
 

  م.2016/2017 -  ه1437/1438السنة الدراسية:                                                                                                 

ى  29ٔالاحد:    سا)02املّدة: ساعتان (                         م2017فيفري  26املوافق لـ: ه/ 1438جمادى ٔالاو

 
  
  

  ن:استعن باهلل ثّم ن التالي   عالج موضوعا واحدا من املوضوع
  

  :املوضوع ٔالاول 

ى:   ِذيَن آَم  ﴿ قال تعا ا الَّ َ ُّ
َ
ى اْلُحرُّ ِباْلُحّرِ َواْلَعْبُد َيا أ

َ ي اْلَقْت ُنوْا ُكِتَب َعَلْيُكُم اْلِقَصاُص ِ
ْيِه ِبِإْحَس 

َ
َداء ِإل

َ
َْعُروِف َوأ

ْ
َباٌع ِبامل ٌء َفاّتِ ْ

َ ِخيِه 
َ
ُه ِمْن أ

َ
َ َفَمْن ُعِفَي ل ن

ُ
َ ِباأل ن

ُ
اٍن ِباْلَعْبِد َؤالا

ُكْم َوَرْحَمٌة  ّبِ
ن رَّ ِليٌم َذِلَك َتْخِفيٌف ّمِ

َ
  )178( البقرة   ﴾َفَمِن اْعَتَدى َبْعَد َذِلَك َفَلُه َعَذاٌب أ

 ن21الجزء ٔالاول: 
ى ٓالاية الكريمة أشارت .1  وجوب تطبيق حكم القصاص:إ

 ن)2(   القصاص لغة واصطالحا.أ.  عّرف 
 ن)3(   .أذكر شروط تطبيقهب. 
ن.   ج.  ّن الحكمة من تطبيق القصاص، أذكر اثن  ن)2(  ب

ر تنفيذ حكم القصاص حفاظا لحق عظيم من حقوق ٕالانسان:. .2    يعت
   .ن)2( ما هو هذا الحق؟ أذكر ثالث حقوق أخرى مما درست 

      ن) 1(  استخرج من ٓالاية الكريمة قيمة قرآنية وصّنفها.   .3
ن.  .4  ن) 2(    استخرج من ٓالاية فائدت

 ن08: ثانيالجزء ال
ىمصالح الن إّن    ي أحكاما معّينة...اس تتجدد وال تتنا ى املجتمعات ضرورات وحاجات تستد   ، وتطرأ ع

  :انطالقا من هذه املقولة 
 ن)2(   . رسلةاملصلحة املعّرف   .أ

ا    أذكر   .ب  ن)3(شروط العمل 
  ن)3(   ؟ مثلة لهاأ ةأذكر  ثالث  .ت
 

ـــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ...............قلب الصفحةــــ أـــــــــــــــــــــــــ
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  ي العلوم ٕالاسالمية ألقسام السنة الثالثةثانيالاختبار ال
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  املوضوع الثاني:

ى: ْثِم َواْلُعْدَواِن  ﴿ قال تعا ى ٕالْاِ َ  َتَعاَوُنوا َع
َ
ْقَوى َوال ّرِ َوالتَّ ِ ى اْل

َ ُقوا اللَّ  َوَتَعاَوُنوا َع َه إّن واتَّ
  02 ائدةملا﴾  ابَق يُد العِ ِد َش  هَ اللَّ 

 ن21الجزء ٔالاول: 
 :تحدث ٓالاية عن قيمة قرآنيةت .1

  .ّن نوعها  ن)02(استخرجها ، ثّم ب

ى ٕالاثم والعدوان فيُ قد يتعاون بعض النّ  .2  لون جماعة إجرامّية:شكِّ اس ع

 ن)02(  عّرف الجريمة.  .أ

   .ب
َ
 ن)03(ها. َحَد أذكر العقوبات ال شرعها ٕالاسالم ملكافحة الجريمة، ثّم عّرف أ

ر ٕالايمان يُ   .ت   ن)03(ح ذلك. حصنا منيعا ضد الجريمة والانحراف وِضّ عت

ناستخرج من ٓالاية  .3  ن)02(  .فائدت

 ن08: ثانيالجزء ال
م لعبادته وحده، لكن أتباع بعض الرساالت السماوية حّرفوها ...  أرسل هللا الرسل وأنزل الكتب لهداية الناس ودعو

ود والنصارى املحّرفةأذكر  .1  (دون شرح)       ن)05(  .عقائد ال

 ن) 03(.  أذكر فرق النصارى  .2

                        

 ... انته                                                                                                                                       

 .ٕالاجابة تكون منظمة وبخط واضح 
  ا.تحوي هذه الور ا أو رم ا ى آيات قرآنية ال يجوز ام  قة ع

 .ى قدر السؤال  ٕالاجابة تكون ع

                                                                       
 

 بالتوفيق
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  العالمة  ٕالاجابة النموذجية  محاور املوضوع
  املجموع  مجزأة  املوضوع ٔالاول 

تعريف 
  القصاص 

  : من قص ٔالاثر أي تتبعه  لغـــــــــةأ. 
  .: أن يفعل بالجاني مثل ما فعل باملج عليهاصطالحا. ب  

01         
01   

   
  ن2  

أن يكون املقتول 4أن يكون املج عليه آدميا حيا  //3أن يكون عمدا عدوانا //2العقل والبلوغ / /1  شروط تطبيقه
  .ال يكون الجاني جزءا من املج عليه أن /6مكافئا.   أن ال يكون /5./معصوم الدم

  

  ن03  )6×0.5

الحكمة من 
   تطبيقه

ى ٔالامن العام. /1 إرضاء اولياء املقتول وإذهاب غيظهم  /3محاصرة الجريمة وردع ٕالاجرام  2/ الحفاظ ع
ن.     .            وإخماد الف

  ن02   )2×1(

ي    ما هوالحق 
  ٓالاية

  هو حق الحياة 
  حق التعلم –حق الرأي والفكر  –حق املعتقد  –حق التنقل  –حق ٔالامن  –أخرى: حق الحرية  حقوق  /

0.5  
)0.5×3(  

  ن02

  ن01  01  ٕالاحسان ( فردية)  /  العدل (سياسية) –العفو   قيمة قرآنية

  فوائدال
  

ى عباده. /فضل العفو وٕالاحسان وجوب تنفيذ حكم القصاص./  -    ن02  )2×1(  فضل هللا ورحمته وتخفيفه ع

  التمرين الثاني:
  

   .الح مأخوذة من الصالح ضد الفساد املصلحة واحدة املص لغة:  ا:تعريفه
ن من الشرع  اصطالحا:   ي ٔالاوصاف ال تالئم تصرفات الشارع ومقاصده ولكن لم يشهد لها دليل مع

ا جلب مصلحة أو دفع مفسدة عن الناس   .باالعتبار وٕالالغاء ويحصل من ربط الحكم 
ا:   شروط العمل 

  .أن ال تكون املصلحة مصادمة لنص أو إجماع أ ) ـ
ى مقاصد الشريعة بالحفظ والصيانة ب ) ـ  .أن تعود ع
ي ٔالا  ج ) ـ  .حكام الثابتةأال تكون املصلحة 
ا أو  د ) ـ ا مفسدة أرجح م ا أو مساوية لها، وإال يستلزم من العمل  أال تعارضها مصلحة أرجح م

  .مساوية لها
ي الواقعة  ) هـ ـ أن تكون مصلحة حقيقية وليست مصلحة وهمية أي أن يتحقق من أن تشريع الحكم 

 .يجلب نفعا أو دفع ضررا
  أن تكون مصلحة عامة وليست مصلحة شخصية، ). و

  : أمثلة:
 .نقط املصحف ألجل حفظه من التصحيف.1
 .: كتابته ألجل حفظه من الذهاب والنسيان2
ره  لعمر بن الخطاب تولية أبي بكر .3 ا من غ ن ألنه أحق   .رعاية ملصلحة املسلم
ي مرض زوجها. 4   .توريث عثمان ر هللا عنه للمطلقة 
  توثيق عقد الزواج بوثيقة رسمية..5

01  
01  

  
  
  
)0.5×6(  
  
  
  
  
  
  
  
)1×3  

  
  ن02

  
  
  

   ن03
  
  
  
  
  
  
  

  ن03
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  العالمة  ٕالاجابة النموذجية  محاور املوضوع
  املجموع  مجزأة  لثانياملوضوع ا

  التعاونالقيمة:    قيمة قرآنية
  اجتماعّية.نوعها: 

     01    
01  

   
  ن02  

 من الجرم وهو التعدي.  لغة: مفهوم الجريمة:  تعريف الجريمة
ا حًدا أو قصاًصا أو تعزيًر. اصطالحا:      محظورات شرعية يعاقب عل

  

0.5  
01.5  

  ن02

  التعزير –القصاص  –الحد     العقوبات 
  : من قص ٔالاثر أي تتبعه  لغـــــــــةأ.  : القصاص /1
ي القتل العمد والجروح. .: أن يفعل بالجاني مثل ما فعل باملج عليهاصطالحا. ب  /     ويكون 
ـها أ/ الحدود:  /2 ـ ـ ـ ـ ـ : عقوبات مقدرة شرعا تجب حقا اصطالحا  : القطع ،  املنع  ، الحاجز /لغــــــــــة :  تعريفـ

ى      .هلل تعا
ا القا بما ب/ اصطالحا: عقاب./ الردع والالتعزير: ا/ لغة:  /3 د ف ر مقّدرة شرعا يج عقوبات غ

                   يناسب درجة الجرم.

)0.5×3(  
0.5  
01  

  

  ن03

ى دماء  أ/ ٕالايمان يحقق ٔالامن؛ ألنه يمنع املسلم عن الجرائم ،  ٕالايمان حصن ام ، واملحافظة ع ى الال فيحثه ع
ن . فاملسلم من َسلم املسلمون من لسانه ويده ن ، وأعراض املسلم ن ، وأموال املسلم   .املسلم

ن املعا ، ولكن إذا ضعف ٕالايمان قلَّ الخوف من هللا ،  ن العبد وب ب/ فاإليمان إذا قوي َحاَل ب
ى الجريمة ، وتردع كل من وجاءت العقوبات والحدود الشرعية رادع ة لكل من تزين له نفسه ٕالاقدام ع

. ن املعا ن العبد وب   تسول له نفسه الوقوع بما حرم هللا ، وتحول ب
ي آن واحد. فهذا الن ينفي اجتماعهما لحظة القيام بالجرم و امل ج/ ي قلب امرئ إيمان و معصية  ال يجتمع 

ن يسر    .مرواه البخاري ومسل  ...) .ق و هو مؤمنفقال: ( ال يسرق السارق ح

  ن03  

  فوائدال
  

ر .فضل  .1 ي أمور الخ  التعاون 
ى ٕالاثم والعدوان .2  .النه عن التعاون ع
 تقوى هللا سبب للنجاة من عذابه. .3
  بيان أن هللا شديد العقاب .4

  ن02  )2×1(

  التمرين الثاني:
  

ود:      .التوراة بعد أن ضاعت ، وأعاد بناء الهيكلزعمهم أن عزير ابن هللا ألنه وجد  /1عقائد ال
م أبناء هللا وأحباؤه /2 وه" ووصفوه بصفات ٕالانسان " ينام ، يتعب،  /3.ادعاؤهم أ اتخذوا إله سموه "

ي البشر فهم حيوانات /4يبكي ..... روا أنفسهم شعب هللا املختار أما با   اعت
ريل وزعمهم بوجود نساء نبيات كمريم  /5 م لج ى املالئكة وعداو   حقدهم ع
ودي ٔالام  /6 ا /7ال يدخل الجنة إال من كان  م للعجل والكبش وقدسوا الحية لدها   عباد

  التثليث/ الخطيئة والفداء/ محاسبة املسيح للناس/  غفران الذنوب/ التعميد. :نصارى عقائد ال
روتستانتالك فرق النصارى:    اثوليك / ٔالارثوذكس / ال

  

)0.5×10(  
  
  
  
  
  
)1×3(  

  ن05
  
  
  
  
  

   ن03
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