بسم هللا الرحمن الرحٌم
امتحان مادة التربٌة اإلسالمٌة للثالث الثانوي دورة 3122
(التجارٌة  +الصناعٌة  +النسوٌة)
السؤال األول  5 /درجات/

اب لَ ُكم أَ ِّنً ُم ِم ُّد ُكم ِبأَلف مِنَ ال َم َالئِ َك ِة ُمر ِدفٌِنَ }
قال هللا تعالى { :إِذ َتس َتغٌِ ُثونَ َر َّب ُكم َفاس َت َج َ
 – 2اختر المعنى الصحٌح لكل مما ٌأتً :
أ – تستغٌثون ربكم ( تسألونه المطر – تلجؤون إلٌه – تطٌعون أمره ).
ب – مردفٌن  ( :مناصرٌن – مقاتلٌن – متتابعٌن ).

 – 3استخرج من النص مع التعلٌل :
مد متصل  :المالئكة  :جاء حرف المد والهمزة فً نفس الكلمة .
إخفاء شفوي  :ممدكم بألف  :بعد المٌم الساكنة حرف ب .
راء مفخمة  :ربكم  :جاءت الراء مفتوحة – مردفٌن  :جاءت الراء ساكنة وما قبلها مضموم .
إدغام ناقص :بألف من  :بعد التنوٌن م
السؤال الثانً  4/ :درجات/
صلُىنَ َمب أَ َم َز َّ
ة ()12
ص َل َويَ ْخش َْىنَ َربَّ ُه ْم َو َي َخبفُىنَ ُ
سى َء ا ْل ِح َ
َّللاُ بِ ِه أَنْ يُى َ
سب ِ
 – 2اكتب من قوله { َوالَّ ِذيهَ يَ ِ
سيِّئَتَ
سىَ ِت ال َّ
صبَ ُزوا ا ْبتِ َغب َء َو ْج ِه َربِّ ِه ْم َوأَقَب ُمىا ال َّ
س ًّّزا َوع َََلوِيَتًّ َويَ ْْ َرءُونَ ِبب ْل َح َ
َوالَّ ِذيهَ َ
ص ََلةَ َوأَ ْوفَقُىا ِم َّمب َر َس ْقىَب ُه ْم ِ
أُولَئِ َك لَ ُه ْم ُع ْقبَى الَّْا ِر}

اس اع ُبدُوا َر َّب ُك ُم الَّذِي َخلَ َق ُكم َوا َّلذٌِنَ مِن َقبلِ ُكم لَ َعلَّ ُكم َت َّتقُونَ }
 – 3فسر قوله تعالى { ٌَا أَ ٌُّ َها ال َّن ُ
لقد دعا الرسل جمٌعا إلى عبادة هللا وحده والطاعة هلل والخضوع والتذلل هلل هم والذٌن من قبلهم لعلهم ٌتقون
هللا بتنفٌذ المأمورات وترك المحظورات .
السؤال الثالث  5 / :درجات :/
 – 2قال رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم وحوله عصابة من أصحابه ( باٌعونً على أن ال تشركوا باهلل شٌئا ً ,
وال تسرقوا  ,وال تزنوا  ,وال تقتلوا أوالدكم  ,وال تأتوا ببهتان تفترونه بٌن أٌدٌكم وأرجلكم  ,وال تعصوا فً
معروف ).

 – 3وضح الحكمة من إفراد مجلس علم للنساء .
للمرأة أمور ومشكالت خاصة بها وبما ٌتصل بأمور الدٌن وقد ٌدفع الحٌاء النساء إلى الرضا بالجهل عن أن
تسأل  .لذلك أجاب الرسول صلى هللا علٌه وسلم هذا المطلب العادل وعٌن لهن مجلسا خاصا لمعالجة أمورهن
وحل مشكالتهن .
السؤال الرابع  9/ :درجات :/

 – 2انقل العبارات اآلتٌة وضع كلمة صح إلى جانب العبارة الصحٌحة وكلمة غلط إلى جانب
العبارة المغلوطة :
أ – األمر بالمعروف والنهً عن المنكر واجب عٌنً (خطأ)
ب – الحضارة اإلنسانٌة تقاس بالكٌف ال بكم (صح )
ج – التحسٌنات  :هً المصالح التً ٌقصد بها األخذ بمحاسن العبادات ومكارم األخالق(صح )

 – 3بٌن أثر اإلٌمان باهلل تعالى فً بناء الحضارة اإلنسانٌة .
 – 2اإلٌمان باهلل تعالى ٌولد فً نفس اإلنسان الشعور بالمساواة .
 - 3اإلٌمان باهلل تعالى ٌولد فً نفس اإلنسان الشعور بالحرٌة .
 - 4اإلٌمان باهلل تعالى ٌربط اإلنسان بالكمال المطلق الذي هو هللا سبحانه وتعالى .
 - 5اإلٌمان باهلل تعالى ٌطهر النفوس وٌزكٌها  .وٌدفع اإلنسان إلى الشعور بمراقبة هللا والخشٌة منه.

 – 4امأل الفراغات التالٌة بما ٌناسبها :
أ – حقٌقة العبادة هً التعبٌر الصحٌح عن العقٌدة واألسلوب العملً لتوثٌق صلة اإلنسان بربه .
ب – الحدود  :هً العقوبات المقدرة شرعا  ,وال مجال لإلجتهاد فً تقدٌرها .
ج – الفرد فً نظام التكافل االجتماعً ٌعترف لمجتمعه بمصلحة عامة مستقلة وٌقدمها على مصلحته
الخاصة عن رضى وطواعٌة .

انتهت األسئلة
مع تمنٌات المدرس هٌثم الخمٌس بالنجاح والتوفٌق

