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المدة 02 :سا

على المترشح أن يختار أحد الموضوعيين التاليين:
الموضوع األول
الجزء األول12 ( :نقطة)
قال رسول هللا صلى هللا عليه و سلم في خطبة حجة الوداع" :أيها الناس :اسمعوا قولي ،فإني ال أدري لعلي ال ألقاكم بعد
عـامي هذا بهذا الموقف أبدا .أيها الناس :إن دماءكم و أموالكم و أعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا،
في بلدكم هذا ،و إنكم ستلقون ربكم فيسألكم عن أعمالكم وقد بلغت .فمن كان عنده أمانة فليؤدها إلى من ائتمنه عليها ،أال و
إن كل شيء من أمـر الجاهلية تحت قدمي موضوع ،و دماء الجاهلية موضوعة  ....و إن ربا الجاهلية موضوع و لكن لكم
ّ
تعلمن أن كل مسلم
رؤوس أمـــوالكم ال تظلمون و ال تظلمون  .قضى هللا أنه ال ربا  ...أيها الناس :اسمعوا قولي واعقلوه،
ّ
تظلمن أنفسكم ،اللهم هل
أخ للمسلم ،وأن المسلمين إخوة ،فال يحل المرئ من أخيه إال ما أعطاه عن طيب نفس منه ،فال
بلغت؟ وستلقون ربكم فال ترجعن بعدى كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض ."...رواه البخاري ومسلم.
المطلوب:
 /1تكلم عن مناسبة هذه الخطبة و ظروفـها 02 [ .نقاط ]
 /2أكد النبي صلى هللا عليه وسلم في خطبة حجة الوداع على جملة من القيم التي درستها.
استخرج قيمتين وصنفهما 02 [.نقاط ] /3بين النبي صلى هللا عليه وسلم أن عالقة المسلمين فيما بينهم قائمة على أساس األخوة فيما بينهم ،فلهم حقوق وعليهم
واجبات ،ماهي حقوق غير المسلمين في بالد اإلسالم ؟ [  02نقاط ]
 /4من العادات الجاهلية التي أعلن الرسول بطالنها في الخطبة ربا النسيئة ،عرف ربا النسيئة ثم بين صورتها بمثال
توضيحي  03 [ .نقاط ]
 /5استخرج حكمين وفائدة من هذا المقطع من الخطبة 03 [.نقاط ]

الجزء الثاني 08 ( :نقاط )
" للحفاظً على العقل حرم هللا كل ما له أثر ضار على العقل وال سيما المسكرات والمخدرات ،ألنها تغطيه وتمنعه عن
اإلدراك السليم ،والتفكير المستقيم ،وتجعل اإلنسان أقرب إلى الحيوان منه إلى اإلنسان .فيعيش حياته بال غاية ،ويحيا دنياه
بال رسالة ،فال يهتم بأداء الشعائر الدينية ،وال يعبأ بالقيم الخلقية ،وال يقيم وزنا ً للمشاعر اإلنسانية ،وال يلتزم بالكماالت
البشرية التي دعت إليها رساالت السماء ".فقه السنة وحماية العقل في اإلسالم د .عبد الستار أبوغدة ص25
 /1استخلص من النص علل تحريم الخمر ؟ [  03نقاط ]
 /2أذكر أحد المسكرات المحدثة وبين حكمه بالقياس؟ [  03نقاط ]
 /3برأيك كيف نحافظ على العقل؟ [  02نقاط ]
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الموضوع الثاني:
الجزء األول12 ( :نقطة)
قـــال هللا تـعالى:

[سورة التوبة]71:
المطلوب:
 /1حافظت الشريعة االسالمية على عقيدة المسلم باإلعتماد على عدة وسائل.
 استخرج الوسيلة الواردة في اآلية ثم اشرحها  02 [ .نقاط ] /2عرفت المجتمعات البشرية الجريمة منذ القدم  ،بوصفها من أخطر أنواع المنكر.
 ما الوسائل التي شرعها اإلسالم لمكافحتها؟ ،وما الحكمة من تشريعها؟ 03 [ .نقاط ] /3للقيم دور بارز في حماية المجتمع من الجرائم،استخرج من اآلية قيمتين وصنّفهما 02 [ .نقاط ]
 /4أشارت اآلية إلى نوع من أنواع الصحة،استخرجها وعرّفها ثم بيّن وسيلة تحقيقها من خالل اآلية 03 [ .نقاط ]
 /5استخرج من اآلية فائدتين 02 [ .نقاط ]

الجزء الثاني 08 ( :نقاط )
يقول أحد االمستشرقين " :صحة النص القرآني المنزل على محمد ال تقبل الجدل  ،وتعطى النص مكانة خاصة بين كتب التنزيل،
وال يشترك مع نص القرآن في هذه الصحة ال العهد القديم وال العهد الجديد  ،وسبب ذلك أن القرآن قد دون في عصر النبي صلى
هللا عليه وسلم ،ولم يتعرض النص القرآني ألي تحريف من يوم أن أنزل على الرسول حتى يومنا هذا "[ .د.موريس بوكاي]
 /1انطالقا من هذا النص بين أفضلية اإلسالم عن باقي الرساالت السماوية السابقة 03 [ .نقاط ]
 /2وضح عالقة اإلسالم بالديانات السماوية السابقة 03 [ .نقاط ]
 /3ترك اإلسالم واعتناق أحد األديان السماوية ر ّدة ،بين حكمها وعقوبتها مستشهدا بدليل شرعي 02 [ .نقاط ]

بالتوفيق
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