
 

 
 الجزء األول :   

 ين ىن من خنحن جن يم ىم  مم خم حم جم يل ىل مل خل ٹٱٹٱُّٱ

 ِّّٰ ُّ َّ ٌٍّّ  ٰى ٰر ٰذيي ىي مي خي حي جي يه  ىه مه جه

171النساء:  َّ مبزب  رب يئ ىئ نئمئ زئ رئ  

 الكرٌمة عالقة بالعقٌدة ؟ لآلٌة -1

 صولها مع ذكر موضع الشاهد ؟اصطالحا ثم استخرج من اآلٌة أصلٌن من أف العقٌدة عر   -أ

 ها ؟ثم اشرحاستخرج من اآلٌة وسٌلة من وسائل تثبٌت العقٌدة  -ب

ٌ   للعقٌدة دور بارز -2  ن ذلك؟فً تحقٌق الصحة النفسٌة ؟ ب

 ة من عقائد النصارى الباطلة ؟ نكار وذم لعقٌدفً اآلٌة الكرٌمة إ -3

 ؟   ماهً هذه العقٌدة ؟ اشرحها  - أ

 اذكر باقً عقائد النصارى الباطلة التً درستها ؟ ب ـ 

 للعقل دور فً محاربة هذه العقائد الباطلة ؟ وضح ذلك  باختصار فً ضوء ما درست . -4

 ٌن وفائدتٌن ؟ استخرج من اآلٌة حكم -5

 الجزء الثانً :

 

  

 

 سالم ؟ اذكر نوع عقوبتها ؟ومقدارها ؟ كٌف تسمى هذه الجرٌمة فً اإل -1

حد ء، لإلفراج عن أحد الوجها.توسط أبعد القبض على المجرمٌن وعرضهم على القضاة  -2

 العصابة .فراد أ

 ستدالل ؟هذه الوساطة ؟ علل إجابتك مع اال ما هو حكم -

 ؟  و المقصد الشرعً من تشرٌع العقوباتـ ما ه 3

    

 قــوفٌـالتـب                                                                  

 0202: فٌفري                     ثالثة ثانوي  :لمستوىا

 األول فً مادة العلوم اإلسالمٌة  اختبار الفصل

سلب  متخصصة فًجرامٌة  التحقٌقات األمنٌة على وجود شبكة وعصابة إأسفرت "

"ستخدام أسلحة بٌضاءوخطف السٌارات من أصحابها با             



 

 جابة النموذجٌة: اإل

 العقٌدة تعرٌف -2

وهً الشد والربط  العقدمن  لغة : -أ  
هللا وما ٌجب له من التوحٌد فً ألوهٌته  وربوبٌته وأسمائه  : التصدٌق الجازم بوجود اصطالحا

خر والقدر خٌره وشره ته وكتبه ورسله والٌوم اآلمالئكوصفاته واإلٌمان ب  
:: مع ذكر محل الشاهد  صولهاـ استخراج أصلٌن من أ  

منو باهلل .: أن أ اإلٌمان باهللأ ـ   
برسله . :ٌمان بالرسل اإلـ  ب  
:كرٌمة من اآلٌة الالوسٌلة مع شرحها  ـ استخراج ب    

ٌرد على العقائد المحرفة للكفار تارة  فالقرآن،  هنسان لجهلاإلالتً ٌقع فٌها  تاالنحرافاـ مناقشة 
  .ها على خطأ وٌصححهن  قلً وتارة بالدلٌل النقلً لٌبٌن أبالدلٌل الع

خالل الفهم الصحٌح للوجود والمصٌر   ـ للعقٌدة دور بارز فً تحقٌق الصحة النفسٌة :  من2

ما الجنة إوهً العبادة ومعرفة مصٌره  اوهً معرفة الغاٌة التً وجد اإلنسان من أجله ا:شرحه
 ٌمانه وتطمئن نفسه .أو النار فٌزداد إ
  التثلٌثأـ العقٌد : هً 

 روح القدس بن ) عٌسى (  ب( ، اال: هللا )األلهة عندهم ثالثة أقانٌم اآلشرحها :  
 ) جبرٌل (  

 ب ـ عقائد النصارى الباطلة : 
 ( الذنوب غفران) التحرٌمو والتحلٌل سط التو ـ والفداء. الخطٌئة عقٌدة ــ محاسبة المسٌح للناس.

  الباطلة:ـ دور العقل فً محاربة العقائد 4

 حٌث القبول والرد  فكار والموروثات الى الشرع مناأل تحكٌمـ وجوب غربلة و
 . لآلباءـ ذم التقلٌد االعمى 

 من الجمود والتعصب . التحررـ 

 ـ استخراج حكمٌن :                     ـ  استخراج فائدتٌن 5

 ـ تحرٌم الغلو فً الدٌن                      ـ دعوة الى توحٌد هللا .
 الن عقائد النصارى ـ بٌان بط                        ـ تحرٌم الشرك باهلل .

 الجزء الثانً :    

ـ تسمى بجرٌمة : الحرابة / نوعها : حدود  / مقدارها : القتل أو الصلب أو قطع األٌدي 1 

 والنفً من األرض.أواألرجل من خالف 

المرأة جوز الشفاعة فً الحدود بدلٌل نص حدٌث  تـ حكم الوساطة : محرمة . التعلٌل : ال2

 المخزومٌة .
 قوبات مقصد الشرعً من تشرٌع العـ ال

 ـ حفظ مقاصد الشرٌعة
 ـ تحقٌق العدل واالمن داخل المجتمع 

 ـ التأدٌب والردع .
 

 

 بالتوفٌق 


