السنة الدراسية2017/2016:

ثانوية.:

الـتاريـخ2017/5/11:

المستوى:الثانية ثانوي.

المـدة 1( :ســاعــة.

الشعبة :تسيير واقتصاد – لغات أجنبية آداب وفلسفة.
الفرض األخير في الثالثي الثالث في مادة العلوم االسالمية

(14ن).
 الجزء األول :الزنَااإِنَّهُاا َكا َان ا
قال تعالى« َوَالاتَ ْقتُلُوااأ َْوَل َد ُك ْاما َخ ْشيَاةَاإِ ْم ََلقاا ََْن ُانانَ ْرُزقُ ُه ْاما َوإِيَّا ُك ْاماإِ َّاناقَ ْت لَ ُه ْاماا َكا َانا ِخطْئً اا َكبِ ًرياا()31ا َوَالاتَ ْقَربُواا ِِّ
فَ ِ
فا
فاِ ا
َلايُ ْس ِر ْا
وماافَ َق ْادا َج َع ْلنَاالَِولِيِِّاها ُس ْلطَانًاافَ َا
ساالَِّ ا
يَلا()32ا َوَالاتَ ْقتُلُوااالنَّ ْف َا
اءَا َسبِ ًا
اح َش اةًا َو َس ا
تا َحَّرَامااللَّاهُاإَِّالابِ ْ
اْلَ ِّاقا َوَم ْاناقُت َالا َمظْلُ ً
الاالْيتِي ِاماإَِّالابِالَِّ ا ِ
ول ا
َّهُا َواأَْوفُواابِالْ َع ْه ِاداإِ َّاناالْ َع ْه َداا َكا َانا َم ْسئُ ًا
َشدا
َح َس ُانا َح َّا
ّتايَْب لُ َاغاأ ُ
تاه َاياأ ْ
الْ َقْت ِالاإِنَّهُاا َكا َانا َمْن ُ
ص ًوراا()33ا َوَالاتَ ْقَربُواا َم َا َ
كابِِاها ِع ْل ما ا
سالَ َا
فا َماالَْي َا
يَل()35ا َوَالاتَ ْق ُا
َح َس ُاناتَأْ ِو ًا
اساالْ ُم ْستَ ِقي ِاما َذلِ َا
()34ا َوأ َْوفُوااالْ َكْي َالاإِ َذااكِْلتُ ْاما َوِزنُواابِالْ ِق ْسطَ ِا
كا َخْي راا َوأ ْ
ضا َولَ ْاناتَْب لُ َاغ ا
قا ْاْل َْر َا
َّكالَ ْانا ََتْ ِر َا
ضا َمَر ًحااإِن َا
فا ْاْل َْر ِا
شاِ ا
ولا()36ا َوَالاَتَْ ِا
كاا َكا َانا َعْن اهُا َم ْسئُ ًا
إِ َّانا َّ
صَارا َوالْ ُف َؤ َاداا ُكلااأُولَئِ َ
الس ْم َاعا َوالْبَ َ
(ســورة اإلس ـراء .)38-31
وهاا(.»)38
كاا َكا َانا َسيِّئُاهُا ِعْن َادا َربِّ َا
ولا( 37ا)ا ُكلاا َذلِ َا
الاطُ ًا
اْلِبَ َا
ْ
كا َمك ُْر ً
 -التعليمة:

 /1اشتملت اآلية على مجموعة المقاصد اإلسالمية استخرج كل مقصد بامثلته مع شرحها وفق األية ثم بين محل الحكم من االية كما
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حكما وضعيا ثم اشرحه وفق اآلية مع بيان حل الشاهد3.............................................ن
/-2استخرج من اآلية ً
ِ /-3
شملت الشريعة الكثير من مظاهر التيسير في مجال العبادات.بيّن تيسيرين لعبادة الصوم مع الدليل3.................. .ن.
 -4استخرج ثالث فوائد من االية3...................................................................................ن

بالتوفـيــق والنجاح.

الصفحة 1/1

لكل مجتهد نصيب

الجابةاالنموذجيةاللفرضااْلخرياملادةاالعلوماالسَلميةاأقساماالسنةاالثانيةا
 -1اشتملت اآلية على مجموعة المقاصد اإلسالمية استخرج كل مقصد بامثلته مع شرحها وفق األية ثم بين محل الحكم من االية
الشاهدامنااآليةا ا
املقصدالسَلميا اشرحهاوفقااآلية ا
احَّرَمااللَّهُاإَِّلابِا ْْلَ ِّاق"ا0.5ن ا
ساالَِّت َ
مقصداضروري ا حافظااهللاعزوجلاعلىااكليةاالنفسابتحرميهاالقتلاواتشريعاالقصاصا " َوَلاتَ ْقتُ لُوااالنَّ ْف َ
1ن ا
1ن ا
ِ
"وَلاتَ ْقربو ِّ ِ
يَل"0.5.ن ا
اسبِ ًا
حافظااهللاعزوجلاعلىاكليةاالنسلاواذالكابتحرميهاالزناا1ن ا
َ َُ
ااالزنَااإنَّهُا َكا َانافَاح َشةً َاو َساءَ َ
ِ
ِ
َّهُ"0.5ن ا
َشدا
اح َّّتايَْب لُ َغاأ ُ
اام َالاالْيَتي ِماإَِّلابِالَِّتاه َياأ ْ
َح َس ُن َ
حافظااهللاعوجلاعلىاكليةااملالاواذالكابتحرميااكلامالااليتيما1ن ا َا"َالاتَ ْقَربُو َ
كابِِه ِ
كا
مقصداحتسيين ا دعاااهللاالهاعزوجلااانبيهااجتناباالقولابَلاعلماواالظن1ن ا
اع ْل مااإِ َّن َّ
صَر َاوالْ ُف َؤ َادا ُكلاأُولَئِ َ
سالَ َ
وَا"َلاتَ ْق ُ
االس ْم َع َاوالْبَ َ
ف َاماالَْي َ
اعْنهُا َم ْسئُاول"0.5ن ا
1ن ا
َكا َن َ
ااْل َْر ِ
"والاَتَْ ِ
اْلِبَ َالا
هنىااهللاعبادهاعناالتجرباوالتبخرتافااملشية 1ن ا
َّكالَ ْن َ
ض َاولَ ْناتَ ْب لُ َاغا ْ
اَتْ ِر َق ْ
ش ِاف ْ
ض َامَر ًحااإِن َ
ااْل َْر َ
ول"0.5ن ا
طُ ًا
ِ ِ
اوجبااهللاعزوجلاالعدلافاامليزاناواعدماالبخساواالتطفيفا1ن ا "اوأَوفُوااالْ َكيلاإِ َذ ِ
ااك ْلتُ ْم َاوِزنُواابِالْ ِق ْسطَ ِ
َح َس ُنا
اساالْ ُم ْستَقي ِما َذل َ
ك َ
اخْي ر َاوأ ْ
ْ
َْ
يَل"05ن ا
تَأْ ِو ًا
-1استخرج من اآلية حك ًما وضعيا ثم اشرحه وفق اآلية مع بيان حل الشاهد
الشاهدا ا
اْلكما الشرح ا
الوضعيا ا
اَننانَرزقُهماوإِيَّا ُكماإِ َّناقَ ْت لَهما َكا َن ِ
لعزميةا حرمااهللاعزواجلاقتلاالولداواقتلاالنفسا1ن ا وَلاتَ ْقتُ لُوااأَوَل َد ُكم َ ِ
اخطْئًاا َكبِ ًريا1ن ا
ُْ
اخ ْشيَةَاإ ْم ََلق َْ ُ ْ ُ ُ ْ َ ْ
ْ ْ
َ
احَّرَمااللَّهُاإَِّلابِا ْْلَ ِّاق1ن ا
1ن ا حرمااهللااعزوجلاقتلاالنفس1ن ا
ساالَِّت َ
َوَلاتَ ْقتُ لُوااالنَّ ْف َ
ِ
وَلاتَ ْقربو ِّ ِ
يَل1ن ا
اسبِ ًا
حرمااهللاعزوجلاالزنا1ن ا
َ َُ
ااالزنَااإنَّهُا َكا َانافَاح َشةً َاو َساءَ َ
كابِِه ِ
ول1ن ا
اعْنهُ َام ْسائُ ًا
دعاااهللاالهاعزوجلااانبيهااجتناباالقولابَلاعلما
اع ْل مااإِ َّن َّ
صَر َاوالْ ُف َؤ َادا ُكلاأُولَئِ َ
سالَ َ
)اوَلاتَ ْق ُ
كا َكا َن َ
االس ْم َع َاوالْبَ َ
َ
ف َاماالَْي َ
واالظن1ن ا
ااْل َْر ِ
هنىااهللاعبادهاعناالتجرباوالتبخرتافااملشية 1ن ا َوَلاَتَْ ِ
ولا1ن ا
اْلِبَ َالاطُ ًا
َّكالَ ْن َ
ض َاولَ ْناتَ ْب لُ َاغا ْ
اَتْ ِر َق ْ
ش ِاف ْ
ض َامَر ًحااإِن َ
ااْل َْر َ
ِ ِ
اوجبااهللاعزوجلاالعدلافاامليزاناواعدماالبخسا َوأ َْوفُوااالْ َكْيلاإِ َذااكِ ْلتُ ْام َاوِزنُواابِالْ ِق ْسطَ ِ
يَلا1ن ا
َح َس ُناتَأْ ِو ًا
اساالْ ُم ْستَقي ِما َذل َ
ك َ
اخْي ر َاوأ ْ
َ
واالتطفيفا1ن ا

سلم
التنقيط
11ن

3ن

مالحظة مهمة  :يكتفتي التلميذ بمثال واحد فقط
يعةاالكثريامنامظاهراالتيسريافاجمالاالعبادات.بّياتيسريينالعبادةاالصوماامعاالدليل3.................. .نا
ِ /-3مشلتاالشر
ن
-1اإلفطارافاالسفر0.5نا:القولهاصلىااهللاعليهاواسلمااا:ا"اليسامناالرباالصيامافاالسفرا"اأخرجهاأمحدا1.ن
-2التخفيفاعنااملريضا0.5ن:االقولهاتعاىل":اوامناكانامريضااأواعلىاسفرافعدةامناأياماأخر"البقرة184اا1ن
ا-3التخفيفاعناالشيخاالكبري:االقولهاتعاىلا":اواعلىاالذينايطيقونهافديهاطعامامسكّيا"االبقرةا184ا.ااا1ن ا

3ن

-4استخرجاثَلثافوائدامناالية3...................................................................................ن ا
 حترمياقتلاالنفسابغرياحقاا1ن حترميااهللاالزناا1ن هنيااهللاالقولابَلاعلما1ن وجوباالعدلافاامليزانا1ن -هنيااهللاعناالتكربا1ن ا

3ن

زنا

