
8201-30-04                                                                                                      ثانوية  

                                                                                                          المدّ ة  :2 سا

 األقسام : السنة الثانية – جميع الُشعب                                                           

 

بُُّكُم الَِّذي يُْزِجي لَُكُم اْلفُْلَك فِي اْلبَْحِر ِلتَْبتَغُوا ِمن فَْضِلِه " اإلسراء 66   1- قال تعالى :" ..... رَّ

. الفُلك : السفن  وقُ سُ زجي : يَ يُ      

 2-قال تعالى   " بَِديُع السََّماَواِت َواْألَْرِض  َوإِذَا قََضٰى أَْمًرا فَِإنََّما يَقُوُل لَهُ ُكن فَيَُكونُ   البقرة 117

يَاُم َكَما ُكتَِب َعلَى الَِّذيَن ِمن قَْبِلُكْم لَعَلَُّكْم تَتَّقُونَ  " البقرة    3-قال تعالى :" يَا أَيَُّها الَِّذيَن آَمنُوا ُكتَِب َعلَْيُكُم الّصِ

َ  َشِديُد  َ  إِنَّ هللااَّ ثِْم َواْلعُْدَواِن  َواتَّقُوا هللااَّ 4- قال تعالى :" َوتَعَاَونُوا َعلَى اْلبِّرِ َوالتَّْقَوٰى  َوَال تَعَاَونُوا َعلَى اْإلِ
 اْلِعقَاِب" المائدة 02 

هَ إِالَّ ُهَو اْلَمِلُك اْلقُدُّوُس السََّالُم اْلمُ وِمُن اْلُمَهْيِمُن اْلعَِزيُز اْلَجبَّاُر اْلُمتََكبُِّر  ُ الَِّذي َال إِلَٰ 5- قال تعالى : "ُهَو هللااَّ
ا يُْشِرُكوَن" الحشر23   ِ َعمَّ   ُسْبَحاَن هللااَّ

  6-قال تعالى :" فََخَرَج َعلَٰى قَْوِمِه ِمَن اْلِمْحَراِب فَأَْوَحٰى إِلَْيِهْم أَن َسبُِّحوا بُْكَرةً َوَعِشيًّا" مريم 11

 التعليمة األولى( 12ن)  :

1- صنف اآليات من ( 1- 5) حسب نوع التوحيد المناسب لها ، مع تعريف التوحيد الذي دلّت عليه اآلية 
 الثالثة 

2- في اآلية السادسة بيان إلطالق من اإلطالقات اللغوية للوحي ، اذكره ثم اشرحه ، ثم اذكر ثالثة 
 إطالقات لغوية للوحي في القرآن.

3- يتفق القرآن مع الحديث القدسي في أن معناهما من عند هللا إال أن هناك فروقا  عديدة بينهما ، اذكر 
 فرقين . 

 التعليمة الثانية 8ن:  

عن أبي محمٍد الحسن بن علي بن أبي طالٍب، ِسبِط رسول هللا صلى هللا عليه وسلم وريحانِته رضي هللا 
 عنهما، قال: حفظُت من رسول هللا صلى هللا عليه وسلم: ((َدْع ما يَريبُك إلى ما ال يَريبُك)) رواه الترمذي 

 
 الشرح : يريبك من الرَ يْ بْ  و هو الشك و الريبة  

                                                           

اشرح الحديث على ضوء ما درست ، مُ عِ رفً ا الشبهات ، مبينا الموقف الذي ينبغي للمسلم اتخاذه اتجاهها ، 
 مستدال على إجابتك بالدليل الشرعي و األمثلة التوضيحية . 
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2018-03-04                                 ثانوية                                                                                                    

 المدّ ة  :2 سا

 األقسام : السنة ااألولى  جدع مشترك آداب 

 

ِلَك ِديُن  َكاةَ  َوذَٰ لوةَ  َويُْؤتُوا الزَّ يَن ُحنَفَاَء َويُِقيُموا الصَّ َ ُمْخِلِصيَن لَهُ الدِّ قال تعالى : "َوَما أُِمُروا إِالَّ ِليَْعبُدُوا هللااَّ

 اْلقَيَِّمةِ " البينة 05 

 التعليمة األوىل (12ن): 

 1-  عرّ ف ماحتته سطر من اآلية السابقة .

ت متعددة :  2- للعبادة يف اإلسالم غا

 اذكر غايتني منها .

ملضمضة أثناء الصوم .  3- صيام رمضان ، صالة الرتاويح ، صيام عاشوراء ، التدخني ، العمرة ، املبالغة 

 - صنف  كل مثال من األمثلة السابقة حتت احلكم التكليفي املناسب  هلا( يف جدول )

 التعليمة الثانية (8ن ): 

 صحّ ح العبارات اآلتية مبا يناسب : 

 1-  نصاب الذهب هو 150 غ 

 2- مقدار زكاة 500،000دج هو 15000دج. 

م هم عابرو السبيل   3-  املؤلفة قلو

ملئة   4- النسبة الواجب إخراجها يف زكاة الزروع إذا سقيت مباء املطر فقط  هي 5 

 5- نصاب زكاة اإلبل هو 20 رأسا 

  6- ال تزكى احملاصيل الزراعية إال إذا دار عليها عام كامل 

 7- الوقوف بعرفة هو آخر فعل يؤديه احلاج أثناء حجه 

ن   8- املقدار الواجب إخراجه يف 50 رأس من الغنم هو شا
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