
 

 1/2ر+هس+آف+ت إ  النهائي: جميع الشعبالمستوى:                                         إينال سيد أحمدثانـــوية 

 م2021-2020هـ /1442ـ1441              العلوم االسالمـيـة                                       المـــاّدة: 

 الـمحــروس للفــصـل الأول الإختبار

 (12الجزء األول )

 قال هللا تعلى في سورة المؤمنين:السند :

ْلعَِظيِمِۖ ) } ْلعَْرِش اُِ۬
ُُ۬ لسَّْبعِ َوَربُّ ا ِت اُِ۬ َوَٰ لسََّمَٰ

ُُ۬ بُّ ا َّقُوَنِۖ )87قُْل َمن رَّ ( قُْل َمۢن ِبيَِدِهۦ َملَُكوُت ُكّلِ 88( َسيَقُولُوَن ِِلِِۖ قَُل اَفَََل تَت

يَٰ تُْسَحُروَنِۖ )89َجاُر َعلَْيِه إِن ُكنتُْم تَْعلَُموَنِۖ )َشْےٖء َوُهَو يُِجيُر َوََل يُ  ُهم بِاْلَحّقِ َوإِنَُّهْم 90( َسيَقُولُوَن ِِلِِۖ قُْل فَأَنّّ۪ ( َبَل اَتَْينََٰ

ِذبُوَنِۖ ) ه ِۖ اِذٗا لََّذَهَب ُكلُّ إِلََٰ 91لََكَٰ
لَٖد َوَما َكاَن َمعَهُۥ ِمِن اِلََٰ ُ ِمْن وَّ َّ

تََّخَذ للََ۬اُ۬ َن ( َما اَّ۪ ِهۢ بَِما َخلََق َولَعَََل َبْعُضُهْم َعلَيَٰ َبْعٖضِۖ ُسْبَحَٰ

ا يَِصفُوَنِۖ ) ِ َعمَّ َّ  ({92للََ۬اُ۬

 التعليمة :

 (04(استخرج من اآلية حكمين وفائدتين )1

 (02وّضْحهما)( ؟ثّم 01(ذكرت اآلية وسيلتين من وسائل تثبيث العقيدة : أذكرهما )2

 (02ر سببين إلنحرافها من خَلل اآلية ؟)(للعقيدة أسباب َلنحرافها : أذك3

 (01للعقل دور تجاه العقائدية ما هو هنا دوره انطَلقا من اآلية؟ )(4

 (02(ما هو المقصد الذي عالجته اآلية؟ ثم أذكر نوعه؟ ثّم عّرف هذا النوع؟)5

 (08الجزء الثاني :)

ُ َعْنَها ةَ َعائِشَ عنالسند: ُهْم َشأُْن اْلَمْرأَِة اْلَمْخُزوِميهِة الهتِي َسَرقَْت فَقَالُوا َمْن يَُكل ُِم فِيَها  قَُرْيًشا  أَنه  َرِضَي َّللاه  أََهمه

 ِ ُ َعلَْيِه َوَسلهَم  َرُسوَل َّللاه ِ أَُساَمةُ  فقالوا َوَمْن يَْجتَِرُئ عليه إِاله  َصلهى َّللاه ُ  ِحبُّ َرُسوِل َّللاه   َعلَْيِه َوَسلهَم َصلهى َّللاه

ِ  أَُساَمةُ  فََكلهَمهُ  ُ َعلَْيِه َوَسلهَم  فَقَاَل َرُسوُل َّللاه ِ ثُمه قَاَم فَاْختََطَب فَقَاَل أيها الناس أَتَْشَفُع َصلهى َّللاه  فِي َحد ٍّ ِمْن ُحُدوِد َّللاه

ِعيُف أقاموا عليه إِنهَما أَهَلَك الهِذيَن قَْبِلُكْم أَنهُهْم  ْيُم أوَ  اْلَحده  َكانُوا إَِذا َسَرَق فِيِهْم الشهِريُف تََرُكوهُ َوإَِذا َسَرَق فِيِهْم الضه

ِ لَْو أَنه  دٍّ  َّللاه   ) متفق عليه (. ورواه أصحاب السننَسَرقَْت لَقََطْعُت يََدَها فَاِطَمةَ بِْنَت ُمَحمه

 عليها اإلسَلم :في النص جريمة قد عاقب 

  (0.5؟)( وما هو نوع هذه العقوبة0.5)ولماذا شّرع لها عقوبة؟  (1.5)ثّم عّرفها ؟(0.5)اذكر هذه الجريمة ؟  (1

 (02ثم قارن بينه و بين عقوبة أخرى ] تشابهين وإختَلفين [ ) (2

 (02ما الذي تفهمه من قول السيدة عائشة  رضي هللا عنها :ثم قام )فاختطب فقال .....( ) (3

 (01)جريمة شرب الخمرو فيم تختلف السرقة و القذف عن  (4
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