
 الماّدة : العلوم اإلسالمية                                    ثانوية ابن رشد ـ البليدة ـ                                    

                                                                                                                          عبالشجميع الثاني  المستوى:                                                                     9102/9191:  العام الدراسي

 10/09/9102التّاريخ :                                                                                      عتانسا المّدة : 

 
 (...) علمي 9القسم :                         .........................................................: اإلسم واللّقب                     

 
 للثاّلثي األّولإختباٌر                                            

 
 الجزء األّول

 تأّمل األسئلة ثّم أجب:                                
ر َدَعاَنانَوإَِذا َمسَّ اال :"تعالى قال اهلل         هُ َقائًِما  اَْو لَِجنِبِه أَْو َقاِعًدا  َساَن الُّضر سَّ ْم َيْدُعَنا إَِلٰى ُُضٍّ مَّ ُه َمرَّ َكأَن لَّ ا َكَشْفَنا َعْنُه ُُضَّ  َفَلمَّ

َن لِْلُمْْسِِفيَن َما َكاُنوا َيْعَمُلوَن   [09يونس/]" َكَذٰلَِك ُزيِّ
  ن(4) مّد ومقدار حركته باستعمال الجدول التاليمن غير المكّرر مبّينا نوع كّل استخرج من اآلية أربعة مدود  .0

 
 ن( 9) كلمتان، أذكرهما مع بيان خاّصية كّل منهما.أشارت اآلية الكريمة إلى خاّصيتين دّلت عليهما  .9

  ..........................................................:الخاّصية   .............................................:الكلمة  .........................................................: لخاّصية ا ..............................................:الكلمة 
 ن( 3) ما يناسب فيما يلي: اكمل .3

هذه  ومنرت فيها عوامل داخلية وخارجية ،لوكات أثّ س الفطرة اإلنسانية بسبب ُس ف اإليمان وتنطمِ قد يضعُ 
ورسعان ما تتدّخل  ......................................................................... هي أعاله، العوامل والتي أشارت إليها اآلية

 الى:يف قوله تعاآلية يف تقويم السلوك لتحقيق فطرة إنسانية يقظة أشارت إليها عناية اهلل بعباده المؤمنين 
المشار يف اآلية السلوك هذاوعامل تقويم { ......................................................................................... ..............}
 .....................................................................................................................................................................:هو

 ن( 0).ستخرج فائدتين مّما تحته سطراِ  .4
 .................................................................................................................... 

 ..................................................................................................................... 
 
 
 
 
 

 مقدار حركته نوعه حكم المدّ  الكلمة القرآنية
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 الجزء الثاني

 ن( 3) .اجتهد فيما يناسب إلتمام الحديث ومنها ماال يناسب ودع ْمن الكلمات  ِمأل الفراغ بما يناسب ا .0
 [مشتبهات ـ   رشفه ـ   ـ الفؤاد  يرعى  ـ  يعلمهّن  ـ  سقط  ـ حدوده  ـ  لحمى ـ  ا المبهمات  يدركهّن ـ   ]          

 
عمـــان عـــن م يقـــولقـــالبـــن َبشـــير  النر ى اهلُل عليـــه وســـلَّ ،  ّ َ نإ»: : ســـمعت رســـوَل اهلل صـــلَّ نَّ ـــيِّ ، وإنَّ الحـــراَم َب نَّ ـــيِّ الحـــالل َب

ـــــــا ـــــــى ........................ال.......................وبينهم ق ـــــــن اتَّ ـــــــا ، فم ـــــــن النَّ ـــــــرَّ م ـــــــه  .........................كثي ـــــــتبرأ لِِدين اس
ــــن............................و ــــى حــــولَ ........................ وم اعي يرع ــــالرَّ ــــع يف الحــــرام، ك ــــبهات وق يوشــــك  .....................يف الشر
ـــــى اهلل  .........................أن ـــــًى، أال وإنَّ حم ـــــكن ِحَم ـــــلِّ مل ـــــه، أال ولك إذا أال وإنَّ يف الجســـــد مضـــــ ًة  ،...........................في

ه، أال وهي  ه، وإذا فسدت فسد الجسُد كلر              «............................َصَلحت صَلح الجسد كلر
                                                                                                                                                                                                                          

 ن( 5)  ية بما تتوافق مع مضمون كّل نّص من الّنصوص التالية.سمِّ كّل خاّصية من خصائص الرشيعة اإلسالم .9

 
َل اْلُفْرَقاَن َعَلى َعْبِدِه لَِيُكوَن لِْلَعاَلِميَن َنِذيًراقال اهلل تعالى:}. ِذي َنزَّ  و                                                : { َتَباَرَك الَّ

ْحُسوًرا َيَدَك َمْ ُلوَلًة اِلى ُعُنِقَك َوالَ ََتْبُسْطَها ُكلَّ اْلَبْسِط فَ َوالَ َتْجَعْل  }:قال اهلل تعالى   :{ ََتْْقُعَد َمُلوًما مَّ
ِذيَن َكفَ }:قال اهلل تعالى  اَلةِ إِْن ِخْفُتْم أَْن َيْفِتَنُكُم الَّ وا ِمَن الصَّ  {  ُرواَفَلْيَس َعَلْيُكْم ُجَناحَّ أَْن َتْقُُصُ
اِ  ِحجر اْلَبْيِت َمِن اْسَتَطاعَ } :قال اهلل تعالى  ِ َعَلى النَّ  {إَِلْيِه َسِبياًل  َوَلِِلَّ
 «.يخ الكبير وذا الحاجة والشَّ  ضعيُف فيهم ال ف فإنّ ا  فليخفِّ إذا صلى أحدكم بالنّ »  ╧ :قال رسول اهلل 

 { َواْقِصد يف َمْشيكقال اهلل تعالى:}
 {َتْجَهْر بَِصاَلتَِك َواَل ُتَخاِفْت بَِها َواْبَتِغ َبْيَن َذلَِك َسِبياًل َواَل قال اهلل تعالى:}
 {  ُقْل إّن َصالتي وُنُسكي وَمْحيآي َوَمماتِي هلل رّب العاَلِمين ال رشيَك َله وِبذلِك ُأِمرُت قال اهلل تعالى: } 

 
 ن( 9)  .التاليةفيما يناسب المسائل  [حكم فيه شبهة ]و أ [ن يّ حكم ب ] عبارةضع  .3

 .....................................    حتمل وجود رضاع بينهما : خطب رجل امرأة يُ  
 .......................................  فتحت امرأة حانوتها لتبيع سلعتها يوم الجمعة واإلمام يخطب على المنبر : 
 .............................. ألخيه محمود:أم َّ وهو توْ ، منها أّنه زوجها   ظّنا( رأسهاكاشفة لشعر)مرأة الباب ألحمد وهي حارسة الرأ  تحت اف  

م ابْ     ..........................................  ه هدّية  بعد نجاح هذا األخير يف امتحان الباكلوريا:نِ أهدى رجل لمعلِّ
 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
د بالسؤال و  تنبيه: ص لإلجابةتقي  ز المخص  صاص حتى إذا فرغت  اكتب بالقلم السائل ثم استعمل الممحاة.ـ تجن ب التشطيب    ال تخرج عن الحي   واكتب بقلم الر 

 
 
 

ظر فإن  هلل أعُيٌن ونظرات قوا ِخل                                                                                                                                                    سات الن 
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