اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية الشعبية.
اثنوية  :الشيخ عمر املختار-عني احلجل-

مديرية الرتبية لوالية املسيلة

املدة :ساعتان

املستوى :اثلثة اثنوي مجيع الشعب

إختبار الثالثي الثاين يف مادة :العلوم اإلسالمية
اجلزء األول14[ :ن].

توّكل على هللا وأجب على األسئلة اآلتية :

بن بَ ِ ٍ
ت
شِي َر ِض َي هللاُ َعْن ُه َم ا َو ُى َو َعلَ ى ال ِْم ْن َِ يَ ُق ُ
عن َع ِام ٍر قَ َ
ول   :أَ ْعطَ ِاين أَِي َع ِطيَ ةً ف َ َقالَ ت َع ْم َرةُ بِْن ُ
ال ََ :س ْع ُ
ت الْنُ ْع َما َن ُ
ول ِ
ول ِ
اح و َع ِطيَ ًة َ أ ََم َرتِْي أَ ْن
هللا َ َ ق َ
هللا َ أَتَى َر ُس َ
ضى َح ََت تُ ْش ِه َد َر ُس َ
احو :الَ أ َْر َ
ت ابْ ِي ِم ْن َع ْم َرةَ بِْن ُ
ال  :إِِين أَ ْعطَْي ُ
ت َرَو َ
َرَو َ
ول ِ
ِ
الَ َ :ر َج َع
ني أ َْوالَ َد ُك ْم ف قَ َ
ال  :الَ ف َ َق َ
ت َسائَِر َولَ ِد َك ِمثْ َل َى َذأ ؟ قَ َ
هللا ف قَ َ
أُ ْش ِه َد َك ََي َر ُس َ
ال  :أَ ْعطَْي َ
ال َ :اتَ ُق ْوا هللاَ َو ا ْعدلُْوا بَ ْ َ
َ َر َّد َع ِطيَ تَّوُ  رواه البخاري .

املطل وب :

/-1ع ّرف ابلصحاي راوي احل ديث .

(02ن)

 /-2اشرح املفردات التالية  :عطية  ,تشهد  ,سائر ولدك ,اعدلوا.

 /-3ممّا جاءت بو الرساالت السماوية توجيو احلياة األسرية حلفظ النظام األسري.

(02ن)

أ /-كيف ينظر اإلسالم إىل قضية العدل بني األبناء؟ وماىي خماطر التفريق بينهم ؟
بِّ /-بني معىن اجلرمية؟

ج /-أذكر جرميتني من جرائم احلدود ِّ
وعرَهما .

 / -4ما عالقة اإلسالم ابألدَين األخرى ؟

 / -5استخرج من احلديث ثالث َوائد وأحكام.

(03ن)

(01ن)
(03ن)

(1.5ن)

(1.5ن)

اجلزء الثاين06[:ن].

قال هللا تعاىل " :اَي أَُّيه اا ذ ِاَّل اين اأ امنُوا ا اذا ه ُو ِد اي لِ ذلص اَل ِة ِم ْن ي ا ْو ِم الْ ُج ُم اع ِة فا ْاس اع ْوا ا اىل ِذ ْك ِر ذ ِ
اَّلل او اذ ُروا الْ اب ْي اع اذلِ ُ ُْ َ ْ  ٌاْ ل ا ُ ُْ ا ْن
ِ
ِ
ِ
ون "  .سورة اجلمعة.00
ُك ْن ُ ُْت تا ْعلا ُم ا

املطل وب:

 -1ما علّة النهي عن البيع بعد النداء الثاين يوم اجلمعة؟

(01ن)

 -2ما ىو حكم إجراء عقد شرعي بعد النداء الثاين من يوم اجلمعة ؟ أذكر املصدر الذي استندت عليو لبيان ىذا احلكم مع تعريفو ؟ (02ن)
(03ن)
ِّ -3بني ملاذا كان توثيق عقد الزواج بوثيقة مدنية ضرورَي ؟ ع ِرف املصدر الذي استندت عليو ,مع ِذكر مثالني آخرين لو.

وَّقكم هللا.
الورقة حتوي آَيت قرآنية حاَظ عليها أو أحرقها.

األستاذان :خريف عبد القادر /زَيين امليلود.

