اإلجابــــات الّنموذجيّة ( لألسئلة المختارة ) لمادّة التربية اإلسالميّة  9102ـ 9191م
السؤال األول 01 ( :عالمة )
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السؤال الثاني05( :عالمة )
تقرر حفظه )4( :ع)
أـ أكتب اآليات الدّالة على ما يلي ( م ّما ّ
 .0جزاء الصابرين.
{ وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنّا لله وإنّا إليه راجعون }.
 .9التحذير من الكفر.
{ وكيف تكفرون وأنتم تتلى عليكم ءآيات الله وفيكم رسوله ومن يعتصم بالله فقد هُدي الى صراطٍ مستقيم }.
 .3إسكان آدم وزوجه الجنة.
{ وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكال منها رغدا ً حيث شئتما وال تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين }.
ب ـ بيّن معاني المفردات اآلتية4( :ع)
 .1سربا :مسلكا.

 .9بمصرخكم :بمغيثكم من العذاب.

 .3مهطعين :مسرعين بذلة.

 .4شرعةً ومنهاجاً :شريعةً وطريقاً.

ج ـ استخرج من قوله تعالى ":وما أرسلنا من رسول إال بلسان قومه ليبين لهم فيضل الله من يشاء ويهدي من يشاء" مثاالً على ما
يلي4( :ع)
 .0راء مفخمة :أرسلنا  /رسول.

 .9مد منفصل :وما أرسلنا.

 .3مد متّصل :يشاء.

 .4حرف يرقق دائما :بلسان ( .أي حرف ترقيق )

د .استنتج ثالثة أمور تد ّل على أه ّميّة الفهم الواعي للنّصوص الشرعيّة3( .ع)
 .1معرفة المعنى الصحيح المراد من تلك النصوص.
 .2البعد عن الوقوع في الخطأ في الفهم.
 .3عدم الجمود على اآلراء المنقولة؛ لما في لغة الوحي اإللهي من حياة وتجدد.
.........................................................................................................................................................
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السؤال الثالث05( :عالمة )
أ .أكتب الحديث الشريف  (:أربعة تجري عليهم أجورهم بعد الموت 9( .) ............................ع)
قال صلى الله عليه وسلم  ":أربعة تجري عليهم أجورهم بعد الموت :من مات مرابطا في سبيل الله ،ومن علم علما أجري له أجره ما
عمل به ،ومن تصدق بصدقة فأجرها يجري ما جرت ،ورجل ترك ولدا ً صالحا فهو يدعو له ".
ب .أذكر ثالثا ً من القيم الفاضلة التي دعا إليها اإلسالم في المجتمع3( .ع)
 .1العدل.

 .2األدب وحسن الخلق.

 .4اللّين وخفض الجناح.

علو اله ّمة.
ّ .3

 .5حبّ الخير للناس.

أعط مثاالً على ما يلي5( :ع)
جِ .
 .0بيع العينة.
جاء سعيد الى مازن فقال له :أقرضني ثالثة آالف دينار وأعيدها اليك بعد شهر وأزيدك مئتي دينار ،فرد عليه مازن  :أنا ال أتعامل بالربا
ولكن أبيعك سيارتي هذه بثالثة آالف ومئتي دينار على أن تدفع ثمنها بعد شهر وأشتريها منك اآلن وأدفع لك ثمنها ثالثة آالف دينار .
 .9الشرك األكبر.
اعتقاد العبد مع الله الها آخر مستحقا للعبادة ،أو شريكا متصرفا في الكون ،أو شريكا في الخلق أو الملك أو الرزق أو يحيي ويميت.
 .3صبر النّبي ـ عليه السالم ـ وتح ّمله.
عن عروة بن الزبير قال :قلت لعبدالله بن عمرو بن العاص :أخبرني ما أشد ما صنع المشركون برسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال:
بينما رسول الله يصلي في حجر الكعبة اذ أقبل عقبة بن أبي معيط فأخذ بمنكب رسول الله ولوى ثوبه في عنقه وخنقه خنقا شديدا فأقبل
أبو بكر فأخذ بمنكبه ودفعه عن رسول الله عليه السالم وقال " :أتقتلون رجال ان يقول ربي الله".
 .4التأدب مع الله تعالى في قصة موسى والعبد الصالح.
عندما نسب الخضر ما ظاهره العيب ( خرق السفينة ) إلى نفسه تأدبا مع الله تعالى ":فأردت أن أعيبها " ونسب الخير إلى الله تعالى في
حفظ مال اليتيمين " فأراد ربك أن يبلغا أشدهما ويستخرجا كنزهما ".
 .5مسألة اختلف فيها الفقهاء استنادا ً إلى مقاصد الشريعة.
أجاز الحنفيّة زكاة الفطر بقيمتها من النقود بدالً من الطعام؛ لرفع الحرج عن الفقير ،بينما ذهب الجمهور إلى إخراجها من الطعام التزاما ً
بالحديث.
د .بيّن آثار اإليمان على المجتمع5( .ع)
 .1ال نصر والغلبة :وهذه نتيجة حتمية ووعد الهي لعباده المؤمنين يستحقونه بفضل ما يبذلونه من جهد وجهاد وطاعة لله وحده واعتصام
بدينه  ،قال تعالى ":وكان حقا علينا نصر المؤمنين".
 .2األمان والطمأنينة :وهي نتيجة طبيعيّة الستقامة المجتمع فتنتفي أسباب الجريمة ودوافعها ويقل حدوثها فيعم األمن وينتشر العدل
وتتحقق المساواة بين األفراد.
 .3البركة في الرزق وال ّنعم :وهو وعد إلهي لعباده بالخير والنماء في كل ما رزقهم وأنعم عليهم جزاء إيمانهم والتزامهم بشرعه ،قال
تعالى ":ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء واألرض ".
 .4النهضة والتقدم :وهي نتيجة طبيعية مؤكدة لبذل المؤمنين كل أسباب االجتهاد في إعمار األرض وقد تجلت هذه النهضة في أعظم
روادا ً مهدوا الدرب للنهضة العلمية
صورها في حضارتنا االسالمية العريقة حيث برع العلماء المسلمون في كل المجاالت وكانوا ّ
والمدنية الحديثة.
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السؤال الرابع01( :عالمات )
عرف ما يلي3( :ع)
أّ .
 .0سنن الله في المجتمعات :تلك القوانين التي تحكم حركة األحداث والوقائع في الحياة وال تتغير إال بأمر الله تعالى ولحكمة يريدها
سبحانه .
 .9الجهاد :هو بذل الوسع في سبيل الله بالقتال مباشرة ،أو معاونة بمال ،أو رأي ،أو تكثير سواد ( عدد ).
 .3السكون األصلي :ما سكن من الحروف وصالً ،ووقفاً ،مثلْ :
هل ،لقدْ.
ب .علل ما يلي4( :ع)
 .0التخصّص في العلم الشرعي والتع ّمق فيه فرض كفاية.
ألنّه يصعب على المسلمين أن يتفرغوا جميعا ً للتخصص فيه ،كما أن المجتمع بحاجة لتخصصات أخرى.
 .9قامت الدعوة في العهد المكي على مقارعة ال ُحجّة بال ُحجّة.
إلثبات حقائق الدين وقلع الكفر والشرك من النفوس .
ج .بيّن ما يستفاد من النصوص الشرعية اآلتية3( :ع)
 .0قوله تعالى " :واجعلنا للمتقين إماما ً ".
فضل القدوة؛ إذ لها دور كبير في إعالء الهمم واإلصالح فمن كان عالي الهمة اقتدى به غيره فأصلح نفسه وغيره.
 .9قوله تعالى " :وفي أنفسكم أفال تبصرون ".
من منهج القرآن في ترسيخ حقائق اإليمان خطابه للعقل واستثارته تفكير اإلنسان فلفت انتباهه إلى نفسه .
 .3قول النّبي ـ عليه السالم ـ ( :وال يمين في قطيعة رحم ).
إن كانت اليمين لفعل معصية أو ترك طاعة يحرم الوفاء بها ،وتجب فيها الكفارة.
.........................................................................................................................................................

السؤال الخامس01( :عالمات )
عرف ما يلي3( :ع)
أّ .
 .0البدعة اصطالحا ً :هي كل مخالفة ألمر الدين بزيادة فيه أو تغيير في كيفيته منسوبا ً إليه.
 .9الخصخصة :تحويل الملكية العامة وملكية الدولة إلى ملكية الشركات الخاصة .
 .3م ّد اللين :أن يأتي بعد حرف اللين سكون عارض بسبب الوقف.
ب .علل ما يلي4( :ع)
 .0تجريد األحاديث النبوية وتمييزها عن غيرها في القرن الثالث الهجري.
حتى ال يختلط كالم النبي صلى الله عليه وسلم بكالم غيره.
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 .9رضوخ الملك الصالح أيوب لحكم العز بن عبد السالم في بيع أمراء المماليك.
بسبب موقفه من المماليك وفتواه بعدم جواز واليتهم على الناس؛ ألنهم في حكم العبيد ،فتعرض للتهديد وعزل عن القضاء وخرج من
مصر فتبعه الناس.
ج .أذكر الحكم الشرعي في المسائل اآلتية ،مع بيان السبب3( .ع)
 .0بيع الذهب بالذهب تفاضالً .
حرام شرعا ً؛ ألنه عند اتحاد الجنس يجب المماثلة.
 .9اتفق زوجان على إيقاف اإلنجاب مؤقتا ً.
مباح شرعاً؛ ألنه يندرج تحت تنظيم النسل ،وهو حق مشترك للزوجين.
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انتهت اإلجابات
والله الموفق
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