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الجزء األول 12( :نقطة)
الوضعية األولى 06( :نقاط)
ج )1إتمام اآليتين الكريمتين ،و ضبطهما بال ّشكل التّام:
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ُ ُ َ
َ
َ
َ
الظَّالِ ُمو َن).
اآليتان10 :ـ 11من سورة الحجرات.

ج )2شرح الكلمات:
ـ ا َّتقُوا ← اخشوا و ابتعدوا عن المحرمات.
ـ َت ْلم ُزوا ← ُتشيروا إلى عيوب اآلخرين.
س ُ
وق ← .الخروج عن طاعة هللا تعالى.
ـ الفُ ُ

0,5ن
0,5ن
0,5ن

ج )3ثالثة صفات ذميمة ال تليق بمسلم تضمنتها اآليتان الكريمتان :
0,5ن

 1ـ السخرية بالناس أو ـ احتقار الناس و االستهزاء بهم.
 2ـ اللّمز(اإلشارة إلى عيوب اآلخرين).
 3ـ التنابز باأللقاب أو ـ ذكر المرء أخيه بلقب يكرهه.

0,5ن
0,5ن

الوضعية الثانية 06( :نقاط)
ج )1تعريف ال ّرشوة :الرّشوة هي ما يقدمه شخص من مال و غيره إلى شخص آخر ذي جاه أو منصب
1,5ن
أو سلطان ليحق باطال أو يبطل حقا أو يكسب مصلحة شخصية .
ج )2حكم ال ّرشوة :حرام على المسلم تقديم رّشوة أو قبولها أو التوسط فيها .
الدليل الشرعي على ذلك:

0,75ن
0,75ن

عن رسول هللا ـ صلى هللا عليه و سلم ـ قال:

«لَعن اللَّهُ َّ ِ
اشي والْمرتَ ِشي و َّ ِ
ش»
الرائ َ
الر َ َ ُ ْ َ َ
ََ

رواه أحمد و الطبراني.

ِ
ْح َّك ِام لِتَأْ ُكلُوا فَ ِري ًقا ِم ْن أ َْم َو ِال الن ِ
َّا ِ
قال هللا تعالىَ « :وَال تَأْ ُكلُوا أ َْم َوالَ ُك ْم بَ ْي نَ ُك ْم بِالْبَاط ِل َوتُ ْدلُوا بِ َها إِلَى ال ُ
سورة البقرة  ،اآلية .188
بِا ِْإلثْ ِم َوأَنْ تُ ْم تَ ْعلَ ُمو َن»
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ج )3الحكمة من تحريم ال ّرشوة:
 1ـ المحافظة على حقوق الناس من أن تؤخذ بغير حق.

0,25ن

 2ـ منع انتشار الظلم و الفساد في المجتمع.

0,25ن

 3ـ تقديم ما يستحق التقديم و تأخير ما يستحق التأخير.

0,25ن

 4ـ منع انتشار روح النفعية و تشجيع روح العمل و التوكل على هللا.

0,25ن

 5ـ نشر الثقة بين الناس فيما بينهم و بينهم و بين حكامهم.

0,25ن

 6ـ منع الناس من أكل أموال الغير بالباطل و تجنيبهم غضب هللا و لعنته.

0,25ن

الجزء الثاني 08( :نقاط)
الوضعية اإلدماجية:

قال رسول هللا (صلى هللا عليه و سلم)َّ « :
لماءُ َوَرثَةُ األنْبِيَاء» ،من خالل هذا الحديث الشريف
إن العُ َ

نفهم أنّ مسؤولية العلماء عظيمة عند هللا سبحانه و تعالى ،حيث يقول في هذا المجال هللا ع ّز و جل:
هللا مِن عِ َبا ِد ِه ال ُعلَ َما ُء».
«إِ َّن َما َيخ َشى َّ َ

و طريق العلم هو طريق ٌّ
شاق ال يكتسب إالَّ بالصبر و حسن االنتباه ،و قصة سيدنا الخضر مع
النبي موسى ـ عليهما السالم ـ في سورة الكهف لمَّا رافقه ليتعلم منه و لم يستطع الصبر معه حتى شرح له
تلك األعمال التي قام بها و التي كانت فوق طاقة استيعابه ،حيث قال له أخيرً ا كما ورد في قول هللا

ِ
ِ
ص ْب ًرا».
تعالى في سورة الكهفَ «:ذلِ َ
ك َما لَ ْم تَ ْسطع عَّلَيه َ

و في هذه القصة عبرة لبعض التالميذ الذين يتطاولون على أساتذتهم و يستخ ّفون بهم أثناء تلقي
الدروس منهم قوالً و فعالً.
(صلى هللا عليه

و من بين مظاهر االستخفاف تحليق شعر الرأس بهيئات منفرة نهى عنها رسول هللا
و سلم ) و وصفها بالقزع ،و كذلك ارتداء بعض المالبس غير الالئقة التي ال تليق بهيئة طالب العلم الذي
عرفنا أنه يجلس لطلب العلم كما يجلس للعبادة ،و قيل أنّ بعض العلماء حينما يدرسّون طلبتهم تجد
هؤالء على هيئة الطير.

تحرير الموضوع :مقدمة 1ن

،

العرض03 :ن

،

الخاتمة1 :ن

الجانب التنظيمي  :ـ التسلسل المنطقي ـ التعبير بلغة علمية سليمة ـ دقة اإلجابة ـ التنظيم
3ن
ـ وضوح الخط ـ نظافة الورقة .
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