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ثانوية عثماني  
 ابراهيم  

  الفرض االول في الثالثي الثاني في مادة العلوم االسالمية
 ن14الجزء االول :

)  57( ............................................) 56( ............................................... " قال تعالى
 ................) 59( َيْستَـْعِجُلونِ  َفَال  َأْصَحاِ-ِمْ  َذنُوبِ  مِّْثلَ  َذنُوبًا ظََلُموا لِلَِّذينَ  فَِإنَّ ) 58( اْلَمِتنيُ  اْلُقوَّةِ  ُذو الرَّزَّاقُ  ُهوَ  اللَّهَ  ِإنَّ 

 ريات اسورة الذ    )60(............................
 المطلوب : 
 ن3...............................................................يات مع الشكل اجليد ...................كمل كتابة اآلآ-1
 ن3و اصطالحا مبينا غايته .................................... مث  عرفه لغة يات سلوكا مهما يف حياة االنسان .مسهذكرت اآل -2
 ن3..........................................الركان االميان اثار على الفرد  بينها .........................................-4
 ن3...................ات و االحاديث التالية ......االحكام التكليفية من االي مث استنبطعرفه تضمنت االيات حكما تكليفيا ، -3
 282فَاْكُتُبوُه " البقرة  مَُّسمoى َأَجلٍ  ِإَىلٰ  ِبَدْينٍ  َتَدايَنُتم ِإَذا آَمُنوا الَِّذينَ  أَيـَُّها قال تعاىل :" يَا-
 اخرجه مسلم »قَاِئًما الشُّْربِ  َعنِ  َزَجرَ  َوَسلَّمَ  َعَلْيهِ  اهللاُ  َصلَّى النَِّيبَّ  َأنَّ : «عنهما اهللا رضي سعيدٍ  أيب-
 5" املائدة  الطَّيَِّباتُ  َلُكمُ  ُأِحلَّ  قال تعاىل :"اْليَـْومَ -
َُما تـَُقل قال تعاىل :" َفَال - َهْرُمهَا" االسراء  َوَال  ُأفٍّ  هلَّ  23تـَنـْ
 ن2..............................................................................استخرج فائدتني من آيات سورة الذرايات -5

 06الجزء الثاني   
 من خالل دراستك  للحديثني الشريفني " ان اهللا كتب احلسنات و السيئات....." و حديث " ان اهللا طيب ال يقبل اال طيبا ......"

 جب عما يلي :أ
 ن2...............................................بن عباس ................ اذكر خصال و مناقب الصحايب اجلليل  عبد اهللا-1
 ن1.5..................................مىت تكتب السيئة حسنة ؟و ملن تضاعف احلسنات ؟...............................-2
 ن2.5................................................................استشهد على ذلك بني الرسل واملؤمنني ؟فيما سوى اهللا-3
 استاذ املادة : بالويل نصرالدين           
 
 

  اهللا ولي التوفيق  1//1الصفحة    انتهى
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سلم 
 التنقيط 

  آداب  ثالثي االول جذع مشرتكالختبار الاالجابة النموذجية 

ن1  ن  12الجزء األول :  
نَس ِإالَّ لِيَـْعُبُدونِ َوَما خَ قال تعاىل :  كتابة اآليات مع الشكل الجيد -1 ) ِإنَّ 57) َما أُرِيُد ِمنـُْهم مِّن رِّْزٍق َوَما أُرِيُد أَن يُْطِعُموِن (56ن(0.5 َلْقُت اْلِجنَّ َواْإلِ

فـََوْيٌل لِّلَِّذيَن َكَفُروا ِمن يـَْوِمِهُم الَِّذي يُوَعُدوَن ) 59َال َيْستَـْعِجُلوِن () فَِإنَّ لِلَِّذيَن ظََلُموا َذنُوبًا مِّْثَل َذنُوِب َأْصَحاِ-ِْم فَ 58اللََّه ُهَو الرَّزَّاُق ُذو اْلُقوَِّة اْلَمِتُني (
 )60(ن0.5

ن3 هي اسم جامع لكل ما حيبه اهللا ويرضاه من األقوال واألفعال  اصطالحا : ن0.5 من فعل عبد اي خضع و ذل تعريفه :لغة :ن 0.5العبادة  :لسلوك ا -2 
حترير العقل من اجلهل و اخلرافة و -ن/0.5. ن /ـ للفوز يف اآلخرة يرضى اهللا واجلنة0.5لتحصيل السعادة يف الدنيا والراحة النفسية: غايته  ن 1الظاهرة والباطنية.

 تعليق القلب باحلياة الدائمة و عدم االغرتار باحلياة الفانية-/ التقليد االعمى
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قال تعمع الشكل الجيدآليات مع الشكل الجيدxaنن 1212ل :  األول :  ex) ) نيتنيُِني تَم م اْل ةَّة ل ظل5858ُ ذلَّذذِِينينََ ل ِل إإإ) ف) فإَِِِإإِِننََّّ
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ن4  :مع التعليل  الساكنة  استخرج أحكام النون الساكنةو التنوين و الميم 3- 
 ن1ِمنـُْهم: النون الساكنة مظهرة النه جاء بعدها حرف اهلاء 

 ن 1: النون الساكنة مذعمة بغري غنة النه جاء بعدها حرف الراء  رِّْزقٍ  مِّن
 ن1: التنوين مدغم بغنة النه جاء بعدها حرف امليم  مِّْثلَ  َذنُوبًا

 ن1رة شفويا النه جاء بعده حرف الفاء َفَال: امليم الساكنة مظه َأْصَحاِ-ِمْ 
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ن3  ويعاقب فاعله يثاب حبيث واإللزام أحلتم وجه على فعله املكلف من احلكيم الشارع طلب ما وهو   : تعريف الحكم التكليفي الموجودفي اآلية :الواجب -4 
 ن1تاركه 
  :ط االحكام التكليفية من االيات و االحاديث التاليةااستنب

 ن0.5احلكم : املستحب املندوب التطوع االسنة   282" يَا أَيـَُّها الَِّذيَن آَمُنوا ِإَذا َتَدايَنُتم ِبَدْيٍن ِإَىلٰ َأَجٍل مَُّسمoى فَاْكُتُبوُه " البقرة قال تعاىل :-
 املكروه : احلكم  اخرجه مسلم» ِئًماأَنَّ النَِّيبَّ َصلَّى اهللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم َزَجَر َعِن الشُّْرِب قَا«أيب سعيٍد رضي اهللا عنهما: -
 ن0.5احلالل املباح اجلائز  : احلكم 5قال تعاىل :"اْليَـْوَم ُأِحلَّ َلُكُم الطَّيَِّباُت " املائدة -
َُما ُأفٍّ َوَال تـَنـَْهْرُمهَا" االسراء -  احلرام  : احلكم  23قال تعاىل :" َفَال تـَُقل هلَّ

ن1  ن0.5تبيان جزاء و عقاب من اسكترب عن عبادة اهللا  -ن /0.5الغاية من خلق اهللا للجن و االنس و هي عبادته تبيان : الفائدتين من اآليةا5- 

ن8  ن 8الجزء الثاني :  
ن/روي له 0.5ن/ابن عم رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 0.5/امام يف التفسري 0.5حرب االمة و فقيهها :ابن عباس   الجليل الصحابي مناقب -1

 ن0.5يث عن النيب صلة اهللا عليه و  سلم حد1170

قال تع- s
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 ن 0.5ن و داوموا على فعل الطاعات 0.5ملن اخصلوا يف عبادا¡م  تضاعف الحسناتن /0.5اذا تركها خوفا من اهللا تعاىل  تكتب السيئة حسنة—2

َعِليٌم"  تـَْعَمُلونَ  ِمبَا ِإينِّ  َصاِحلًا َواْعَمُلوا الطَّيَِّباتِ  ِمنْ  ُكُلوا الرُُّسلُ  اأَيـُّهَ  يَاقال تعالى " : االسشهاد ن0.5يف الكسب احلالل  والمؤمنين الرسل بين اهللا سوى -3 
 ن 1َرَزقْـَناُكْم"  َما طَيَِّباتِ  ِمنْ  ُكُلوا آَمُنوا الَِّذينَ  أَيـَُّها يَا َوقَاَل ايضا " ن 1

 ن0.5"  َواِحَدةٍ  نـَْفسٍ  ِمنْ  أَْنَشَأُكمْ  الَِّذي َوُهوَ  قال تعاىل "   البشرية اصل آدم  تطابق الجمل مع اآليات : -4
 ن0.5َشْيٍء  ُكلِّ  نـََباتَ  ِبهِ  فََأْخَرْجَنا َماءً  السََّماءِ  ِمنَ  أَنـَْزلَ  الَِّذي َوُهوَ  ن/0.5َوالنـََّوى  احلَْبِّ  فَاِلقُ  اللَّهَ  ِإنَّ  خلق الزرع قال تعاىل "  
 ن1َواْلَبْحِر  اْلبَـرِّ  ظُُلَماتِ  ِيف  ِ-َا لِتَـْهَتُدوا النُُّجومَ  َلُكمُ  َجَعلَ  الَِّذي َوُهوَ  فائدة النجوم : قال تعاىل " 
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الباصاصل  آدمآدم  ع اآليات :جمل مع اآليات : exخلق الزرع قاخلق الزرع قال تعاىل
ة النجوم : قال تفائدة النجوم : قال تعاىل "
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