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 ابراهيم 

 الفرض االول  في الثالثي الثاني في مادة العلوم االسالمية  

     نن10.5 الجزء األول  
ٍم ُأَخَر " البقرة قال تعاىل " – 1 ْن َأ�َّ ٌة مِّ ْلَيُصْمُه  َوَمن َكاَن َمرِيًضا َأْو َعَلٰى َسَفٍر َفِعدَّ  185 َفَمن َشِهَد ِمنُكُم الشَّْهَر فـَ
ُهَما ِماَئَة َجْلَدٍة " النور  قال تعاىل ""-2 نـْ  2الزَّانَِيُة َوالزَّاِين َفاْجِلُدوا ُكلَّ َواِحٍد مِّ
 رواه مسلم  لو أن فاطمة بنت حممد سرقت لقطعت يدها ))و : (( .. قال صلى هللا عليه وسلم  -3
 قال  صلى هللا عليه و سلم " ال نكاح اال بويل "-4
َنا ِبِه ِإبـْرَ  قال تعاىل "-5 َنا ِإلَْيَك َوَما َوصَّيـْ يِن َما َوصَّى ِبِه نُوًحا َوالَِّذي َأْوَحيـْ َن الدِّ يَن َوَال تـَتَـَفرَُّقوا )) َشرََع َلُكم مِّ اِهيَم َوُموَسى َوِعيَسى َأْن َأِقيُموا الدِّ

 13الشورى :
 املطلوب :

 ن5....................................اىل جمموعة من االحكام الوضعية ،استخرجها مث اشرحها وفق االية ...............نصوص الاشارت -1
 ن3......................................مكية او مدنية مع التعليل ...................................صنف هذه اال�ت الثالث هل هي  -2
ن2.5.....................استخرج من كل نص شرعي فائدة ............................................................................-3

 نن6الثاني   ءالجز  
َن النَِّساِء َمْثَىنٰ َوُثَالَث َوُرRََع  : قال تعالى  َمَلَكتْ  َما َأوْ  فَـَواِحَدةً  تـَْعِدُلوا َأالَّ  ِخْفُتمْ  َفِإنْ َوِإْن ِخْفُتْم َأالَّ تـُْقِسُطوا ِيف اْليَـَتاَمٰى َفانِكُحوا َما طَاَب َلُكم مِّ

ِلكَ   َأْميَاُنُكمْ   03" النساء  تـَُعوُلوا َأالَّ  َأْدىنَٰ  ذَٰ
 لوب املط
 ن4.5...........................................................اشارت األية اىل فضيلة الزواج ، عرفه لغةو اصطالحا مث حدد اركانه.....-1
 ن1.5............................................................................................لالسرة ا"ر  تنموية على الفرد، اذكرها -2

 نن3.5الجزء الثالث   
 للحوار و التواصل امثلة كثرية  و شواهد من القرآن و السنة  

 هات مثالني من القرآن و مثال واحد من السنة مع االسشهاد 

 هللا ولي التوفيق   1/1الصفحة   انتهى  
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جلmزجزجزجزجmزءءززmءءmااamألألamووamلل 0.55ا am" تعاىل " منكمىل ن ِم دددهِهدَد هههن شن شََ نننمَم دددللِِددُُواxمممففََ ْلجاْج ااا ف فََ ََّّااالزالزََِّّايناِين ااو وََ يََانِيةيةةةََةةُُ َّاالزَّ
وولو أنلو أن فاطمو و : (( ..: (( ..  وسلم 

 نكاح اال بويل " " ال نكاح اال بويل "
حي َأوح ذذذالالََّّذذِِ َااا و اوحوحًً ووو ن نُُ ِهى ِبِه ىصَّ َص و

جها مث اشرحها وستخرجها مث اشرحها وفق اال
..................يل .......................

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

RRررRRََُُعَع ررر و َو ثَث الثالََُالالََ ث َو مإإإفَفإِإْنَْٰىنٰ تف فِخ
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