
 الموضوع األول :
 الجزء األول: 

 ۖ  َواْعبُدُوااللََّهَوََلتُْشِركُوابِِهَشْيئًا

اِحبِبِاْلَجْنبِ َوبِاْلَواِلدَْينِإِْحَسانًاَوبِِذياْلقُْربَٰىَواْليَتَاَمٰىَواْلَمَساِكينَِواْلَجاِرِذياْلقُْربَٰىَواْلَجاِراْلُجنُبَِوالصَّ 

 [ 36] النّساء : ﴾٣٦﴿ إِنَّاللََّهََليُِحبَُّمْنَكانَُمْختَاًَلفَُخوًرا ۖ  َواْبنِالسَّبِيِلَوَماَملََكتْأَْيَمانُُكمْ 

 المطلوب : 

أكدت اآلية الكريمة على العقيدة اإلسَلمية : وّضح مفهومها ، وبيّن أهميتها  -1

. 

استعمال العقل طريق لإليمان والتّوحيد ، ماهي المجاَلت التي َل يجوز  -2

 للعقل الخوض فيها ؟ .

في اآلية نوع من أنواع الّصحة ، استخرجها ، وبيّن كيف حافظ القرآن عليها  -3

. 

 تضمنت اآلية قيم قرآنية عظيمة ، استخرجها ، ثم صنفها. -4

إّن العَلقات بين المسلمين وغيرهم تقوم على التّعايش وحسن الجوار ، أذكر  -5

 بقية األسس األخرى .

 استخرج من اآلية حكمين وفائدتين . -6
 

 الجزء الثاني :

قوق تعتبر خطبة حجة الوداع من أهم النّصوص الّشرعية التي تناولت بوضوح ح

 اإلنسان في اإلسَلم .

 أذكر اإلطار الّزماني والمكاني للخطبة . -1

 أذكر ثَلثة حقوق من حقوق اإلنسان الواردة في الخطبة . -2

 من مواضيع الخطبة النّسب : -3

 عّرفه ، ثم أذكر حقوق الطفل مجهول النّسب . -أ

 هل تحريم التّبني يعني حرمان اليتيم من الّرعاية ؟ . 

 

 

 

 

 األول :تصحيح الموضوع 



 الجزء األول :
 من العقد ، وهو الّشدّ والّربط واإلحكام .    لغة :مفهوم العقيدة :- الجواب األول :

، وربوبيته ، وأسمائه وصفاته ،  هي اإليمان الجازم باهلل وما يجب له في ألوهيتهاصطالحا :

 ومَلئكته ، وكتبه ، ورسله ، واليوم اآلخر ، والقضاء والقدر خيره وشره .

 أهمية العقيدة اإلسالمية :   -

تمكن اإلنسان من معرفة حقيقة وجوده في الحياة ، وحقيقة مصيره بعد  -

 الموت .

 هي أساس قبول األعمال . -

 الّسلوك .لها دور في اَلستقامة وتصحيح  -

 تحقق األمن والّصحة النّفيسة . -

 ضمان النّجاة والفوز في اآلخرة . -

 تدفع صاحبها إلى العمل واَلجتهاد لتحقيق مرضاة هللا عّز وجّل . -
 

َل يجوز إعمال العقل فيما المجاالت التي ال يجوز للعقل الخوض فيها :اني :الجواب الث  

رعية، وَل في المسائل الغيبية ، كتصور ذات هللا تعالى ، ومعرفة حقيقة يخالف النّصوص الشّ 

 . الّروح ..... كما َل يجوز استعماله في العلوم المحّرمة كتعلم وممارسة الّسحر والّشعوذة
 زكية واألخَلق .فسية ، حافظ القرآن عليها بالتّ حة النّ هي الصّ  حة :نوع الص  الث :الجواب الث  
 القيـم الموجودة في اآلية :: ابعالجواب الر  

 المعاشرة بالمعروف، نوعها : أسرية ،  – 2اإلحسان ، نوعها : فردية ،  -1

 كافل ، نوعها : اجتماعية .التّ – 3
عاون ، عارف ، التّ التّ  بقية األسس للعالقات بين المسلمين وغيرهم :الجواب الخامس :

 وابط اَلجتماعية .والرّ 
 استخراج حكمين وفائدتين من اآلية : ادس :الجواب الس  

 تحريم الّشرك بكل مظاهره .    -الحكمان :

 وجوب اإلحسان إلى الوالدين وإلى األقارب .  -

 أمرنا هللا تعالى بأن نعبده ونبتعد عن الّشرك . -الفائدتان :
 كبر والمتكبرين .بغّض هللا للتّ  –

 الجزء الثاني :
 والمكاني لخطبة حجة الوداع :  اإلطار الزمانيالجواب األول :

في حجة الوداع في التّاسع من ذي الحجة من الّسنة  ملسو هيلع هللا ىلصهذه الخطبة ألقاها الّرسول      

العاشرة للهجرة فوق جبل الّرحمة على صعيد عرفة ، وفي ذلك اليوم نزل قوله تعالى: 

َمتْعَلَْيُكُماْلَمْيتَةَُوالدَُّمَولَْحُماْلِخْنِزيِرَوَماأُِهلَّ  ِلغَْيِراللَِّهبِِهَواْلُمْنَخنِقَةَُواْلَمْوقُوذَةَُواْلُمتََرِدّيَةَُوالنَِّطيَحةَُوَماُحِرّ
َماذَكَّْيتُْمَوَماذُبَِحعَلَىالنُُّصبَِوأَْنتَْستَْقِسُموابِاأْلَْزََلِمذَِلُكْمِفْسقٌاْليَْوَميَئَِسالَّ  ِذينََكفَُرواِمْنِدينُِكْمفَََلتَ أََكََللسَّبُعُإَِلَّ

ْسََلَمِدينًافََمنِاْضطُ ْخَشوْ  فِيَمْخَمَصة  هُْمَواْخَشْونِاْليَْوَمأَْكَمْلتُلَُكْمِدينَُكْمَوأَْتَمْمتُعَلَْيُكْمنِْعَمِتيَوَرِضيتُلَُكُماإْلِ رَّ

فَإِنَّاللََّهغَفُوٌرَرِحيمٌ  ثْم   [ 03] المائدة : َغْيَرُمتََجانِف إِلِ
 حقوق اإلنسان الواردة في الخطبة : اني :الجواب الث  



 األمن . حقّ  -                   الحرية .حقّ  -              الحياة .حقّ  -                 

 الث :الجواب الث  

 هو عَلقة الدّم التي تربط اإلنسان بأصوله وفروعه وحواشيه . تعريف الن سب :-أ  

 إلحاق الولد بوالده من نكاح صحيح . أو هو : 

 حقوق الطفل مجهول الن سب :  -

 اتخاذ اَلسم والهوية . حقّ  -

 علم ....فقة والتّ عاية والكفالة والنّ الحضانة والرّ  حقّ  -

 المواَلة واألخوة . حقّ  -
 عرض لهم وإيذائهم واإلساءة إليهم .عدم التّ  -

 استحباب الوصية لهم . -

 بني َل يعني حرمان اليتيم من الّرعاية بل جعل له بديَل عنه أَل وهو الكفالة .تحريم التّ -ب 
 
 


