
بسم ميحرلا نمحرلا هللا 
وزارة التربية مديرية التربية لىالية عين الدفلً 

م 2019/2020 - هـ1441 :الثالثةبىمدفع                  مستىي الّسنة - ثانىيّة الشهداء اإلخىة فروج 

 
 يف ماّدة العلوم اإلسالمّية  اختبار الفصل األول

  (ن12):السّـؤال األوّل

  : قال هللا تعاىل                                          

                                             

                                                

                                              الفرقان 
  :الّتعليمة

من مقاصد الشريعة اإلسالمية حفظ الكليات اخلمس من حيث العدم، اشرح من خالل ىذا النّص ما مّت حفظو من  -1
 (ن4).الكليات اخلمس من ىذا الطريق

 (ن2).استعَمل ىذا النّص القرآين أسلوبُت لتثبيت العقيدة اإلسالمية استخرجهما واشرحهما من خاللو- 2
من خالل الّنص القرآين ادلعطى أمامك اشرح قسمُت من أقسام التوحيد مبّينا أثرا ألحدمها على الفرد وأثرا لآلخر - 3

 (ن2)على اجملتمع؟ 
ذكرت اآلايت مجلة من اجلرائم مع بيان عقوبتها يوم القيامة ، استخرج اثنتُت منها مع بيان مقدار عقوبتهما الدنيوية - 4

 (ن2).وكيفية تنفيذىا
 (ن2).نوع من أنواع العقوابت ال جيوز العفو فيها بعد ثبوهتا ورفعها إىل احلاكم - 5

 .بُّت سبب عدم جواز ذلك   - 
 .اذكر ثالثة آاثر ميكن أن تًتتب عن عدم جواز العفو فيها بعد ثبوهتا ورفعها إىل احلاكم    - 

 (ن8 ):السّؤال الثّـاين
 :بُّت ادلصدر التشريعي ادلعتمد يف بيان أحكام ادلسائل اآلتية -1

 .مجع القران الكرمي يف مصحف واحد زمن عثمان بن عفان هنع هللا يضر     -  
 .وجوب استخراج جواز السفر للذىاب إىل احلج     - 
 .حرمة استهالك خمّدر احلشيشة     - 
 .حرمة الشفاعة يف احلدود     - 

 إمجاٌع قطعيُّ الداللة ؟ :  معٌت قولناتوّضحكيف - 2
 اشرح مبثال كيف ميكن أن يصبح القياس أو ادلصلحة ادلرسلة إمجاعا؟      - 3
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بسم ميحرلا نمحرلا هللا 

وزارة التربية مديرية التربية لىالية عين الدفلً 

م 2019/2020- هـ 1441 :الثالثةبىمدفع                  مستىي الّسنة - ثانىيّة الشهداء اإلخىة فروج 
 

 يف ماّدة العلوم اإلسالمّية  ختبار الفصل األولاالجابة الننوذجية ال
  (ن12):السّـؤال األوّل

  : قال هللا تعاىل                                        

                                               

                                            

                          الفرقان 

  :الّتعليمة

 .شرح من خالل ىذا النّص ما مّت حفظو من الكليات اخلمس من حيث العدم -1

 كلية – (ن1)حترمي القتل اال ابحلق : كلية النفس - (ن1)حترمي الشرك:  كلية الدين– (ن1)حترمي اإلسراف والتبذير: كلية ادلال -
 (ن1)حترمي الزان: العرض

 .استعَمل ىذا النّص القرآين أسلوبُت لتثبيت العقيدة اإلسالمية استخرجهما واشرحهما من خاللو -2
 (ن1........ )الشرح + رسم الصورة ادلنفرة للكافرين  / (ن1)....... الشرح+ رسم الصورة احملببة للمومنُت  -

 من خالل الّنص القرآين ادلعطى أمامك اشرح قسمُت من أقسام التوحيد مبّينا أثرا ألحدمها على الفرد وأثرا لآلخر على اجملتمع؟  -3
 (ن0.5...)أثره على النفس اكتساب العزة والكرامة...(ن0.5)توحيد هللا ابإلميان والعبادة والتوبة والعمل الصاحل:توحيد االلوىية -

أثره على اجملتمع زرع األخالق وادلعاملة احلسنة أبن يتمثل (ن0.5)..... من صفاتو ادلغفرة والرمحة : توحيد األمساء والصفات -
 (ن0.5)..... ادلؤمن ىذه الصفات ويكون لو منها نصيب يف تعاملو مع إخوانو

 .استخراج جرميتُت مع بيان مقدار عقوبتهما الدنيوية وكيفية تنفيذىا -4

 (ن1)ينفذىا احلاكم .....عقوبتها القصاص أو الدية أو تسقط ابلعفو: جرمية القتل -

 .(ن1)ينفذىا احلاكم عالنية ....الرجم حىت ادلوت للمتزوج واجللد مائة جلدة لغَت ادلتزوج: جرمية الزان -
 .نوع من أنواع العقوابت ال جيوز العفو فيها بعد ثبوهتا ورفعها إىل احلاكم - 5

 (ن0.5). العقوبة ىي عقوبة احلدود ال جيوز العفو فيها ألهنا جتب حقا هلل تعاىل: بيان سبب عدم جواز ذلك   - 
 .اذكر ثالثة آاثر ميكن أن تًتتب عن عدم جواز العفو فيها بعد ثبوهتا ورفعها إىل احلاكم -    
 (ن0.5)... القضاء على التمييز العنصري واحملاابه–(ن0.5)زجر اجملرم وغَته ومنعهم من اإلجرام - (ن0.5)إحقاق العدل بُت الناس- 

 (ن8 ):السّؤال الثّـاين
 :بُّت ادلصدر التشريعي ادلعتمد يف بيان أحكام ادلسائل اآلتية -1

 (ن1)ادلصلحة ادلرسلة: مجع القران الكرمي يف مصحف واحد زمن عثمان بن عفان هنع هللا يضر     -  
 (ن1)وجوب استخراج جواز السفر للذىاب إىل احلج ادلصلحة ادلرسلة     - 
 (ن1)القياس: حرمة استهالك خمّدر احلشيشة     - 
 السنة النبوية حديث عائشة اهنع هللا يضر عن ادلرأة ادلخزومية اليت سرقت: حرمة الشفاعة يف احلدود      - 

 إمجاٌع قطعيُّ الداللة ؟ :  معٌت قولناتوّضحكيف - 2
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 (ن2)اإلمجاع يكون قطعي الكاللة إذا كان إمجاعا صرحيا يعلم رأي كل عامل يف ادلسألة صراحة ابلقول أو الفعل أو الكتابة- 
 اشرح مبثال كيف ميكن أن يصبح القياس أو ادلصلحة ادلرسلة إمجاعا؟- 3
يرتقي القياس إىل اإلمجاع مىت وقع اتفاق بُت العلماء حول ىذا القياس مثل إمجاع الصحابة على توريث اجلدة السدس - 

 (ن2 )....فهو يف األصل قياس حتول إىل إمجاع لعدم وجود ادلعارض
ترتقي ادلصلحة ادلرسلة أيضا إىل إمجاع مىت وقع عليها االتفاق ومل يعلم ذلا خمالف مثل اإلمجاع على مجع القران يف - 

 .....     مصحف واحد فهو مبٍت يف األصل على مصلحة مرسلة
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