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ِ ِمن دُوِن ٱلنَّاِس فَتََمنَُّواْ ٱۡلَمۡوتَ ﴿ اْ إِن َزَعۡمتُۡم أَنَُّكۡم أَۡوِلَيآَُٰء ّلِِلَّ أَيَُّها ٱلَِّذيَن َهادُوَٰٓ
َٰٓ ِدقِينَ قُۡل َي  َوََل  (6) إِن ُكنتُۡم َص 

ِلِمينَ 
ُ َعِليُمَۢ ِبٱلظَّ  ا بَِما قَدََّمۡت أَۡيِديِهۡمۚۡ َوٱّلِلَّ ِلِم  (7) َيتََمنَّۡوَنهُٰٓۥَ أََبدََۢ ِقيُكۡمۖۡ ثُمَّ تَُردُّوَن إِلَى  َع 

وَن ِمۡنهُ فَإِنَّهُۥ ُملَ  قُۡل إِنَّ ٱۡلَمۡوَت ٱلَِّذي تَِفرُّ

دَةِ فَيَُنب ِئُُكم بَِما ُكنتُۡم تَۡعمَ  ةِ ِمن َيۡوِم ٱۡلُجُمعَِة فَٱۡسعَۡواْ إِلَى  ِذۡكِر  (8)لُونَ ٱۡلغَۡيِب َوٱلشََّه  لَو  اْ إِذَا نُوِدَي ِللصَّ أَيَُّها ٱلَِّذيَن َءاَمنُوَٰٓ
َٰٓ َي 

ِلُكۡم َخۡيٞر لَُّكۡم إِن ُكنتُۡم تَۡعلَُمونَ 
ِ َوذَُرواْ ٱۡلَبۡيَعۚۡ ذَ  ةُ فَٱنتَِشُرواْ فِي ٱۡۡلَۡرِض   (9)ٱّلِلَّ لَو  ِ  فَإِذَا قُِضَيِت ٱلصَّ  َوٱۡبتَغُواْ ِمن فَۡضِل ٱّلِلَّ

َ َكِثيٗرا لَّعَلَُّكۡم تُۡفِلُحونَ   [ 10-6]الجمعة                                              ﴾ (10)َوٱۡذُكُرواْ ٱّلِلَّ

 المطلوب: 
 مختلفة.  لقد حافظ اإلسالم على العقيدة والصحة بوسائل -1

 من وسائل تثبيت العقيدة. تين وسيلمن اآليات  استخرج  -أ

 نوع من أنواع الصحة، عرفه ثم اذكر كيفية المحافظة عليه من خالل اآليات.  -ب

 قدم تعريفا بهذه الطائفة، ثم اذكر معتقداتهم في اإلله. -  أشارت اآليات إلى طائفة من أهل الكتاب -جـ 

 ن مختلف المقاصد.يْ ن معايير التفاوت بَ ي ِ ، ثم َب استخرجها مبينا محل الشاهد وردت بعض مقاصد الشريعة. -2

 م المطلق، أما عقل اإلنسان فََمْحدُود  لفي قوله تعالى:" عالم الغيب والشهادة" دليل أن هلل الع – 3

 ن أهمية العقل. بي   -العقل   ب حدود  وضح -أ

 ؟ علل إجابتك  وز العقود اۡلخرىج في اآليات النهي عن البيع وقت صالة الجمعة، فهل ت -4

 وضح المصدر المعتمد في هذا الحكم، عرفه لغة واصطالحا.  -

 استخرج من اآليات حكمين وفائدتين.  -5

بعد تحريات عديدة تمكن عناصر من الشرطة من إلقاء القبض على عصابة تمتهن السطو المسلح وسرقة 

 السيارات واختطاف اۡلطفال

 ومقدارها.كيف تسمي هذه الجريمة؟ اذكر نوع العقوبة   -1

 كان والد أحد أفراد العصابة شخص ذو نفوذ، فطلب العفو عن ولده.  -2

 ، وضح أثرها. ما هو حكم هذه الوساطة -

 . لأو اَلستدَلما هو موقفك من القضايا التالية حسب ما درست مع التعليل  -3

 التوسط ۡلجل إنهاء صراع بين قبيلتين.  -

 التوسط ۡلجل رفع عقوبة سحب رخصة السياقة. -

 التدخين والمتاجرة فيه.  -

 المتاجرة باۡلعضاء البشرية  -

ساعتان   اختبار الفصل األول في مادة العلوم اإلسالمية                                              المدة:                   
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 أوماش- ثانوية لخضر رمضاني             2021-2020:ثانوي جميع الشعب             موسم    3السنة 

 عناصر اإلجابة 
 اجلزء األول 

 العالمة

 مجموع  مجزأة 

 مناقشة االنحرافات، التذكير بمراقبة هللا لخلقه الوسيلتين:  -أ -1

 تقوية الصلة باهلل )الذكر والعبادات(كيفية المحافظة عليها:   النفسية،نوع الصحة:  - ب 
 التي -الحق الدين عن المحرفة الباطلة - الديانة على يطلق حادث  مصطلح: اليهودية" تعريفها  -جـ 
 إسرائيل  لبني  السالم  عليه موسى بها بعث 

 لغير عدو ه،ؤوأحبا   هؤأبنا  وهم )يهوه( وسموه فقط بهم خاصا إلها لهم جعلوا  - أهم معتقداتهم في اإلله: 
 ويداه .أغنياء  وهم  فقير هللا إن قولهم ذلك ومن وجل عز باهلل تليق ال بصفات  يؤمنون -  .إسرائيل بني

 هللا  ابن عزير أن   منهم طائفة اعتقاد  -  لشعبه مدمر متعصب، بل معصوما  ليس وهو مغلولتان
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 الدين، حفظ المال ( حفظ المقاصد:  ضرورية) -2
  -الحاجيات -ترتيب أقسام المقاصد فيما بينها )الضروريات  -مرتبة حسب األهمية   معايير التفاوت: -

 المال( –النسل –العقل - النفس –ترتيب أنواع المقاصد الضرورية فيما بينها )الدين  - التحسينيات(

0.5*2 

0.5 

 

 
1.5 

 الغيبيات  في يستعمل ال -التجريبية  األمور وفي الكون في التدبّر في يستعمل  - حدود العقل:-أ -3
 .المحضة  التعبدية األمور في يستعمل ال -. والعقائد 

  -العقل مناط التكليف -بالعقل غيره عن اإلنسان ميز هللا أنّ  إذ  اإلنسان، خاصية العقلأهمية العقل: -ب
 بقضايا الواقع. العقل وسيلة لفهم فحوى الوحي وربط الدين 
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 لهما نفس العلة االشتغال بالجمعة، التعليل: القياسالمصدر  -4

 بمسألة  نص  فيها يرد  لم مسألة إلحاق تعريف القياس: -
 جامعة   ِلِعلّة   بالفرع األَصل حْكم إلحاق :هو وأ  .الحكم ذلك علة في الشتراكهما الحكم، في نص  فيها ورد 
 .بينهما

0.5 

1 

1.5 

 استحباب السعي للرزق        -استحباب الذكر     - تحريم البيع أثناء الجمعة   - حكمين:  - استخراج:  -5

 تفنيد مزاعم اليهود الباطلة بادعائهم القرب من هللا  - الدعوة لالستعداد لآلخرة      - فائدتين:  -      
 حتمية الموت والحساب لكل الناس  - أفضل األيام الجمعة ، يوم للذكر والعبادات  -               
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2 

 

 اإلجابة عناصر  
 اجلزء الثاني 

 العالمة 

 مجموع مجزأة

 الحدالعقوبة   لحرابةالجريمة: ا-1

 القتل، الصلب، قطع األيدي واألرجل من خالف، النفي من البالد مقدارها: 

0.5*2 

0.25 *4 

 
2 

 حرامحكم الوساطة:  -2

 أثر الشفاعة: 
 الضعفاء  حقوق ضياع -     العام بالنظام اإلخالل -      المجتمع في الجريمة تفشي -اۡلمم  هالك في سبب -

 المجتمع في الطبقية ظهور -         القانون وهيبة العدالة إسقاط -     اۡلمن وعدم الفساد انتشار -

 
0.5*4 
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 الموقف: -3

 شفاعة محمودة ألنها /  جائز أو مستحبالتوسط ألجل حل نزاع/  -
 ألنها سبب في هالك األمم وضياع القانون حرام أو غير جائزة/التوسط ألجل رفع عقوبة سحب رخصة السياقة/ -
 ع باإلجما / حرامالتدخين والمتاجرة فيه/  -
               المصالح المرسلة    /حرامالمتاجرة باألعضاء البشرية/  -
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