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مدة االمتحان  :حصة دراسية

ملحوظة  :أجب عن األسئلة اآلتية جميعها وعددها (  , )6علما بأن عدد الصفحات ( . ) 4

=== ======================================================================

السؤال األول  12( :عالمة )
أ ) اكتب مما تحفظ من النصوص الشرعية ( القرآن والسنة )ما يوافق األفكار اآلتية :

(5عالمات )

 .1المسلم يبتعد عن التطفيف في المكيال والميزان )2( .
 .2لألم منزلة عظيمة في اإلسالم )1( .
ب) اكتب مما تحفظ من سورة يس من قوله تعالى َ ":وا ْ
اب ا ْلقَ ْريَ ِة إِ ْذ َجاء َها
ض ِر ْب لَ ُهم َّمثَالً أَ ْ
ص َح َ
سلُون")2( .
سلُونَ  " ..إلى قوله تعالى  ...... ":قَالُوا َربُّنَا يَ ْعلَ ُم إِنَّا إِلَ ْي ُك ْم لَ ُم ْر َ
ا ْل ُم ْر َ

ج) اتلو اآليات الكريمة اآلتية تالوة سليمة ثم أجب عما يليها من األسئلة :

(  7عالمات )

علَي ِْه ُم ا ْل َم َالئِكَةُ أَ ََّّل تَ َخافُوا َو ََّل تَحْ َزنُوا َوأَ ْبش ُِروا ِبا ْل َجنَّ ِة الَّتِي كُنت ُ ْم
ستَقَا ُموا تَتَنَ َّز ُل َ
َّللاُ ث ُ َّم ا ْ
قال تعالى  ":إِنَّ الَّ ِذينَ قَالُوا َربُّنَا َّ
عونَ * نُ ُز ًَّل ِم ْن َ
ور
ع ُدونَ * نَحْ نُ أَ ْو ِليَا ُؤ ُك ْم فِي ا ْل َحيَا ِة ال ُّد ْنيَا َوفِي ْاآل ِخ َر ِة َو َل ُك ْم فِي َها َما تَ ْ
ت ُو َ
س ُك ْم َو َل ُك ْم فِي َها َما تَ َّد ُ
شتَ ِهي أَنفُ ُ
غف ُ ٍ
س ِيئَةُ ا ْدفَ ْع
َّللا َوع َِم َل َ
س ِل ِمينَ * َو ََّل تَ ْ
صا ِل ًحا َوقَا َل ِإنَّنِي ِمنَ ا ْل ُم ْ
سنَةُ َو ََّل ال َّ
ستَ ِوي ا ْل َح َ
سنُ قَ ْو ًَّل ِم َّمن َدعَا ِإلَى َّ ِ
يم * َو َم ْن أَحْ َ
َّر ِح ٍ
يم *
سنُ فَ ِإذَا الَّذِي بَ ْينَكَ َوبَ ْينَهُ َ
َاوةٌ َكأَنَّهُ َو ِل ٌّي َح ِمي ٌم * َو َما يُلَقَّا َها ِإ ََّّل الَّ ِذينَ َ
ِبالَّتِي ِه َي أَحْ َ
صبَ ُروا َو َما يُلَقَّا َها ِإ ََّّل ذُو َح ٍظ ع َِظ ٍ
عد َ

 .1بيّن معاني المفردات والتراكيب االتية :
 ول ٌي حميم -تدعون

 .2استنتج داللة الفاصلة القرآنية في قوله تعالى  ":نُ ُز ًَّل ِم ْن َ
يم ".
ور َّر ِح ٍ
غف ُ ٍ

 .3وضح أثر اَّلستقامة على العبد في الدنيا واآلخرة من اآليات الكريمة اآلتية .
 .4ما عائد الضمير فيما ُخ ّ
صبَ ُروا .".....
ط تحته من قوله تعالى َ ":و َما يُلَقَّا َها إِ اال الاذِينَ َ
.5منح هللا تعالى الدعاة منزلة عظيمة بين الناس لذلك يجب عليهم االتصاف بعدة صفات،اذكر اثنتين منها.
د) اكتب حكم التالوة المناسب لكل ما ُخ ّ
ط تحته في اآليات الكريمة السابقة .
1

السؤال الثاني  )6 ( :عالمات
(  3عالمات )

أ) بين الحكم الشرعي لكل مما يلي :

صت إسراء بمبلغ من المال لصديقتها روند ثم قام الورثة بتنفيذ الوصية لكن روند رفضت
 .1و ّ
قبوله .
سط لها ثمنه مع زيادة
 .2اشترت سيرين جهاز حاسوب من صديقتها منار واتفقت معها على أن تق ّ
معلومة إن تأخرت في دفع األقساط .
سلت تسنيم إلى هللا تعالى  -بقيامها ركعتين في جوف الليل  -عندما أَشكل عليها مسألة في
 .3تو ّ
االمتحان .
ب) فرض اإلسالم عقوبات رادعة عادلة للجرائم،اذكر العقوبة المناسبة لكل جريمة من الجرائم
(3عالمات )

اآلتية :
 .1ألقى شخص النفايات في الشارع من نافذة السيارة .
 .2سرق شخص سيارة كانت أمام محال تجاري .
 .3قام شاب بقطع يد شخص أثناء مشاجرة حصلت بينهما .

السؤال الثالث  5 (:عالمات)
أ ) وضح مفهوم كل من المصطلحات المخطوط تحتها :

(3عالمات )

ّ
وحث عليها .
 .1شرع اإلسالم الوصية
 . 2عقد اَّلستصناع من العقود التي شرعها اإلسالم تسهيال على الناس .
 .3األساس الذي يُبنى عليه الدين العقيدة اإلسالمية .
(عالمتان )
ب) أنت ناقد متم ّيز،اقرأالفقرة اآلية ثم استخرج ما فيها من أخطاء:
مــن بتــب الســنة النبويــة بتــاب الموطــأ لصــاحبن انمــام أحمــد بــن حنبــل  ،وقــد رتّبــن حســب
الموضوعات الفقهية  ،وقد احتوى على ثالثة آالف حديث من أحاديث المصطفى ﷺ.
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السؤال الرابع  7( :عالمات )
(4عالمات )

أ) علل ما يلي تعليال وافيا:
 .1إذا وصى األب ألحد الورثة ال تنفذ الوصية إال بموافقة جميع الورثة .
 .2أجمعت األمة اإلسالمية على جواز البيع.
.3من األدلة على وجود هللا تعالى دليل الفطرة .
 .4لم يُ ْعنَ القصص القرآني بذكر أسماء األشخاص واألماكن .

ب) أمامك مجموعة من الحقوق،وازن بينها فيما يخص الوالدين واألبناء كما في الجدول اآلتي:
( 3عالمات )
الحقوق
وجوب الطاعة فيما يرضي هللا
التسمية باالسم الحسن
الدعاء واالستغفار

حقوق خاصة بالوالدين

حقوق خاصة باألبناء

السؤال الخامس  (:عالمتان)
ي عنها في التطفيف المعنوي  ،عدّد اثنتين منها .
أ) هناك صور عدة منه ٌ
ب) يشترط لصحة بيع المرابحة شرطين  ،اذبرهما .

عالمة
عالمة

-------------------------------------------------------

السؤال السادس  8 (:عالمات)
(عالمتان)

أ) هات مثاال على بل مما يلي :
 .1ثمرة من ثمرات بر الوالدين .
 .2نتيجة من نتائج صلح الحديبية .
 .3شبهة يثيرها الملحدون إلنكار وجود هللا تعالى .
 .4أدبا من آداب الكسب المشروع للرزق .
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ب) ضع دائرة حول رمز انجابة الصحيحة في بل مما يلي :

(6عالمات)

 .1يعد تفسير ( جامع البيان ) البن جرير الطبري من أنواع التفسير :
ب .الموضوعي

أ .الفقهي

د .البالغي

ج .المأثور

 .2من بتب السيرة النبوية بتاب ( زاد المعاد في هدي خير العباد ) لصاحبن العالم :
أ .ابن قيّم الجوزية

ب .ابن هشام

د.الزمخشري

ج .ابن اسحاق

ص َالةَ
ص َالةَ ِإنَّ ال َّ
 .3من التدابير الوقائية للوقوع في الجريمة المستنبط من قولن تعالى َ ":وأَقِ ِم ال َّ
تَ ْن َهى ع َِن ا ْلفَحْ شَاء َوا ْل ُمنك َِر" هو :

أ .التناصح بالخير ب.تهذيب النفس اإلنسانية ج .القضاء على أسباب الجريمة د.فتح باب التوبة
 .4يذبّرنا مطلع سورة المطففين بنبي من أنبياء هللا تعالى هو :
أ .عيسى عليه السالم

ب .موسى عليه السالم

ج.نوح عليه السالم

د.شعيب عليه السالم

 .5ينحصر تنفيذ العقوبات على الحابم أو من ينوب عنن مثل :
أ .السلطة التشريعية

ب .السلطة التنفيذية

د .عامة الشعب

ج .السلطة القضائية

ش ْيئ ًا َوَّلَ
عت ُ ُه ْم َ
شفَا َ
 .6حبم التالوة في المخطوط تحتن عند الوقف من قولن تعالى َّ ":لَّ ت ُ ْغ ِن عَنِي َ
ون " :
يُن ِقذُ ِ

أ .مد عوض

ج .إدغام بغنة

ب.مد لين

د.إظهار شفوي

-------------------------------------------------------------------------------------" انتهـــــت السئلــــــة "
إســـراء ســـليم الحيــــاري

المعلمــة المـــادة :

4

