ادليورية اجلزائرية ادلميلراظية اًشؼحية
2016 / 2015م
املس خوى  :اًس نة اًثاًثة 'مجيع اًشؼة '
ساغخان وهصف.
الامذحان اًخجرييب يف مادة اًؼَوم الاسالمية املدة:
اخرت أحد املوضوػني
املوضوع الول
اجلزء الول 44 [ :هلعة]
كـــال هللا ثـؼاىل
"اي أهيا اذلين أمنوا هوهوا كوامني هلل شيداء ابًلسط ول جيرمننك ش نبن كوم ػىل أل ثؼدًوا اػدًوا ىو أكرب ٌَخلوى واثلوا
هللا اإن هللا خدري مبا ثؼمَون " (  )10سورة املائدة
وقال ايضا

ِ
ِ
ِ
يم"
" َوََل تَ ْستَ ِوي ْ
اْلَ َسنَةُ َوََل َّ
َح َس ُن فَِإ َذا الَّذي بَْي نَ َ
السيِّئَةُ ْادفَ ْع ِِبلَِِّت ه َي أ ْ
ك َوبَْي نَهُ َع َد َاوةٌ َكأَنَّهُ َوِلي ََح ٌ
سورة فصلت 34

المطلوب :

 -1تني مؼاين اًلكامت اًخاًية  :اًلسط  ،جيرمننك  ،ش نبن  ،ويل محمي.
 -2يف اليخني كمي .ارشهحا وصنفيا ،مدينا أمهيهتا يف متاسم ادلوةل واجملمتع .
 -3ػىل أساس ىذه اًلمي ،أثخت الإسالم ًغري املسَمني حلوكا ،أذهر ثالثة مهنا .
 -4أمر هللا غز وجي يف الية الوىل ابًؼدل  ،ومنو اًؼدل تني التناء ،تني أمهيخو ،مث أذهر ثالاث من خماظر اًخفريق تيهنم .
 -5اىمت الإسالم اىامتما هحريا ابًنسة ،أذهر أس حاتو ،مث تني ملاذا حرم هللا غز وجي اًخخين ؟
 -6اإس خخرج من اليخني ثالث فوائد .
اجل زء ال ثاين00( :نق اط).
يشـيد اًؼـامل أزمـة ماًيـة هدـرية ثسخة مشـلكة اًرتـا ،وذكل ابغذـراف خدـراء الاكذـصاد.
ٌَ/-4ـرتـا أهـواع تيّهنـا وغـرفـيا وأذنـر اًؼـةل من حتــرمييا
-2اذهر اًلواػد اًؼامة لسددؼاد اًراب
 -3تني حنك ىذه املؼامالت مع اًخؼَيي؟
أ /-تيـع 4111دج تـ4311دث يف احلـال.
ج /-تيـع 45ق جـزر تـ41ق تعـاظا تؼـد يـوميـن.
ص2/1

ادلوضوع الثاين
اجلزء األول 14 [ :نقطة]
قال رسول هللا – صلّى هللا عليو و سلم  -يف خطبة الوداع:

أهيا اًناس اإن دماءمك وأغراضنك حرام ػَينك اإىل أن ثَلوا رجنك وحرمة يومنك ىذا يف شيرمك ىذا يف تدلمك ىذا – أل ىي
تَغت اٌَيم فاشيد ،،مفن اكهت غنده أماهة فَيؤدىا اإىل من ائمتنو ػَهيا .وإان راب اجلاىَية موضوع وًىن ًنك رؤوس
أمواًنك ل ثظَمون ول ثظَمون ...........
....واس خوصوا ابًنساء خري ًا ،فاإهنن غندمك غوان ل ميَىن لهفسين شيئ ًا ،وإاننك اإمنا أخذمتوىن تبماهة هللا واس خحََمت
فروهجن جلكمة هللا فاثلوا هللا يف اًنساء واس خوصوا هبن خري ًا.....
فاإين كد حرهت فينك ما اإن أخذمت تو ًن ثضَوا تؼده :نخاب هللا وس نة هخيو ،أل ىي تَغت  ...اٌَيم فاشيد؟
املطلوب:
 -1ما يه مناس حة اخلعحة و ظروفيا ؟
رشغت ٌَحفاظ ػَهيا؟.
 -2أشار اًنّيب– ملسو هيلع هللا ىلص – اإىل أمه ّية ادلماء و الموال و الغراض ،ما يه اًؼلوابت ّاًّت ّ
حرم اًنّيب – ملسو هيلع هللا ىلص – ّاًراب ّ ،غرفو  ،مد ّينا احلمكة من حترميو.
ّ -3
 -4اس خوىص اًنّيب– ملسو هيلع هللا ىلص – ابًنّساء خريا ،حفاظا ػىل الرسة  ،ما يه اًلمي اًّت حتلّق ىذه اًوصية؟
 -5ذهر اًنّيب – ملسو هيلع هللا ىلص – مجةل من احللوق  ،اس خخرهجا مث ارشح واحدا مهنا.
 -6اس خخرج من اخلعحة أرتؼة أحاكم و فوائد.

اجلزء اًثاين 16 [ :هلاط]
/غرفيا واذنـر حمكيا وأدًـة مشـروغيهتا.وما احلمكة من جرشيؼيا.
/- 4مـن املؼـامالت اجلائزة اًرشنةّ -:
 - 2اذهر أهواع اًرشنة تدون رشح
ِبلتوفيق
.ص ف حة 2/2

اَلجوبة النموذجية اَلمتحان التجرييب ملادة العلوم اَلسالمية
املوضوع اَلول 41ن
االجوبة النموذجية

 -1بني معاين الكلمات التالية  :القسط :العدل
 ،شنآن:بغض القوم وعداوهتم

 ،جيرمنكم :يغرنكم

عج

عك

4×52,5

1ن

 ،ويل محيم :صديق مقرب

-2استخراج القيمة وشرحها وامهيتها
القيمة

تصنيفها

شرحها

امهيتها

العدل

سياسية

ىو إعطاء كل ذي حق حقو

+فبالعدل تصان احلقوق وحتفظ

العفو

فردية

ىو التجاوز عن الذنب واألخطاء وترك العقاب عليو وىو خلق

+انتشار روح التسامح بني الناس.

وعزا
كرًن منشأه الرمحة و يزيد ادلؤمن قوة ً

+القضاء على الثار واالنتقام

3ن

احلرايت ويزول الظلم
+أيمن الناس على أنفسهم وأمواذلم
ومعتقداهتم و تزدىر احلياة

 -3حقوق غري ادلسلمني يف بلد االسالم
 -أ/-حق احلماية :فيجب على ادلسلمني محايتهم من كل عدوان خارجي أو داخلي قال صلى هللا عليو وسـلم "من ظلم معاىدا أو انتقصو حقا أو

3ن

كلفو فوق طاقتو أو أخذ منو شيئا بغري طيب نفس منو فأان حجيجو يوم القيامة "
ب /-حق حرية التدين :ما مل خيل ابلنظام العام:فلو احلق يف إتباع دينو وال جيرب على تركو أو الدخول يف اسإسالم كرىا
ب/-حق التأمني عند العجز والشيخـوخة :إذ للعامل احلق يف التعويض وضمان استمرارية أجره عند مرضو أو عجزه عن العمل
 -3ا أ/-العدل بني األبناء وخماطر التفريق بينهم :تستحب اذلبة واذلدية لألوالد دلا توجد يف القلوب من احلب والطاعة وادلودة والرب ابلوالدين
وإزالة العقد والعقبات من العالقات األسرية.أما خماطر التفريق بني األوالد  :يظهر من خالل:
,5,ن

 /-1الشعور األبناء ابلظلم وعدم االىتمام الذي يؤدي إىل العقوق وقطع صلة األرحام.
 /-2زرع العداوة والبغضاء بني أفراد األسـرة.
/-3حصول أزمات نفسية ومشاكل يف حياة األبناء.مهية العدل وخماطر التفريق بني االبناء
 3اسباب النسب
 /-1الـزواج
/-2اسإقـرار:
 /-3البينة الشرعية:
احلكمة من حترًن التبين
 /احلفاظ على األنساب من االختالط . /حفظ حقوق األوالد احلقيقيني(ادلرياث).حرم هللا
فيو حترًن دلا أحل هللا وحترًن دلا ّ

6×525

3ن

-4ا استخراج من اآليتني ثالث فوائد
ا -وجوب القيام حبق هللا تعاىل وذلك بذكره وشكره وطاعتو.
ب -وجوب العدل يف احلكم والقول والشهادة والفعل مع الصديق والعدو.

125ن

ج  -وجوب التقيد بتقوى هللا عز وجل هللا مطلع على آل ما يصدر من اسإنسان وحياسبو على أعمالو وأقوالو
د -وجوب دفع السيئة ابحلسنة من القول والفعل

اجلزء الثاين 00ن
/أنواع الـراب:نـوعان مهـا:أ/-راب الفضل:لغـة:الزايدة.

125ن

اصطالحـا:ىو بيع نقدين أو مطعومني من جنس واحد مع زايدة أحد البدلني عن اآلخر.
ب-راب النسيئة( النسـآء) :لغـة :التأخري والتأجيـل.
اصطالحـا :ىو الزايدة ادلشروطة اليت أيخذىا الدائن من ادلدين نظيـر التأجيل.

ج علة التحرًن

4×525

ا -ربا الفضل:
ا -الذهب والفضة والاوراق النقدية:

,ن

( الثمنية )

ب -في المطعومات :الاقتيات والادخار( المطعومية)
ج ربا النسيئة :نفر العلة ( الثمنية)
د -في المطعومات :سواء الاقتيات او الادخار( الطعمية)
سـابعا القواعد العامة الستبعاد ادلبادالت الربوية:
-1القاعدة األوىل:يف حالة تبادل جنس مبثلو يشًتط شرطان:أ-ادلساواة وادلماثلة بني البدلني.

ب-التسليم الفوري يدا بيد.

 -2القاعدة الثانية :يف حالة اختالف يف اجلنس واالشًتاك يف العلة يشًتط التسليم الفوري يدا بيد.

125ن

القاعدة الثالثة :يف حال اختالف يف اجلنس والعلة يسقط الشرطان  :ويعود إىل مبدأ احلرية،فيمكن أن يتم ابلتساوي أو بغيـره فورا أو نسيئة
(التأخري).

 تني حنك ىذه املؼامالت مع اًخؼَيي؟أ /-تيـع 4111دج تـ4311دث يف احلـال.راب اًفضي ًؼةل اٍمثنية
ج /-تيـع 45ق جـزر تـ41ق تعـاظا تؼـد يـوميـن .ربب النسيئة لعلة الطعمية
1ن

املوضوع الثاين 20ن
االجوبة النموذجية

عك

عج

اجلزء االول 14:ن
 -1ادلناسبة و الظروف  :خطبة الوداع لقاء بني الرسول -ملسو هيلع هللا ىلص -و وداع ألمتو ،و توصية للناس احلاضرة و األجيال القادمة والبشرية مجعاء،
1ن

و تلخيص ألىم أحكام الدين و مقاصده ،اكتمال الدين ،متام النعمة ،انتصار اسإسالم ،و الشهادة على تبليغ الرسول  -ملسو هيلع هللا ىلص  -للرسالة
و أدائو التام لألمانة.
شرعت للحفاظ عليها؟.
 -2أشار النّيب– ملسو هيلع هللا ىلص – إىل أمهيّة الدماء و األموال و األعراض ،العقوابت ّ
اليت ّ
القتل

الدماء
االعراض

(الزىن,القذف)

االموال

السرقة

4×525

,ن

القصاص
الزاين غري احملصن :جلد  100جلدة
الزاين احملصن الرجم حىت ادلوت
قطع اليد

 -3تعريف الراب لغة :ىي الفضل والزايدة .
*اصطالحا :الزايدة يف أحد البدلني ادلتجانسني دون أن تُقابل تلك الزايدة بعوض.

125ن

4.5ن

اثلثا:احلكمة من حترديو:
* أنو يسبب العداوة والبغضـاء بني األفـراد و يقضي على روح التعاون.

,ن

* أنو يوجد طبقة مًتفة تكسب ادلال بال عمل ،و طبقة فقرية مستغلة.
* الراب وسيلة من وسائل االستعمار احلـديث.
* حصـول العقاب الدنيوي و األخروي دلن يتعامل هبا.
* احملافظة على مال ادلسلم حىت ال يؤكل ابلباطل.
 -استوصى النّيب– ملسو هيلع هللا ىلص – ابلنّساء خريا ،حفاظا على األسرة  ،والقيم اليت حت ّقق ىذه الوصية؟ ادلعاشرة ابدلعروف,ادلودة والرمحة

5

 -ذكر النّيب – ملسو هيلع هللا ىلص مجلة من احلقوق:

ن1

 - 1حق احلياة :
كل ادلسلم على ادلسلم حرام دمو و عرضو
 – 2احلق يف األمن  :فال حيق ألحد تعذيبو أو اعتقالو دون حق.قال صلى هللا عليو وسـلم « ّ
ومالو»رواه مسلم

125ن

 -0استخراج من اخلطبة أربعة أحكام و فوائد.
 حترًن الدماء واألموال ،وجعل حرمتها كحرمة الشهر احلرام ،والبلد احلرام ،ويوم عرفة. الوصية ابلنساء وبيان ماذلن من احلقوق ،وما عليهن من الواجبات. الوصية بكتاب هللا عز وجل ولزوم التمسك بو ،ومن لوازم التمسك ابلكتاب العمل بسنة النيب.-حرمة الراب النو النظام الذي يسحق الفقراء وجيعل اجملتمع طبقيا

4ن

اجلزء الثاين0:نقاط)
/تعريفها .لغة  :االختالط.اصطالحا :اتفاق بني اثنني أو أكثر بقصد القيام بنشاط اقتصادي معني ابتغاء الربح.

125ن

/-2حكمـها :جائزة شرعاً إذا قامت على الصدق واألمانة.

525ن

ِ ِ
ك فَـ ُهم ُشرَكاء ِيف الثُّـلُ ِ
ِ
ث».النساء12/
أدلـة مشـروعيتـها :من القرآن الكرًن :قال تعاىل«:فَإن َكانُـ َواْ أَ ْكثَـ َر من َذل َ ْ َ
ض إَِّال الَّ ِذين آمنُوا و َع ِملُوا َّ ِ
احل ِ
ض ُه ْم َعلَى بَـ ْع ٍ
ات ».ص24/
وقال أيضاًَ «:وإِ َّن َكثِ ًريا ِّم ْن ا ْخلُلَطَاء لَيَـبْ ِغي بَـ ْع ُ
الص َ
َ َ َ
عز وجل«:أان اثلث الشريكني ما مل خين
-من السنة النبـوية:عن أيب ىريرة –هنع هللا يضر -عن النيب -ملسو هيلع هللا ىلص -فيما يرويو عن ربو ّ

1ن

أحدمها صاحبو فإذا خانو خرجت من

/احلكمة من تشـريعهـا: حتقيق التعاون البناء بني أفراد اجملتمع. اختالف النّاس حسب قدراهتم و مواىبهم و إمكاانهتم. -التكامل بني الناس و تعاوهنم الستقامة العيش و توفري الرزق احلالل.

15,ن

/-أنواع الشركة :تنقسم الشركة إلى ثالثة أقسام :

أ -شركة أموال
ب -شركة االعمال
ج -شركة الوجوه

125ن

