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 الجمهورية الجسائرية الديمقراطية الشعبية

 4102/4102: الضنــة الدراصيــة 

 4102ماى : دورة 

ــادة  ــ ـــ   علوم إصالمية: املـــ

 : رياضيات و علوم ثجريبيةالشعبة 

 د 01و  صا 14: املـــــدة 

 وزارة الدفاع الوطني
 

 أركان الجيش الوطني الشعبي
 

 مديرية مدارش أشبال ألامة

لاصالميةالعلوم متــــــحـان التجــــريبي في مــــــادة لا   

 

 على المترشح أن يختار موضوعا واحدا

 الموضوع األول

 نقطة( 41الجزء األول : )
ْبعِ َوَربُّ امَْؼْرِش امَْؼِظيِ  ﴿ -1 َمَواِت امس َّ ِ كُْل َأفَََل تَتَُّلونَ   *كُْل َمْن َربُّ امسَّ َيُلومُوَن َلِِلَّ ٍء  كُلْ   *س َ ّ ََشْ َمْن ِبَيِدِه َملَُكوُت ُكِ

ْن ُنْنُُتْ تَْؼلَُمونَ 
ِ
رُي َوََل ُُيَاُر ػَلَْيِو ا ِ كُْل فَأََّنَّ تُْسَحُروَن   *َوُىَو ُُيِ َيُلومُوَن َلِِلَّ ُْم مَََكِذبُونَ  *س َ َّنَّ

ِ
ََذ   *بَْل َأتَيْنَاُُهْ ِِبمَْحِقّ َوا َما اَّتَّ

ُ ِمْن َوََلٍ َوَما ََكَن  ِ ََعَّا يَِصفُ اَلِلَّ ْبَحاَن اَلِلَّ ََلٍ ِبَما َخلََق َومََؼََل بَْؼُضيُْم ػَََل بَْؼٍض س ُ
ِ
َىَب ُكُّ ا ًذا ََلَ

ِ
ََلٍ ا

ِ
انًإيٌُٕ ﴾ونَ َمَؼُو ِمْن ا
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ََّمرَ ﴿ -2 ْمَواِل َواْْلَهُْفِس َوامث ٍء ِمَن امَْخْوِف َوامُْجوعِ َوهَْلٍص ِمَن اْْلَ َُُّكْ بََِشْ اِبرِينَ َومَنَْبلَُون ِ امصَّ َذا َأَصابَْْتُْم ُمِصيَبٌة * اِت َوبَّّشِ
ِ
يَن ا ِ اَلَّ

مَْيِو َراِجُؼونَ 
ِ
َّنَّ ا

ِ
ِ َوا َّنَّ َلِِلَّ

ِ
ٌة َوُأومَئَِم ُُهُ امُْميَْتُدونَ * كَامُوا ا ْم َوَرْْحَ ِ ْم َصلََواٌت ِمْن َرّّبِ  ﴾ُأومَئَِم ػَلَْْيِ

 

َا﴿ -3 ُدورِ  ِمَما ِف  َوِشَفاءٌ  َربُُِّكْ  ِمنْ  َمْوِغَظةٌ  َجاَءْتُُكْ  كَدْ  امنَّاُس  ََي َأُّيُّ  ﴾75﴾﴿ نِلُْمْؤِمنِيَ  َوَرْْحَةٌ  َوُىًدى امصُّ

 

ٔأػزاضكى ػهٛكى حزاو كحزيح ٕٚيكى ْذا فٙ شٓزكى ْذا فٙ تهذكى ٔأيٕانكى أٚٓا انُاس ئٌ دياءكى ] -4

ٔئٌ رتا انجاْهٛح يٕضٕع  .....ٔئَكى سرهقٌٕ رتكى فٛسأنكى ػٍ أػًانكى ٔقذ تهغدْذا، أال ْم تهغد 

ػًٙ رتا قضٗ هللا أَّ ال رتا. ٔئٌ أٔل رتا أتذأ تّ  ٔنكٍ نكى رؤٔس أيٕانكى ال ذظهًٌٕ ٔال ذظهًٌٕ

تٍ رتٛؼح تٍ ادو دياءكى أضغ ، ٔئٌ أٔل كم دو كاٌ فٙ انجاْهٛح يٕضٕع ٌ أانؼثاس تٍ ػثذ انًطهة. ٔ

رهرّ ْذٚم فٕٓ أٔل يا أتذأ تّ يٍ دياء ٔكاٌ يسرزضؼا فٙ تُٙ نٛس فقانحارز تٍ ػثذ انًطهة 

أتذا، هٍ ذضهٕا فتّ اػرصًرى قذ ذزكد فٛكى يا ئٌ انجاْهٛح...... فاػقهٕا أٚٓا انُاس قٕنٙ، فاَٙ قذ تهغد ٔ

أيزا تُٛا، كراب هللا ٔسُح َثّٛ. أٚٓا انُاس اسًؼٕا قٕنٙ ٔاػقهِٕ، ذؼهًٍ أٌ كم يسهى أخ نهًسهى ٔأٌ 

 ؟ ْم تهغدفال ذظهًٍ أَفسكى انهٓى يزب يال أخّٛ ئال ػٍ طٛة َفس يُّ ، ال ٚحم الفئخٕج انًسهًٍٛ 

أٚٓا انُاس ئٌ رتكى ٔاحذ ٔئٌ أتاكى . ٚضزب تؼضكى رقاب تؼضكفارا  ٘تؼذ ٍفال ذزجؼٔسرهقٌٕ رتكى 

ذقاكى، ٔنٛس نؼزتٙ فضم ػهٗ ػجًٙ ئال تانرقٕٖ ، أال أٔاحذ كهكى ٜدو ٔآدو يٍ ذزاب أكزيكى ػُذ هللا 

 ...[  حجح انٕداع )ترصزف(دْم تهغ

 .أجب عن األسئمة اآلتية تعامال مع النصوص التي بين يديك، ومن خالل ما درست  : المطلوب
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عناصر من دروس : وسائل تثبيت العقيدة في القرآن   في النصوص التي بين يديك إشارة إلى -1
 ن(4)ستخرجيا مع الشرح ا  .القيم في القرآن - الصحة النفسية والجسمية في القرآن -الكريم 

 ﴾ ...ٔأػزاضكى ػهٛكى حزاؤأيٕانكى أٚٓا انُاس ئٌ دياءكى ﴿:  الرسول جاء في قول  -2
 ن(1)لماذا ركز عمى ىذه العناصر الثالث  - أ

 ن(4) اإليمان والعبادة والحدود والتعزيز عمى الجريمة واالنحراف وجودا وعدما.ما أثر   - ب
الم لم يأت من أجل إراقة الدماء بل المحافظة في تشريع القصاص دليل عمى أن اإلس  - خ

 ن(1) عمييا، بّين ذلك.
ال ٚحم اليزب يال أخّٛ ئال ػٍ طٛة َفس فئخٕج ٔأٌ انًسهًٍٛ  ...﴿:  الرسول جاء في قول  -3

 ن(1)ما طبيعة العالقة بين العامل وصاحب العمل.  ﴾...يُّ
ن أول ربا أبدأ بو ربا  شريع األحكامبعض أسماء عائمتو وأقاربو عند ت  ذكر رسول هللا   -4 عمي ]وا 

أذكره معين.  سرقت لقطعت يدىا[ إلى تحقيق أمر فاطمة بنت دمحم، ]لو أن  بن عبد المطمب[ العباس
 ن(2)وبّين أثره عمى المجتمع 

 ن(2)اسرخزج يٍ َص خطثح حجح انٕداع حكًح ٔحكًا -5
 

 

 

 

 (نقاط 60: )الثانيالجزء 
 

السميمة في اإلسالم، أنيا ال تمنع أمرا حتى تييئ لو بديال، وىذا ما أورده  من السياسة التشريعية 
 فال يحل المرئ مال أخيو إال عن طيب نفس منو . وأن المسممين إخوة :  عند قولو الرسول 

 ن(5,2بين أنواع المعامالت المالية الجائزة والممنوعة ) -9

 ن(5,2أذكر الحكمة من كل نوع. ) -5

 

 بالتوفيق
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 الجمهورية الجسائرية الديمقراطية الشعبية

 4102/4102: الضنــة الدراصيــة 

 4102ماى : دورة 

ــادة  ــ ـــ   علوم إصالمية: املـــ

 : رياضيات و علوم ثجريبيةالشعبة 

 د 01صا و  14: املـــــدة 

 وزارة الدفاع الوطني
 

 أركان الجيش الوطني الشعبي
 

 مديرية مدارش أشبال ألامة

لاصالميةالعلوم متــــــحـان التجــــريبي في مــــــادة لا   
 

 الثانيالموضوع 

 ن41 الجزء األول:
ننش     نن   عننن عشة نني هللا ننه ، عنيننشق لن يننش َّشلننَ ْْلان  َّ هللاا     ق  لاىام ي   َ َّا ننهللاا وْم  ننْي الر ننه ،ا ز  ننهللا لاْل ال ماو  ننن ن  ال ما  ا

نولا ،ْ   ، ش هللاا لْ    ْفييا شل وا مان    كا نن  فاقا ما نشل وا وا رانهللْا    ف ملسو هيلع هللا ى فاقا نو   ياج  نوْل ، فاهال ما  ، نِح قْ نُس هللاا نن  زا   نشماي  ن  َا ل ،ا نْو ِْ لا   عا
ول  ْ، ف ملسو هيلع هللا ى :   ، شلا هللاا شماي ق فاقا ح ِ ل ،ا ع  ْفه  ا فا ش ا لارا   : لاُييا شلا راطاسا فاقا وْح ْ، ث    َّاش ا فاشو  ح  نش لاى لان ا  ْمن     ُ  ِْن ما لن نش

ْعيف  لاَّاشم وا قا ْفيْي   ال   هللاا ذاا ،ا ك وه ق وااْ  هللْا ف  راهللاا قا ْفيْي   ال   هللاا شن وا ِْذاا ،ا لاه    لان ي    كا ق  ال ْذينا َّان  نح  ْو ال  ا لا   ن   عا واا  
ىاش((. ْ ،ْ  َ  ياحا طاع  َ  لاقا َّا هللاا م ِح ،ا َا م  ا  مرفق عل و(لاو  لان  فاشْطمايا ْنن 

 المطــــــــــــموب:
 ن2عرف براوي الحديث ثم اشرح ما تحتو خط.-1
إلزامية النصوص القانونية عمى الجميع مما حرص عميو اإلسالم ودعا إليو ونيى عن الشفاعة في -2

 ن.1زيد ؟ الحدود النعكاساتيا المتعددة  ,إشرح ىذا الكالم مبينا لماذا رد ملسو هيلع هللا ىلص  شفاعة أسامة بن
حافظ اإلسالم عمى المال واعتبر اإلعتداء عميو جريمة تستحق العقوبة, عرف الجريمة واذكر أنواع -3

و ماىي الحكمة من تشريعيا؟ وىل لإليمان والعبادة من دور في اجتناب   -مع الشرح–العقوبات 
 ن.3بين ذلك  الجريمة؟

إلى بعض الروابط اإلجتماعية مما درست اذكرىا  في اىتمام أىل المرأة المخزومية التي سرقت إشارة -4
 ن.2-دون شرح-مع الشرح ثم اذكر بقية الروابط مع التصنيف 

ورد في العبارة األخيرة من الحديث إشارة إلى النسب حدد ىذه العبارة ثم عرفو واذكر أسباب وطرق -5
 ن.4والتبني إثباتو,ما ىي حقوق مجيول النسب المادية والمعنوية ؟,قارن بين الكفالة

 ن.2استخرج من الحديث حكمين وفائدتين -6
 

 ن6الجزء الثشنننننه:  
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جاء في خطبة حجة الوداع .:قولو ملسو هيلع هللا ىلص ")أييا الناس إن دماءكم وأعراضكم عميكم حرام كحرمة يومكم ىذا 
رؤوس أموالكم ال في شيركم ىذا في بمدكم ىذا أال ىل بمغت ....وأن ربا الجاىمية موضوع ولكن لكم 

تظممون وال تظممون ......أييا الناس إن ربكم واحد كمكم آلدم وآدم من تراب أكرمكم عن هللا أتقاكم 
 وليس لعربي فضل عمى عجمي إال بالتقوى ......أال ىل بمغت ألميم اشيد (..........بتصرف .

 المطنننننننلوس:
 

 .أذكر المناسبة والظروف التي قيمت فييا الخطبة -1
 ما حقوق اإلنسان الوارد في النص الذي بين يديك ثم استخرج رابطة من الروابط االجتماعية"؟ -2
 -الذي بين يديك. -المقطع–ماىي األحكام والتوجييات التي اشتمل عمييا النص -3

 

 بالتوفيق



 الجمهورية الجسائرية الديمقراطية الشعبية

 4102/4102: الضنــة الدراصيــة 

 4102ماي :  الدورة 

ــادة  ــ ـــ  علوم إصالمية: املـــ

 : رياضيات و علوم ثجريبيةالشعبة 

 صاعة ونصف 14: املـــــدة 

 وزارة الدفاع الوطني
 

 أركان الجيش الوطني الشعبي
 

 مديرية مدارش أشبال ألامة

 العلوم إلاصالميةإلمتــــــحـان التجــــريبي في مــــــادة صحيح نموذجي لث

 

 الموضوع األول

 نقطة( 41الجزء األول : )
 اىزْقٍظ اىج٘اة اىغؤاه

 2x0,5 )اىذسط( ٍْبقشخ االّحشاف ٗعٍيخ رضجٍذ اىؼقٍذح

 2x0,5 )اىذسط( ٍفًٖ٘ اىصحخ اىْفغٍخ اىصحخ اىْفغٍخ ٗاىجغٍَخ

 2x0,5 )اىذسط( اىصجش قٍَخ فشدٌخ شآُاىقٌٍ فً اىق

 2x0,5 )اىذسط( إخ٘حرؼيَِ أُ مو ٍغيٌ أخ ىيَغيٌ ٗأُ اىَغيٍَِ  اىزنبفو االجزَبػً  اىقٌٍ فً اىقشآُ

ىَبرا سمض ػيى ٕزٓ 

 اىؼْبصش 

 اىضشٗسٌبد : إرا اخزو ػْصش ٍْٖب اخزيذ ٍ٘اصٌِ اىحٍبح. 
1 

 أصش اىؼجبدح 

 

 

  ق٘ع فً اىشرٌيخ .اىؼجبدح رحصِ اىْفظ ٍِ اى٘ -

اىؼجبدح رشغو اىَؤٍِ ثأػَبه اىخٍش ٗرح٘ىٔ إىى إّغبُ ٌغؼى ىَغبػذح اىْبط ٗدفغ  -

 اىضشس ػٌْٖ، ٍٗنبفحخ اىجشائٌ

1 

اإلٌَبُ ق٘ح ػبصَخ ػِ اىذّبٌب ٗطبقخ رحشك اإلّغبُ ىٍجزؼذ ػِ اىجشٌَخ ٌٗ٘ظف  - أصش اإلٌَبُ

  طبقبرٔ ىخذٍخ اىَجزَغ .

ى ٍنبّخ صبحجٔ ٌٗظٖش قٍَزٔ ٗرٍَضٓ ػِ غٍشٓ ٌٗضٌذ ٍِ اإلٌَبُ خطبة ٌذه ػي -

  سفؼخ اىَؤٍِ.

صٌبدح اإلٌَبُ اثزؼبد ػِ اإلعبءح هلل ٗىيْفظ ٗىيْبط، ٗرَغل ثبىؼقٍذح ٗحغِ  -

  اىخبرَخ.

1 

  صشاٍخ اىؼق٘ثخ ٗشذرٖب . - أصش اىحذٗد 

  حفع األٍِ اىؼبً، ٗرقيٍو ٍؼذه اإلجشاً . -

 ، اىْفظ، اىؼقو، اىؼشض،اىَبه( اىنيٍبد اىخَظ )اىذٌِحفع  -

اىَ٘اصّخ ثٍِ حق اىَجزَغ فً اىحَبٌخ ٍِ اإلجشاً ٗحق اىفشد فً رحصٍِ حشٌبرٔ  -

 ٗسػبٌخ حشٍبرٔ

1 

 رط٘س اىجشٌَخ : ٌغزيضً اعزحذاس ػق٘ثخ ٍْبعجخ اىزؼضٌض أصش 

 حفع اىحبجٍبد ٗاىنيٍبد )اىزحغٍْبد( -

  حفع األٍِ اىؼبً، ٗرقيٍو ٍؼذه اإلجشاً . -

1 

 حق اىزخفٍف ٗ اىزْبصه ػِ اىحق ثٍبُ اىحنَخ ٍِ اىقصبص 

 
1 

طجٍؼخ اىؼالقخ ثٍِ اىؼبٍو 

 ٗصبحت اىؼَو

 )اىذسط(
1 

 رمش األعَبء  -

 اىؼيخ -

 اىَغبٗاح فً األحنبًاىزأمٍذ ػيى  -

 ػذً  اىَغبٗاح فً األحنبً عجت فً ٕالك األٌٍ -

0,5 

1.1 

 ً ثزْظٌٍ حٍبح اىجشش.....حنَخ : إزَبً اإلعال - اعزخشط ٍِ اىحذٌش 

 حنَب: رحشٌٌ اىزؼذي ػيى اىضشٗسٌبد ..... -

0,5 

0,5 

 



 ن( 60: )الثانيالجزء 
 سثب اىفضو :  اىزؼشٌف اىَؼبٍالد اىَبىٍخ اىََْ٘ػخ

 سثب اىْغٍئخ اىزؼشٌف

5.1 

5.1 

 دُٗ عجت –أٍ٘اه ٗق٘د –اىفضو : اعزغاله ٍب فً ٌذ اىْبط  اىحنَخ

 عزغاله اىْبطاىْغٍئخ: ػْصش اىغجِ ال

1 

1 

 5.1 اىَشاثحخ : اىزؼشٌف اىَؼبٍالد اىَبىٍخ اىجبئضح

 5.1 اىزقغٍظ: اىزؼشٌف 

 5.1 اىصشف : اىزؼشٌف 

 1.1 سفغ اىغجِ ٗ رحقٍق اىَصيحخ اىؼبٍخ ٗاىخبصخ اىحنَخ 

 
 



 الثانًالموضوع 

 

 الموضوع الثانً  النمطة
 عناصر اإلجابة

 الجزء األول41ن:

 عناصر األسئلة

ن4 هً أم المؤمنٌن عائشة بنت الصدٌك وزوجة الرسول ملسو هيلع هللا ىلص اعلم النساء وأفمههن روي لها  

ه............75حدٌثا توفٌت سنة1142  

التعرٌف 
 بالراوي

ن4 أتشفع فً حد :  الشفاعة فً الحدود –ٌجترئ:ٌتمدم وٌشفع -أهمهم:أللمهم  
فٌف منها              هً التوسط لدى الماضً لفع العموبة أو التخ   

أٌم هللا: عبارة تدل على المسم والحلف باهلل-    

 شرح المفردات

 

ن4  

 
 

عدم التفرٌك بٌن األغنٌاء والفمراء وإلغاء كل اإلعتبارات فً تطبٌك األحكام أهمٌة المال 
 فً اإلسالم وحرمة اإلعتداء علٌه............ 

 نهً النبً ملسو هيلع هللا ىلص عن الشفاعة فً الحدود برد أسامة بن زٌد ألخطارها:
ظهور الطبمٌة والتمٌٌز بٌن الناس.-شٌوع الجرٌمة–إهدار للعدالة -  

الشرح مع 
الحكمة فً 
النهً عن 

 الشفاعة

ن2.7  معنى الجرٌمة هً محظورات شرعٌة زجر هللا عنها بحد أو لصاص أو تعزٌر. 

ن4 ود:عموبات ممدرة شرعت لحفظ المماصد الضرورٌة...........الحد-   
المصاص:عموبة الماتل العمد............-  
التعزٌر:هو التأدٌب على أفعال لم تشرع فٌها الحدود أو المصاص.-  

 أنواع العموبات

ن2.7 عبرة -زجر وردع للجناة....-طهارة الجانً–حفظ المماصد الضرورٌة - 
...................للغٌر...............  

الحكمة من 
 تشرٌع العموبة

ن2.7  

 
 
ن2.7  

اإلٌمان لوة عاصمة عن الدناٌا,ولوة طاردة للجرٌمة من نفس المؤمن ....... شرح 
 وبٌان.

العبادة بمفهومها الواسع تتناول األوامر والنواهً واإللتزام بما أمر هللا به ال بد منه 
تعالى عن كل ما فٌه من ضرر ومن ذلن الجرائم لتحمٌك معنى العبودٌة ولد نهى هللا 

...... 

أثر اإلٌمان  
والعبادة فً 

اجتناب 
 الجرٌمة

ن2.7 رابطة  المومٌة:اإلنسان ٌلتمً مع لومه على أمور كالعٌش معهم والتكلم بلسانهم وله - 
 معهم مصالح ولواسم مشتركة........

..وسائر األلارب ....رابطة العائلة:تشمل الوالدٌن واألوالد والزوجة....-  

الروابط 
اإلجتماعٌة  

 المذكورة
ن4 رابطة اإللامة .–رابطة العائلة -رابطة المومٌة–رابطة اإلنسانٌة -  بمٌة الروابط  

 االجتماعٌة
ن2.7 الروابط اإلجتماعٌة  إحدى أسس العاللات االجتماعٌة بٌن المسلمٌن وغٌرهم.-   التصنٌف 

ن2.7 نت دمحم سرلت .....واٌم هللا لو أن فاطمة ب-   تحدٌد العبارة 

ن2.7 ٌطلك النسب  على عدة معان منها المرابة وااللتحاق ٌمال انتسب إلٌه أي إلتحك  
 به...........

 

 تعرٌف النسب

ن4 البصمة -.اإللرار............ البٌنة الشرعٌة............-الزواج الصحٌح......... 
 الوراثٌة..........

 

 أسبابه و
باتهطرق إث  

ن2.7  

ن2.7  

مواالته.................-المعنوٌة:إعطاؤه الهوٌة................    
المادٌة:الوصٌة له فً حدودالثلث.............................-  

 حموق
مجهول  

 النسب
ن4 الكفالة مشروعة/التبنً حرام/التبنً مجرد تحمٌك لنسب مزعوم ولٌس كذلن فً - 

بٌنما التبنً اتخاد ابن أو بنت مع منحه -م  حك ثابت فً ذمة الغٌرالكفالة/الكفالة التزا
 لمبه...............................

ممارنة بٌن 
 التبنً والكفالة



 

ن1 وجوب االعتبار باألمم السابمة-3تحرٌم السرلة.-1وجوب إلامة الحد على السارق–4   

نهً عن الشفاعة حفظ فً ال-1فً تشرٌع عموبة السرلة حفظ لممصد شرعً )المال(-4

 للحموق .......

حكمان  و 
 فائدتان

ن6  الجزء الثانً عناصر اإلجابة 

ن4.7 الٌوم التاسع من ذي الحجة من السنة العاشرة للهجرة ٌوم عرفة فً حجة الوداع حٌث - 
خطب ملسو هيلع هللا ىلص هذه الخطبة وفٌها تلخٌص ألحكام الدٌن ومماصده وتوصٌة لألجٌال المادمة 

البشرٌة جمعاء.....و  

الظروف -
 والمناسبة 

ن4.7 ... تكرٌم هللا للبشر–,حك التعلم حك الحٌاة ,الحك فً األمان-   حموق اإلنسان  

ن4 الرابطة اإلنسانٌة........-  الرابطة  
 االجتماعٌة

ن1 تحرٌم –حرمة الدماء واألعراض.......,حرمة بٌت هللا الحرام والشهر الحرام وٌوم عرفة - 
التأكٌد على مبدأ المساواة اإلنسانٌة –ا الرب  

األحكام 
 والتوجٌهات
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