
 

 اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية الشعبية
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الشعب مجيع :الشعبة  

 د 02لسا و 20املدة:                                                          لسالميةاإلعلوم ال اختبار يف مادة:
 

 2من  1صفحة 

 

 على المترشح أن يختار أحد الموضوعين التاليين:
 الموضوع األول

 نقطة( 41: )الجزء األول
     

 قال هللا تعالى:             
 

 

 

 

 

 
 :المطلوب

 رح.أشارت اآليتان إلى وسيمة من وسائل تثبيت العقيدة. استخرجها مع الش   -1
 ح ذلك.ض   و   .عمى إعمال العقل ث  ح   في اآليتين -2
 ؟ة العقل في القرآن الكريمي  ترجع أهم   م  ل  إ   -3
 ذكر اثنين منها.االعقل لدى اليهود معتقدات خاطئة.  يب  ي  غ  نتج عن ت   -4
 ف القياس اصطالحا واذكر أركانه.ر   القياس اجتهاد وا عمال لمعقل. ع   -5
 استخرج من اآليتين ثالث فوائد. -6

 

 نقاط( 60: )الجزء الثاني
وهو  اله رعي  ش  ال وضع البديلأر، و ـالث  عادة ة الوداع م في خطبة حج  وسم   ى هللا عميهسول صم  أبطل الر         

 لمحاربة الجرائم األخرى.شرع الحدود  كماالقصاص، 
 :المطلوب

 .الخطبةأبطمتها أخرى ذكر ثالثة أمور ا -1
 ؟ع  ر  جريمة ش   ة  ي  وأل  ،  ف القصاص في الصطالحر   ع   -2
 ؟القصاصو  ودبين الحد ما الفرق -3



 

 2من  2صفحة 

 نيالموضوع الثا
 

 نقطة( 41) :لالجزء األو  
 اّلل ِ  َرلُسولَ  ِفيَها يَُكلِّمُ  َمنْ  فَ َقاُلوا: لَسَرَقتْ  ال ِت  اْلَمْخُزوِمي ةِ  اْلَمْرَأةِ  َشْأنُ  َأََه ُهمْ  قُ َرْيًشا "َأن   -رضي هللا عنها  -َعاِئَشَة  َعنْ     

 فَ َقالَ  ُألَساَمُة، َفَكل َموُ  َولَسل َم، َعَلْيوِ  اّلل ُ  َصل ى اّلل ِ  َرلُسولِ  ُألَساَمُة، ِحب   ِإّل   َعَلْيوِ  ئُ ََيْرتَِ  َوَمنْ  َولَسل َم ؟ فَ َقاُلوا: َعَلْيوِ  اّلل ُ  َصل ى
َا الن اُس، اَأي  هَ  فَ َقاَل: فَاْخَتَطَب، قَامَ  ؟ ثُ   اّلل ِ  ُحُدودِ  ِمنْ  َحدّ   يف  َأَتْشَفعُ  َولَسل َم: َعَلْيوِ  اّلل ُ  َصل ى اّلل ِ  َرلُسولُ   ال ِذينَ  َأْىَلكَ  ِإَّن 

َلُكمْ  ، َعَلْيوِ  َأقَاُموا الض ِعيفُ  ِفيِهم لَسَرقَ  َوِإَذا تَ رَُكوُه، الش رِيفُ  ِفيِهم لَسَرقَ  ِإَذا َكانُوا َأن  ُهمْ  قَ ب ْ  بِْنتَ  فَاِطَمةَ  َأن   َلوْ  اّلل ِ  َوايُْ  اْْلَد 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     ( أخرجو مسلم)                                                            .       يََدَىا" َلَقَطْعتُ  لَسَرَقتْ  ُُمَم د  

                               :المطلوب
 ف راوي الحديث.عر   -1   
  ـ الحد   – الجريمة  -فاعة في الحدود الش   -:  حد د المعنى الصطالحي لما يمي -2   
 أربعة منها.  لممساواة في إقامة الحدود آثار في تماسك المجتمع، اذكر -3   
 :كم تشريع الحدود تحقيق األمن والستقرارمن ح   -4   
 ؟ اإلسالماألمن في  ما مفهوم حق  ف -أ       
 ؟ ما هي انعكاساته عمى الجانب القتصادي   -ب       
 :ت  س  ر  تي د  القرآنية ال   لى تحقيق قيمة من القيمإتهدف المساواة  -5   
 اذكرها.   -أ       
 ن نوعها.بي   -ب       

ك م ي ن وفائدتين.استخرج  -6      من الن ص  ح 
 

 (نقاط 60) :انيالجزء الث  
 :اسة في حياة الن  ريعة ومسايرتها لألحداث المستجد  عمى مرونة الش   القياس دليالً  يعتبر    

 عن القياس. هات مثالً  -1   
 .ركن بما يقابمه في المثال( )مع ربط كل   القياس أركانا منه اشرح هذا المثال مستخرجً  -2   
ح كيف يكون القياس دليالً  -3     شريع.ت  عمى مرونة ال وض 
 




