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المدة )02( :ساعتان

s
m

xa

قال الرسول صلى هللا عليه وسلم " :اي غالم إين أعلمك كلمات احفظ هللا حيفظك احفظ هللا جتده جتاهك إذا سأل فاسأل هللا
وإذا استعنت فاستعن ابهلل واعلم........................................... .............................................
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....................................رفعت األقالم وجفت الصحف[ ".رواه الرتمذي]
التعليمة:
 -1أتمم الحديث بدقة وعناية02( .ن)
 -2اشرح مايلي 01.5( :ن)
احفظ هللا تجده تجاهك .................................................. ................................................................................................................................................... ................................
وجفت الصحف......................................................................................... : -3في الحديث بيان ألصول اإليمان وبعض مظاهر التأدب مع هللا.
أ -استخرج من العبارات التي تحتها سطر مظاهر التأدب مع هللا04( .ن)
*العبارة)...............................................(:المظهر................................................................
شرحه.................................................................................................................... .........:
*العبارة)...............................................(:المظهر................................................................
شرحه.................................................................................................................... .........:
ب -لحظ العبارة األخيرة من الحديث01( .ن)
*استخرج ركن من أركان اإليمان .............................................
* عرف اإليمان اصطالحا.................................................................................................:
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ش َج ٞر فِي ِه تُسِي ُمونَ  ١٠ي ُۢن ِبتُ لَ ُكم ِب ِه َّ
ع
اب َو ِمنه َ
ِي أَنزَ َل ِمنَ السماء ما َء لَّ ُكم ِمنه ش ََر ٞ
ٱلز ۡر َ
قال تعالى﴿:ه َُو ٱلَّذ ٓ
َو َّ
ار
ب َو ِمن ُك ِل ٱلثَّ َم َٰ َر ِۚ ِ
ٱلز ۡيتُونَ َوٱل َّن ِخي َل َو ۡٱأل َ ۡع َٰ َن َ
ت إِ َّن فِي َٰذَلِكَ َأل ٓ َي ٗة ِلقَ ۡو ٖم َيتَفَ َّك ُرونَ َ ١١و َ
س َّخ َر لَ ُك ُم ٱلَّ ۡي َل َوٱل َّن َه َ
َوٱل َّ
ت ِلقَ ۡو ٖم َيعۡ ِقلُونَ  ﴾١٢سورة النحل
س َّخ َٰ َر ۢتُ ِبأَمۡ ِر ِۚ ِٓۦه ِإ َّن فِي َٰذَلِكَ َأل ٓ َٰ َي ٖ
س َو ۡٱلقَ َم َۖ َر َوٱل ُّن ُجو ُم ُم َ
شمۡ َ
معاني الكلمات :تسيمون :ترعون فيها انعامكم
التعليمة:
(01ن)
-1اشرح اآليات شرحا موجزا:
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
 -2بين من خالل مادرست:
(02ن)
أ -من مظاهر قدرة هللا في الكون
*...........................................الدليل................................................. ................................
*...........................................الدليل...................................................................................
(02ن)
ب -من صفات عباد الرحمان
*التواضع /الدليل ................................................................................................................
*الحلم  /الدليل ..................................................................................................................
*االخوف من عذاب هللا /الدليل ................................................................................................
*تعظيم آيات هللا /الدليل ........................................................................................................

m
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الميم الساكنة
الحكم
الموضع
................................
لكم به
إدغام شفوي
.........................
........................
لكم الليل

cy

-e

النون الساكنة والتنوين
الحكم
الموضع
 ..............................إخفاء النون الساكنة
............................
ينبت
 ...............................ادغام بغير غنة
..........................
منه

du
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 -3امال الفراغات في الجدول بما يناسبها

(03.5ن)

en

(01.5ن)
 -4استخرج من اآليات ثالث فوائد:
*.............................................................................................................................
*.............................................................................................................................
*.............................................................................................................................

1as.ency-education.com

1جمآ

إجابة اختبار الفصل األول ع إسالمية

2021/2020

ثانوية لخضر رمضاني أوماش
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 أتمام الحديث بدقة وعناية02( .ن) -2اشرح مايلي 01( :ن)
احفظ هللا تجده تجاهك  :احفظ حدود هللا تجده معك بالحفظ والتأييد واإلعانة والتوفيقوجفت الصحف :أي ل يمكن التغيير في الصحف التي كتبت القضاء والقدر -3في الحديث بيان ألصول اإليمان وبعض مظاهر التأدب مع هللا.
أ* -العبارة(:إذا ستعنت فاستعن باهلل)المظهر التوكل شرحه :هو االعتماد على هللا بعد األخذ باألسباب قال
3ن
تعالى ":وعلى هللا فليتوكل المؤمنون"
*العبارة(:رفعت األقالم وجفت الصحف) المظهر :الصبر والرضا بقضاء هللا شرحه :وذلك بعدم الجزع عند
المصائب ألنها امتحان من هللا إليمان المرء قال تعالى ":إن هللا مع الصابرين" 3ن
ب* -من العبارة األخيرة استخراج ركن من أركان اإليمان اإليمان بالقضاء والقدر
* هو تصديق بالقلب وقول باللسان وعمل بالجوارح يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية.
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(01ن)
-1شرح اآليات شرحا موجزا:
وضحت اآليات بعض مظاهر القدرة الدالة على عظمة هللا وقدرته في خلقه والتي يجب التدبر فيها للوصول
إلى اإليمان باهلل وتوحيده.
(02ن)
 -2أ -من مظاهر قدرة هللا في الكون
*فالق الحب والنوى الدليل ":إن هللا فالق الحب والنوى"
*فالق االصباح وسكون الليل الدليل ":فالق اإلصباح وجاعل الليل سكنا"
(02ن)
ب -من صفات عباد الرحمان
*التواضع /الدليل  ":وعباد الرحمان الذين يمشون على األرض هونا"
*الحلم  /الدليل  ":وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سالما"
*الخوف من عذاب هللا /الدليل  ":والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما"
*تعظيم آيات هللا /الدليل  ":والذين إذا ذكروا بآيات ربهم لم يخروا عليها ص ّما وعميانا"
(03.5ن)
 -3ملئ الفراغات في الجدول بما يناسبها
الميم الساكنة
النون الساكنة والتنوين
الحكم
الموضع
الحكم
الموضع
إخفاء شفوي
لكم به
إخفاء النون الساكنة
أنزل -من كل
إدغام شفوي
لكم منه
إقالب
ينبت
إظهار شفوي
لكم الليل
ادغام بغير غنة
ما ًء لكم
إظهار
منه
(01.5ن)
 -4استخراج ثالث فوائد من اآليات:
*التدبر في آيات هللا وتعظيمها من صفات المؤمنين.
*تعددت مظاهر وحدانية هللا في القرآن.
*هللا منزل المطر ومخرج الزرع والشجر.
*سخر هللا لنا كل ما في الكون وعلينا أن نشكره عل نعمه.
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