
ية الديمقراطية الشعبية                                الجمهورية الجزائر
ية لخضر رمضاني   2021- 2020أوماش/بسكرة                 السنة الدراسية: - ثانو

 المستوى: السنة األولى                                                                     
 ع ت ج م         اختبار الفصل األوليف  مادة                                       

 ( ساعتان                02العلوم اإلسالمية                                              المدة: )       
 

إذا سأل فاسأل هللا حفظ هللا جتده جتاهك  احفظ هللا حيفظك  اأعلمك كلمات    ينإغالم   اي  ":قال الرسول صلى هللا عليه وسلم
 ...........................................   .............................................واعلم  استعنت فاستعن ابهللوإذا  

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

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

 [رواه الرتمذي]      ." وجفت الصحف  ... ............................................
 : التعليمة

 ن(02)                                             بدقة وعناية. الحديث كتابة أتمم -1

 ن(02.                                            )اشرح الحديث شرحا مختصرا -2

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

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

 ن(01)                                                                 اشرح مايلي :  -2

 .................................................. ..................................................احفظ هللا تجده تجاهك   -

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

 ............................ ................ .............................................................: وجفت الصحف -

 ن(02)            بين الحديث الطريقة الصحيحة للتربية ، وضح أهم معالمها  -3

............................................................................................................................* . 

 ............................................................................................................................* 

 ن(02.                     )في الحديث العديد من ركائز اإليمان عرف االيمان -4

  ....  .......... ...........  ................................................   ..........................................  :هو  اإليمان

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

                             ن( 01) من الحديث                                                      *استخرج

 ............................................. . ....                 ركن من أركان اإليمان  -

 العبارة الدالة على هذا الركن هي:"..............................................................................."  - 

 

 

 ... ..............................االسم:
 .... ............................اللقب:
 ...... ................... ..... القسم:

 العالمة: 
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ۡرَع    ١٠َشَجٞر فِيِه تُِسيُمونَ  ه ن  مِ   َشَراٞب وَ  ه ن  مِ   لَُّكم   ماءَ  السماءُهَو ٱلَِّذٓي أَنَزَل ِمَن ﴿قال تعالى: يُۢنِبُت لَُكم ِبِه ٱلزَّ

ِلَك أَلَٓيٗة ل ِقَۡوٖم َيتَفَكَُّرونَ  ِتِۚ إِنَّ فِي ذََٰ َب َوِمن ُكل ِ ٱلثََّمَرَٰ ۡيتُوَن َوٱلنَِّخيَل َوٱأۡلَۡعَنَٰ َر لَُكُم ٱلَّۡيَل َوٱلنََّهاَر   ١١َوٱلزَّ َوَسخَّ

ٖت ل ِقَۡوٖم يَۡعِقلُونَ  َوٱلشَّۡمَس َوٱۡلقََمَرَۖ َوٱلنُُّجومُ  ِلَك أَلَٓيَٰ  ِبأَۡمِرِهۦِٓۚ إِنَّ فِي ذََٰ
ُتۢ َرَٰ  سورة النحل  ﴾١٢ُمَسخَّ

 تسيمون: ترعون فيها انعامكم معاني الكلمات :

 : التعليمة

 ن( 01)                                                           اشرح اآليات شرحا موجزا: -1

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

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

 بين من خالل مادرست:    -2

 ن( 02)                                                            في الكون  من مظاهر قدرة هللا  -أ

                                ........................... ........... ...........  ................................ الدليل...........................................*

 ................................................................................... الدليل...........................................*

 ن( 02)                                                              نامن صفات عباد الرحم  -ب 

                                ........................... ........... .................................................................. ........  الدليل*التواضع/ 

 ........................................................................ .......................................... الدليل*الحلم  /  

                                ........................... ........... .......................................................... الدليل*االخوف من عذاب هللا / 

 ........................................................................ ............................... . الدليل *تعظيم آيات هللا  /

 

 ن( 03.5)                                        امال الفراغات في الجدول بما يناسبها  -3

 

 الميم الساكنة  النون الساكنة والتنوين 

 الحكم الموضع  الحكم الموضع 

 ................................  لكم به  إخفاء النون الساكنة  .............................. 

 إدغام شفوي .........................  ............................  ينبت 

 ........................  لكم الليل ادغام بغير غنة  ...............................

 ..........................  منه 

 

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

............................................................................................................................* . 

............................................................................................................................* . 

............................................................................................................................* . 
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 ثانوية لخضر رمضاني أوماش          2020/2021ج م ع ت     1     إسالمية  إجابة اختبار الفصل األول ع 

 ن( 02)                                             .الحديث كتابة ماأتم -

 ن( 02.                                            )شرح الحديث شرحا مختصرا -2

الرسول صلى هللا عليه وسلم يهتم بغرس العقيدة في قلوب المؤمنين ليثبتوا أمام الشدائد بقلوب صامدة كان 

فيوجهنا في هذا الحديث بالتوكل على هللا وذلك بالحفاظ على حدوده فنقوم بكل ما أمرنا به من الواجبات ونترك كل  

 واجس والوساوس، كما يعيننا على أمورناما نهانا عنه من المحرمات وبهذا يحفظنا هللا من الشرور واله

 ن( 01)                                                                 شرح:ال -

  احفظ حدود هللا تجده معك بالحفظ والتأييد واإلعانة والتوفيق: احفظ هللا تجده تجاهك 

 والقدر  أي ال يمكن التغيير في الصحف التي كتبت القضاء: وجفت الصحف -

 ن( 02بين الحديث الطريقة الصحيحة للتربية ، أهم معالمها           ) -3 

 *غرس العقيدة الصحيحة في نفوس المؤمنين خاصة الصغار. 

 أن الحياة كلها تعلم وطاعة هلل عز وجل وارتباط تام باهلل وثقة به وحده.  *

 ن( 02)اإليمان هو: تصديق بالقلب وقول باللسان وعمل بالجوارح يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية  -4

                             ن(01)ج من الحديث                                                      ا*استخر

رفعت األقالم وجفت العبارة الدالة على هذا الركن هي:" -    اإليمان بالقضاء والقدرركن من أركان اإليمان    -

 " الصحف

 ( ن 01موجزا:                                                           )شرح اآليات شرحا -1

وضحت اآليات بعض مظاهر القدرة الدالة على عظمة هللا وقدرته في خلقه والتي يجب التدبر فيها للوصول إلى  

 . اإليمان باهلل وتوحيده

 ن( 02)                                                         في الكون  من مظاهر قدرة هللا -أ -2

 "             إن هللا فالق الحب والنوى  :"الدليل فالق الحب والنوى*

 " فالق اإلصباح وجاعل الليل سكنا:" الدليل فالق االصباح وسكون الليل*

 ن( 02)                                                              نامن صفات عباد الرحم -ب 

 " وعباد الرحمان الذين يمشون على األرض هونا:"  الدليل*التواضع/ 

 "وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سالما:"  الدليل*الحلم  /  

            "                  والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما:"  الدليل*االخوف من عذاب هللا /

 والذين إذا ذكروا بآيات ربهم لم يخروا عليها صّما وعميانا" :"  الدليل*تعظيم آيات هللا  /

 ن( 03.5ملئ الفراغات في الجدول بما يناسبها                                         ) -3

 الميم الساكنة  النون الساكنة والتنوين

 الحكم  الموضع  الحكم  الموضع 

 إخفاء شفوي لكم به إخفاء النون الساكنة  من كل  – أنزل

 إدغام شفوي لكم منه إقالب ينبت 

 إظهار شفوي لكم الليل ادغام بغير غنة  ماًء لكم

 إظهار  منه

 ن( 01.5استخراج ثالث فوائد من اآليات:                                             ) -4

 *تعددت مظاهر وحدانية هللا في القرآن. وتعظيمها من صفات المؤمنين.*التدبر في آيات هللا 

 . *سخر هللا لنا كل ما في الكون وعلينا أن نشكره عل نعمه *هللا منزل المطر ومخرج الزرع والشجر.
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