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 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 األّول في مادة العلوم اإلسالميةختباٌر للثاّلثي ا  

 
 ن(  09)الجزء األّول 

 

  السنّد :

ُنون   مَّ ا اهلل ثُ ن  ب  وا ر  الُ ق   ين  الذ  إنَّ  }:قال اهلل تعالى  ز  ال ُهم  ي ح  ِهم و  ي  ل  ٌف ع  و  اُموا ف ال خ  ق  ت   [  31سورة ااألحقاف / ]  {اس 

م ق فيهِ إذا رَسَ ، َو وهُ ركُ تَ  يُف م الرشَّ يهِ ق فِ وا إذا رَسَ انُ م كَ هُ نّ م أَ لكُ بْ قَ  ينَ الّذ  َك لَ هْ ما أَ إنَّ  »:قال رسول اهلل صّلى اهلل عليه وسّلم 
 [رواه البخاري  ] «َلقطْعُت َيَدها ْت قَ د رَس مّ حَ مُ  َت نْ بِ  ةَ مَ فاطِ  نَّ أَ  وْ اهلل، لَ  مُ أيْ ، َو ّد الحَ  هِ يْ لَ عَ  قامواْ أَ  يُف عِ الّض 

 
 :المطلوب

 يُف م الرشَّ يهِ ق فِ وا إذا رَسَ انُ م كَ هُ نّ م أَ لكُ بْ قَ  ينَ الّذ  َك لَ هْ ما أَ إنَّ  »  ╧ قولهيف ــ تضّمن جزء من الحديث  .0
 ة .على أمر خطير تسّبب يف هالك أمّ  « ن ّد الحَ  هِ يْ لَ عَ  قامواْ أَ  يُف عِ م الّض ق فيهِ إذا رَسَ ، َو وهُ ركُ تَ 

 . من الحديث عّرفه مبّينا ُحكَمه ودليل حكمه،؟  ــ ما هذا األمر الخطير
 أذكر أثرين من آثار هذا األمر الخطير. ــ 

ّيدة فاطمة الزهراء  .9  يف سياق الحديث له داللته  يف الوسط االجتماعي والسياسة الرشعّية. ♀ِذكُر السَّ

 يف سياق الحديث ومقابلتها بالمرأة المخزومية؟ـ  ♀ـ  ما داللة ذكر فاطمة ــ 
 الجزاء المترتب على فعل الجريمة .العقوبة هي  .3

 ة يف الحديث؟ أّي أنواع العقوبة الوارد ــ
 ويف أي مرتبة ُيرتَّب هذا المقصد؟ــ عّرف هذا النوع ، وما هو المقصد الرشعي الذي تحّققه هذه العقوبة ؟

 التوحيد هو إفراد اهلل تعالى بما أختص به لنفسه ، واآلية الكريمة أشارت إلى أحد أقسامه. .4
 نا محّل الشاهد من اآلية.ــ أذكر أحد أقسامه مع التعريف مبيّ 

 ــ  بّين أثر ين لهذا التوحيد على الفرد  من خالل اآلية.
 ُحكمين من الحديث . استخرج .5

 
 ن( 8)  الجزء الثاني

 بناء على مكتسباتك. ، مع التعليل رأيك فيهاب تأّمل يف هذه المسائل ثّم  أدلي                    
 اِقتداء بالّنبّي صلى اهلل عليه وسّلم. أربعة يجوز للمؤمن أن يتزّوج أكثر من   .0
  وافق األب على تزويج ابنته بعد ما أخبرها باألمر  بناء على  سكوتها.  .9
 طلب رجل من إمام المسجد أن يبرم له عقد زواجه،فاشترط  عليه هذا اإلخير إحضار الدفتر العائلي. .3
لخطبة،فقّرر أن يقّدم فون بعد صالة العيد وال يستمعون لالحظ إمام المسجد أّن بعض المصّلين ينُص .4

 الخطبة على الصالة يف العيد القابل بناء على مصلحة.
 

 ظر فإن  هلل أعيٌن ونظرسات الن  ل  اِت قوا خِ 
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