إلثانوية :إلبشري إلإبرإهميي قس نطينة
إلس نة إدلرإس ية2020/2019 :

إملدة :ساعة (1سا)
إملس توى :إلس نة إ ألوىل اثنوي (ج م ع ت)

إإختبار مادة إلرتبية إلإسالمية للثاليث إلثاين
إجلزء إ ألول10( :ن)

s
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/1عرف ماييل4( :ن)

/e
xa

إحلمك إلتلكيفي – عمل إلتفسري (لغة ورشعًا) – إلويح (لغة وإصطال ًحا)
/2أأمكل إجلدول إلتايل4( :ن)
اترخي إلوفاة
...........
...........

om

إإمس إملفرس
إلش يخ عبد إمحليد إبن ابديس
س يد قـــطــــن

نوع كتاب إلتفسري (دون ذكر إإمسه)
...........
...........
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 /3يشرتط للتلكيف  04رشوط وإليت قد تتعرض لنوعني من إلعوإرض 2( :ن)
إجلزء إلثاين10( :ن)

du
c

 -أأذكرهام (دون رشح) مع مثال وإحد عن إلعوإرض.

cy
-e

 /1مزي يف جدول بني إلقرأن إلكرمي وإلس نة إلنبوية بذكر  04فروق للك وإحد( :دون رشح) (4ن)

en

 /2يف فقرة صغرية من إإنشاءك 15( :سطر أأو أأقل) وحض أأقسام إحلمك إلتلكيفي ( 5أأقسام) ابإختصار مع
إ إلستشهاد اب ألمثةل إملناس بة6( .ن)

ابلتوفيق...
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إلتصحيح إلمنوذيج إلختبار إلفصل إلثاين يف إلرتبية إلإسالمية
إجلزء إ ألول10( :ن)
/1إلتعريف:
تغيريإ وهل  5أأقسام و 4
إحلمك إلتلكيفي :هو خطاب هللا تعاىل إملتعلق بأأعامل إمللكفني طل ًبا أأو ً
رشوط ونوعان من إلعوإرض.
عمل إلتفسري :لغة :وهو إلإيضاح وإلتبيني ,رشعًا :وهو عمل يسمح بفهم معاين لكامت إلقرأن
إلكرمي  ,إلس تخرإج إ ألحاكم إلرشعية إخملتلفة.
إلويح :لغة :وهو إخلفاء وإلرسعة  ,إإصطال ًحا :هو إإس تقبال إلرسول صىل هللا عليه وسمل
حلقيقة غيبية تكون خارجة عن فكره وشعوره إلنفيس ,ويمتثل يف جربيل عليه إلسالم.
/2إإكامل إجلدول:
اترخي إلوفاة نوع كتاب إلتفسري (دون ذكر إإمسه)
إإمس إملفرس
معارص
1941م
إلش يخ عبد إمحليد إبن ابديس
معارص
1966م
ســيـــد قـــطـــن
/3رشوط إلتلكيف :إلإسالم – إلبلوغ – إلعقل – إلقدرة.
عوإرض إلتلكيف :عوإرض طبيعية (إلنس يان) – عوإرض مكتس بة (إجلهل).
إجلزء إلثاين10( :ن)
/1إجلدول4( :ن)
إلس نة إلنبوية
إلقرأن إلكرمي
 لفظه ومعناه من عند هللا - .معناه من عند هللا وإللفظ من عند إلرسول. جتوز روإيته ابملعىن. ل جتوز روإيته ابملعىن. غري منقول ابلتوإتر. منقول ابلتوإتر. ميكن لغري إلطاهر ملسه. ل ميسه إىل إملطهرون./2إلفقرة6( :ن)
 إإحرتإم عدد إ ألسطر ) + (>=15مقدمة(إ ألقسام),عرض(إلرشح),خامتة(حول إ ألقسام) ذكر أأقسام إحلمك إلتلكيفي (مع إلتطرق للوإجب بنوعيه). -أأمثةل عن لك قسم من أأقسام إحلمك إلتلكيفي.
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فقرة منوذجية حول أقسام احلمك التلكيفي
احلمك التلكيفي
ينقسم احلمك التلكيفي اىل مخسة أقسام ويه املباح ,الواجب ,احملرم ,املكروه واملس تحب ,وينقسم الواجب اىل
نوعني هام واجب كفايئ وواجب عيين.
أما املباح فهو ما ال يتعلق به المر وال الهنيي كـألك الطعام ,والواجب هو ما طلب الرشع فعهل طل ًبا جاز ًما
فيثاب فاعهل ويعاقب اتركه ويسمى أيضً ا الفرض ,وهو نوعان فرض عينيي وهو ما طلب الرشع فعهل من لك ملكف
بنفسه مثل الصالة ,وفرض كفايئ هو ما طلب الرشع حصوهل من خشص أو جامعة فاذا فعلوه سقط عن الآخرين
وان مل يفعهل أحد أمثوا مجي ًعا كـصالة اجلنازة ,واحملرم هو ما طلب الرشع تركه تر ًًك جاز ًما فيعاقب فاعهل ويثاب اتركه
مثل الرسقة ,واملكروه هو ما طلب الرشع تركه تر ًًك غري جازم فيثاب اتركه وال يعاقب فاعهل كـكرثة احلديث يف
املساجد عن أمور ادلنيا ,واملس تحب هو ما طلب الرشع فعهل طل ًبا غري جازم فيثاب فاعهل وال يعاقب اتركه ويسمى
مندوب ,س نة ,تطوعًا ً ,نفال مثل صالة االستسقاء.
ً
خصوصا العينية
وذلكل ينبغي علينا حنن املسلمني االبتعاد عن احملرمات واملكروهات ,وااللزتام بلواجبات
ً
,واالكثار من املس تحبات لنيل مغفرة هللا والثواب واالجر ودخول اجلنة اليت عرضها الساموات والرض.

