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  الثانية ثانوي :املستوى

2015-2016  

 سا 02 املــــدة:

  )قطةن 14(: الجزء األول

  قال اهللا تعالى:



  ]  185اآلیة  /البقرةسورة [
  

  المطلوب:

  .الكلمات القرآنیة التي تحتها سطر مناستخرج أحكام التجوید التي درستها  /1

  تتضمن اآلیة الكریمة مجموعة من األحكام الشرعیة. /2

  .استخرج األحكام الشرعیة الواردة في اآلیة مع التوضیح  .أ 

  أنواع الحكم الوضعي المانع، أذكر مفهومه مع مثاٍل عنه. من   .ب 

  أنزل اهللا تعالى القرآن لهدایة الناس، ولتحقیق مقاصد شرعیة عظیمة. /3

  مبّینا المقصد العام من التشریع اإلسالمي. عّرف مقاصد الشریعة اإلسالمیة  .أ 

  .رح القسم األول منهاأقسام المقاصد مبّینا بالشّ ذكر أ   .ب 

 هذه المقاصد مع التوضیح.  مثالْین عناستخرج من اآلیة   .ج 

  .في المساجد لوات الخمسشرع أیضا إقامة الصّ  ،شرع اهللا تعالى الّصیامكما / 4

  رعي.الشّ  بّین حكمها؟ مع اإلمام الة في المسجدالصّ  تسّمىكیف   .أ 

 أذكر من الّسنة ما یدل على فضل هذه الّصالة.  .ب 

  الة؟هذه الصّ لي الركعة في متى ُیدرك المصّ   .ج 

  ) قاطن 06الجزء الثاني (

وبالعودة     ،ها الشرعيةأحكامبيان لكثير من  السّنة الّنبوية القرآن الكريم وفي في جاء، في اإلسالم األسرةألهمية 

  لمسائل المرتبطة بها.لهذه األحكام ول انجد توضيح المذاهب الفقهية المعروفة إلى مصادر وكتب

 ) تق2 و ري2م قسخاص ب ( العبارات التي تحتها سطر. مدلولبّین في ضوء ما درست،  /1

  ح حدود العالقة بین المخطوبین.وضّ ماهو مفهومها؟ من أحكام األسرة موضوع الِخطبة،  /2

  استدل على ما تقول. إبرام عقد زواج بدون حضور ولي المرأة؟ لماذا؟ هل یّصحُ  /3

  .عالجا للخالفات الزوجیة حین ال ینفع معها عالج سواهالّطالق اإلسالم  شرع/ 4

  ) آف2ع ت و 2خاص بأقسام  ( ثّم وّضح متى یكون الّطالق واجبا؟ ،عّرف الّطالق - 

وجد ومن من جد وفیـــــــــــــــقبالت  1من1ص   زرع حصد  

في مادة: العلوم اإلسالمية الثالثختبار اال  



 
 

  2016- 2015   - في مادة: العلوم اإلسالمية الثالثختبار اال -             المستوى: السنة الثانية ثانوي
  العالمــــة  اإلجابة النموذجية وسلم التنقيط          

  نقطة] 14الجزء األول: [

  استخراج أحكام التجويد /1

)  ( 0.5حركات 6مد منفصل، سببھ الھمز ومقداره  

)  ( 0.5الزاياخفاء النون الساكنة اللتقائھا بحرف  

) ( 0.5ادغام بدون غنة للتنوین اللتقائھ بالالم  

)  (0.5اظھار الغنة في النون المشددة بمقدار حركتین  

)  (0.5مد طبیعي مقداره حركتین
  

)  (0.5ادغام بغنة للتنوین اللتقائھ بالمیم
 

) ( 0.5اظھار شفوي اللتقاء المیم الساكنة بالھاء  

)(  0.5حركات 6مد عارض للسكون عند الوقف، مقداره
  

  

04  

  

  

   استخراج األحكام الشرعية من اآلية: أ/ /2

   0.5وجوب صیام شھر رمضان على المكلفالوجوب: *   الحكم التكلیفي
  0.5دخول شھر رمضان سبب في وجوب صیام المكلف السبب:*   الحكم الوضعي

  0.5العزیمة: تشریع الصیام ابتداء في حق عموم المكلفین العزیمة والرخصة:* 
  0.5الرخصة: إباحة الفطر في رمضان للمریض والمسافر مع القضاء 

  تعريف المانع ومثال عنه: ب/

  0.5أن وجود الدْین الذي یستغرق النصاب یمنع وجوب الزكاة  ومثالھ 0.5انعدام الحكم، هھو ما رتب الشرع على وجود المانع:

 

  

03 

  0.5 ھي الغایات والحكم التي شرعت ألجلھا األحكام، تحقیقا لمصالح الناس في الدنیا واآلخرة.تعريف المقاصد الشرعية:  أ/ /3

   0.5ویتمثل المقصد العام للتشریع اإلسالمي في جلب المصالح ودفع المفاسد
  5×0.25(حفظ الدین، حفظ النفس، حفظ العقل، حفظ النسل، حفظ المال) 0.25المقاصد الضروریة / 1 أقسام المقاصد ھي: ب/

 0.25المقاصد الحاجیة/ 2                           
  0.25المقاصد التحسینیة/ 3                           

  0.5: تشریع عبادة الّصیام في اإلسالم من المقاصد الضروریة لحفظ الدینالمقاصد الضروریة  نوعان من المقاصد الواردة في اآلية: ج/

  0.5: إباحة الفطر في رمضان للمریض والمسافر ألجل التخفیف ورفع الحرج من المقاصد الحاجیة في العبادات المقاصد الحاجیة

 
 

04 

  0.5صالة الجماعةالصالة مع اإلمام في المسجد تسمى:  أ/ /4

 0.5 وفرض كفایة على أھل الحي الذي یوجد بھ المسجد. 0.5: صالة الجماعة سّنة مؤكدة على األفراد،بیان حكمھا
   فضل صالة الجماعة: ب/

رواه البخاري ومسلم »صالة الجماعة تفضل على صالة الفذ بسبع وعشرین درجة  «قال:  أن رسول هللا  عن ابن عمر
01  

  الجماعة/ إدراك الركعة في صالة ج
  0.5 یدرك المصلي الركعة في صالة الجماعة إذا أدرك الركوع مع اإلمام

 

 

03 
 

  آف 2ع ت و  2خاص بـ  4السؤال /    تق2ري و 2خاص بـ  1السؤال   نقاط] 06الجزء الثاني: [

  0.5من قول أو فعل أو تقریر ھو ما صدر عن النبي السنة النبویة:  /1

  0.5اإلسالم من صلوات غیر الصلوات الخمسما شرعھ الصلوات المشروعة:  
   4×0.25الحنبلي المذھبالشافعي،  المذھبالمالكي، المذھب أربعة مذاھب ھي المذھب الحنفي، المذاھب الفقھیة المعروفة: 

  

02  

  

  01 أھلھا ، منالزواج بھاطلب الرجل من یرغب   :مفھوم الِخطبة /2

لذلك ھناك حدود للعالقة التي تجمع بین للتروي واالستشارة واالستخارة  فترة الخطبة 2×0.5:حدود العالقة بین المخطوبین    
  الخطیبین منھا:

  تبقى المخطوبة امرأة أجنبیة بالنسبة للخاطب ال یحل بینھما ما یحل بین الزوجین من خلوة أو كثرة المحادثة او مالمسة... -

  . ذلك أدعى للقبول ولكن یكون ذلك في حضور محارم المرأة من الرجالیجوز للخاطب أن ینظر إلى مخطوبتھ لیرى مال محھا ألن  -

  

02  

  

(ولي المرأة شرط أو ، ألن حضور ولي المرأة ركن من أركان الزواج 0.5باطل وال یصح عقد الزواج بدون حضور الولي: /3

  01 رواه البخاري » ال نكاح إال بولي «:  لقولھ  0.5 في صحة عقد الزواج)

  

02  

  2×0.5حلُّ رابطة الزواج، وإنھاء العالقة الزوجیة اصطالحا: مأخوٌذ من اإلطالق، وھو اإلرسال والترك،: لغة تعریف الطالق: /4

  2×0.5 ویكون الطالق واجبا في حاالت منھا:
   إذا أقّر الحكمان أن الشقاق بین الزوجین ال یزول، وأن ھذا الشقاق ربما أدى إلى مفسدة كبیرة، فعندئٍذ الطالق واجب -

  الطالق بعد مرور مدة اإلیالء أربعة أشھر، فإما أن یقرر الزوج مراجعة زوجتھ أو یجب علیھ أن یطلقھا. -
  عضلھا ویجب أن یطلقھا منعا للضرر، ولو باللجوء إلى القاضي.أن ی إذا عرف الزوج وتأكد أن زوجتھ ال تریده فال یجوز -
  في حالة الكفر وتغییر الدین یجب الطالق، وللمرأة أن تطلب من القاضي الحكم بالطالق. -

  

02  

  


