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 4من  2صفحة 

 

 )الموضوع األول( عناصر اإلجابة  
 العالمة

 مجموعال مجزأة
 نقطة[ 21]الجزء األّول: 

 :مراحل تحريم الرباذكر أ ـ  : الجواب األّول
ھ ھ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ چ :قال تعالى: ـ تفضيل الزكاة على الربا )ذم التعامل بالربا( 1

 (.93:لروم)ا چ ۇۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉې   ڭ ۇ

 (.161-161:النساء) :ابقة  األمم الس   عندبا الر  بيه على حرمة ـ التن 2
ى ى ائ ائ ەئ ەئ چ ٹ ٹ  با(:با المضاعف )حرمة الكثير من الر  تحريم الر  ـ  9

 (.191:ل عمران)آ چوئ وئۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئۈئ 

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ  چ  ٹ ٹ  :قليله وكثيره، باحريم القطعي للر  الت  ـ  4

ڤ ڤڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ  ڀ ڀ ڀ ڀٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿٹ ٹ ٹ ٹ

 (.272:لبقرة)ا چڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃڃ چ چ چ چ ڇڇ ڇ ڇ ڍڍ 
 .ص القرآني مستقالّ تقبل اإلجابة بالنّ ، كما تقبل كل إجابة تفيد معنى المرحلة حظة:مال

 الترتيب الصحيح للمراحل                                      
 :النصفي  الواردةتحديد المرحلة ب ـ 
 .األمم السابقة الربا عندالتنبيه على حرمة والمتمثلة في:  لة الثانيةهي المرح    
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 بيان حكم المبادالت المالية مع التعليل: :الجواب الّثاني
 التعليل الحكم الرقم

 .سيئةلوجود علة التحريم)المطعومية(وضرب األجل المفضي إلى ربا الن )ال يصح(غير جائز أ
 .وتوفر شرط التقابض في الحال ينجنسال ختالفال )يصح( جائز ب

 .بالدليل  لتعليلاال يقبل  :مالحظة

 
 
1.2x2 
1.2x2 

31 

 :عقائد اليهود المحّرفةكر ستة من ذ   :الجواب الّثالث
 .ميل اليهود إلى الوثنية -1
 لبشر.بصفات ا إياههم ووصف   ،تخاذهم إلها خاصا بهم يطلق عليه اسم )يهوه(ا -2
  .عزيرا ابن هللا اعتقادهم أن   -9
 .عبادة العجل والحمل والكبش وتقديس الحية -4
 .هم أبناء هللا وأحباؤهأن  بعتقاد اإل -2
 ، ولكنهم اقتبسوها من الديانة الزرادشتية .ليوم اآلخر والبعث والحسابعقيدتهم ال تتكلم عن ا -6
 .عتقاد بأن ديانتهم خاصة بهم وال ينسب إليها غيرهماال -7
 .عتقاد بتابوت العهد الذي يحوي ألواح شريعتهماال -8
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 4من  1صفحة 

 حقوق غير المسلمين في بالد اإلسالم: ع:الجواب الراب
 .أمين عند العجز والشيخوخة والفقرحق  الت - 2                             حق  الحماية. - 1
 .حق  العمل والكسب - 4                              حق  التدين. - 9

 
1.2x4 31 

 :صفائدتين من النّ كمين و استخراج ح   :الجواب الخامس
 تحريم أكل أموال الن اس بالباطل. -   الحكمان: -أ 

 .باتحريم الر    -
 تحريم الظ لم. -
 عوة إلى هللا.صدي للد  حرمة الت   -

 تهم لشريعته.على اليهود بسبب مخالف عز وجل  غضب هللا  - الفائدتان: -ب 
زق.  ل  معاقبة هللا عز وج -  لليهود بتحريم الط يبات من الر 
 .ضرورة الحفاظ على أموال الناس والحذر من التعدي عليها -
 .الظلم والصد  عن سبيل هللا من أسباب استحقاق غضب هللا تعالى وعذابه -
 .التحذير من عاقبة الكفر -

 .تقبل اإلجابات الصحيحة األخرى  :مالحظة
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 نقاط[ 30]: الجزء الثاني
 تشريعه:من حكمة الالبديل الشرعي للتبني، و  :الجواب األول

 الكفالة.: هو البديل الّشرعيّ   أ ـ

             في دينه وجسمه  على شؤونه وبما يصلحه رعاية المكفول والقيام -   الحكمة من تشريعه:ب ـ 
 .وعقله                              
 .جتماعيةنحراف واآلفات االاالحماية الط فولة من  -
 (.رابطة الزواجمن الت فك ك )المحافظة على األسرة حماية  -
 حماية المجتمع من االنحراف والجريمة. -
 هي مظهر من مظاهر الت كافل في المجتمع. -
 هي قربة يتقر ب بها العبد إلى رب ه. -
 .الكفالة تصون كرامة الط فل -

 ن ين صحيحتيجابتذكر إ ييكف: حظةمال
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 إبراز القيم التي يحّققها هذا البديل: :الجواب الثاني
 المسؤولي ة. -           الت كافل االجتماعي. -
 اإلحسان. -                      الت عاون. -

 
1.2x4 31 

 حقوق الطفل مجهول الّنسب:ذكر  :الجواب الثالث
 .الحق  في الرعاية المادي ة والمعنوي ةـ  2              ة.ي  هو وال سماالحق  في الـ  1
يني ةـ  9  .ـ الحق في الرضاع 4      .والمواالة الحق  في األخو ة الد 
 .ـ الحق في الوصية 2

 جابات صحيحةإ ثالثمالحظة: تقبل 
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 العالمة (ثاني)الموضوع ال عناصر اإلجابة
 مجموعال أةمجز 

 نقطة[ 21الجزء األول: ]
  :الجواب األول

 التذكير بقدرة هللا ومراقبته. تحديد وسيلة تثبيت العقيدة المشار إليها: -
ر شرحها: - حدُّ، ال التي هللا تعالى اإلنسان بقدرته يذك ِّ ره بأنه  خلقه، في ذلك ويبي ِّن مظاهر تُ كما يذك ِّ

 وأنه األرض وال في السماء، في ذرة مثقال عنه يغيب ال في حياته، وكبيرة صغيرة كل على رقيب

وحده واالستقامة على  هلل واالستسالم إلى الخشوع القلب يدفع هذا أعماله، كل على القيامة يوم يحاسبه

 دينه.
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 :الجواب الثاني
 حق األمن. -حق الحياة   - استخراج حقوق اإلنسان الواردة في النص: -
 :حد منهماحق وا شرح -

حفظ الحياة من مقاصد اإلسالم، فال يجوز ألحد االعتداء عليها بأي صورة كانت، ولهذا حرم حق الحياة: 

 اإلسالم القتل واالنتحار واإلجهاض، واعتبر التعدي على نفس واحدة تعديًا على الناس جميعاً.

 ألحد تعذيبه أو ترويعه... ه، فال يحقكاتلوممت هضر وع هد في نفسر و توفير الحماية للفه :األمن حق

 

1.0×2  
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 :الجواب الثالث
 تعريف اإلجماع: –أ  

 له معنيان: العزم والتصميم أو االتفاق. لغة: -       
       اتفاق جميع المجتهدين من المسلمين في عصر من العصور، بعد وفاة اصطالحا:  -   

 الرسول صلى هللا عليه وسلم، على حكم شرعي عملي.
 مثاالن لإلجماع: –ب  
 إجماعهم على جمع القرآن في مصحف واحد. -إجماع الصحابة على توريث الجدة السدس.    -
 إجماعهم على تحريم الزواج بالجدة. -إجماعهم على قتال مانعي الزكاة.              -

 تقبل اإلجابات الصحيحة األخرى.مالحظة: 

 

 

1.0×2  

10.0 

 

 

1.0×2  

0330 

 :بعالجواب الرا
 .رابطة اإلنسانية :جتماعية بين المسلمين وغيرهم هيالمشار إليها من بين الروابط اال الرابطة -
 .القومية رابطة -  : بقية الروابط األخرى هي -

 .العائلةرابطة  -                              
 .اإلقامة رابطة -                              
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 :فائدتين من النّص استخراج حكمين و  :الخامس الجواب
 وجوب سماع قول النبي صلى هللا عليه وسلم والعمل  به. -    الحكمان: -أ 

 حرمة االعتداء على مال المسلم. -
 تحريم الظلم. -
 تحريم قتل النفس بغير حق. -

 محمد صلى هللا عليه وسلم رسول هللا إلى الناس كافة. -الفائدتان:   –ب 
 لتذكير بوحدة الجنس البشري.ا -
 التقوى أساس التفاضل بين الناس عند هللا تعالى. -
 أخوة  الدين أهمُّ رابطة تجمع المسلمين. -
 الرسول محمد صلى هللا عليه وسلم بل غ الرسالة وأد ى األمانة. -

 تقبل اإلجابات الصحيحة األخرى.مالحظة: 
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نقاط[ 03: ]الجزء الثاني  
  :الجواب األول

 بيع التقسيط. تسمية البيع: -
ًقا على أجزاء معلومة في أوقات      تعريفه اصطالحا: - ، يؤد ى مفر  هو عقد على مبيع حال ٍّ بثمن مؤجلٍّ

 معلومة.                     

 

10 
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 ذكر أربعة من شروطه: :الجواب الثاني
 أن يكون البائع مالكا للسلعة . -               أن ال يكون ذريعة إلى الربا.   -
لًة. -أن يكون األجل معلوما.                      -  أن تكون السلعة المبيعة مسل مًة حااًل ال مؤج 
 أن يكون بيع التقسيط منجزًا. -أن يكون الثمن َدْيًنا ال عْينًا.                  -
 يجري بينهما ربا النسيئة.أن يكون الثمن والسلعة مما ال  -

 

 

1.0×4  01 

 :الجواب الثالث
 هي ربا النسيئة. تأخير التسديد: بسببزيادة في الثمن النوع المعاملة عند اشتراط  -أ 

 حرام. حكمها: -ب 
 (.272:لبقرة)ا چ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤچ ٹ ٹ  - :واحد دليلذكر  -   

 وئ وئۇئ ۇئ ۆئ    ەئ ەئ   ى ى ائ ائچ  وقال أيضا: -                      

 (.191:ل عمران)آ چۆئ ۈئۈئ 
ن  ربا الجاهلية موضوع".قال الرسول صلى هللا عليه وس -                       لم: "وا 
 . (رواه الشيخان)نما الر ٍّبا في النسيئة" إوقال أيضا: " -                     

 على تحريم الربا.يدل مالحظة: ي قبل أي دليل من القرآن أو السنة 
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