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 لمطلوبا

 ذكرت  اآليات مجموعة من وسائل تثبيت العقيدة اإلسالمية . .1
 ؟  ما هو الدور الذي تؤديه العقيدة في حياة المسلم؟     ب ـ  ما هو مفهوم العقيدةأ ـ      

 استخرج من النص وسيلتين من وسائل تثبيت العقيدة ثم اشرحهما مبينا موضعهما في النص ؟ .2
 إلى استعمال العقل  األخيرة إشارةاآلية في  .3

 ؟ ب ـ ما هي حدود استعمال العقل   ؟    أ ـ بين دور العقل في تمحيص األفكار والموروثات          
 في النص إشارة الى العمل والكسب  .4

 ما هو فضل العمل وما هي آثاره ؟أ ـ حدد اآلية التي أشارت إليه واشرحها ؟     ب ـ       
 ؟اآليات  من أربعة فوائد استخرج.5
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 ثالث جرائم ذكر الحديث  .1
 أ ـ عرفها وبين عقوبة كل واحد منها  ؟       ب ـ ما هو أثر تفشي هذه الجرائم في المجتمع ؟

 ثالثة أقسام  إلىالعقوبة  باعتبارتقسم الجرائم  .2
 ،عرفه وبين خصائصه ؟ نوع من أنواع العقوبات تنتمي الجرائم المذكورة في الحديثأ ـ إلى أي 
 مع ؟تمجالمجرمين في حياة الفرد والالعقوبات على  الذي يحدثه تطبيق  ثرألب ـ بين ا

 ربط الحديث بين الجريمة واإليمان  .3
 ؟بين أثر اإليمان في مكافحة الجريمة واالنحراف ـ أ      
 ب ـ كيف تكون العبادة أسلوب وقائي لمحاربة الجريمة   
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 قال هللا تعالى :

( َوِمْن آَيَاتِِه أَْن َخلََق 20)َوِمْن آَيَاتِِه أَْن َخلََقُكْم ِمْن تَُراٍب ثُمَّ إَِذا أَْنُتْم بََشٌر تَْنَتِشُروَن )        
ًة َوَرْحَمًة إِنَّ فِي َذلَِك آَلَيَاتٍ   لَِقْوٍم لَُكْم ِمْن أَْنُفِسُكْم أَْزَواًجا لَِتْسُكُنوا إِلَْيَها َوَجَعَل بَْيَنُكْم َمَودَّ

َماَواتِ َواأْلَْرِض َواْختاَِلُف أَْلِسَنتُِكْم َوأَْلَوانُِكْم إِنَّ فِي َذلَِك 21يََتَفكَُّروَن ) ( َوِمْن آَيَاتِِه َخْلُق السَّ
إِنَّ فِي َذلَِك  ( َوِمْن آَيَاتِِه َمَناُمُكْم بِاللَّْيِل َوالنََّهارِ َواْبتَِغاُؤُكْم ِمْن َفْضلِهِ 22آَلَيَاتٍ لِْلَعالِِميَن )

َماِء َماًء 23آَلَيَاتٍ لَِقْوٍم َيْسَمُعوَن ) ( َوِمْن آَيَاتِِه ُيرِيُكُم اْلبَْرَق َخْوًفا َوطََمًعا َوُيَنز ُِل ِمَن السَّ

 24ـ  20سورة الروم       (24َفُيْحيِي بِِه اأْلَْرَض بَْعَد َمْوتَِها إِنَّ فِي َذلَِك آَلَيَاتٍ لَِقْوٍم يَْعِقلُوَن )

اَل يَْزنِي الز انِي ِحين : " قال  رسول هللا صلى هللا عليه وسلمعن أبي هريرة أن     
ارِق  يَْزنِي َوُهو ُمْؤِمن ، َواَل ُيْشَرب اْلَخْمر ِحين يَْشَرُبَها َوُهو ُمْؤِمن ، َواَل يَْسرِق السَّ

   "  ِحين يَْسرِق َوُهو ُمْؤِمن
 .صحيح البخاري                                                                            
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