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الفرض االول في الثالثي الثالث في مادة العلوم االسالمية

الجزء األول9.5.. :ن
ِ
ِ
ِِ
ِ
ني
الص ََل َة إِ َّن َّ
يموا َّ
ضْيتُ ُم َّ
قال تعاىل  ":فَِإ َذا قَ َ
الص ََل َة َكانَ ْ
الص ََل َة فَاذْ ُك ُروا اللَّهَ قيَ ًاما َوقُعُ ً
ت َعلَى الْ ُم ْؤمن َ
ودا َو َعلَ ٰى ُجنُوبِ ُك ْم فَإ َذا اطْ َمأْنَنتُ ْم فَأَق ُ
كِتَابًا َّم ْوقُوتًا "  103االية من سورة النساء
املطلوب :
-1عرف ما حتته خط تعربفا لغويا و اصطَلحيا 1.5.........................................................................ن
 -2حتدثت االية عن عبادة الصَلة  ،أ-وضح منزلتها مع االستشهاد 3.5....................................................ن
ب-اذكر حكم تاركها بالتفصيل مع االستشهاد2.5........................................ن
-3استخرج ثَلث فوئد من األية3..........................................................................................ن

الجزء الثاني 4:ن

لعبادة الصوم أداب و اسرار ،أذكر اربع آداب و اربع اسرار للصوم

الجزء الثالث 6.5:ن

أجب بصحيح أو خطا مع تصحيح اخلطأ ان وجد3.5.......................................................................ن
 تصرف الزكاة اىل ست اشخاص يطلق عليهم "مستحقي الزكاة". ال زكاة يف حلي املرأة املستعمل للزينة رجل وجد  85غ من الذهب مدفونا يف االرض فاخرج زكاته %2.5 االبل و الغنم هي اصناف االنعام اليت تكون فيها الزكاةب-اليك هذه املسائل يف الزكاة  ،حدد املقدار املزكى فيما يلي
رجل عنده من املال 50.000.00دج و حال عليه احلول 1................................................................نرجل قَ َّوَم سلعة حمله فوجدها بعد ان اسقط ديونه 20.000.00دج1........................................................ن -رجل جنت ارضه حمصوال زراعيا قدر ب9874كلغ من القمح و قد سقيت مباء املطر 1......................................ن

اهلل ولي التوفيق

الصفحة 1/1

انتهى
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االجابة النمودجية للفرض االخير في الثالثي الثالث
الجزء األول9.5.. :ن

سلم
التنقيط
9.5ن

-1الصالة لغة  :الدعاء 0.5ن
اصطالحا  :هي عبادة تتضمن أقوال باللسان وأفعاال بالبدن مفتتحة بالتكبري وخمتتمة بالتسليم 1ن

الصَلة   ...أخرجه الرتمذي 1 .ن
وعموده َّ
-2منزلتها- :هي َع ُ
مود الدين الذي ال يقوم إال به 0.5ن  ،كما جاء يف احلديث   :رأس األم ِر اإلسَلم ُ

-وهي أول ما أوجبه اهلل تعاىل من العبادات بعد الشهادتني 0.5ن /وهي أول ما حياسب عليه العبد يوم القيامة 0.5ن  ،فعن أيب هريرة قال مسعت رسول اهلل  يقول

  :إن أول ما حياسب به العبد يوم القيامة من عمله صَلته  ،فإن صلحت فقد أفلح وجنح  ،وإن فسدت فقد خاب وخسر 1  ..ن رواه ابن ماجه واحلاكم .

-3حكمها بالتفصيل مع االسشهاد :

احلكم االول :من جحد وجوب الصَلة فهو كافر وحيشر يوم القيامة يف جهنم مع الكافرين0.5 .ن
احلكم الثاين  ، :كان تاركها مستحقا لغضب اهلل  ،وكان يوم القيامة مع قارون وهامان واملشركني 0.5ن  ،حلديث عبد اهلل بن عمر و بن العاص  عن النيب صلى اهلل
ِ
عليها َملْ ت ُك ْن له نوراً وال جنا ًة وال برهاناًَوالَ
عليها كانَ ْ
وم ْن مل حياف ْظ َ
من النا ِر َ
عليه و سلم أنه ذكر الصَلة يوما فقال َ  :م ْن حافَ َظ َ
القيامةَ ,
يوم َ
ت لهُ نوراً وبرهاناً وجنا ًة َ
القيامة مع قارو َن وفرعو َن وهاما َن وأيب ب ِن خلف1.5 ن رواه أمحد عن ِ
ِ
عبد اللّ ِه ب ِن عمرو .
يوم
َجنَا ًة  ,وكا َن َ
َْ
ّ
 -4الفوائد /تيسري اهلل لعباده اداء الصَلة 1ن/وجوب االطمئنان يف الصَلة1ن-/وجوب اقامة الصَلة يف وقتها 1ن
الجزء الثاني 4:ن

4ن

أداب الصوم :تعجيل الفطور عند التأكد من الغروب الكامل للشمس 0.5ن ./تأخري السحور 0.5ن./غض البصر وعدم النضر إىل احملرمات 0.5ن ./ترك الرفث
والسب الشتم والفحش من القول0.5 .ن
اسرار الصوم - :الصيام سر بني العبد وربه ال يستطيع إنسان إدراك ذلك 0.5ن /تربية النفس وتعويدها على الصرب والتحمل0.5 .ن
مراقبة اإلنسان لنفسه والرغبة يف اآلخرة برتك ملذات الدنيا0.5 .ن /للصيام فوائد صحية إذ يزيل كل الرواسب والزائد املرتاكمة يف اجلسم طيلة أحد عشر شهرا0.5 .ن
الجزء الثالث 6.5:ن

6.5ن

أجب بصحيح أو خطا مع تصحيح الخطأ ان وجد3.5...ن

تصرف الزكاة اىل ست اشخاص يطلق عليهم "مستحقي الزكاة"-.خطا 0.5ن تصرف الزكاة اىل مثانية اشخاص يطلق عليهم "مستحقي الزكاة"0.5 .نالزكاة يف حلي املرأة املستعمل للزينة صحيح 0.5نرجل وجد  85غ من الذهب مدفونا يف االرض فاخرج زكاته  %2.5خطأ 0.5ن  -رجل وجد  85غ من الذهب مدفونا يف االرض فاخرج زكاته اخلمس0.5 .ن-االبل و الغنم هي اصناف االنعام اليت تكون فيها الزكاة خطأ0.5 -ن االبل و الغنم و البقر هي اصناف االنعام اليت تكون فيها الزكاة0.5 .ن

ب-اليك هذه المسائل في الزكاة  ،حدد المقدار المزكى فيما يلي
رجل عنده من املال 50.000.00دج و حال عليه احلول خيرج  1.250.000:دج  1نرجل قَ َّوَم سلعة حمله فوجدها بعد ان اسقط ديونه 20.000.00دج ال زكاة عليه النه مل بلغ النصاب 45.000.000دج 1ن -رجل جنت ارضه حمصوال زراعيا قدر ب9874كلغ من القمح و قد سقيت مباء املطرخيرج  987.4كلغ 1ن

1as.ency-education.com

