآلٌة إشارة إلى رابطة من الروابط االجتماعٌة  ،استخرجها مع الشرح.
 )5استخرج من اآلٌة ثالث فوائد.
الجزء الثاني 60 [ :نقاط]

ُّعما َن بْن ب ِش ٍري ر ِ
ض َي ه
ت
اَّللُ َع ْنـ ُه َما يَـ ُق ُ
َع ْن َع ِام ٍر قَ َ
ول ((:أَ ْعطَ ِاِن أَِِب َع ِطيهةً فَـ َقالَ ْ
ال ََِ :س ْع ُ
ت النـ ْ َ َ َ َ
.....................فَاتهـ ُقوا ه ِ
[رواه البخاري]
ال فَـ َر َج َع فَـ َر هد َع ِطيهـتَوُ ))
ني أ َْوالَ ِد ُك ْم قَ َ
اَّلل وا ْعدلُوا بَـ ْ َ
عرفها.
 )1أرشد الحدٌث الى مشروعٌة الهبة ّ ،
 )2فً تشرٌع الهبة لالبناء تحمٌك لمٌم اسرٌة،أذكرها مع الشرح.
 )3الحدٌث أنموذج نبوي فً حسن تربٌة األبناء ،بٌّن ذلن.
صـفـحة 2/1

الوىضىع الثاني
الجزء األول 34 [ :نقطة]
قـــال هللا تـعالى :

[البقرة ]181/

املطلوب:
عرفه.
 )1فً اآلٌة داللة على اهتمام المرآن بالصحة ،بٌّن النوع الذي أرشدت إلٌه ث ّم ّ
 )2استخرج من اآلٌة المظاهر التً تحمك هذه الصحة مع الشرح.
 )3فً تشرٌع الصوم تحمٌك لكثٌر من المٌم  ،أذكر ثالثا منها مبٌّنا نوعها ثم اشرح واحدة منها.
ضح ذلن.
 )4الصوم عبادة تمً من الجرائم و االنحراف ،و ّ
 )5استخرج من اآلٌة أربع فوائد.
الجزء الثاني 60 [ :نقاط]
ّ
هاس..........أال ٗإُ مو شًء ٍِ أٍش
قال رسىل هللا – صلى هللا عليه و سلن  -في خطبة الىداع ":أيُّها الن ُ
ّ
اىجإيٍح ذذد قذًٍ ٍ٘ػ٘ع ّ
رؤوس
..........وإن ربـا الجاهلٌة موضوع ،و ولكن لَكم
وإن دماء الجاهلٌة موضوعة
ُ
أموالِكم ،ال تظلِمو َن وال تُظلَمو َن قضى ه
اَّللُ أنهوُ ال ًرب"..
 )1تٍْد اىخطثح ذذشٌٌ اىشتا  ،ػشفٔ ىغح ٗ اططالدا ثٌ اعرذه ٍِ اىقشآُ ػيى ذذشٌَٔ.
 )2أرمش اىذنَح ٍِ ذذشٌَٔ.
 )3أعقؾ اإلعالً دٍاء اىجإيٍح ٗ ششع ػق٘تح تذٌيح ػْٖا.
أ -ػشفٖا ىغح ٗ اططالدا .
ب -فً ذششٌغ ٕزٓ اىؼق٘تح دفاظ ػيى "دق اىذٍاج "ٗ ،ػخ رىل.

أساتذة املادة يمتنون لمك التوفيق و النجاح
صـفـحة 2/2

اىرظذٍخ اىَْ٘رجً ىيثناى٘سٌا اىرجشٌثً ىَادج اىؼيً٘ اإلعالٍٍح2016
الوىضىع األول
اىؼالٍح
ػْاطش اإلجاتح
اىجضء األٗه
اىرزمٍش تقذسج هللا /إثاسج اى٘جذاُ  /إثاسج ػقو
اىششح
ٗ..1عائو ذثثٍد
اىؼقٍذج
.2ذنشٌٌ هللا
ىإلّغاُ تاىؼقو

.3

ٍجضأج

ماٍيح

0.5
1.5
1
0.5

 منشأ الفكر و أداة اإلدران و الفهم ووسٌلة التدبر  ،به ٌمٌز اإلنسان
بٌن الخٌر والشر والنافع والضار.
 أداة التجدٌد و االجتهاد بما ٌملن من طالات إدراكٌة تموم بدور مهم فً
استنباط األحكام و تجدٌدها .
 العمل مناط التكلٌف  ،فال تكلٌف على المجنون و الصبً.

0.5

1.5

0.5

أ -ششح دق اىرؼيٌٍ :لإلنسان حك التعلم حتى ال ٌعٌش جاهال أمٌا وٌكفً فً
الداللة علٌه أن أول كلمات المرآن أمرت بالعلم لال تعالى " :الرأ بسم ربن "

1.5

[ العلك .] 01/

ب-

اىؼيٌ ٌذفع اىؼقو فٖ٘:






6.5

ٌبعد صاحبه عن اتباع الخرافة والهوى .
ٌحفظه من االنحراف الفكري و الغلو.
ٌحارب الجهل بكل صوره.
ٌجنبه التملٌد األعمى.

1.5

1.5

خ -هفهىم اإليواى :اىرظذٌق اىجاصً تاهلل ٍٗالئنرٔ ٗمرثٔ ٗسعئ ٗاىًٍ٘ اَخش
ٗتاىقؼاء ٗاىقذسخٍشٓ ٗششٓ.

أثر اإليواى في هكافحة االنحراف والجريوة:





.4اىشاتطح
االجرَاػٍح

 -5اىف٘ائذ

ٌقظذ تاإلٌَاُ ذيل اىق٘ج اىذاخيٍح اىرً ذجؼو اإلّغاُ ٌثرؼذ ػِ مو ٍا ٌُغؼة هللا
ذؼاىى ،فنيَا ق٘ي اإلٌَاُ ميَا اترؼذ طادثٔ ػِ االّذشاف ٗاإلجشاً .فَِ ماُ
تشتٔ أػشف ماُ ٍْٔ أخ٘ف .
اىَؤٍِ ٌذسك ػاقثح اىجشٌَح فٍثرؼذ ػِ مو ٍا ٌغؼة هللا قذس اىَغرطاع.
ق٘ج ػاطَح ذشتً اىَؤٍِ ػيى اعرشؼاس ٍشاقثح هللا ٗاالعرؼذاد ىيقائٔ ًٌ٘ اىذغاب.
اإلٌَاُ تاىقؼاء ٗ اىقذس ٌجؼو اىَغيٌ ٌطيق ؽاقرٔ ٍٗ٘إثٔ فٍْذفغ إىى اىثْاء
ٗاىرؼٍَش ٗال ٌْشغو تاالّذشاف ٗ اإلجشاً.

رابطة اإلنسانٌة
موجودة عند أي إنسان تجاه جمٌع الناس باعتبار أنهم من آدم وبموجبها
ٌتعامل البشر مع بعضهم على أساس االحترام .
و هً الرابطة التً تجمع بٌن الناس جمٌعا باعتبار أنهم كلهم آلدم ،و بموجبها
ٌحترم بعضهم بعضا ،فٌتعارفون و ٌتعاونون...
 -1اإلّغاُ ٍنشً ػْذ هللا تغغ اىْظش ػِ جْغٔ ٗ دٌْٔ ٗ ىّ٘ٔ.
 -2اىنُ٘ ٗ ٍا فٍٔ ٍغخش ىإلّغاُ.
 -3ذفؼٍو اإلّغاُ ػيى مثٍش ٍِ اىَخي٘قاخ.

2

0.5
1.5

1

1
1
1

3

اىجضء اىثاًّ
 .1ذؼشٌف
اىشتا

دىٍو اىرذشٌٌ

اىَ٘ػ٘ع اىثاًّ

 : )1لغة :الفضل والزيادة والنمو.
اصطالحا:

0.5
2.5
1

الزيادة في أحد البد لين المتجانسين من غير أن تُقابل ىذه الزيادة بعوض.
 :آيات كثيرة منيا قول هللا تعالى:

( ي ُّ ِ
ِ
ِ َّ
هللا َو َذ ُروا َم َابِقي ِم َن ِّ
ين) البقرة 872
الرَبا ْ
إن ُك ْنتُ ْم ُمؤ ِمن َ
اأي َيا الذ َ
َ
آمُنوا اتُقوا َ
ين َ
َ

 .2احلكمة من حترمي  الربا منشأ العداوة و البغضاء بين الناس لما فيو من استغالل لحاجتيم.

الرب

 يوسع اليوة بين األغنياء والفقراء( يولد الطبقية االجتماعية)


يؤدي إلى مشاكل اقتصادية وخيمة.

1

0.5
0.5

1

 الربا أكل ألموال الناس بالباطل.
 ىو وسيمة من وسائل االستعمار الحديث.

يذكر التلميذ على االقل اثرين
قظاص ذؼشٌفٔ ىغح ٍِ :اىقض ٕٗ٘ ذرثغ األثش ٗ اىشًء .
أ -ذؼشٌف اى 
اططالدا :أ ُ ٌفؼو تاىجاًّ ٍثو ٍا فؼو تاىَجًْ ػئٍ ٌٗجة فً اىقرو ٗ اىجشح
اىؼَذ
ب -الحك فً الحٌاة
وهو أول وألدس حك لإلنسان فً اإلسالم ،فال ٌحك ألحد التجاوز أو االعتداء
على حك غٌره فً الحٌاة " وال تمتلوا النفس التً حرم هللا إال بالحك " [ األنعام
 ] 151 /كما حرم اإلسالم على اإلنسان االنتحار لموله تعالىَ ) :وَال تَـ ْقتُـلُوا
أَنْـ ُف َس ُك ْم).
ولد شرع هللا المصاص لحفظ الحٌاة لال تعالى ":ولكم فً القصاص حٌاة " أي
بقاء وذلك أن القاصد للقتل إذا علم أنه إذا قتل ٌقتل ٌمتنع عن القتل فٌكون فٌه
حفاظ لحٌاته و حٌاة غٌره ،فهذه العقوبة رادعة للمجرم ،زاجرة لغٌره ،وبذلن
ٌحفظ هذا الحك.

0.5
1
2.5
1

الوىضىع الثاني
اىجضء االٗه
اىظذح اىجغٍَح
ّ٘ -1ع اىظذح

ػْاطش االجاتح

ًٕ أُ ٌؼٍش اإلّغاُ عيٍَا ٍؼافى فً تذّٔ ،غٍش ٍشٌغ ٗال ٌؼاًّ
ٍِ أي ػإح ٍِ اىؼإاخ.

ذؼشٌفٖا
-2
اىَظإش

ٍجضأج
0.5
1

.أ -الوقاية من األمراض :وهً اإلجراءات و االحتٌاطات
التً ٌتخذها اإلنسان لحفظ صحته من اإلصابة باألمراض ،و
من توجٌهات اإلسالم الصحٌة و الولائٌة تشرٌع الصوم،
لال رسول هللا صلى هللا علٌه و سلم " :صوموا تص ّحوا"
ب -اإلعفاء من بعض الفروض والواجبات :إرٌ اإلعالً
تؼذً ذؼشٌغ طذح اىجغٌ إىى ٍا ٌُؼؼفٖا  ،فقذ أعقؾ فً
ظشٗف خاطح اىفشٗع أٗ خفؼٖا،مئتادح اإلفطاس فً
سٍؼاُ ىيَغافشٗاىَشٌغ ٗ اىذاٍو ٗ اىَشػغ..

-3
اىقٌٍ ًٕ:

القيمة

نوعيا

الصبر

فردية

اإلحسان

فردية

التكافل االجتماعي

اجتماعية

اىؼالٍح
ماٍيح
1.5

1.5
3

1.5

3
4
1

ششح قٍَح ٗادذج

الشرح
1.5

-4

 أثر الصيام في هكافحة االنحراف والجريوة:




 -5اىف٘ائذ ٗ
األدناً

الصٌام حصن ووقاٌة للنفس من الوقوع فً الفواحش والزنا ٗ ،قذ ّظخ
اىشع٘ه طيى هللا ػئٍ ٗ عيٌ اىشثاب تاىظٍاً إرا ىٌ ٌغرطٍؼ٘ا اىضٗاج.
ٌؼَِ اعرقاٍح اىغي٘ك ٕٗ٘ أثش ىيؼثادج اىظذٍذح.
اىظٍاً ٌذسب ػيى اىرذنٌ فً اىْفظ ٗ اىظثش.
اىظٍاً ٌٖزب اىْفظ ٗ ٌظُ٘ اىيغاُ ػِ اىغة ٗ اىشفث......

3×0.5

4×1







شهر رمضان شهر مبارن بنزول المرآن فٌه.
وجوب صٌام رمضان على المكلفٌن.
جواز اإلفطار للمرٌض و للمسافر.
وجوب المضاء على من أفطر بعذر.
رخصة اإلفطار دلٌل على ٌسر الشرٌعة .
وجوب شكر هللا تعالى على نعمه.

4

اىجضء اىثاًّ
 -1ذؼشٌف اىٖثح

 -2اىقٌٍ

اىَ٘ػ٘ع األٗه
ىغح :اىؼطٍح
 ػقذ ٌفٍذ ّقو اىَينٍح تغٍش ػ٘ع اترغاء اىر٘دد.
 أٗ ذَيٍل شخض ٍاىٔ َخش ى٘جٔ اىَٕ٘٘ب ىٔ.
 أٗ ػقذ ذَيٍل تال ػ٘ع اترغاء اىر٘دد.
 اىَ٘دج ٗ اىشدَح .
اىششح :من المشاعر النبٌلة التً أودعها هللا فً للبً الوالدٌن:
و الرفك باألبناء و هو شعور له أثر كبٌر علٌهم ،فمد
الرحمة
نص الحدٌث ّ
أن لآلباء الحك فً أن ٌعطوا أوالدهم بعض أموالهم
فً حٌاتهم هبة ورحمة بهم وتوددا إلٌهم مما ٌشعرهم بالسعادة و
الطمأنٌنة شرٌطة أن تكون لسائر األوالد دون تخصٌصها للبعض.
 اىرنافو األعشي.
اىششحٌ :كون بٌن أفراد األسرة سواء أكان هذا التكافل مادٌا على
أعباء و تكالٌف األسرة أو معنوٌا عند حاجة أحد األفراد لذلن.
و الهبة من الوسائل التً تحمّك هذا التكافل .

 -3األَّ٘رج اىْث٘ي
ذَثو فً:






إػطاء اىٖذاٌا ٌشؼش األتْاء تاىشدَح ٗ اىَ٘دج.
اىؼذه تٌٍْٖ ٕ٘ أدغِ دسط ذطثٍقً ىرشتٍرٌٖ.
اىشج٘ع إىى اىذق ٗ االػرشاف تاىخطأ.
ذطثٍق ششع هللا ٗ االٍرثاه ألٗاٍشٓ.
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0.5
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0.5
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3×0.5
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