
 بسم هللا الرحمن الرحيم

2017/2018العام الدراسي:                    -عين بسام -ثانوية الشهيد عماري أحمد  

سا(.02المستوى: السنة األولى أداب.                              الزمن: ساعتان )  

 االختباراألولفيالعلوماإلسالمية

نقطة(. 12الجزء األول:)  

ن(.06السؤال األول: )  

.70/77مال صالحا..... فسوف يكون لزاما" سورة الفرقان قال هللا تعالى:"إال من تاب وآمن وعمل ع  

 المطلوب: -أكمل اآلية الكريمة بدقة مع الشكل التام.

استخرج من اآلية الكريمة صفات عباد الرحمن، ثم صنفها إلى صفات سلب وصفات إيجاب.-             

ن(.06السؤال الثاني: )  

بصحيح أو خطأ مع تصحيح الخطأ إن وجد.أجب   

التعاطف بين المؤمنين هو أن يرحم بعضهم بعضا، وأن يتهادوا ويتزاوروا.-  

احفظ هللا : أي اعرف حدوده وقف عندها.-  

بما ان هللا قدر لنا األمور فإنه ما من ضرورة للعمل واألخذ باألسباب.-  

اإليمان : قول يترتب عليه العمل.-  

من آداب المؤمن مع هللا. الشكر والصبر-  

نقاط(. 08الجزء الثاني: )  

جاء في األثر عن لقمان الحكيم وهو يعظ ابنه: "يا بني ليكن أول شيء تكسبه بعد اإليمان باهلل أخا 

إذا لم تنفعك لم صادقا، فإن مثله كمثل شجرة إذا جلست في ظلها أظلتك وأذاأخذت منها أطعمتك و

 تضرك".

المطلوب: انطالقا من هذا القول حرر فقرة تحلل فيها هذا القول، ملتزما بشرح أثر الصحبة الصالحة 

.متراحمين، مستدال بالنصوص الشرعيةوالسيئة، وكيفية وقوف المؤمنين مع بعضهم متوادين  

 بالتوفيق

 ما من كاتب إال سيبلى                                   ويبقي الدهر ما كتبت يداه  

غير شيء                                يسرك في القيامة أن تراهفال تكتب بكفك   



 اإلجابة النموذجية لالمتحان

 السؤال األول:

إكمال اآلية وفق ما درست بدقة مع الشكل التام./1  

استخراج صفات عباد الرحمن وتصنيفها./2  

 صفات إيجاب صفات سلب
 الحلم عدم اإلسراف وعدم اإلقتار

 الدعاء ال يزنون
 البعد عن اللغو ال يقتلون النفس التي حرم هللا

 االستعاذة من عذاب جهنم ال يشركون باهلل
 

 السؤال الثاني:

خطأ، /1  

 التصحيح: التعاطف بين المؤمنين هو التعاون والتكافل فيما بينهم.

صحيحة/2  

خطأ./3  

وهللا تعالى يأمرنا بالتوكل، كما أن التصحيح: عدم العمل وإسناد األمور تامة والتحجج بالقدر من التواكل، 

 هللا قدر األمور أي أنه خلقها وأوجدها مثلما أوجد لإلنسان حرية االختيار التي يحاسبه عليها الحقا.

صحيحة./4  

صحيحة./5  

 الجزء الثاني: 

 كتابة فقرة مع مراعاة.

سالمة اللغة.-  

الدقة في الطرح.-  

االلتزام بالموضوع.-  

تقديم أمثلة.-  


