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)نقط 4 :(أو# دعامة القرآن الكريم  

 25قال 9 تعالى في سورة الفتح ا6ية 

 

اشرح - 1  

.)ن0.25( ...:............................................................................................................................معرة  

)ن0.25(..............................:..................................................................................................تزيلوا  

)ن0.5(                        الرسول صلى 9 عليه وسلم وكفار قريش عام الحديبية استخرج الحكمة من منع وقوع الحرب بين -  2  

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

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

:يلي على ما جابةبا�اختر واحدة منھا ، أمامك قاعدتان من قواعد التجويد -  3  

)   ن1(     )ھو الذي أرسل رسوله بالھدى(أو في قوله تعالى ) قد أحاط 9 بھا:(وعرفھا في قوله تعالى، جويديةتالقاعدة ال اذكر"  

............................:.................................................................................................جويديةتعدة الاالق  

...........................................:............................................................................................................................تعريفھا
............................................................................................................  



 

 

  )ن2(                                 "صراطا مستقيما" إلى قوله تعالى" لقد رضي 9' :أكتب مع الشكل التام من قوله تعالى - 4 

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

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

)نقط 2( ثانيا دعامة من الحديث الشريف  

ل رسو خلقا ثم قال يا أحسنھمرسول 9 أي الناس خير؟ قال  يا: أعرابي إلى رسول 9 صلى 9 عليه وسلم فقال  أسامة بن شريك قال جاءعن 
....)،له شفاء أنزلفإن 9 لم ينزل داء إ# ، تداووا:"؟ قال أنتداوى 9  

  18456ح = 398ص ز 30في مسنده ط مؤسسة الرسالة جأحمد  ا�مامرواه 

بين القيمتين التين يدعو إليھما الحديث -  1  

)ن. 0.5(.          :.......................................................................................................................ا�ولىالقيمة   

)ن. 0.5.(             ......................................................................................................................:القيمة الثانية  

)ن1(                                                                          ضد التداوي وأن المسلم يكفيه الدعاء ا�س�مھناك من يعتقد أن  -  2  

من ھذا الحديث الشريف انط�قابين صحة أو خطأ ھذا ا#عتقاد   

،................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................

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

"يا أيها الذين أمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي األمر منكم"  59 ا6يةقال سبحانه في سورة النساء   

)ن. 0.5.(               :.....................................................................................اصط�حامنين ؤحدد مفھوم إمارة الم - أ  

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

)  ن. 0.5.(                                                                                                 :بين حكم تنصيب أمير المؤمنين شرعا - ب

          

)ن. 0.5.(             :..........................................................................................أذكر ا�مر الوارد في ا6ية الكريمة - ج  

الوضعية التقويمية 2  

، غير أنه أخذ من مظاھر ھذه الحضارة قشورھا، أفتتن بھا  فرنسالذھاب إلى وعندما أتيحت له الفرصة ل، سمير رجل منبھر بالحضارة الغربية
إلى ويستمع ،  ا�باحيةالقنوات الفضائية  يشاھدفبدأ ، المغرب ساء سلوكه أكثر  إلىوعندما عاد ، بدعوى الحرية  المخدرات فأدمن على الخمر و

وسب وشتم ، وفي الشارع مرة أخرى ، قارورات الخمر في الحديقة العمومية مرة ورمي ، كثرة ا#نفعال أيضاالساقطة كما لوحظ عليه  ا�غاني 
، وضيع واجباته كزوج ، ونتيجة ذلك كله أھمل حقوق نفسه كإنسان، خصوصا زوجته وأبناءه والخادمة ، وضرب كل من أقترب منه من أھله 

ع الحقوقفقصر في جمي، إذ لم يكن يعطيھا أجرھا بانتظام ، الخادمة وأب ورب عمل  

ا6تية ا�سئلةالوضعية  وأجب عن إقراء   



 

 

الحق العام،الذوق السليم ، الفطرة:عرف ما يلي  - 1  

    )ن. 0.5.(            . .:............................................................................................................................ةالفطر

)ن. 0.5.(                      :......................................................................................................................ملذوق السليا  

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

)ن. 0.5.(                    . :.........................................................................................................................الحق العام.  

          )ن. 0.5.(        .                         الرعاية حدد اثنين منھا إلىسمير وغيره من ذوي الحاجات الخاصة تحتاج من  أصنافھنا ك  -2

       

:................................................................................................... ا�ولالصنف   

..................................................................:.................................الصنف الثاني  

        وتوازنه النفسيين صحتهللمسلم ليحافظ بھا على  ا�س�محدد وسيلتين سنھما ، التوازن النفسي إلىيفتقر سمير  -3

)ن. 0.5.(                 ......................................................:...............................................................ا�ولىالوسيلة   

)ن. 0.5.(                   . .......................:...........................................................................................الوسيلة الثانية  

التواصل عند سمير) موانع( معيقاتمن ) مانعين(  اذكر معبقين– 4  

.)ن. 0.5.(          ...........:.........................................................................................................العائق ا�ول  

.)ن. 0.5.(           .......................................................................:..............................................العائق الثاني  

)       ن. 0.5.(                             بجمال النفس ا�س�مقدم له نصيحتين انط�قا من عناية ، يفتقد سمير إلى خلق الحياء في تصرفاته– 5

            

:.......................................................................................................................ىا�ول النصيحة   

.......:.....................................................................................................................النصيحة الثانية   

من ذلك معززا جوابك بنص شرعي  ا�س�ماذكر حقين مھضومين لھا مشيرا إلى موقف ’ ضيع سمير حقوق الخادمة الواردة في الوضعية– 6

 مناسب

)ن. 0.5.(              ..:.........................................................................................................للخادمة ا�ولالحق   

:..................................................................................................................للخادمة الثانيالحق   

.)ن. 0.5.(             ........................:.............................................................من ضياع حقوق الخادمة ا�س�مموقف   

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

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

)ن. 0.5.(               ........................................................................................يفالشرالدليل ا من القرآن أو الحديث    

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



 

 

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

اعتمادا على موقف ، قوم سلوكه، عمومية أخرى أماكنت الخمر في الحديقة العمومية وفي رميه قارورا: من بين السلوكات الخاطئة لسمير-7

ومستشھدا بنص شرعي مناسب، من البيئة ا�س�م  

)ن1'(            .....................................................................................................................تقويم سلوك سمير  

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

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

الدليل المناسب من القرآن أو الحديث.  

)ن. 0.5.(          ....................................................................................................................................  

)ن1(.         :........................................................................سمير أخ�قما يدل على فساد  الوضعيةاستخرج من  -8  

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

                                       :أسباب تحريم المحرمات شرعا

)ن. 0.5.(           .......................................................................................:...............................ا�ولالسبب   

)ن .0.5.(           :......................................................................................................................السبب الثاني  

 أساليبمن  أسلوبأص�ح سمير اعتمادا على  في) السمعية البصرية المكتوبة'بأنواعھا الث�ثا�ع�م وسائل  تكلم في أربعة أسطر عن دور -9

)ن  3( .                             ......................................................................التواصل الرسول صلى 9 عليه وسلم في  

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

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

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

 

 

 

 عناصر ا�جابة

)نقط 4:( أو# دعامة القرآن الكريم  

:أ الشرح  

تزيلوا انفصلوا وانعزلوا -عار وعيب  : معرة   

من بطش قريش إس�مھموقوع حرب بين المسلمين وكفار قريش وجود مومنين ومومنات مستضعفين بمكة اخفوا الحكمة من عدم  -2  



 

 

الممالة  ا�لفوتوضع نقطة تحت الحرف الذي قبل ، وا�لف نحو الياء من غير قلب خالص، وھي  إمالة الفتحة نحو الكسرة : الھدى فيه إمالة  3

 تسمى نقطة العوض

تدل على مكانھا قبل حذفھا ) - (وتوضع جرة ، تسھل الھمزة نقل حركتھا إلى  الحرف الساكن الصحيح قبلھا وتحذف لفظا:  قاعدة تسھيل الھمزة
 وعلى نوع حركتھا

ة تحت الشجرة فعلم ما في قلوبھم فأنزل السكينة عليھم وأثابھم فتحا قريبا ومغانم كثير يبايعونكلقد رضي 9 عن المومنين إذ (  :قال تعالى -4

 صراطاوكان 9 عزيزا حكيما وعدكم 9 مغانم كثيرة تأخذونھا فعجل لكم ھذه وكف أيدي الناس عنكم  ولتكون آية للمومنين ويھديكم  يأخذونھا
)مستقيما  

)نقط 2( دعامة من الحديث الشريف -  2  

والتخلق الحسن ، التداوي  إلىيدعو الحديث – 1  

ما من مرض إ# وجعل 9 له دواء �نهفي ھذا الحديث أمر الناس بالتداوي إن ھذا ا#عتقاد خاطئ #ن الرسول  -2  

، والعناية بالس�مة المنزلية ، شربة �وحفظ ا�طعمة و ا، والعناية بنظافة البيت ، العناية بنظافة البدن : ومن توجيھات الرسول الصحية -
 أييقبل ....(،وعدم ا�سراف في ا�كل والشرب، والحبة السوداء، عسل التداوي بال، الحجر الصحي ، والتأكيد على ا�سعافات ا�ولية 

)جواب في توجيه من توجيھات صلى 9 عليه وسلم   

 ثالثا -
القيام على شؤون الرعية بما يصلحھم دنيا وآخرة وھي أعلى منصب في نظام الحكم ا�س�مي: مفھوم إمارة المومنين -1 -  

ا�جماع والعقلواجب بالكتاب والسنة و: حكم تنصيبه -  

) السمع والطاعة جواب صحيح(  الطاعة: الوارد في النص  ا�مر -  

:الوضعية التقويمية 2  

تأ تعريف المصطلحا -  

ا�نسانعليھا  فطر 9التي  ا�ولىالخلقة : الفطرة  -  

ن الجمال الخاص والمزيف فيتمكن من التميز بي مو#ته وتھذيبمن التميز بين الحسن والقبيح  ا�نسانملكة تمكن : الذوق السليم -  

من غير تفرقة و# تمييز  بعضايتساوى فيه البشر ويشارك بعضھم في  حق كل: الحق العام   -  

المھملون والمتخلى عنھم  ا�طفال_المعسرون  –المعاقون ذھنيا  – ا�رملة –اليتيم : الخاصة الحاجاتذوي  أصنافبعض  2 -  

، التحلي بالصبر ، من قراءة القرآن وا�كثار، 9ذكر ، التوكل عليه، الرضا بقضائه ، \الثقة با، با\  ا�يمان: الوسائل ھي  -3 -

، ا#تصاف بالتواضع، الضرر النفسي  إلىوعدم المزاح المفضي ، السيطرة على مشاعر الغضب السيطرة على مشاعر الفرح 
 وا#بتعاد عن الغرور

التقاط : مثل وا#بتعاد عن الفطرة، عدم الحياء. والمخدرات ، شرب الخمر. الذات حب ، التكبر ،  ا�نانية: من عوائق التواصل  -' -
وحقوق الخادمة ا�ھلالجھل بتعاليم الدين مثل الجھل بحقوق ..،ا�غاني الساقطة  إلىوا#ستماع ،  ا�باحيةالقنوات   

فھو لم يكن ( أجرھا أداء،)مير كان يسيء معاملتھافس(الرفق والرحمة والرأفة) فسمير كان يسبھا ويشتمھا' الحقوق حسن المعاملة - ( -
)أي جواب يدل على سوء المعاملة يقبل) ( يؤديھا أجرھا بانتظام  

عدم _  ا�جيرنص فيه د#لة على إنسانية  أييقبل ) يجف عرقه أنأجره قبل ا�جير  أعطوا: الدليل قال رسول 9 صلى اله عليه وسلم  -
.......الحق إحقاق، الظلم  

العمومية ، ثم الشارع برميه قارورات الخمر  الحديقةبالحق العام الذي ھو  أضر �نه# أوافق على سلوكات سمير :قويم السلوك ت -7 -

 وا�ساءة، ي ھي متنفس لجميع أفراد المجتمع لتا.....استعمالهوترشيد ، رمز لنقاء المياه الحديقةوھذا السلوك نخالف ل[س�م إذ ، فيھا
........والسلوك  مظھر من مظاھر الفساد، ميع الناسإليھا إساءة لج  

جواب  أييقبل "وليس لعرق ظالم حق، من أحيا أرضا ميتة فھي له "قال رسول 9 صلى 9 عليه وسلم : المناسب الدليل الشرعي -
 فريب من ھذا المعنى

الساقطة السب  ا�غاني إلىا#ستماع ، احيةا�ب للمواقعدخوله ، تعاطيه الخمر والمخدرات: ما يدل على فساد سلوك سمير  -8 -

.....والشتم  



 

 

القريبة من ھذا  ا�جابةتقبل صيغ (حفظ المال ، حفظ النسل، حفظ العقل ، حفظ النفس، حفظ الدين : من أسباب تحريم المحرمات شرعا  -
الحفاظ على الصحة المعنى مثل  

والرذائل حتى  المحرماتبا#بتعاد عن "سمير "وينصح أفراده ومنھم ، مع بوسائله الث�ث عليه أن ينشر الوعي في المجت ا�ع�مإن – 9 -

كيفية حفظ السمع : يصل حال المجتمع ويتطور وذلك عن طريق تعليم وتوعية ا�طفال بصفة خاصة والناس بصفة عامة من مثل 
وتحذير الناس من سوء ، لدينية والدنيوية والبصر من المحرمات وجعل التلفزيون وا#نترنيت وغيرھا مكانا لنشر الفضائل والتوعية ا

تقبل كل صيغة لھا نفس المعنى أو (ويقتدي في سمير للعودة الى طريق الصحيح ، عاقبة الخمر والمخدرات وغيرھا من المحرمات 
)قريب منھا  

 

هباييد 3إلجا3ت احلرفية الواردة تعدد الكتب املدرسـية وعدم التق  مراعاةير� من املصحح قبول مجيع األجوبة اليت لها نفس املعىن مع  -  


