
 

 ن[31الجــــــــــــــــــــــــــــــــــــــزء األول: ]

خضجيحيخيميخضمهخضخلملهلجمحمخمممجنحنخنمنهنحلجلخضخضخضخضخضخضخضخضخضخضخضخضخضخضخضخضخضخضخضٹٱٹٱُّ

 16يونس:    َّخضخض

 المــــــــــــــــــــطلوب:

 ؟لآلية عالقة بموضوع العقيدة اإلسالمية، فما هو مفهوم العقيدة اإلسالمية -6
 ؟العقيدة اإلسالمية أهمية بّين -2
 ؟ذكرهاوسائل تثبيت العقيدة اإلسالمية  إلى وسيلة من أشارت اآلية الكريمة -3
 اشرح هذه الوسيلة مبّينا أثرها في سلوك اإلنسان -4
 اآلية أربع فوائداستخرج من  -5

 ن[70: ]الثـــــــانيالجــــــــــــــــــــــــــــــــــــــزء

 مصادر التشريع اإلسالمي:ليعتبر القياس مصدرا 
 ف القياس لغة واصطالحاعرّ  -6

 النبوية  ن حجيته من القرآن والسنةبيّ  -2

 .بّين أركانه معتمدا على مثالين -3

 

 

 بالتوفيق للجميع
 

 

   9102ديسمبر                              جميع الشعب  ةالثالث :المستوى

 االختبار األول في مادة العلوم االسالمية



 

 الختبار الفصل األول في مادة العلوم اإلسالمية اإلجابة النموذجية

 ن[31الجــــــــــــــــــــــــــــــــــــــزء األول: ]
 

 تعريف العقيدة: -3
 .لغة: من العقد وهو الربط والشد -
وبيته وأسمائه وصفاته ومالئكته م بالله، ما يجب له في ألوهيته ور اصطالحا: التصديق واإليمان الجاز  -

 واليوم اآلخر والقدر خيره وشره وسائر أمور الغيبة والكتب والرسل
 :أهمية العقيدة -2

 أساس قبول األعمال. -
 ضمان النجاة والفوز باآلخرة. -
 تصحيح سلوك الفرد وتقومه -

 :الوسيلة المشار إليها في اآلية الكريمة هي -3
 التذكير بقدره الله ومراقبته

 ال يغيب عنه شيء مراقبا ومحاسبا وعليمامعية الله شعور اإلنسان ببشرح هذه الوسيلة: ويتم هذا  -
 :بّيان أثرها في سلوك اإلنسان -4

 على إخالص العمل لله في السر والعالنية. تربي اإلنسان -
 المبادرة على الطاعات وتجنب المعاص. -
 الخوف من الله لخشع القلب ويستسلم الله تعالى. -
 الفرد.الشعور الدائم بالرقابة اإللهية مما يؤدي إلى استقامة سلوك  -

 استخرج من اآلية أربع فوائد: -5
 بيان قدرة الله وعظمته في الخلق. -
 .التذكير برقابة الله لإلنسان -
 شيء. كل سع إلىاعلم الله و  -
 المالئكة تكتب أعمال العباد. -

 

 



 

 ن[70الجــــــــــــــــــــــــــــــــــــــزء الثـــــــاني: ]

 تعريف القياس: -3
 والمساواة.لغة: هو التقدير  -
 العلة. الشتراكهما فياصطالحا: هو إلحاق الفرع باألصل في الحكم الثابت  -

 حجية القرآن: -2
 2الحشر: َّخضخضمسٹٱٹٱُّٱمن القرآن: قال تعالى:  -أ

إّن أّمي ندرت أن »من السنة: عن ابن عباس أن امرأة جاءت إلى الرسول صلى الله عليه وسلم فقالت:   -ب
عنها؟ قال: نعم، حّجي عنها أرأيت لو كان على أمك دين أكنت قاضية؟ تحج فماتت قبل أن تحّج، أفأحج 

 .«قالت: نعم، فقال: اقضوا الله الذي له، فإن الله أحق بالوفاء

 أركان القياس: -1

 األصل: ويسمى المقيس عليه، وهو األمر الذي ورد النص بحكمه. -أ

 الفرع: ويسمى المقيس، وهو األمر الذي لم يرد النص بحكمه. -ب

 وهي الوصف المشترك بّين األصل والفرع.العلة:  -ج

 الحكم: هو الحكم الشرعي الثابت لألصل بنص أو إجماع -د

 مثالين عليه:
 قياس المخدرات على الخمر. -6
 قياس ضرب الوالدين على تحريم قول أف لهما -2

 

 
 
 
 
 
 
 

 بالتوفيق 


