
1/1  

 
 .   سا)02( تانالزمن: ساع   ة              نيملستـوى: السنة الثاا   برج الغدير     –ثانوية: مالك بن ن

                                                  

ى  29: ٔالاحد ي مادة العلوم ٕالاسالمية ثانيال ختبار الا    ه .1438جمادى ٔالاو
  م2017فيفري  26املوافق لـ:  

  نقطة)41الجزء ٔالاول: (
  
  
  
  
  
  

  :املطلوب
  ن]02[ عّرف براوي الحديث.     

ي الحديث.       ن]03[ اشرح ما تحته خط 
ر: ي الحديث إرشاد ملراعاة حقوق    وحرّية الغ

ي ٕالاسالم.      ّن ضوابط الحرّية   ن]03[ ب
 ي الحديث بيان لوجوب إنكار املنكر: 

ر املنكر مع القدرة عليه معزّ    ّن عاقبة ترك تغي ي.  ب  ن]03[ زا إجابتك بالدليل الشر
 ن] 03[     استخرج من الحديث ثالثة أحكام.  

  نقاط)60الجزء الثاني: (
ى: قال ا ِرْزُقَها َرَغًدا تعا َ ِت

ْ
ًة َيأ ْطَمِئنَّ ن ُكّلِ  ﴿َوَضَرَب الّلُه َمَثاًل َقْرَيًة َكاَنْت آِمَنًة مُّ ْنُعِم الّلِه َكاٍن َفَكَفَرْت بِ َم ّمِ

َ
أ

َذاَقَها الّلُه ِلَباَس اْلُجوِع َواْلَخْوِف ِبَما َكاُنوْا َيْصَنُعوَن﴾ النحل 
َ
  .112َفأ

 ن]02[    لنوع من أنواع ٔالامن، استخرجه ثّم عّرفه. ياٌن ي ٓالاية الكريمة ب .1

ن .2 ي الكلمت ّن نوع املد ومقداره  ما.َيْصَنُعون (   -)   اْلَخْوف( : ب  ن]02[   ).  عند الوقف عل

ن.   .3  ن]02[   استخرج من ٓالاية فائدت

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــ
                  ساتذة املاّدةأ                                                               بالتوفيق                                       

ٍر  ْعَماَن ْبَن َبِش ِعن النُّ ّ ِ
ى ُحُدوِد َمَثُل :َقاَل، َعِن النَّ َ ِه الَقاِئِم َع االلَّ َ ُموا، َكَمَثِل َقْوٍم َوالَواِقِع ِف َ َ  اْس

ْسَفِلَها ِإَذا اْسَتَقْوا
َ
ي أ ِ ِذيَن 

ْسَفَلَها، َفَكاَن الَّ
َ
ْعاَلَها َوَبْعُضُهْم أ

َ
َصاَب َبْعُضُهْم أ

َ
ى َسِفيَنٍة، َفأ َ وا  َع ِمَن املَاِء َمرُّ

ْم ُنْؤِذ َمْن َفْوَقَنا،
َ
ي َنِصيِبَنا َخْرًقا َول ِ ا َخَرْقَنا  نَّ

َ
ْو أ

َ
ى َمْن َفْوَقُهْم، َفَقاُلوا: ل َ َراُدوا َهَلُكوا  َع

َ
ُرُكوُهْم َوَما أ ْ َفِإْن َي

ْم َنَجْوا، َوَنَجْوا َجِميًعا ِ ْيِد
َ
ى أ َ َخُذوا َع

َ
 رواه البخاري.َجِميًعا، َوِإْن أ
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  العالمة  ٕالاجابة النموذجية  محاور املوضوع
  املجموع  مجزأة  

  التعريف 
  بالراوي 

  النعمان بن بشري األنصاري. امسه:
  أول مولود لألنصار بعد اهلجرة كان شاعرا وخطيبا واّاله معاوية على الكوفة مث محص. مناقبه:
  ].114روى مائة وأربعة عشر حديث[ رواياته:
  ه].65: تويف سنة مخس وستني للهجرة [وفاته

  

  
)0.5×4(  

  

   
  ن02  

  اآلمر باملعروف املستقيم على أمر اهللا.القائم:   شرح الكلمات
  املنتهك هلا.الواقع فيها: 

  . اقرتعوااستهموا: 

  ن03  )3×1(

  195قرة نفسه قال تعاىل :  { َوَال تـُْلُقواْ بِأَْيِديُكْم ِإَىل التـَّْهُلَكِة َوَأْحِسنُـَواْ ِإنَّ الّلَه حيُِبُّ اْلُمْحِسِنَني }الب إيذاءأ ـ عدم    ضوابط الحرية
  العامة  اآلداب: أي احلفاظ على  اآلخرين إيذاءب ـ عدم    
  جـ ـ عدم خمالفة الشرع .    

  

  
)1×3(  

  

   
  ن03

ر  عاقبة ترك تغي
  املنكر

لُِعَن الَِّذيَن َكَفُروا ِمْن :[الطَّرِد َمن رمحِة اِهللا كما طرَد اهللاُ أهَل الكتاِب ِمن رمحِتِه عنَدما تـَرَُكوا هذه املهمََّة، قاَل َتعاَىل  .1
لَِبْئَس َما َداُوَد َوِعيَسى اْبِن َمْرَميَ َذِلَك ِمبَا َعَصْوا وََكانُوا يـَْعَتُدوَن َكانُوا َال يـَتَـَناَهْوَن َعْن ُمْنَكٍر فَـَعُلوُه َبِين ِإْسَرائِيَل َعَلى ِلَساِن 

  79-78املائدة  ]َكانُوا يـَْفَعُلونَ 
َذا َرَأُوا الظَّاِملَ فَـَلْم يَْأُخُذوا َعَلى َيَدْيِه َأْوَشَك َأْن قاَل َصلَّى اهللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم: ((ِإنَّ النَّاَس إِ .التعرض لغضب اهللا وعقابه: 2

  رواه الرتمذي وأبو داود يـَُعمَُّهُم اهللاُ ِبِعَقاٍب ِمْنُه))
((َوالـَِّذي نـَْفِسي بَِيِدِه،  :عن حذيفَة َرِضي اهللاُ َعْنُه، عن النَّيبِّ َصلَّى اهللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم قالَ  .عدم استجابة الدعاء:3

َهُونَّ َعِن اْلُمْنَكِر، أَْو لَُيوِشَكنَّ اهللاُ َأْن يـَبـَْعَث َعَلْيُكْم ِعَقابًا ِمنْ  ِعْنِدِه، ُمثَّ لََتْدُعنَُّه َفَال َيْسَتِجيُب  لََتْأُمُرنَّ بِاْلَمْعُروِف َوَلتَـنـْ
  رواه الرتمذي لُكْم)).

  

  
  
  
)1×3(  

  

  
  
  

  ن03

  فوائدال
  

  فضل األمر باملعروف والنهي عن املنكر، وأنه سبب للعصمة والنجاة. -2حرمة تعدي حدود اهللا والوقوع فيها. -1
أن سالمة القصد غري كاف لصحة العمل وصوابه، بل ال  -4 املنكر. تعذيب العامة بذنوب اخلاصة إن مل تُنكر -3

  .املسلم أن يراعي حقوق وحرية الغري فال يعتدي عليها على -5.بد أن يكون موافقاً للشرع
  .أولوية تقدمي املصلحة العامة على املصلحة اخلاصة -6

  ن03  )3×1(

  التمرين الثاني:
  

ى مستوى الفرد والجماعةٔالامن الغذائي: نوع ٔالامن:    .هو تحقيق الاكتفاء الذاتي من الغذاء ع
ى: م بركات من السماء ؤالارضولو أن أهل القرى آمنوا قال تعا   ).96(ٔالاعراف:  واتقوا لفتحنا عل
ن= الخوف:    6.4.2مد عارض للسكون= يصنعون: /      6.4.2مد الل

ن:   فائدت
ي القرآن وبيان حال ٔالامم السابقة.-   ضرب هللا لألمثال 
 كفران النعم سبب لزوالها وحلول النقم. -
  

  

02  
  

02  
  
  
  
)1×2(  

  ن02
  

  ن02
  
  
  

  ن02

 

:         سنة ثانيةالقسم :  ه1438ه/1437املوسم الدراس

ي مادة العلوم ٕالاسالميةثانياللالختبار ٕالاجابة النموذجية
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