
 الجوهىريت الجسائريت الديوقراطيت الشعبيت

 وزارة التربيت و التعلين

 السنت الدراسيت  ثانوٌة عثمانً ابراهٌم 

 5105/5106 

 التاريخ :

52/00/5105 

 الودة السهنيت:

 ساعتان

جويع اقسام السنت القسن :  

 الثانيت 

 في مادة العلوم االسالمية    األولفي الثالثي    األولاألختبار  

  ن41الجزء األول.................................................................................... 

 قَاُلواأََلْسُت ِبَربُِّكْم   َوَأْشَهَدُهْم َعَلٰى أَنُفِسِهمْ ِمن ظُُهورِِهْم ُذرِّي َّتَ ُهْم  ِِن آَدمَ َوِإْذ َأَخَذ رَبَُّك ِمن بَ  : "ق ال تعالى   
َذا َعنْ  ُكنَّا ِإنَّ  اْلِقَياَمةِ  يَ ْومَ  تَ ُقوُلوا َأن  َشِهْدنَ   بَ َلىٰ  ﴾ ]سورة األعراف آٌة  (271) َغاِفِليَ  هَٰ

271] 

نُكْم ق ال تعالى:"  َهْوَن َعِن  أُمٌَّة َيْدُعونَ َوْلَتُكن مِّ ْْيِ َوَيَُْمُروَن ِِبْلَمْعُروِف َويَ ن ْ  ُهمُ  َوُأولَِٰئكَ  ِِ )اْلُمنَكر(ِإََل اْلَْ
 [201]سورة آل عمران آٌة  ﴾ )اْلُمْفِلُحونَ 

 التعليمة 

 ن2....................؟في النص األول عامل من عوامل انحراف الفطرة سمه ثم بين عالقته بالترف -1

 ن5.5..............؟....... الترتيل في الكلمات المسطرة مع وجوب التعليل في كل حكم أحكاماستنبط -2

 ن 3ذكر النص الثاني مقوما من مقومات الحضارة االسالمية :االمرر بالمعروف و النهي عن المنكر................ -3

 عرف ما بين قوسين تعريفا اصطالحيا دقيقا  -أ                  

 اذكر مراتب تغيير المنكر ثم اشرح المرتبة االخيرة  -ب                   

 ن1.5ق األمن..............................................................................................عدد  آاليات تحقي -4

 ن2استخرج من كل نص فائدة .............................................................................................. -5

 

  وجوبا  اق لب الصفحة   4/2الصفحة     كم هللافقو 
   

 

 



 ن6الجزء الثاني .............................................. 

 أجب عما يلي : 

رتب اإلسالم المصالح الخمس على النحو األتي :الدين ثم ......ثم .......ثم النسل ثم  -1

.......... 

 (؟نص حكٌم له سًر قاطعماذا تعني لك هذه العبارة ) -5

أكمل العبارة :الرجل المخاطب في اآلية " وال تنسى نصيبك من الدنيا " هو ............  -3

 وكان عقابه ...............

 ؟أذكر ضوابط الحرية في المجتمع المسلم -4

 اختالط المال الحالل بالمال بالحرام هو من ...........التي هي ..........الى الحرام . -5

 الحدر؟ما المقصود بمصطلح  -6

 
 

 من الضروري االلتزام بما ٌلً:مالحظة: 
 دقة اإلجابة وإٌجازها. -      
 تنظٌم الورقة ووضوح الخط. –      
 السالمة من األخطاء اللغوٌة...  -      

 تحذٌر: إذا رمٌت الورقة فأنك تهٌن اآلٌات ثم  مادة العلوم الشرعٌة                                
 

 الوادةأستاذ  

 بالىلي نصرالدين
 

 انتهى     2/2الصفحة     و هللا ولي التوفيق
   

 

 

 

 

 



 االجابة النموذجٌة الختبار الثالثً االول فً مادة العلوم االسالمٌة  سلم التنقٌط
 المستوى : السنة الثانٌة 

 ن1ِبلرتف؟....................يف النص األول عامل من عوامل احنراف الفطرة مسه مث بي عالقته  - ن5

 ن0.0الغفلة العامل : 

ته ن التنعم املتوسع يف ملذااتلدنيا و شهواهتا يؤدي ِبالنسان اَل يغفل عن طاعة هللا كما ان الغافل و الواقع يف ملذات الدنيا فسبب غفلا عالقته ِبلرتف:

 ن2.لة اما ترف او انغماس يف ملذات الدنيا فالرتف سبب من اسباب من الغف

 ن5.5استنبط أحكام الترتٌل فً الكلمات المسطرة مع وجوب التعلٌل فً كل حكم ؟.....................-2 ن5.5

  ن2 : النون الساكنة مقلبة لنه جا بعده حرف الباء 

   المٌم الساكنة مظهرة شفوٌا :

 ن2 الذالالنه جاء بعدها حرف 

  0.0: وجوب غن و تشدٌد النون بمقدار حركتٌن 

   ن0.0: مد منفصل بمقدار ست حركات 

 ن 2 : مد عارض للسكون ٌجوز فٌه ثالثة أوجه القصر و التوسط و الطول 

   ن 2الٌاء: النوساكنة مدغمة بغنة  النه جا بعدها حرف 

   : ن0.5  هد هتصل بوقدار سج حركاث 

 ن 3ذكر الن ص الثانً مقوما من مقومات الحضارة االسالمٌة :االمرر بالمعروف و النهً عن المنكر................ -3 ن3

 ن(0.5عمل ٌخلف الشرع / ترك واجب / كل مااستقبحه  الشرع  )المنكر:-أ

  ن(0.5التغٌٌر بالٌد) -:مراتب تغٌٌر المنكر -ب

 ن(0.5)التغٌٌر باللسان  -  

 ن(1)ٌتمنى لو كان قادرا على إزالتها وٌتبرأ من فاعل المنكرن(: 0.5)التغٌٌر بالقلب  -  
 ن1.5األمن..............................................................................................عدد  آالٌات تحقٌق  -4 ن0.5

 ن(0.5)السلم   ثقافة نشر -أ
 ن(0.5) والوسطٌة االعتدال-ب
 ن(0.5) االختالف بادب التخلق-ج

ن2..............................................................................................استخرج من كل نص فائدة  -5 ن5  
 ن1تحذٌر هللا عزوجل من الغفلة النها سبب فً انحراف الفطرة  -
 ن1 وجوب األمر بالمعروف و النهً عن االمنكر -

 

 
 

  
 
 
 ن6

  ٌناسبه بما الفراغ أكمل -أ
  ن(0.5)لمالا ثمن(0.5) لنسلا ثمالنفس  ثم ن(0.5)العقل ثم الدٌن: األتً النحو على الخمس المصالح اإلسالم رتب-1

 خسف به االرض عقابه وكان ن(0.5)قارون هو"  الدنٌا من نصٌبك تنس وال"  اآلٌة فً المخاطب الرجل: العبارة أكمل-2 
 ن(0.5)

 . ن(0.5)لحراما الىطرٌق  هً التًن(0.5)الشبهات  من هو بالحرام بالمال الحالل المال اختالط-3

 ٌلً ما عن أجب -ب
 ن(0.5): جمٌع حروف فواتح السور(قاطع سرً  له حكٌم نص)  -1

(ن0.5) نفسه اٌذاء عدم ـ أ     : المسلم المجتمع فً الحرٌة ضوابط 2  " 
 ن(0.5)  االخرٌن اٌذاء عدم ـ ب                                                    
 ن(0.5)الشرع مخالفة عدم ـ ج                                                     

 ومخارج ومد، وقصر وإدغام إظهار من التجوٌد أحكام مراعاة مع وسرعتها القراءة إدراج :الحدر بمصطلح -3
 (ن0.5.)وصفات


