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الفرض االول في الثالثي الثالث في مادة العلوم االسالمية
اجلزء االول 8:ن
ول اللَّ يه أُسوةٌ حسنَةٌ ليمن َكا َن ي رجو اللَّه والْي وم اآل ي
قال اهلل تعاىل   :لََق ْد َكا َن لَ ُكم يِف رس ي
ْخَر َوذَ َكَر اللَّهَ َكثي ًريا  األحزاب . 21 :
َْ ُ َ َ َ ْ َ
َْ َ َ َ ْ
ْ َُ
-1كان الرسول صلى اهلل عليه و سلم مثال الزوج الصاحل واألب احلنون  ،هات اربع مظاهر تدل على ذالك مع االستشهاد 6..ن
-2قرر االسالم مبادءى حلماية الطفل قبل و بعد والدته  .أذكرها 2........................................ن

الجزء الثاني 7ن
إن القران الكرمي هو املصدر األول للتشريع و تأيت السنة ِف الدرجة الثانية بعده و لقد اهتم العلماء قدميا و حديثا بدراستهما و
استخراج األحكام الشرعية منهما
املطلوب
-1اذكر ثالث حكم على نزول القران مفرقا على مدى  23سنة1.5....................ن
-2قسم العلماء القران الكرمي على حسب نزوله إىل مكي و مدين ،اذكر ثالث مميزات للقران املكي و أخرى للقران املدين3.....ن
الس نّة هي ما ورد عن النب ي -صلى اهلل علي ه وآله وسلم من قول وفعل و تقرير وتنق س م حس ب ط ريق
 -3اكمل الفراغ ُ :
ة.....................وس نّ ة،.............................وهي ِف املن زلة الث انية بع د الق رآن الك رمي
وص ول ها إلي نا إىل ُس نّ
ُ
جم له و
وخ ادمة له جل اءت.........................ألح كام الق رآن الك ري م ،و ..............مل
...................بأح كام جديدة .2.5ن

الجزء الثالث 5:ن
عاقل  ،حيث أهنم بفتوحاهتم العظيمة
فضل العلماء املسلمني على احلضارة اإلنسانية ال يستطيع أن إنكاره أو جتاهله ٌ

اتصلوا باحلضارات املختلفة  ،فجمعوا هذه احلضارات وصهروها  ،وقدموا حضارة إسالمية تفوق اليت سبقتها بدرجات كيب
 أذكر حكم طلب العلم مع االستشهاد ؟1ن -أذكر اربعة علوم ساهم فيها علماء املسلمني ِف بناء احلضارة العاملية مع ذكر اسم عامل اسالمي لكل علم ذكرته 4ن

وقفكم اهلل

الصفحة 1/1

انتهى
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االجابة النموذجية لفرض االخير السنة االولى جذع مشتر ك اداب

سلم
التنقيط

اجلزء االول 8:ن
-1كان الرسول صلى اهلل عليه و سلم مثال الزوج الصاحل واألب احلنون  ،هات اربع مظاهر تدل على ذالك مع االستشهاد 6..ن
فسبقِن ,فَ َق َ ي ي
ي
ي
ي ي
يك
لح ُم َسابَقِن
ال َ :هذه بَتي َ
معهن 0.5 :ن ، :فَ َع ْن َعائ َشةَ رضي اهلل عنها قَالَ ْ
يب  فَ َسبَ ْقتُهُ فَلَبيثْ نَا َح ََّّت إيذَا َرَه َق يِن الّ ْ
أوال  -يداعب زوجاته وميزح ّ
تَ  :سابَ َقِن النّ ّ
 رواه أمحد 1
يي
ي
حَّت أكو َن أنا اليت أسأ َُم .
رضي اهلل عنها قالت  :ر ُ
أيت النيب  يَستُ ُرين بردائه ,وأنا ُ
أنظر َ
إىل احلَبَشة يَلعبون ِف املَ ََ ْسجد َ ,
ثانيا  -يرفه عن زوجاته0.5ن  ، :فَ َع ْن عائشةَ َ
احلديثة السن ,احلر ي
ي
يصة على اللَّ ْه يو رواه البخاري 1.ن
فاقدروا ق ْد َر اجلارية
ُ
ّّ
ي
ي
ي
ي
ي
ال
الر َج ُ
تَ :كا َن ََيْي ُ
ف نَ ْعلَهَُ ,ويَ ْع َم ُل َما يَ ْع َم ُل ِّ
ثالثا  -يُعني زوجاته 0.5:ن  ،فعن عائشة رضي اهلل عنها أهنا ُسئلت :ما كان رسول اهلل  يَ ْع َم ُل ِف بَْيته؟ قَالَ ْ
ط ثَ ْوبُهَُ ,وَيَْص ُ
يِف بُيُوهتيي ْم  رواه أمحد 1.ن
ي ي
يقول :كانت أمو ُال ب يِن الن ي ي
ي
ي
ي
يي
ت ُعمر بن اخلطّ ي
ف
اب ّ َ ْ ْ َ ُ 
ض يري ممّا أفاءَ اهلل على َر ُسول يه ممّا َملْ يُوج ْ
رً
ابعا  -ينفق على أهله 0.5 :نفعن َمالك ب ين ْأو يس ب ين ا ْحلَ َدثَان قالََ  :س ْع ُ َ َ َ
ي
ي
ي
ي
ي
ي
ي
ي
ت لرس ي
ٍ
ي
السالَ يح ُع ّد ًة ِف َس ي
بيل اهلل رواه الرتمذي
ول اهلل َ خالصاً ,وكا َن ُ
املُ ْسل ُمو َن َعلَْيه ِبَْي ٍل والَ يرَكاب ,وكانَ ْ َ ُ
الكر ياع و ّ
رسول اهلل  يَ ْعزُل نَ َف َقةَ ْأهله َسنَةً مث ََْي َع ُل ما بَق َي ِف َ
1ن.
ي
ي
ي
ي
رسول اللّه  كا َن يصلّي وهو حامل أُمامةَ بنت َزينب بنت ي
ي
العاص ب ين
رسول اللّه  وأليب
العب أبناءه وحينو عليهم 0.5 :ن ،فَ َع ْن أيب قَتاد َة
األنصاري أ ّن َ
ُ
ّ
َ َ
خامسا  -يُ ُ
ٌ
ً
ي
ي
ٍ
قام محلَها  رواه البخاري1ن
َربيعةَ ب ين عبد مشس ,فإذا َس َ
وضعها وإذا َ
جد َ
-2قرر االسالم مبادءى حلماية الطفل قبل و بعد والدته  .أذكرها
قبل الوالدة  :أوال – حسن اختيار كل من أبيه وأمه لبعضهما0.5.ن /ثانيا – رعاية األم احلامل و رعاية الطفل وهو جنني ِف بطن ِّأمه 0.5ن
للرعاية من الرضاعة واحلضانة والكفالة 0.5ن
بعد الوالدة  :أوال – حسن اختيار اَسه0.5ن /ثانيا – التفُّغ التَّام ِّ

8ن

اجلزء الثاين 7:ن
التدرج ِف
 -1ثالث حكم على نزول القران مفرقا على مدى  23سنة :تثبيت قلب النيب0.5.ن  /تيسري حفظه وفهمه 0.5ن :/مسايرة احلوادث و ُّ
التشريع/ :0.5
الرد على املشركني وجمادلتهم 0.5 ،ن وذكر بعض قصص األنبياء واألمم السابقة
 -2القرآن الكي ميتاز بدعوته للتوحيد وعبادة اهلل وحده 0.5ن  ،و ّ
0.5،ن كما تتميز آياته بقصر الفواصل مع قوة اللفظ وإَياز العبارة 0.5 .
ّأما القرآن املدين فيتميّز ببيان أحكام العبادات واملعامالت  ،ومسائل التشريع 0.5ن ،وخماطبة أهل الكتاب ودعوهتم إىل اإلسالم 0.5 ،نوالكشف
عن سلوك املنافقني وحتليل نفسياهتم 0.5 ،ن كما تتميز آياته بطول املقاطع 0.5 .ن
الس نّة هي ما ورد عن النب ي -صلى اهلل علي ه وآله وسلم من قول وفعل و تقرير وتنق س م حس ب ط ريق وص ول ها إلي نا إىل ُس نّ ة
 -3اكمل الفراغ ُ :
.وس نّ ة آحاد 0.5ن وهي ِف املن زلة الث انية بع د الق رآن الك رمي وخ ادمة له فجائت مؤكدة أو موافقة0.5ن ألح كام الق رآن
متواترة 0.5ن ُ
جم له ومشرعة أومستقلة بأح كام جديدة 0.5ن
الك ري م ،ومفصلة او شارحة0.5ن مل

7ن

اجلزء الثالث 5 :ن

5ن

ول اللّ يه   : طَلَ ي
يضةٌ َعلَى ُك ّل ُم ْسلي ٍم)..رواه الطرباين و ابن
ال َر ُس ُ
-1حكم طالب العلم  :واجب دليل حكمه  : :قَ َ
ب الْع ْل يم فَ ير َ
ُ
ماجه
 -2أذكر اربعة علوم ساهم فيها علماء املسلمني ِف بناء احلضارة العاملية مع ذكر اسم عامل اسالمي لكل علم ذكرته 4ن
أوال  -علم الرياضيات 0.5ن اخلوارزمي 0.5.ن
ثانيا  -علم الطب واجلراحة 0.5ن ابن البيطار أبو بكر الرازي ابن سيناء 0.5ن
ثالثا  -علم الفيزياء 0.5ن  :إبن اهليثم  ،ا اخلازين0.5ن
رابعا  -علم الفلك 0.5ن  :نصرالدين الطوسي 0.5ن
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