
 الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية 

 2020/2021الموسم الدراسي:                                             بسكرة                    -ثانوية لخضر رمضاني أوماش 

ــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 20العالمة: ......../         ............القسم: ........        .............................اإلسم واللقب: ........

 اجلزءاألول: 
 قال تعاىل: 

بْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَنْ طَهِّرَا  وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا وَاتَّخِذُوا مِنْ مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى وَعَهِدْنَا إِلَى إِ  ))
وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا بَلَداً آمِناً وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ    (125وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ)بَيْتِي لِلطَّائِفِينَ  

 ( ( )البقرة(126)  لَى عَذَابِ النَّارِ وَبِئْسَ الْمَصِيرُمَنْ آمَنَ مِنْهُمْ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ قَالَ وَمَنْ كَفَرَ فَأُمَتِّعُهُ قَلِيالً ثُمَّ أَضْطَرُّهُ إِ 
 البيت: المسجد الحرام/ مثابة : مقصد  شرح الكلمات:

 األسئلة: 
 ن( 06)                                                            نوع المد مبينا مقداره:  اليةاستخرج من الكلمات الت-1

 مقداره  نوع المد الكلمة

 ............................  .............................  َوأَْمنًا 

 ............................  .............................  َوَعِهْدنَا إِلَى 

 ............................  .............................  ِللطَّائِِفينَ 

 ............................  .............................  السُُّجودِ 

 ............................  .............................  أَْهلَهُ ِمنَ 

هُ إِلَى   ............................  .............................  أَْضَطرُّ

 ن( 1.5)                                 . أشارت اآليات إلى بعض أعمال الحج. عرف الحج لغة واصطالحا -2

 .......................................................  لغة:-تعريف الحج 

  اصطالحا:-

 ............................................................................................................................. ..... 

 ن( 1.5)                                             من أعمال الحج الطواف، ما هي أنواع الطواف التي درست. -3

 ............................................................................................................................. ............. 

 ن( 02)                                         .استخرجه مع الشرح أنواع األمن . نوع منأشارت اآليات إلى   -4

 ............................................................................................................................. .............. 

 ............................................................................................................................. .............. 

 ن( 02)                                                                         استخرج من اآليات حكمين وفائدتين: -5

 ...................................................... .................................. ...................... -الحكمين:

          -........................... ................................... ................................................... 

 .............................................................. ...............................................-الفائدتين: 

          - ..................................... ........................................................................ . 
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 اجلزء الثاني: 
  مَنْ سَنَنَ   لَتَتْبَعُن":   قَالَ  ، -   عَلَيْهِ وَسَالمَ  اهللُ   صَلى  -  النبِيِّ  عَنِ   -عنه   اهلل  رضي   –  رِيِّ   الخُدْ   سَعِيد   أَبِي   عَنْ
  اهلل اليهود  ا   رَسُولَ  يَا :  قُلْنَا  تَبِعْتُمُوهُمْ،   ضَبٍّ جُحْرَ   دَخَلُوا   لَوْ حَتى   وَذِرَاعًا بِذِرَاع ،   شِبْرًا  شِبْرًا  قَبْلَكُمْ،  كَانَ 

(أخرجه البخاري) ؟" فَمَنْ :   قَالَ وَالنصَارَى؟   
 1- قدم تعريفا بالسنة، ثم اذكر أنواعها من حيث السند.                                                )03ن( 

 تعريف السنة - لغة: ............................................... 

اصطالحا:  

 ................................................................................................. ......................................... 

 - أنواعها من حيث السند)دون شرح(:............................................................................................ 

 2- وضح مظاهر الغزو الثقافي                                                                            )04ن( 

 أ-......................................................................................................................................... 

 .............................................................................................. ............................................. 

 ب -...................................................................................................................................... 

 ............. ............................................................................................................................. 

 جـ -..................................................................................................................................... 

 ............. ............................................................................................................................. 

 د -............................................................................................. .......................................... 

 .............. ............................................................................................................................. 
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 2020/2021اإلجابة المقترحة الختبار الفصل األول في مادة العلوم اإلسالمية 

 أدب  2ثانوية لخضر رمضاني أوماش         السنة 

 

 ن( 06)                                                            مقداره: وج نوع المد ااستخر-1

 مقداره  نوع المد الكلمة

 حركتان2 عوض َوأَْمنًا 

 حركاات 6 منفصل َوَعِهْدنَا إِلَى 

 حركات  6 متصل  ِللطَّائِِفينَ 

 أوجه3حركات/  6-4-2 عارض للسكون  السُُّجودِ 

 حركتان صلة صغرى  أَْهلَهُ ِمنَ 

هُ إِلَى   حركات  6 صلة   أَْضَطرُّ

 ن( 1.5)                                 -2

 لتعظيم لالقصد   لغة:-تعريف الحج 

الوجه المشروع من التعظيم في أوقات مخصوصة مع القيام زيارة البيت )المسجد الحرام( على اصطالحا: -

 بأعمال معينة

 ن( 1.5)                                            أنواع الطواف التي درست.    -3

 * طواف القدوم /* طواف اإلفاضة/* طواف الوداع 

 ن( 02)                             نوع من أنواع األمن  استخراج -4

األمن االقتصادي: وهو قدرة الدولة على حماية الفرد من الوصول إلى مستوى الفقر ، وضمان شعوره 

 بالطمأنينة دون الحاجة إلى القلق اتجاه احتياجاته المادية.

 ن( 02)                                                                          ج من اآليات حكمين وفائدتين:ااستخر -5

 وجوب شكر هللا على النعم ومنها األمن.-مشروعية الطواف والصالة بالبيت الحرام  -الحكمين:

 وجوب السعي للرزق   -تحريم الكفر باهلل والشرك به             

 عذابا أليما أعد هللا للكافرين  -الفائدتين 

 تحقق األمن باإليمان باهلل وتوحيده –أفضل مكان آمن هو بيت هللا الحرام  -

 1- تعريف السنة وأنواعها   تعريف السنة- لغة: الطريقة والعادة            0.5ن

  اصطالحا: هي كل ما ورد عن النبي صلى هللا عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير.        1.5ن

 - أنواعها من حيث السند)دون شرح(:السنة المتواترة- السنة اآلحاد      1ن

 2- مظاهر الغزو الثقافي                                                                 )04ن( 

أ-في العقيدة والفكر: بتشويه الدين اإلسالمي والطعن في  مصادره األصلية ورموزه وتشكيك المسلمين في  

 عقيدتهم                                                                                      

 ب -في اللغة: بإحالل اللغات األجنبية محل اللغة العربية، وجعل لغتهم هي  الرسمية واألكثر تداوال. 

جـ - في الزي والسلوك: وذلك بتقليد الغرب في طرق اللباس ،كلبس الممزق والعاري والضيق وأنواع الحالقات  

 المخالفة للشريعة. 

 د – في العادات االجتماعية :وذلك بالترويج لالنحالل األخالقي وإشاعة الفاحشة.
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