
 
 

ختبار مادة إلرتبية إلإسالمية للثاليث إلثاين   إإ
  

 ن(10) :إجلزء إلأول  

 ن(4) عرف ماييل:/1 

صطالًحا(إلويح )لغة  –رشعًا( لغة وعمل إلتفسري ) –إحلمك إلتلكيفي     وإإ

 ن(4) ل إجلدول إلتايل:مكأأ /2 

مس إملفرس مسه( نوع كتاب إلتفسري اترخي إلوفاة إإ  )دون ذكر إإ

 ........... ........... إلش يخ عبد إمحليد إبن ابديس

 ........... ........... س يد قـــطــــن

  

 ن(2) :نوعني من إلعوإرض إليت قد تتعرض ل و  رشوط 04يشرتط للتلكيف  /3 

 حد عن إلعوإرض.مثال وإ مع  )دون رشح(امأأذكره - 

 ن(10) :إجلزء إلثاين  

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

نشاءك /2  ختصار  (أأقسام 5) يفيأأقسام إحلمك إلتلك وحض ( و أأقلأأ  سطر 15) :يف فقرة صغرية من إإ   مع ابإ

 ن(6) .ابلأمثةل إملناس بة إلإستشهاد  

 

 

 ابلتوفيق...                                                                                  

سا(1ساعة )إملدة:   

(ج م ع ت)إلس نة إلأوىل اثنوي إملس توى:   

إلبشري إلإبرإهميي قس نطينة :ثانويةإل   

2019/2020 إلس نة إدلرإس ية:  
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إلتنقيط إلتصحيح إلمنوذيج لإختبار إلفصل إلثاين يف إلرتبية إلإسالمية

ن(10) :إجلزء إلأول

 إلتعريف:/1

 4و  أأقسام 5وهل  طلًبا أأو تغيرًيإ فنيهللا تعاىل إملتعلق بأأعامل إمللكهو خطاب إحلمك إلتلكيفي: 

رشوط ونوعان من إلعوإرض.

وهو عمل يسمح بفهم معاين لكامت إلقرأ ن ,رشعًا:  وهو إلإيضاح وإلتبيني لغة:عمل إلتفسري: 

لإس تخرإج إلأحاكم إلرشعية إخملتلفة., إلكرمي 

صطالًحا , وهو إخلفاء وإلرسعةإلويح: لغة:  س تقبال: إإ  صىل هللا عليه وسمل إلرسول هو إإ

.ويمتثل يف جربيل عليه إلسالم,حلقيقة غيبية تكون خارجة عن فكره وشعوره إلنفيس 

كامل إجلدول:/2   إإ

مس مسه( إلتفسري كتاب نوع إلوفاة اترخي إملفرس إإ )دون ذكر إإ

معارص م1941 ابديس إبن إمحليد عبدإلش يخ 

معارص م1966 ســيـــد قـــطـــن

 .إلقدرة –إلعقل  –إلبلوغ  –إلإسالم  رشوط إلتلكيف:/3

.)إجلهل( مكتس بةعوإرض  – )إلنس يان( عوإرض طبيعيةعوإرض إلتلكيف: 

 ن(10) :إجلزء إلثاين

 ن(4) إجلدول:/1

إلس نة إلنبويةإلقرأ ن إلكرمي

.لفظه ومعناه من عند هللا -

 .ل جتوز روإيته ابملعىن -

 .منقول ابلتوإتر -

 .ل ميسه إىل إملطهرون -

.معناه من عند هللا وإللفظ من عند إلرسول -

 وز روإيته ابملعىن.جت -

 .غري منقول ابلتوإتر -

 ميكن لغري إلطاهر ملسه. -

 ن(6) إلفقرة:/2

حرتإم عدد إلأسطر  - )حول إلأقسام(,خامتة)إلرشح(,عرض)إلأقسام(+ مقدمة (15=<)إإ

.(بنوعيه للوإجبمع إلتطرق ) ذكر أأقسام إحلمك إلتلكيفي -

 من أأقسام إحلمك إلتلكيفي. أأمثةل عن لك قسم -
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 فقرة منوذجية حول أ قسام احلمك التلكيفي

 

 احلمك التلكيفي

 

الواجب اىل وينقسم , املس تحبو  ,املكروه ,احملرم الواجباملباح ,يفي اىل مخسة أ قسام ويه لك ينقسم احلمك الت        

 .واجب عيينو واجب كفايئنوعني هام 

 

هو ما طلب الرشع فعهل طلًبا جازًما  الواجبو, عامأ لك الطكـفهو ما ال يتعلق به ال مر وال الهنيي  املباحأ ما       

وهو ما طلب الرشع فعهل من لك ملكف  فرض عينييفيثاب فاعهل ويعاقب اتركه ويسمى أ يًضا الفرض ,وهو نوعان 

ذا فعلوه هو ما طلب الرشع حصوهل من خشص أ و جامعة كفايئ فرض و, الصالةبنفسه مثل   سقط عن الآخرينفا 

ن مل يفع طلب الرشع تركه ترًًك جازًما فيعاقب فاعهل ويثاب اتركه  هو ما احملرم,و صالة اجلنازةكـهل أ حد أ مثوا مجيًعا وا 

 يف احلديث كرثةكـطلب الرشع تركه ترًًك غري جازم فيثاب اتركه وال يعاقب فاعهل  هو ما املكروه,و الرسقةمثل 

ويسمى  يعاقب اتركهب فاعهل وال غري جازم فيثا طلب الرشع فعهل طلًبا هو ما املس تحب,و ادلنيا أ مور عن املساجد

 .صالة اال ستسقاءة ,تطوعًا ,نفاًل مثل ,س ن مندوبً 

 

بتعاد عن احملرمات واملكروهات       خصوًصا العينية  واال لزتام بلواجبات,وذلكل ينبغي علينا حنن املسلمني اال 

  والثواب واال جر ودخول اجلنة اليت عرضها الساموات وال رض.لنيل مغفرة هللا ,واال كثار من املس تحبات




