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السنة القسم :   ساعةالمدة : 13/11/2019التاريخ : 
 االثالثة

السنة الدراسية 
2019/2020 

ثانوية عثماني  
 قايس ابراهيم  

  الفرض االول في الثالثي االول   

 ن14اجلزء االول :
ًئا ِبهِ  ُتْشرُِكوا َأالَّ ُقْل تـََعاَلْوا أَْتُل َما َحرََّم َربُُّكْم َعَلْيُكْم   قال تعاىل : " نْ  أَْوَالدَُكم تـَْقتـُُلوا َوَال   ِإْحَسا2ً  َو0ِْلَواِلَدْينِ   َشيـْ   ِإْمَالقٍ  مِّ

َها َظَهرَ  َما اْلَفَواِحشَ  تـَْقَربُوا َوَال ُهْم  َوِإAَّ  نـَْرزُُقُكمْ  حنَّْنُ  ِلُكمْ  0ِحلَْقِّ  ِإالَّ  اKَُّ  َحرَّمَ الَِّيت  النـَّْفسَ  تـَْقتـُُلوا َوَال  َبَطنَ  َوَما ِمنـْ ِه بِ  َوصَّاُكم ذَٰ
ُه   151 َلَعلَُّكْم تـَْعِقُلونَ  ُلَغ َأُشدَّ  ُنَكلِّفُ  َال   0ِْلِقْسطِ  نَ َواْلِميزَا اْلَكْيلَ  َوأَْوُفواَوَال تـَْقَربُوا َماَل اْلَيِتيِم ِإالَّ 0ِلَِّيت ِهَي َأْحَسُن َحىتَّٰ يـَبـْ

ِلُكمْ َوِبَعْهِد اKَِّ أَْوُفوا   قـُْرَىبٰ  َذا َكانَ   َوَلوْ  فَاْعِدُلوا قـُْلُتمْ  َوِإَذا  ُوْسَعَها ِإالَّ  نـَْفًسا -151اآليتني " 152 َتذَكَُّرونَ  َلَعلَُّكمْ  ِبهِ  َوصَّاُكم ذَٰ
  االنعام من سورة 152

 املطلوب:
 ن1.5اسلوب  من اساليب القران يف تثيب العقيدة ، مسها مث اشرحها وفق اآلية ...................................................  اشارات اآلية اىل-1
 ن3.5.............................هذه املقاصد مع شاهدها من اآليتني مرتبة ..........................  سم-اشارت اآلية اىل املقاصد االسالمية  أ -2

 ن3ذكرت  اآلية جمموعة من اجلرائم  القتل ،  الز2 ، اكل مال اليتيم ، صنف كل جرمية  مبنيا مقدار عقوبتها.........................-ب                    
 ن2.5.....................مع من خالل اآلية .........................سام التوحيد ، مسه مث عرفه مبينا اثر التوحيد على اvتقتضمنت اآلية قسما من ا-3
 1.5.............ختمت اآلية االوىل 0لدعوة اىل اعمال العقل ، بني امهيته ......................................................................-4
 ن1ب العدل ، حدد اثره على متساك الفرد و اvتمع......................................................دعت اآلية الثانية من سورة االنعام اىل  وجو -5
 ن1........استخرج من النص فائدة و حكم .................................................................................................. -6

 ن6اجلزء االول 
 4252أللباين ال صلى هللا عليه و سلم : ( و ال تزال طائفة من أميت على احلق ظاهرين ال يضرهم من خالفهم حىت �يت أمر هللا ) ( صحيح أيب داود , اق

 ن2.............ذكر النص مصدرا من مصادر التشريع االسالمي  ، مسه مث عرفه.................................................... -للمطلوب :
ن2.5...........................هلذا املصدر حجية يف القران و السنة :  اذكر حجيته من القران مث بني وجه االستدالل هلد احلجية من النص اعاله.....-

 ن1.5..............................................................بني مرونة  الشريعة من خالل هذ املصدر موضحا ذالك مبثال ................. -
 
 

 هللا ويل التوفيق 1/1الصفحة  تهىنا
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نُن ُمممكُكممْْْنحنََّّ كقكُ قزُُ زرْْ ِِِإإAAََِِّّرننَـَ مُهمِِِإإإِِِووََ

وللُُونوَن للقِق قْع ع تـَ ْ الوَوََال ت151151ُك
اَها هَع ِإِإذَذاا  ْ متُُممِْْإإِووََ تللْْ ِلوللققـلللُُ xa
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ن يف تثيب العقب القران يف تثيب العقيدة ،
ه املقاصد مع شاهذه املقاصد مع شاهدها

قتل ،  الزرائم  القتل ،  الز2 ، اكل مال
تمع مر التوحيد على اvبينا اثر التوحيد على اvت

...........................................
ساك الفرد و اvتمععلى متساك الفرد و اvتمع..

..........................................

 حىت �يت أمرخالفهم حىت �يت أمر هللا ) (
.........................................

....ص اعاله..ة من النص اعاله.....
...............................
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سلم 
التنقيط

 3و  3ع3للفرض االول يف الثالثي االول قسم االجابة النموذجية 
ن4 ات السيئة  و لذين ختلوا عن الصفملؤمنني اعباده  ابرسم السورة احملببة للمؤمنني : دعا2 هللا سبحانه و تعاىل اىل االتصاف و  االقتداء  االسلوب :  

 وامليزان  يف الكيل اليفاءهي البعد عن الشرك و الز2 و القتل  و حتلوا 0ألخالق الفاضلة كاإلحسان اىل اليتيم و  العدل وا

  
ن3.5 ًئا  ""َوَال تـَْقتُـُلوا النـَّفْ ن: الشاهد " 0.5ملقاصد الضروورية ا  َها " " "َوَال تـَْقَربُوا اْلَفَواِحَش َما ِإالَّ 0ِحلَْقِّ َم اKَُّ َس الَِّيت َحرَّ َأالَّ ُتْشرُِكوا ِبِه َشيـْ  ن0.5َظَهَر ِمنـْ

 ن0.5ن الشاهد" ال يكلف هللا نفسا ال وسعها "0.5املقصد احلاجي : 
 ن0.5ا  "اْعِدُلوا " َوِبَعْهِد اKَِّ َأْوُفو ِإَذا قـُْلُتْم فَ وَ ِقْسِط " يَزاَن 0ِلْ َوَال تـَْقَربُوا َماَل اْلَيِتيِم "َوَأْوُفوا اْلَكْيَل َواْلمِ ن الشاهد "0.5املقصد التحسيين 

 ن/يكفي شاهد واحد يف املقصد 0.5الرتتيب 
ن2.5  ن0.5افراد هللا 0لعبادة التعريف :ن  0.5: توحيد االلوهية نوع التوحيد-3 

 ُر بني الناس اخلرينه يُوفِّ عاهد الناس به ، أل على املسلم أن ينجز ويفي مبا عاهد هللا تعاىل عليه أو ما الشرح ن0.5هو الوفاء 0لعهود : االثر 
 ن1والعطاء ،

ن1.5 العقل مناط (عماد) /0.5لواقع 0لدين عن طريق االجتهاد.ان/أداة وصل قضاA 0.5ز.: وسيلة لإلدراك والفهم والتمييامهية العقل-4 
 ن0.5التكليف.

م1 طمئنان الناس اتؤدي إىل    -/  ؤدي إىل توزيع الثروة واإلنتاج واملكاسب 0لعدلت  -أثرا كبريا يف متاسك اvتمع  وهو أ¥ا :ان للعدل  -5 
اvتمع ،  قوية بنيةتؤدي إىل ت  -نفيذه /  تشر األمن والثقة بني احلاكم واحملكوم  /يتقيد الناس 0لقانون ويعينون على تعمل على ن  -وارتياحهم ./

 ثرين فقط ومتتني العالقة بني أفراده    مالحظة : ا
 0.5ر :دعوة هللا املؤمنني اىل  العمل 0لصوA العشفائدة ن ال0.5حترمي الشرك  -احلكم-6 1
 اجلزء الثاين : 

 ل هللا   علىتهدين من املسلمني يف عصر من العصور بعد وفاة رسو :اتفاق مجيع اv ن  اصطالحا0.5ن  التعريف لغة هو العزم و االتفاق0.5هو :االمجاع املصدر -1
 ن1حكم شرعي عملي 

َ َلُه اْهلَُدى وَ   حجته :من القران-2  115َوَساَءْت َمِصريًا﴾النساء:   َوُنْصِلِه َجَهنَّمَ نـَُولِِّه َما تـََوىلَّ  ِبيِل اْلُمْؤِمِننيَ  َغْريَ سَ يـَتَِّبعْ ، قال تعاىل: ﴿َوَمْن ُيَشاِقِق الرَُّسوَل ِمْن بـَْعِد َما تـََبنيَّ
 وجه االستدالل من النص اعاله :

ن قادر على التكيف و المجاع ليكو تهادية ك االسنة بل اضاف مصادر اخرى اج و 0لكتابمل يكتفي االسالم يف مصادره تشريعه  مرونة هذه املصدر مع املثال :-3
 بوا امجاعهم على استخالف دة السدس اواجل وريثتتح يف امجاع الصحابة يف مجع القران او امجاعهم على  نالحظهمواجهة التطور و بذه ال تضيق مصاحل الناس و هذا ما 

 بكر يف اخلالفة االسالمية   
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vاتفاق مجيع ا:vتهدينتهدين من املسلمجيع اv

نينينينننينيِِنينيَََس نننممِِ ممِِِؤْؤ ؤؤؤممُُ ممل الْْ ىلوَوىلَّيسبيِل َوا تـا تـَ اام مََ ههللِّهِه لَِو  َونصونـُ

المجاع لالمجاع ليكجججتهادية ك اتهادية ك ااجر اخرى اج
يثوريثتتح  جلجلجلدة السدسدة السدس اوجلاجلتو

ion
.co

m/ex
am

sملقاصدملقاصد الضرواا
5املقصد احلاجياملقصد احلاجي : 
ن0.55د التحسيين املقصد التحسيين 

ن/يكفي شاهن/يكفي شاهد واح0.50ب 

ss
ن0.5: توحيد االلوهية: توحيد االلوهيةحيد

علىعلىالشرحالشرحنن0.50.5: عهود :  /ex
a

ن/أدا0.50.5ييز.ز.هم والتمييك والفهم والتميي m/
omم واحملكومني احلاكم واحملكوم  /يتقيد الناcoتتتؤدي إىلؤدي إىل توزيعتت-¥ا : وهو أ¥ا :

5شر عمل 0لصوA العشىل  العمل 0لصوA العش n

امج

ion

ed

enenenen

3as.ency-education.com


