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المملكة المغربية
وزارة التربية الوطنية والتعليم العالي
وتكوين األطر والبحث العلمي
كتابة الدولة المكلفة بالتعليم المدرسي
األكاديمية الجهوية للتربية والتكوين
جهة  :فاس – بولمان

التفسيـر

امتحان نيل شهادة السلك اإلعدادي
(المترشحون الرسميون)
مادة  :التفسير – الحديث  -األخالق

دورة  :يونيو 9002
المعامـل 3 :
مدة اإلنجاز 9:س

 7( :نقـط)

يقول اهلل سبحانه وتعالى في سورة الفتح:
ِ
َّاء َعلَى ا ْل ُكفَّ ِ
ضالً ِم َن اللَّ ِه
اء َب ْي َن ُه ْم تََر ُ
ون فَ ْ
س َّجداً َي ْبتَ ُغ َ
سو ُل اللَّ ِه َوالَِّذ َ
اه ْم ُرَّكعاً ُ
ار ُر َح َم ُ
ين َم َع ُه أَشد ُ
﴿ ُم َح َّم ٌد َر ُ
اة ومثَلُهم ِفي ِ
ِ
ِ
اهم ِفي وجو ِه ِهم ِم ْن أَثَ ِر ُّ ِ ِ
ِ
ال ْن ِج ِ
يل َك َزْر ٍع أ ْ
َخ َر َج َ
َو ِر ْ
ش ْطأَهُ
الس ُجود َذل َك َمثَلُ ُه ْم في التَّْو َر َ َ ُ ْ
ُُ ْ
يم ُ ْ
ض َواناً س َ
الصالِح ِ
ِ
ِ
ب ُّ
ات
فَ َ
الزَّر َ
اع لِ َي ِغيظَ ِب ِه ُم ا ْل ُكفَّ َار َو َع َد اللَّ ُه الَِّذ َ
آم ُنوا َو َعملُوا َّ َ
سوِقه ُي ْع ِج ُ
استَ ْغلَظَ فَ ْ
آزَرهُ فَ ْ
استََوى َعلَى ُ
ين َ
ع ِظيماً ﴾ (اآلية)92:
ِم ْن ُه ْم َم ْغ ِف َرةً َوأ ْ
َج ارً َ
-1
-9
-3
-4

اشرح  :شطأه – فاستوى على سوقه  -الزراع.
من المقصود يهذا المثل الذي ضربه اهلل في اآلية؟
بماذا وعد اهلل المومنين في اآليةةة؟
ما المستفاد من اآلية  92من سورة الفتح؟

قال اهلل تعالى في سورة األحزاب:
ِ
ِ
ان مح َّم ٌد أَبا أ ٍ ِ
ول اللَّ ِه َو َخ ِاتم َّ
ين ﴾(من اآلية )04
س َ
الن ِبيئ َ
﴿ َما َك َ ُ َ َ َ
َحد م ْن ِر َجال ُك ْم َولَك ْن َر ُ
َ

 -5ما الحكم المستفاد من النص؟
 -6بين حكمة زواج النبي  بزينب رضي اهلل عنها.

الحديـث

 7( :نقط)

عن سهل بن سعد  عن النبي  قال:
» أنا وكافل اليتيم في الجنة هكذا وأشار بالسبابة والوسطى «
-1
-9
-3
-4
-5

متفق عليةةه

ما المقصود باليتم في الحديث؟
متى تزول صفة اليتم عن اليتيم؟ استشهد على جوابك من السنة.
اذكر ثالثة أسباب جعلت الشريعة اإلسالمية تمكن اليتيم من كثير من الحقوق.
جاء في الحديث الذي رواه أبو هريرة  عن النبي  قال » :سبعة يظلهم اهلل  « ...الحديث.
 اذكر أربعة أصناف من األصناف السبعة المذكورين في الحديث.متى يعتبر العمل لكسب العيش عبادة ؟

األخـالق

 6( :نقط)

قال رسول اهلل :
يد ماله بغير حق فَقُِت َل فهو شهيد «
» من أ ُِر َ
 -1ماذا يستفاد من النص ؟

(رواه أبو داود وغيره)
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 -9استعرض ثالثة مبادئ شرعها اإلسالم لتحصيل المال وتنميته وانفاقه.
 -3اذكر أربعة صور ألكل أموال الناس بالباطل.
 -4لماذا توعد الرسول  الرشاة بفضح أمرهم يوم القيامة؟
امتحان نيل شهادة السلك اإلعدادي
المملكة المغربية
وزارة التربية الوطنية والتعليم العالي
(المترشحون الرسميون)
وتكوين األطر والبحث العلمي
مادة  :التفسير – الحديث  -األخالق
كتابة الدولة المكلفة بالتعليم المدرسي
األكاديمية الجهوية للتربية والتكوين
جهة  :فاس  -بولمان

دورة :يونيو 9002
المعامـل 3 :
مدة اإلنجاز 9:س
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عناصر اإلجابة وسلم التنقيط
*******

التفسيــر  7( :نقط)
 -1شطأة  :فروعه التي تنبت حول أصله.
فاستوى على سوقه  :استقام وقوي على أصوله.
الزراع  :الفالحون.....................ّ............................... ................................................................................................. .
 -9النبي  مع المومنيةن............................................................................................................................................. .
 -3وعدهم اهلل بالمغفرة التامة وباألجر العظيم وبالرزق الكريم في جنات النعيم...................................................... .
  -4في اإلسالم عزة وفي الكفر مذلة  من سمات المومنين  :الهبة والوقار والرحمة.................................... .
 -5إبطال حكم التبني الذي كان شائعا في الجاهلية....................................................................................................... .
 -6حيث ال يكون في تشريع اهلل على المومنين ضيق ومشقة من تزوج مطلقات األبناء من التبني...................... .
الحديـــث  7( :نقط)
 -1اليتم هو الطفل الذي يحرم من أبيه بوفاته خالل طفولته........................................................................................ .
 -9تزول عن اليتيم صفة اليتم ببلوغه الرشد للحديث الشريف  :قال رسول اهلل صلى اهلل عيه وسلم  »:ال يتم بعد
احتالم ................................... ............................................................................................................................. . « ...
 -3منها أن اليتيم صغير ولذلك يكون على معشر المسلمين حقوق الصغار على الكبار في الرحمة ،والعناية،
والرعاية ،والتوجيه.
 اليتيم محروم يفتقد من يرعاه وضال يحتاج إلى من يهديه. -أن اليتيم إذا أهمل شأنه وفقد الرعاية ظل وانحرف.............................................................................................. .
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  -4اإلمام العادل  الشاب الناشئ في عبادة اهلل  المعلق قلبه بالمساجد المتحابان في اهلل  المعرض
عن الفاحشة  الباكي من خشية اهلل  المتصدق سرا............................................................................................... .

49

 -5أ -إذا كان العمل مشروعا غير محرم .ب -أن ينوي المسلم بعمله إعفاف نفسه ،وأسرته ،وأمته .ج -أن يتقن
عمله .د -أن يشغله العمل الدنيوي عن الواجبات الدينية...................................................................................... .

49

األخـــالق  6( :نقط)
-5يستفاد من النص  :ضرورة حماية المال والدفاع عنه حتى الموت........................................................................ .
 -9منها  :أ -أن يكون مصدر المال حالال ؛ كاإلرث ،أو أجرة العمل ،أو إحياء األرض الموات .ب -أن يستثمر
المال بالوسائل المشروعة كاألعمال التجارية ،والصناعية ،والفالحية .ج -أن يكون استعمال المال وفق ما يسمح
به الشرع فينفقه صاحبه فيما يرضي اهلل عز وجل....................................................................................... .
 -3الرقة – الغصب – الربا – الرشوة (يقبل كل جواب مناسب)............................................................................... .
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قصدهم ،فقد أرادوا الثراء والجاه لكن سيفضح أمرهم ويعلموا أن ما يخفون ال يخفى أمره على

 -4معاملة لهم
اهلل.................................................................................................................................................................... ............. .

ملحوظة :
 يرجى من السادة األساتذة المصححين مراعاة مضمون اإلجابة دون التركيز على حرفيتها.امتحان نيل شهادة السلك اإلعدادي دورة  :يونيو 9002
المملكة المغربية
وزارة التربية الوطنية والتعليم العالي
(المترشحون الرسميون)
المعامـل 1 :
وتكوين األطر والبحث العلمي
مادة  :الفقــه – التوحيــد
كتابة الدولة المكلفة بالتعليم المدرسي
األكاديمية الجهوية للتربية والتكوين
جهة  :فاس – بولمان

الفقـــــــه

مدة اإلنجاز 1:س
 10( :نقـط)

قال رسول اهلل :
» ل تحلفوا بآبائكم ول بأمهاتكم ،ول باألنداد ول تحلفوا إل باهلل،
ول تحلفوا باهلل إل وأنتم صادقون «
رواه أبو داود

 -1عماذا ينهى اهلل في الحديث؟

 -9لماذا ال تجب الكفارة على من حلف بمخلوق معظم شرعا أو غير معظم ؟
 -3ما حكم الحلف بتحريم الزوجة ؟ وماذا يلزم الحالف ؟
 -4بين شروط االستثناء الذي يسقط اليمين ؟

التوحيـــد

 10( :نقط)

قال اهلل تعالى في سورة األعراف:
ِ
عوهُ ِب َها ﴾ (من اآلية)584
س َنى فَ ْاد ُ
اء ا ْل ُح ْ
﴿ َولِلَّه ْاأل ْ
َس َم ُ
 -1اشرح  :الحسنى – فادعوه.

 -9ما المراد من إجماع العلماء على أن أسماء اهلل توقيفية؟
 -3اذكر أقسام أسماء اهلل باعتبار مدلولها.
-4

قال اهلل تعالـــى:
ق ع ِظ ٍ
يم ﴾ (القلم)0:
﴿ َوِا َّن َك لَ َعلَى ُخلُ ٍ َ
 -اذكر ثالثة من أخالقه صلى اهلل عليه وسلم.
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المملكة المغربية
وزارة التربية الوطنية والتعليم العالي
وتكوين األطر والبحث العلمي

امتحان نيل شهادة السلك اإلعدادي
(المترشحون الرسميون)

كتابة الدولة المكلفة بالتعليم المدرسي
األكاديمية الجهوية للتربية والتكوين
جهة  :فاس  -بولمان

مادة  :الفقه – التوحيد

عناصر اإلجابة وسلم التنقيط
الفقـــــه  10( :نقط)
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المعامـل 1 :

1

مدة اإلنجاز 1:س

*******

 -1أ -نهيه صلى اهلل عليه وسلم عن الحلف باآلباء ،واألمهات ،واألنداد.
ب -الحلف ال يكون إال باهلل.
ج -النهي عن الحلف باهلل على الكذب0..................................................................................................................... .

 -9ألن الحلف بمخلوق معظم شرعا أو غير معظم أمور ال تنعقد بها يمين وال تجب بها كفارة9........................ .

 -3الحلف بتحريم الزوجة حرام ،ويلزم صاحبه ما حلف به من التحريم ويلزمه طلقة واحدة بائنة إذا حلف بتحريم
زوجته على المعمول به في مذهب مالك9......................................................................................................... .

 -4بالشروط التالية :

جهر أو س ار ولو بحركة لسانه ...
 أن ينطق باالستثناء بعد اليمين ا -أن يتصل االستثناء بالمحلوف عليه ...

 -أن ينوي االستثناء ويقصد به حال اليمين قبل الحلف أو بعد تمامه0................................................................... .

التوحيــد  10( :نقط)

 -1الحسنى  :كل لفظ يدل على أسمى معنى وأكمل صفة.
فادعوه  :سموه ونادوه9............................................................................................. .................................................. .

 -9كون أسماء اهلل توقيفية ال يطلق عليه منها إال ما ثبت بنص الكتاب أو السنة الصحيحة أو اإلجماع ،وال يجوز
أن يشتق من األفعال الثابتة هلل أسماء له سبحانه إال إذا ورد بذلك نص في الكتاب أو السنة ،كما ال يجوز باالتفاق

أن يطلق عليه عز وجل اسم أو صفة توهم نقصا ،ولو ورد ذلك نقصا 0.............................................. ...

 -3ما يدل على الذات مجردة كاسم الجاللة – اهلل -

 -ما يدل على الصفات الثابتة للذات كالعليم والقدير والرزاق.
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 -ما يدل على سلب شيء ال يليق به سبحانه كالعلي والقدوس0............................................................................ .

  -4التواضع  العدل  الشفاعة (يقبل كل جواب مناسب) 9..............................................................................
94
ملحوظة :
 -يرجى من السادة األساتذة المصححين مراعاة مضمون اإلجابة دون التركيز على حرفيتها.

