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افي طة بركات العرّ متوسّ                  ة                                                     ربية الوطنيّ وزارة التّ 
م  8201 دورة ماي                                                      ةطمتوسّ الابعة نة الرّ المستوى : السّ 

 ة : ساعـــة واحدةالمدّ                                   ة            ربية اإلسالميّ التّ  مادة في التجريبيّ ختبار االِ 
  ةً يَّ عِ رْ شَ  اوصً صُ نُ  اهَ ئِ اوَ تِ الحْ  ةِ قَ رَ الوَ  ةِ انَ هَ إِ  مُ دَ ى عَ جَ رْ يُ 

 الجزء األول :(12 نقطة ) : 
 الوضعية األولى : (06 نقاط ) : 

ْنيَانَْحُن أَْوِليَاُؤُكْم فِي الَحيَاةِ قال تعالى : "              34ـ  30ت : سورة فّصلـ                          " َوِليٌّ َحِميٌم  ....  الدُّ

 ِل التّاّمِ  .كْ بالشَّ  اهُ طْ ِبواضْ  َكِريَماتِ ال اآليَاتِ  اْستَْظِهْر ِكتَابِي;ا ) 1س 

       .  نُُزالً  ــتَدَُّعوَن أَْوِليَاُؤُكْم ـ َما َمْعنَى :  ) 2س 

 .َعلَى َشْرعِ هللا  الَمْستَِقيِمينَ َما َجَزاُء  ) 3س 

بِيَن بِالبَْعثِ َما َمِصيُر  ) 4س   ؟  الُمَكذِّ

 

 الوضعية الثّ انية : (06 نقاط ) :
َمْت ُكّل أَْنَواعِ  َمةِ ِحْفُظ الَماِل أََحُد َمقَاِصِد الشَِّريعَِة الَخْمَسِة ، ِلِذِلَك ُحّرِ  (َغْيُر الَمْشُروَعِة ) . الَمَكاِسِب الُمَحرَّ

مِ ) َما َمْفُهوُمَك  1س   ؟  ِلْلَكْسِب الُمَحرَّ

 ؟ االْحتَِكارِ بِ َما الَمْقُصوُد  ) 2س 

ْم  يَّ عِ رْ الشَّ  هُ مَ كْ حُ ) بَيِّْن  3س   . َعلَى ذَِلكَ  الً يْ لِ دَ ، ثُمَّ قَّدِ

 . تَْحِريِمهَ ابَ بَ سْ أَ َعِدّْد  ) 4س 
   

الجزء الثّ اني : ( 08 نقاط )
الوضعيّ ة اإلدماجيّ ة :

تَِّة ، َوالتِّي ِمْنَها : القََضاُء َوالقََدُر  :ياق السّ     .ال يَِصحُّ إِْيَماُن العَْبِد إِّال إِذَا آََمَن بِاألْْرَكاِن الّسِ

ِه  َعِن اِإلْيَماِن فَأََجابَهُ : " ... وَ َسأََل ِجْبِريُل َعلَْيِه السََّالُم نَبِيَّنَا :  ـدُ نـَ السّ   ". تُْؤِمَن بِالقََدِر َخْيِرِه َوَشّرِ

ُح فِيَها  َسْطرأ ةَعْن َعَشرَ  ِقلُّ : اُْكتُْب فَْقَرةً ال تَ  عليمةالتّ  ثُمَّ ، َمَراتِبَهُ  عّددا، مُ اِإليَماِن بِالقََضاِء َوالقََدرِ َمْفُهوَم تَُوّضِ
. نُُصوٍص َشْرِعيَّةٍ ، ُمْستَْشِهًدا َعلَى ذَِلَك بَِما تَْحفَُظ ِمْن  آَثَاَر اِإلْيَماِن بِِهَمابَيِّْن 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ انتهى 1/1ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ الصفحة   

 يتمنى لكم النجاح في ش ت م أستاذ المادة                              "                يلِ بِ السَّ  دُ صْ  قَ ى هللالَ عَ " َو
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2): : (m6جججالالجزء األولجزء األول ايَاؤى : " تعالى : " aية األولىلوضعية األولى يِل ِوْو َأ أَ ننننَحنَحنُن ْْ

ااايي;;اا ِييابابِ اتتَا تتتك ِكِ ِِ رِهْرْ اَااآلياآلياتاِتَظهْظ

ُُمممكُكُمْم ـ : ُُاؤاُؤُ ايَ يِل ِْو وُعوونَأَ ددتتََددََّّ

ييِمينيَنَ ِ َرررى شى َشرْرععِِ هللاقتَقيق ىىىللَ لللعَع

ثْعثِث ؟ ؟ َعالب

ووونْنوَواعاعِ َأ أَ ُُلل ك ُكُّلّل تْت تتتمَمَ ر ُحِّرِ ك

ه ّ .""
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