
 2 من 1ة حفصلا
 

ية  ية الديمقراطيةالجمهور  الشعبية الجزائر

بية الوطنية   وزارة التر

ية الشهيد شريف صباحـي  -  قسنطينةجسر  -ثانو

 2222 / 2221: الموسـم الدّراسي                                                       نات الثلاثي الأوّل امتحا

ياضيات : عبة الش  و إقتصادتسيير  -و فلسفة آداب  -أجنبية لغات  -تجريبية علوم  -ر

 ساعتين: المّدة                                                           اختبار في مادّة العلوم الإسلامية

 

  (نقطة  12) الجزء الأّول : 

ِّينَ " : قال الله تعالى  َٰلَم َ ِّلۡع ّ ٗ ل ا رَۡحمَة ََٰك ِإلَّّ َ ُ  )107( وَمَٓا َأۡرَسلۡن َٰهُك َ مَٓا ِإل َّّ َٰٓ ِإلَيَّّ َأن مَا يُوحَى َّّ َٰحِّدٞۖٞ فَهَۡل َأنتُم قُۡل ِإن ٞ وَ َٰه َ ۡم ِإل
ِّمُونَ  ۡسل ا تُوعَدُونَ  )108( مُّّ ِّيدٞ مَّّ يٌب َأم بَع ۖٞ وَِإۡن َأۡدرِّٓي َأقَرِّ ْ فَقُۡل ءَاذَنتُكُۡم عَلَىَٰ َسوَٓاء  َّّوۡا هُۥ يَعۡلَمُ  )109( فَِإن تَوَل َّّ ِإن

يَعۡلَمُ مَا تَۡكتُمُونَ   - 701/770: الأنبياء  -                                          "   )110(ٱۡلجَۡهرَ مَِّن ٱلۡقَوۡلِّ وَ

 

 :المطلوب 

 .ي بتصحيح عقائد الناس و قد استعمل في ذلك وسائل عديدة لتثبيتها في النّفس إمتاز القرآن المك (1
 .عّرف العقيدة اصطلاحا  .1
يمة وسيلة من وسائل تثبياستخرج من الآ .2  .ت العقيدة مع بيان الجزء الدّال عليها ثـم اشرحها ية الـكر
 .بيّن أثر هذه الوسيلة على سلوك الإنسان  .3

ية  (2  .في الآية الثانية إشارة إلى رسالة سماو
 .مصدرها الذي أشارت إليه الآية عّرفها ثـم عّرف  .1
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 2 من 2ة حفصلا
 

ية السابقة المحرفة بأن جعله أحد  (3 لقد أعلى الإسلام من شأن العقل بخلاف الرسالات السماو
 .مقاصده الشرعية 

 .ي يجنب العقل ارتيادها مبينا السبب في ذلك ت التالاحدد بعض المج .1
 .خصائص ـ، بين ذلك ثـم أذكر بقية ال في الآيات بيان لأهم خصائص الرسالة المحمدية .2
يمة ؟ عّرف القسـم الذي يندرج تحته تما المقصد الذي  .3  .عالجه الآية الـكر

 .استخرج من الآيات حكمين و فائدتين  (4

 

 الجزء ال ّ  : ( طانق 82)  يناث

ِّ " : قال الله تعالى  ِّذِّكۡر بُهُم ب ِّّنُّ قُلُو َّّذِّيَن ءَامَنُواْ وَتَۡطمَئ ِِّۗ ٱل ه َّّ ِّ  ٱلل ِّذِّكۡر هِّ  َألَا ب َّّ ِّّنُّ ٱلۡقُلُوبُ  ٱلل      " )28(تَۡطمَئ
ّ ال -  - 28 : دعر

 

 . ةيمالسإلا ةديقعلا راثآ نم رثأ ىلع ةيآلا تلد (1

 حرش نود راثآلا يقاب ركذ ا مـث هحرشا و هفنص و هجرختسا . 

ّ دت نع و هللا ركذ  نع ةلفغلا (2  تادسفم نم لـــــــــــــــــــقعلا مادختسا ءوس و ةينآرقلا هتايآ رب
 . ةحيحصلا ةديقعلا

 ةحيحصلا ةديقعلا نع فارحنإلا بابسأ ركذ ا . 

 

 ةداملا ةذتاسأ نع
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