
 
 جميع الشعب الثانية باكالمستوى:                 األسدس الثاني 1كتابي رقم فرض    دمنات التأهيلية  ثانوية 

 2016/2017: الدراسية السنة           أزيالل اإلقليميةالمديرية 

  ............... رقم : .............. القسم:.........................................................................االسم:

 النص:

 مبينا حال الكافرين المعرضين  عن طريق هللا تعالى: (49-46)قال تعالى في سورة يـس اآليات 

نْ  تَأْتِيِهم } َوَما نْ  آيَة   م ِ  ّللَاُ  يََشاءُ  لَوْ  َمن أَنُْطِعمُ  آَمنُوا ِللَِذينَ  َكفَُروا الَِذينَ  قَالَ  ّللَاُ  َرَزقَكُمُ  اِممَ  أَنِفقُوا لَُهمْ  قِيلَ  َوإِذَا (46) ُمْعِرِضينَ  َعْنَها َكانُوا إاِلَ  َرب ِِهمْ  آيَاتِ  م ِ
بِين   َضََلل   فِي إاِلَ  أَنتُمْ  إِنْ  أَْطعََمهُ  ُمونَ  َوُهمْ  تَأُْخذُهُمْ  اِحَدة  وَ  َصْيَحة   إاِلَ  يَنُظُرونَ  َما (48) َصاِدقِينَ  ُكنتُمْ  إِن اْلَوْعدُ  َهذَا َمتَى َويَقُولُونَ ( 47) مُّ  {.(49) يَِخص ِ

 األسئلة:

 التالية: األجوبةسطر على الجواب المناسب المتعلق بهذه اآليات  بخصوص حال المنافقين المكذبين من بين ** 1

 .هللا أمراستبطاء  -الصدق  - االستهزاء بأمر هللا -االلتزام بالوعد  - عن التقوى اإلعراض -المساكين  إطعام -في سبيل هللا  اإلنفاق

أن المكذبين الضالين يعرضون عن آيات هللا . حدد من اآليات أو من خارجها  -والواقع يشهد بذلك -نجد دائما في كثير من آيات القرءان الكريم  **2

 المباشرة التي تجعلهم يعرضون عن شرع هللا. األسبابسببين من 

 .............................................................................................:  بين يعرضون عن شرع هللا هياألسباب المباشرة التي تجعل المكذ

 اختر الجواب المناسب من األمثلة التالية وصحح ما ظهر لك خطؤه في الجدول التالي: **3
 

 الجواب الصحيح في حال الخطأ خطا صحيح المثال

    اض والتكذيب صفة ثابتة في المؤمنيناإلعر-أ

    انإيمالتكذيب بالبعث واستعجال العذاب دليل علم و -ب

    الندم والحسرة بداية عقوبة مؤلمة للمكذبين -ج

    انناي زمهللا عادة جاهلية لم تعد ف بآياتاالستهزاء  -د

 .ة التي أمر بها في هاته الخطبةما معنى حجة الوداع؟ واذكر توجيهين من التوجيهات النبوي** 4
..........................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................ 

 .مثالين للتفكر في الكون أعطالتفكر في الكون عبادة للمؤمنين تمارس بالقلب والحواس, ** 5

..........................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................ 

 ؟ يحيط باإلنسان مخلوقات كثيرة تدل على قدرة هللا في كونه, ومن هنا فالسؤال: إلى ماذا تؤدي عبادة التفكر بالمسلم** 6

..........................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................. 

 لماذا كان العلماء هم أكثر الناس خشية هلل؟(      28سورة فاطر، أية:قال تعالى: >إنما يخشى هللاَ من عبادِه العلماُء< ) **7

..........................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................ 

ر بالجنة في حياته ومن النماذج الرائعة التي نتخذها في حياتنا ** 8 أسوة صحابة رسول هللا صلى هللا عليه وسلم كان لهم فضل كبير, فهم من بُش ِ

 .أذكر بعض الصفات التي كان يمتاز بها علي بن أبي طالب رضي هللا عنه      صالحة نموذج علي رضي هللا عنه.

..........................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................. 

** كل تخصص في العلم له أهله وقواعده, ومن أمثلة ذلك تخصص االجتهاد في الدين الذي ضبطه العلماء بقواعد وشروط ليكون مقبوال صحيحا. 9
 اذكر شروط االجتهاد الصحيح باختصار وبدون شرح.

..........................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................ 

 قضايا ونوازل كثيرة جدا في عصرنا الحاضر تحتاج إلى اجتهاد العلماء وتوضيح ُحكم هللا تعالى للناس فيها. اذكر مثالين لذلك. **هناك10

..........................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................ 

 وهللا ولي التوفيق 

 

https://motamadris.ma/


 
 الثانية باكالمستوى:                 2الدورة  1فرض التربية اإلسالمية تصحيح    الثانوية التأهيلية غاليلي

 جميع الشعب

 2016/2017: الدراسية السنة            المحمدية المديرية اإلقليمية

باك .............. الثانية القسم:....................................................................................االسم الكامل:

   

 النص:

 مبينا حال الكافرين المعرضين  عن طريق هللا تعالى: (49-46)قال تعالى في سورة يـس اآليات 

نْ  تَأْتِيِهم } َوَما نْ  آيَة   م ِ  ّللَاُ  يََشاءُ  لَوْ  َمن أَنُْطِعمُ  آَمنُوا ِللَِذينَ  َكفَُروا الَِذينَ  قَالَ  ّللَاُ  َرَزقَكُمُ  ِمَما أَنِفقُوا لَُهمْ  قِيلَ  َوإِذَا (46) ُمْعِرِضينَ  َعْنَها َكانُوا إاِلَ  َرب ِِهمْ  آيَاتِ  م ِ
بِين   َضََلل   فِي إاِلَ  أَنتُمْ  إِنْ  أَْطعََمهُ  ُمونَ  َوُهمْ  ذُهُمْ تَأْخُ  َواِحَدة   َصْيَحة   إاِلَ  يَنُظُرونَ  َما (48) َصاِدقِينَ  ُكنتُمْ  إِن اْلَوْعدُ  َهذَا َمتَى َويَقُولُونَ ( 47) مُّ  {.(49) يَِخص ِ

 األسئلة:

 سطر على الجواب المناسب المتعلق بهذه اآليات  بخصوص حال المنافقين المكذبين من بين األجوبة التالية:** 1

 .بطاء أمر هللااست -الصدق  - االستهزاء بأمر هللا -االلتزام بالوعد  - اإلعراض عن التقوى -إطعام المساكين  -اإلنفاق في سبيل هللا 

أن المكذبين الضالين يعرضون عن آيات هللا . حدد من اآليات أو من خارجها  -والواقع يشهد بذلك -نجد دائما في كثير من آيات القرءان الكريم ** 2

 سببين من األسباب المباشرة التي تجعلهم يعرضون عن شرع هللا.

 شرع هللا هي: الكبر والجحود وإنكار الحق والتعصب للهوى واتباع االباء واالجداد في ضَللهم...يعرضون عن  المكذبين األسباب المباشرة التي تجعل

 اختر الجواب المناسب من األمثلة التالية وصحح ما ظهر لك خطؤه في الجدول التالي:** 3
 

 الجواب الصحيح في حال الخطأ خطا صحيح المثال

 بل هي صفة المنافقين والكافرين +  اإلعراض والتكذيب صفة ثابتة في المؤمنين-أ

 بل هو عَلمة على الجهل وانكار البعث +  انإيمالتكذيب بالبعث واستعجال العذاب دليل علم و -ب

   + الندم والحسرة بداية عقوبة مؤلمة للمكذبين -ج

 قبرر واللتال النَُّكت حول الجنة وابل ال زالت في زماننا من خَل +  امانني زاالستهزاء بآيات هللا عادة جاهلية لم تعد ف -د

 ما معنى حجة الوداع؟ واذكر توجيهين من التوجيهات النبوية التي أمر بها في هاته الخطبة.** 4
ا دينية وأخَلقية ع الوداع بعد فتح مكة، وخطب فيها خطبة صلى هللا عليه وسلمحجها رسول هللا  حجة هي أول وآخر حجة الوداع دة التي تضمنت قيم 

 .بتبليغ الشرع فيها إلى من غاب عنها  بهذا االسم ألن النبي ودع الناس فيها، وعلمهم في خطبته فيها أمر دينهم، وأوصاهم حجة الوداع سميت

 التفكر في الكون عبادة للمؤمنين تمارس بالقلب والحواس, أعط مثالين للتفكر في الكون.** 5

 لنهار. قال تعالى:"ان في خلق السماوات واالرض واختَلف الليل والنهار اليات الولي االلباب"التفكر في خلق السماء واألرض والليل وا

 التأمل في خلق البشر.قال سبحانه:"وفي انفسكم افَل تبصرون". ثم التأمل في اإلبل. قال عز وجل:"افَل ينظرون الى االبل كيف خلقت..."

 ة هللا في كونه, ومن هنا فالسؤال: إلى ماذا تؤدي عبادة التفكر بالمسلم؟يحيط باإلنسان مخلوقات كثيرة تدل على قدر** 6

والشعور  تؤدي عبادة التفكر بالمسلم الى معرفة قدرة الخالق سبحانه واالحساس بعظمته مما يدفعه الى الخوف منه والقيام بأوامره واجتناب نواهيه
 فيما أمره بمراقبته في كل حين فيستحي ان يراه في معصيته او يفقده

 لماذا كان العلماء هم أكثر الناس خشية هلل؟(      28سورة فاطر، أية:قال تعالى: >إنما يخشى هللاَ من عبادِه العلماُء< )** 7

ميزان العلماء هم أكثر الناس خشية هلل نظرا لعلمهم بصفات هللا واسمائه ومعرفتهم للغاية من خلق الناس وما ينتظرهم يوم القيامة من حساب و

 وصراط... وهذا ما يجعلهم اكثر طاعة هلل من غيرهم طمعا في رحمة ربهم وخوفا من عذابه وخشية من غضبه ونقمته تعالى.

ر بالجنة في حياته ومن النماذج الرائعة التي نتخذها في حياتنا ** 8 أسوة صحابة رسول هللا صلى هللا عليه وسلم كان لهم فضل كبير, فهم من بُش ِ

 أذكر بعض الصفات التي كان يمتاز بها علي بن أبي طالب رضي هللا عنه.      موذج علي رضي هللا عنه.صالحة ن

رة؛ حيث اجتمع رهط  :الش جاعة والت ضحية ل مواقفه العظيمة يوم نام في فراش الن بي عليه الص َلة والس َلم يوم الهجرة إلى المدينة المنو  كانت أو 
 بي الكريم في فراشه، الكف ار حينها على قتل الن  

ومن بين ما كان  ليَلكان مثاال  في الت قوى والورع والخشية من هللا تعالى، وقد رآه يوم ا صحابي  من الص حابة خلسة  وهو يناجي رب ه  :الت قوى والورع
ي غيري، قد طلقتك ثَلث ا ال رجعة فيها. يردد قوله يا دنيا غُ   ر 
اه كتاب نهج البَلغة فقد كان خطيب   :البَلغة والخطابة ضي كتاب ا جمع فيه خطبه وكَلمه وسم   ا بليغ ا حت ى أعد  له أحد ذريته من بعده ويدعى الش ريف الر 
هد والت قشف اشدين رضي هللا عنهم وأرضاهم أجمعين : الز   .فقد كان عليٌّ رضي هللا عنه زاهد ا في متاع الد نيا كحال من سبقه من الخلفاء الر 

ص في العلم له أهله وقواعده, ومن أمثلة ذلك تخصص االجتهاد في الدين الذي ضبطه العلماء بقواعد وشروط ليكون مقبوال صحيحا. ** كل تخص9
 اذكر شروط االجتهاد الصحيح باختصار وبدون شرح.

 ل الفقه واللغة من نحو وصرف ولسانياتشروط االجتهاد الصحيح: االلمام بعلوم القران واحكامه والتفسير والناسخ والمنسوخ واصول الحديث واصو

 **هناك قضايا ونوازل كثيرة جدا في عصرنا الحاضر تحتاج إلى اجتهاد العلماء وتوضيح ُحكم هللا تعالى للناس فيها. اذكر مثالين لذلك.10

ابرام العقود على االنترنت: بيع  -الهجرياختَلف مطلع الشهر  -قضايا ونوازل في عصرنا الحاضر تحتاج إلى اجتهاد العلماء: االقتصاد االسَلمي
 شراء زواج طَلق...

 وهللا ولي التوفيق 

https://motamadris.ma/

