
  
  
  
  
  
  
  
  
 
 

  

  

  :التعلیمة

  )ن12(الجــزء األول

   .اھَ بِ  ریمُ الكَ  آنُ رْ القُ  مَّ ــتَ اھْ  دِ قَ ا فَ ذَ لِ  ؛ انِ اإلیمَ  اسُ سَ أَ  يَ ھِ  ةُ یحَ حِ الصَّ  ةُ یّ مِ َال اإلسْ  ةُ یدَ قِ العَ  ـ1

       .اھَ حْ رَ اشْ وَ  َتینِ یَ ي اآلَ فِ  ةِ دَ ارِ الوَ اإلْسَالِمیِة ة یدَ قِ العَ  یتِ بِ ثْ ـتَ  ةَ یلَ سِ وَ  جْ رِ خْ تَ أ ـ اسْ 

دب ـ    .ھُ وعَ ا نَ نً ــیّ بَ مُ اإلْسَالِمـــَیِة  ةِ یدَ قِ العَ  ارِ ثَ آَ  نْ ا مِ رً ثَ أَ  َتینِ اآلیَ ِخَالِل  نَ مِ  َحــدِّ

  .اھَ ارِ ثَ آَ  نَ مِ  نِ یْ رَ ثَ أَ  رْ ذكُ اُ  مَّ ثُ ،  اھَ یفِ نِ صْ تَ  عَ مَ ا ھَ مِّ ؛ سَ  مِ یَ القِ  نَ مِ  ةٍ یمَ قِ أََشاََرِت اآلََیَتاِن إَِلى ـ ـ 2

 َھات؛  ةِ یمَ رِ الجَ وَ  رافِ حِ نْ ي اِال فِ  وعِ قُ الوُ  نَ مِ  مْ ھُ لَ  اظً فَ حِ ؛مِ یَ ى القِ لَ عَ  دِ َال وْ األَ  ةِ یَ بِ رْ ي تَ فِ  مٌ ـِ ھمُ  رٌ وْ دَ  ینِ دَ الِ وَ لْ لِ  ـ 3

  .ھِ ابِ بَ سْ أَ  نْ مِ  ةً ثَ َال ثَ  اُذُكر مَّ ــ، ثُ  رافِ حِ نْ ِال ا ومَ ھُ فْ مَ 

 نْ مِ  ةَ مَ كْ ز الحِ رِ ـبْ أَ ؛ اثُ ــــــیرَ ؛ المِ  ھِ یلِ صِ حْ تَ  قِ رُ طُ  نْ مِ ، وَ  الِ لمَ ا بُ سُّ كَ تَ  ؛انُ سَ نْ اِإل  َیقُوُم ِبھِ ي الذِ  لِ مَ العَ  نَ ـ مِ 4

  .ھِ یعِ رِ شْ تَ 

  .نِ یْ تَ دَ ــــائِ فَ وَ  ینِ مَ كْ حُ ِمَن الَنــص  جْ رِ خْ تَ ـ اسْ 5

  ).ن08(:الجزء الثاني

  َعْنھُ  ُھَرْیَرَة َرِضيَ عن أبي ُ ِبيُّ َصلَّى هللاُ َعلَْیِھ َوَسلَّمَ : قال  هللاَّ ِ «: َقاَل النَّ َمِن اْحَتَبَس َفَرًسا ِفي َسِبیِل هللاَّ

ُھ َوَرْوَثُھ َوَبْولَُھ ِفي ِمیَزاِنِھ َیْوَم الِقَیامَ  ِ َوَتْصِدیًقا بَِوْعِدِه، َفإِنَّ ِشَبَعُھ َوِریَّ   .رواه البخاري»ةِ إِیَماًنا ِبا�َّ

   .الـِبرٍّ  الِ مَ عْ أَ  نْ مِ  َعَمــلٍ ى لَ عَ  ثٌّ حَ  یثِ دِ ي الحَ ـ فِ 1

  )ُیْكَتـَفى ِبَفرَقینِ ( .ةِ قَ دَ الصَّ َبْیَن وَ  ھُ نَ یْ بَ  َقاِرنب ـ           .   ةِ یَ اعِ مَ تِ جْ اِال  هِ ارِ ثَ آَ َثالثًة من د دّ ـــعَ  مَّ ثُ  ھِ مِّ أ ـ سَ 

  .امَ ھُ مَ سْ قِ  َذاِكًرا یةِ مِ َال اإلسْ  ةِ ریعَ الشَّ  دِ اصِ قَ مَ  نْ مِ  نِ یْ دَ صِ قْ مَ  یثِ دِ الحَ  نَ ط مِ بِ نْ تَ اسْ ـ 2

  :َتْنَدِرج األُُمور اآلَِتیةِ اإلْسَالِمي َتحَت أَيِّ َمْصَدٍر ِمْن َمَصاِدِر التَّـــْشریِع  لٍ وَ دْ ي جَ فِ  فْ نِّ صَ ـ ـ 3

 الُ تَ رور ، قِ ون المُ انُ قَ  حترامِ اِ  یةُ امِ س ، إلزَ دُ السُ ة دّ یث الجَ ورِ ، تَ  ةِ عَ مُ لجُ لِ  داءِ عد النّ بَ  واجِ الزّ  قدِ عَ  إبرامِ  عُ نْ ـ مَ 

ي فِ  وتِ رات الصّ بّ كَ مُ  عُ ضْ وَ ،  ارِ جَ ى اإلیِ لَ ر عَ اِ اإلیجَ  عُ نْ ، مَ  اةِ كَ ي الزّ عِ انِ مَ م ـ لِ ھُ نْ عَ  هللاُ  يَ ضِ ابة ـ رَ حَ الصّ 

  . دِ اجِ سَ المَ 
  

  َوفَّقُكُم هللاُ َتَعالَى                                                                                                        
 

 األستاذ: صــــالح بعطیش.
ِِا ْاُ: اختَباُر الَفْصِل الثاين فـِي َمادَّةِ   

  
ُ
 السَّنة الثَِالثَة ــ مجيع الشعب ـــ                                                     :ى وَ تَـ سْ امل

ُ
.ساعتان:  ةُ دَّ امل  

ْوِسُم الدِّرَاِسيُّ 
َ
.م2021/2022:ه املوافق لـ 1442/1443: امل  
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ـِي َمادَِّة   الُعُلوِم اإلْسالِميـــــِة :اإلجابة األنموذجية الختَبار الَفْصِل الثاني ف

  م2021/2022هـ لـ1442/1443. السنة الثالثة جميع الشعب

  )ن12(الجزء األول

یبین هللا سبحانھ لعباده أنھ ال تخفى علیھ خافیة ،  التذكیر بمراقبة هللا تعالى لخلقھ ؛ :أ ـ الوسیلة الواردة في اآلیتین ھي/1

  .   إلیھ ثم یجزى بھوأنھ سبحانھ سیخبر اإلنسان بما عمل في الدنیا من خیر أو شر بعد رجوعھ 

  .على الفرد :، نوعھ تعرف اإلنسان على ذاتھ ومصیره: ب ـ أثر العقیدة من خالل اآلیتین/1 
  

  
  
  
  ن1.5 

  
  ن1

  )تقبل المودة والرحمة(.سریةالقیم األ: ، نوعھا المعاشرة بالمعروف :إلیھا في اآلیتین ھيـ القیمة المشار 2

  تماسك األسرة واستمرارھا ــ      .انتشار المحبة والتفاھم والبعد عن الخالفات والمشاكل  ـ :ـ ذكر أثرین من آثارھا

  ن1
   

  ن2

  .ھو كل سلوك یترتب علیھ انتھاك للقیم والمعاییر التي تحكم المجتمع :ـ مفھوم االنحراف في اإلسالم3

  . البیئة الفاسدة –       ضعف الوازع األخالقي  -   انعدام أو ضعف الوازع الدیني ـ  :ـ ثالثة من أسبابھ

  )،عدا المتعلقة بالعقیدةتقبل كل إجابة صحیحة(.االبتعاد عن ذكر هللا تعالى        -ترك العبادات أو التھاون فیھا ـ

    ن1
  
  

  ن1.5

ــ إیصال الحقوق . ـ وسیلة من وسائل صلة األرحام )یكتفى بأربع إجابات صحیحة( :من تشریع المیراثـ الحكمة 4

. ـ منع وقوع الخصومات والخالفات بین الورثة . الشرعیة التي بقیت عالقة في ذمة المیت     ـ إعطاء كل ذي حق حقھ

  .وسیلة من وسائل حفظ المال الذي یندرج ضمن الكلیات الخمسـ المیراث . ــ تحقیق التكافل بین أفراد األسرة والقرابة

  
  ن2

  )وال تقبل األحكام مكان الفوائد والعكس،تقبل كل إجابة صحیحة (:ـ استخراج حكمین وفائدتین5

  .الفائدتان  الحكمان

  .وجوب اإلحسان إلى الوالدین ـ

  تحریم الشرك با� تعالى ـ

  .بیان أنھ الطاعة لمخلوق في معصیة الخالق ـ

  .الحث على اتباع سبیل المؤمنین ـ

  
  ن2

  ).ن08:(الثاني الجزء

  .الوقف :أـ العمل المقصود في الحدیث ھو/1

ــ عطف على ذوي  المساھمة في القضاء على الفقرـ التكافل بین أفراد المجتمع تحقیق  ــ :االجتماعیةـ ثالثة من آثاره 

ـ  .واألیتام واألراملـ التكفل بالفئات المحرومة من الفقراء والمساكین .(األرحام الفقراء ،ورعایة لمصالح المسلمین 

  )).البطالة- التسول-الفقر(السلبیةالظواھر االجتماعیة بعض القضاء على 

  .)وتقبل كل إجابة صحیحة ، ینقُیكتفى بفر(:ب  ـ المقارنة بین الوقف والصدقة/1

  الصدقة  الوقف

  .ـ یستمر أجره حتى بعد الموت

  .ـ حبس لألصل وتسبیل للمنفعة

  .فیھ بالبیع وغیرهـ ال یجوز التصرف 

  ...ـ یكون فیما یبقى نفعھ؛كأرض،بئر
  .لعموم المسلمین منفعتھـ 

  .ـ ال یستمر أجرھا وإنما األجر على حسبھا

  . ـ تملیك لألصل والمنفعة

  .ـ یجوز لمن ُتصدق علیھ التصرف فیھا كیف شاء

،سواء  وسقي الماءكالتصدق بالطعام في أي فعل خیري، ـ تكون

  .بقي نفعھ أو لم یبق

  .ـالمنفعة تكون لمن تصدق علیھ

  ن1
  
  

  ن1.5
  
  
  
  
  ن1

  .مقاصد ضروریة؛  حفظ المال ،حفظ الدین :ـ استنباط مقصدین من الحدیث مع ذكر قسمھما2
  ن1.5

ـــْشریِع  تصنیفـ ـ 3   :َتْنَدِرج األُُمور اآلَتِیةِ اإلْسَالِمي فِي َجْدَوٍل َتحَت أَيِّ َمْصَدٍر ِمْن َمَصاِدِر التَّ

  .المصالح المرسلة  القیاس  اإلجماع

  َتوِریث الَجّدة الُسُدسـ 

ِقَتاُل الّصَحابة ـ َرِضَي هللاُ ـ 

  َعْنُھم ـ لَِماِنِعي الّزَكاةِ 

  .ـ َمْنُع إبراِم َعقِد الّزواِج َبعد الّنداِء لِلُجُمَعةِ 

  َمْنُع اإلیَجِار َعلَى اإلِیَجارِ ـ 

  إلَزاِمیُة ِاحتراِم َقاُنون الُمرورـ 

الَمَساِجِد َوْضُع ُمَكّبرات الّصوِت فِي ـ 

  ن3

صالح .أ
 بعطیش
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