بسم هللا الرحمن الرحٌم
امتحان مادة التربٌة اإلسالمٌة للثالث الثانوي (الفرع العلمً  +األدبً) دورة 3122
السؤال األول  5 /درجات/
ب ه
ان
ض َر َ
قال هللا تعالى َ { :و َ
هللا ُ َم َث اال َق ْر ٌَ اة َكا َن ْت آ ِم َن اة ُم ْط َمئِ هن اة ٌَأْتٌِ َها ِر ْزقُ َها َر َغداا مِنْ ُكل ِّ َم َك ٍ
هللاِ َفأ َ َذا َق َها ه
َف َك َف َر ْت بِأ َ ْن ُعم ه
وع َوا ْل َخ ْو ِ
ص َن ُعونَ } .
ف بِ َما َكا ُنوا ٌَ ْ
هللا ُ لِ َب َ
ِ
اس ا ْل ُج ِ
 – 2اشرح ما تحته خط .
قرٌة  :مكة المكرمة .
رغداا  :طٌبا واسعا كثٌرا .
فأذاقها  :سلبها نعمة األمن .
 – 3استخرج من النص مع التعلٌل :
إخفاء :مثالا قرٌة  -قرٌة كانت – من كل – مكان فكفرت – (جاء بعد التنوٌن ق – ك – ف )
جاء بعد النون الساكنة ك
راء مرققة :رزقها  :جاءت الراء مكسورة
الم مرققة:بأنعم هللا  :سبقها حرف مكسور .
اء ه
هللا ُ َما َع َبدْ َنا مِنْ دُونِ ِه مِنْ َ
ش َر ُكوا لَ ْو َ
 – 4استنتج التوجٌه اإللهً { َو َقال َ الهذٌِنَ أَ ْ
ش ًْ ٍء َن ْحنُ
ش َ
َو َال آ َباؤُ َنا َو َال َح هر ْم َنا مِنْ دُونِ ِه مِنْ َ
ش ًْ ٍء }...............
المشرك ٌتعلل بالقدر فً عبادة اآللهة من دون هللا وفً اقتراف المعاصً .
السؤال الثانً  4/ :درجات/
الس َم َاوا ِ
ض بِ َقاد ٍِر َعلَى أَنْ ٌَ ْخلُ َق ِم ْثلَ ُه ْم َبلَى
ت َو ْاألَ ْر َ
س الهذِي َخلَ َق ه
 – 2اكتب من قوله { أَ َولَ ٌْ َ
َوه َُو ا ْل َخ هال ُق ا ْل َعلٌِ ُم ( )12إِ هن َما أَ ْم ُرهُ إِ َذا أَ َرا َد َ
س ْب َحانَ الهذِي
ش ٌْ ائا أَنْ ٌَقُول َ لَ ُه ُكنْ َف ٌَ ُكونُ (َ )13ف ُ
وت ُكل ِّ َ
ِب ٌَ ِد ِه َملَ ُك ُ
ش ًْ ٍء َوإِلَ ٌْ ِه ُت ْر َج ُعونَ (})14
 – 3امأل الفراغات اآلتٌة بما ٌناسبها :
الرهن  :احتباس العٌن المرهونة لدى الدائن لٌستوفً حقه منها  ,والغرض منه االستٌثاق .
السؤال الثالث  5 / :درجات :/
 – 2قال رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم  :إن كان خرج يسعى على ولده صغاراً ،فهو في
سبيل هللا ،وإن كان خرج يسعى على أبوين شيخين كبيرين فهو في سبيل هللا ،و إن كان خرج

يسعى على نفسه فهو في سبيل هللا ،و إن كان خرج يسعى رياء و مفاخرة فهو في سبيل
الشيطان
 - 3علل ما ٌلً :
أ  :عدم جواز حكم القاضً بعلمه وحده .
لئال ٌكون ذلك وسٌلة إلى التعسف ولئال ٌكون موضع الظن السئ من الناس عمال بمبدأ بسد
الذرائع
ب  :اهتمام قرٌش بأمر المرأة المخزومٌة التً سرقت .
بدافع من عصبٌتهم ألن العقوبة علٌها تنال من شرف القبٌلة على حد زعمهم .
السؤال الرابع  6/ :درجات :/
 – 2عدد شروط الصلح مع األعداء .
 أن يكون في الصلح مصلحة للمسلمين أن يكون الصلح إلى مدة معينة -أال يوجد في الصلح شروط تخالف اإلسالم كإظهار الخمر في بالد المسلمين.

 – 3اختر لكل عبارة مما ٌلً ما ٌناسبها – مما وضع بٌن قوسٌن :
أ  :من حقوق العمال ( القوة – األمانة – األجر المجزي – االستمرار فً العمل ) .
ب  :القصاص عقوبة محددة شرعا على الجناٌات التً تقع على ( الدٌن – العرض – النفس
– المال ).
السؤال الخامس  5/ :درجات :/
أجب عن سؤالٌن من األسئلة اآلتٌة :
 – 2صوب الغلط فً الجملتٌن اآلتٌتٌن :
أ – العبادة تنشئ اإلنسان الذي عنده الجانب الوجدانً على السلوكً .
العبادة تنشئ اإلنسان المستقٌم المتوازن فكرٌا ووجدانٌا وسلوكٌا .
ب – من العدل أن ٌتنازل صاحب الحق عن حقه .
من المثالٌة (اإلحسان ) أن ٌتنازل صاحب الحق عن حقه .

 - 3أوجب اإلسالم العمل  .علل ذلك مؤٌدا إجابتك بدلٌل .
ألنه من لوازم الحٌاة وبقاء النوع ومقتضى الفطرة ز قال تعالى ( هو الذي جعل لكم األرض
ذلوال فامشوا فً مناكبها وكلوا من رزقه .
(فإذا قضٌت الصالة فانتشروا فً األرض)
 – 4انقل وضع كلمة صح أو خطأ :
أ – اإلسراف  :تجاوز الحد المشروع فً تناول المباحات  ( .صح )
ب – الحمى  :ما تكون ملكٌته عامة وٌرصد رٌعه للمصالح العامة (.خطأ)

انتهت األسئلة
مع تمنٌات المدرس هٌثم الخمٌس بالنجاح والتوفٌق

