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 الـمحــروس للفــصـل الأول الإختبارالعلوم االسالمـيـة                         المـــاّدة: 

ن(                الســــنــــد:  قـال هللا تعالى :12الجـزء األول)       

ُكْم َواْشُكُرواْ ِِلِ إِن ُكنتُُمۥَٰٓ إِيَّاهُ تَْعبُدُ } ِت َما َرَزْقنََٰ لِذيَن َءاَمنُواْ ُكلُواْ ِمن َطيِّبََٰ
َٰٓأَيَُّها اَُ۬ َم  (171وَنِۖ )يََٰ إِنََّما َحرَّ

ْضُطرَّ َغْيَر بَ 
ُُ۟ ِِۖ فََمُن ا َّ ْلِخنِزيِر َوَمآَٰ أُِهلَّ بِِهۦ ِلغَْيِر للَِ۬اُ۬ ْلَمْيتَةَ َوالدََّم َولَْحَم اَُ۬

ُُ۬ اٖغ َوََل َعاٖد فَََلَٰٓ إِثَْم َعلَْيِهِۖ إِنَّ َعلَْيُكُم ا

ِحيم ِۖ ) َ َغفُوٞر رَّ َّ
لِذيَن يَْكتُُموَن َمآَٰ 172للََ۬اُ۬ ئَِك َما  ( اِنَّ اَُ۬

َٰٓ ْولََٰ ِب َويَْشتَُروَن بِِهۦ ثََمنٗا قَِليَلً اُ۟ ْلِكتََٰ ُ ِمَن اَُ۬ َّ أَنَزَل للََ۬اُ۬

يِهْم َولَُهمْ  َمِة َوََل يَُزّكِ ْلِقيََٰ ُ يَْوَم اَُ۬ َّ
ُ۬

لنَّاَر َوََل يَُكلُِّمُهُم للَُ۬ا ئَِك اَُ۬ 173 َعَذاب  اَِليم ِۖ )يَاُكلُوَن فِے بُُطونِِهُمۥَٰٓ إَِلَّ اَُ۬
َٰٓ ْولََٰ لِذيَن ( اُ۟

اِرِۖ ) لنّّ۪ يَٰ َواْلعََذاَب بِاْلَمْغِفَرةِ فََمآَٰ أَْصبََرُهْم َعلَي اَُ۬ لَةَ بِاْلُهدّ۪
لََٰ لضَّ

ُُ۬ ْشتََرُواْ ا َب بِاْلَحّقِِۖ 174اَّ۪ ْلِكتََٰ
َل اَُ۬ َ نَزَّ َّ ِلَك بِأَنَّ للََ۬اُ۬ ( َذَٰ

ِب لَِفے ِشقَاِقۢ بَِعيٖدِۖ  ْلِكتََٰ ْختَلَفُواْ فِے اُِ۬ لِذيَن اَّ۪ سورة  البقرة                       {( 175)َوإِنَّ اَُ۬  

 التـعــلـيـــــمـة:

(04ذكرت اآلية بعض طرق تحقيق الصّحة الجسمية اذكرها مع تصنيفها و  توضيحها من خَلل السند ) 1  

(01في اآلية وسيلة من وسائل تثبيت العقيدة اذكرها؟) 2  

(02و عّرفه اصطَلحا؟  ثم استخرج من اآلية الشاهد ) في اآلية تلميح  إلى مقصد شرعي :أذكره ما هو؟ 3  

(03استخرج من اآلية حـكـمـْيـن وفـــائــدة )4  

 5لقد انحرفت اليهود و النصارى عن تعاليم األنبياء تجاه الُكتُب و التشريع , استخرج ذلك  من خَلل اآلية)02(

( 08الجزء الثاني :)  

 التعليمة

1( ذكر الحديث حدًّا من حدود هللا و هو حّد السرقة ,قارن بينه وبين حّد شرب الخمر؟من جميع الجوانب ؟]تشابه 

 واحد  ثَلثة اختَلفات[)02(

العقد المدني قبل العقد الشرعي –*قتال الخليف أبي بكر لمانعي الزكاة  -*(ُردَّ كلَّ مسألة  إلى دليلها مع التعليل :2

(03إجراء عقد الزواج وقت أذان الجمعة الثاني )-*  

القتل العمدي مع سبق اإلصرار و  –*إدخال حاوية مملوءة خمرا  –*( ُردَّ كلَّ جريمة  إلى عقوبتها مع التعليل : 3

(                              03أخذ الشيء ليس له بالقّوة و دون سَلح) –*الترّصد   

بالـتـوفـيـق                                                                                                        
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