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  الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية

 م2021/هـ1443: وزارة التربٌة الوطنٌة                                                                         السنة الدراسٌة 

 الثالثة ثانوي جمٌع الشعب    : مدٌرٌة التربٌة لوالٌة باتنة                                                                    المستوى
 ساعة ونصف: الّشهٌد عزٌل عبد الّرحمـن ـ برٌكة ـ                                                المّدة: ثانوٌة

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 الميةــلوم اإلســادة العــ في ماألول االختبار

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  ( نقطة12 ): الجزء األول 

يَا أَي َُّها الَِّذيَن آَمُنوا ََل تَ ْقَربُوا الصَََّلَة َوأَنْ ُتْم ُسَكاَرى َحَّتَّ تَ ْعَلُموا َما تَ ُقوُلوَن َوََل ُجُنًبا ِإَلَّ َعاِبرِي َسِبيٍل َحَّتَّ تَ ْغَتِسُلوا َوِإْن  : قال تعالى  * 
ُكْنُتْم َمْرَضى أَْو َعَلى َسَفٍر أَْو َجاَء َأَحٌد ِمْنُكْم ِمَن اْلَغاِئِط أَْو ََلَمْسُتُم النَّْساَء فَ َلْم َتَُِدوا َماًء فَ تَ َيمَُّموا َصِعيًدا طَيًّْبا فَاْمَسُحوا ِبُوُجوِهُكْم 

                                                                            [43 /النساء]  َوأَْيِديُكْم ِإنَّ اللََّه َكاَن َعُفوِّا َغُفورًا

 الَِّذيَن آَمُنوا َوَعِمُلوا الصَّاِِلَاِت طُوََب ََلُْم )28)الَِّذيَن آَمُنوا َوَتْطَمِئنُّ قُ ُلوبُ ُهْم ِبذِْكِر اللَِّه َأََل ِبذِْكِر اللَِّه َتْطَمِئنُّ اْلُقُلوُب    :قال تعالى* 

   [29 ـ 28/ الرعد]   َوُحْسُن َم بٍ 

 :المطلوب

: مقاصد الّشرٌعة اإلسالمٌة  [43 /النساء] ٌةتناولت اآل. 1

 (ن02) ................................................................                            أ ـ عرف مقاصد الّشرٌعة اإلسالمٌة

 (ن03)...........                          ب ـ استخرج أقسام مقاصد الّشرٌعة التً تضمنتها اآلٌة محددا موضع الّشاهد لكّل قسم

 (ن02).............................. نوعهبًٌنام، شرحالمع  [29 ـ 28/ الّرعد] استخرج أثًرا من آثار العقٌدة اإلسالمٌة من اآلٌة .2

                (ن01.5)....................... إلى وسٌلة من وسائل  تثبٌت العقٌدة، استخرجها مع الّشرج [29 ـ 28/ الّرعد ]أشارت اآلٌة .3

                                                                                                                                                             (ن02)... االنحرافباسبأ   ٌنتج عنها انحراف عقائدي بٌن [29 ـ 28/ الّرعد] فً حال مخالفة الّصفات الّتً تضمنتها اآلٌة . 4

    (ن01.5)............................................................................حكمٌن وفائدة  [29 ـ 28/ الّرعد]استخرج من . 5

 ( نقاط08 ): الجزء الثاني

 (72) قَاَل َهْل َيْسَمُعوَنُكْم ِإْذ َتْدُعوَن (71) قَاُلوا نَ ْعُبُد َأْصَناًما فَ َنَظلُّ ََلَا َعاِكِفنَي (70)ِإْذ قَاَل ِِلَبِيِه َوقَ ْوِمِه َما تَ ْعُبُدوَن   :قال تعالى•    
َفُعوَنُكْم أَْو َيُضرُّوَن   (76) أَنْ ُتْم َوآبَاؤُُكُم اِْلَْقَدُموَن (75) قَاَل أَفَ رَأَيْ ُتْم َما ُكْنُتْم تَ ْعُبُدوَن (74) قَاُلوا َبْل َوَجْدنَا آبَاَءنَا َكَذِلَك يَ ْفَعُلوَن (73)أَْو يَ ن ْ

 [77 ـ 70الشعراء ]   فَِ ن َُّهْم َعُدوّّ ِ  ِإَلَّ َربَّ اْلَعاَلِمنيَ 

            :المطلوب  

 أسلوبه الحواري فً دعوته ألبٌه وقومه،- علٌه السالم-وضح الهدف من وراء استخدام إبراهٌم . 1

ٌّن دور العقل فٌه  (ن02.5 ).....................................................................................................    ثم ب
 (ن01.5- ...................................................................................)علٌه السالم-عّرف الّدٌن الّذي دعا إلٌه إبراهٌم . 2
 (ن04....................................................)تعددت رساالت هللا عّز وجّل لبنً آدم، قارن بٌن عقائدها فً اإلله واألنبٌاء. 3

                                                                                                                          

 م اهللـــــــــــــــــــــــــــوفقك                                                                                                                            
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