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  وزارةالتربية الوطنية

  بروال عبد الرحمان مروانة: مديرية التربية باتنة                                               ثانوية الشهيد
  2019 – 2018:امتحان الثالثي الثاني                                                 السنة الدراسية

  جميع الشعبالثالثة : المستوى
 ساعتان : المدة                                                          العلوم اإلسالمية     : اختبار في مادة 

  )نقطة 12( :الجزء األول

                  :قال تعالى     

           األعراف  

                      اإلسراء  

  :التعليمات
                                                                    ي اآليتين دعوة إلى تحقيق الصحة ف -/1

  )ن 1(                                                             .ما نوع الصحة الوارد في اآليتين؟ - /أ    
        )ن 3(                                          .كيف دعت اآليتان إلى تحقيق الصحة مع الشرح ؟ -/ب    

  )ن 2(        .تبباقي الرساال اعرف الديانة السماوية التي ورد كتابها في اآلية الثانية وبين عالقته -/2
  .ن سنن هللا الكونية اختالف الدين م -/3

   )ن 2(                                                                    .ما المفاهيم المرتبطة به؟  -/أ       
  )ن 2(                                              .ما واجبات غير المسلمين في بالد اإلسالم ؟ -/ب      

  )ن 2(                                                            .استخرج من اآليتين حكمين و فائدتين -/4
  )نقاط 8(  :الجزء الثاني

                :قال تعالى       

                   

                  

                 

                  
النساء  

  :التعليمات
  )ن 2(                                                                   ما أسباب الميراث الواردة في اآلية ؟ -/1
  )ن 2(                                          .استخرج أصحاب الفروض المذكورين و حدد فروضهم  -/2
  )ن 2(                                       ما الحقوق المتعلقة بالتركة الواردة في اآلية و كيف ترتبها ؟ -/3
اة في الميراث بين الرجل و المرأة ما هي المعايير التي اعتمد عليها اإلسالم ردا على شبهة المطالبة بالمساو -/4

  )ن 2(                                                                                           .  في توزيع الميراث؟
  

 بالتوفيق)                                              1/1:الصفحة(                                          انتهى    
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::قال تعالى  قال تعالى     



تحقيق الصح إلى تحقيق الصحة 
  .في اآليتين؟وارد في اآليتين؟

حقيق الصلى تحقيق الصحة مع
د كتابها في ورد كتابها في اآلية

 .ين 
                           

         ..سالم ؟د اإلسالم ؟
                                








  ساء  النساء

  )ن 2
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