
 الموضوع الثاني :
 الجزء األول :

قال تعالى 

ْلنَاُهْمعَلَٰىَكثِير  : َواْلبَْحِرَوَرَزْقنَاُهْمِمنَالطَّي ِبَاتَِوفَضَّ ْمنَابَنِيآدََمَوَحَمْلنَاُهْمِفياْلبَر ِ ْنَخلَْقنَاَولَقَْدَكرَّ ِممَّ

 [ 70] اإلسراء :  ﴾٧٠﴿ تَْفِضيًل 

 المطلوب : 

 صان به كرامته .حقوقا وواجبات تُ لقد وضع اإلسلم لإلنسان  -1

ف حقوق اإلنسان . -أ  عر 

 أذكر حقوق اإلنسان التي درست ) دون شرح ( . -ب

 يعد  العقل من أهم مظاهر تكريم هللا لإلنسان . -2

 فيما تتمثل أهمية العقل  . -أ

 كيف حافظ القرآن عليه . -ب

 من أهم ما يحفظ لإلنسان كرامته العمل . -3

ف العمل . -أ  عر 

 ق العمال .أذكر أربعا من حقو -ب

 استخرج من اآلية حكما وفائدتين . -4

 الجزء الثاني :

َن أَنَّ ُكُل ُمْسِلم  أٌَخ ِلْلُمْسِلِم َوأَنَّ الُمْسِلِميَن إِْخَوةٌ ، فَلَ يَِحلُّ تَْعلَمْ  »:ملسو هيلع هللا ىلصبي يقول الن  

أَْنفَُسُكْم ، اللَُّهَم َهْل بَلَْغُت ؟ اِلْمِرىء  َماُل أَِخيِه إاِلَّ َعْن ِطيِب نَْفس  ِمْنـهُ ، فَلَ تَْظِلْمـَن 

 « .، َوَستَْلقَْوَن َربَُكْم فَلَ تَْرِجْعَن بَْعِدي ُكفَاًرا يَْضِرُب بَْعُضُكْم ِرقَاَب بَْعض  

 المطلوب :

 حرمة الد ماء واألموال مشيرا إلى مشروعية الحد  و القصاص :ملسو هيلع هللا ىلصذكر الن بي 

ف كل  من الحد  والقصاص . -1  عر 

 شرع هللا الحدود .لماذا  -2

 حد د الفرق بين الحد  والقصاص .

 

 تصحيح الموضوع الثاني :

 الجزء األول :

 :الجواب األول 

هي المعايير األساسية التي ال يمكن للناس دونها تعريف حقوق اإلنسان : –أ         

 أن يعيشوا بكرامة كبشر .

 حق  األمن . –.حق  الحرية  -حق  الحياة .           - حقوق اإلنسان : –ب        



أي والفكر .      -في حرية المعتقد .    الحق   -نقل .  في الت   الحق   - حق    -حرية الر 

 الت علم .  

 اني :الجواب الث  

 أهمية العقل  :  –أ 

 أنه من مظاهر تكريم اإلنسان وتفضيله وتميزه . -

 الفهم والت مييز .أنه منشأ الفكر وأداة  -

 أنه مناط الفكر . -

 أنه أداة الستنباط األحكام ووصل الد ين بقضايا الواقع . -

 حافظ القرآن على العقل من جانبين : كيفية محافظة القرآن على العقل :  –ب    

وذلك بتشريع كل ما من شأنه تحصيل المنافع ليؤدي من جانب الوجود :  -      

والحث على طلب العلم ، والت دبر والت فكر ، وتحصينه وظيفته على أكمل وجه ، 
 باإليمان .

وذلك بتحريم كل ما يتلف العقل ويغيبه ويعطل طاقاته  من جانب العدم : -       

كالخمر والمخدرات ، والن هي عن  الت قليد األعمى واتباع الهوى والخرافة ، كما حذر 
 من االنحراف الفكري . 

 الث :الجواب الث  

بذله اإلنسان ، العمل هو كل جهد فكري أو جسمي مشروع يتعريف العمل : –أ 
 ويعود عليه أو على غيره بالخير و الفائدة .

في  احة ،  الحق  في الر   في األجرة .   الحق   الحق  حقوق العمال :أربعة من –ب 

 رقية .في الت   أمين ، الحق  الت  

 وفائدتين من اآلية :  استخراج حكمابع :الجواب الر   

 وجوب شكر هللا على نعمة الت كريم وسائر الن عم األخرى .  -الحكم :

 تكريم هللا لإلنسان بالعقل . - الفائدتان :  
 تفضيل هللا تعالى لبني آدم على كثير من المخلوقات . -                

 الجزء الثاني :

 الجواب األول :

 مقدرة شرعا تجب حقا هلل تعالى .عقوبة تعريف الحد  : –أ 

هو أن يفعل بالجاني مثل ما فعل بالمجني عليه ، ويكون في تعريف القصاص : –ب 
 عمد .القتل ، والجرح ، وال

 اني :الجواب الث  

 الحكمة في تشريع الحدود : -     

 تساهم في القضاء على الجريمة . -

 ريعة .تحافظ على مقاصد الش   -

 تردع المجرمين . -
 من المجتمع واستقراره .أ تحفظ -

 تطهير الجاني بالحدود . -

 حماية حدود هللا في أرضه . -



 فسية ألولياء المجني عليه .مراعاة الحالة الن   -
 : الجواب الث الث

 الفرق بين الحد  والقصاص :  -

وال يجوز العفو فيها من  غيير ،العقوبات في جرائم الحدود غير قابلة للت   -
الفرد أو الجماعة إذا بلغت الحاكم . أما القصاص فيظهر فيه حق الفرد 

 غالبا لذلك يجوز العفو فيه .

ية ، أو يعفى عنها بل مقابل جرائم القصاص قد يعفى عنها إلى بدل كالد   -
شفاعة فيها الألنها حق آدمي . أما الحدود فل يجوز العفو عنها ، وال 

 ، بعوض أو بدون عوض ألنها حق هلل تعالى .مطلقا 

جرائم القصاص الحق فيها ألولياء القتيل أو المجني عليه إن كان حيا ، أما  -
 الحدود فأمرها إلى الحاكم ، فل يجوز اسقاطها بعد أن تصل إليه .

 

 

 

 


