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 ميةيف الثالثي الثاين يف مادة العلوم اإلسال االول الفرض
    

 ن9.5اجلزء االول:  
ُتُم الصَّاَلَة َفاذُْكُروا اَّللََّ ِقَياًما وَ  "قال تعاىل :   الصَّاَلةَ  الصَّاَلَةِإنَّ  اَفأَِقيُمو  اْطَمأْنَنُتمْ  ِإَذافَ ُنوِبُكْم  جُ َعَلٰى قُ ُعوًدا وَ َفِإَذا َقَضي ْ

 سورة النساء من  )103) " مَّْوُقوتً  ِكَتابً   اْلُمْؤِمِنيَ  َعَلى َكاَنتْ 
 املطلوب:

 ن2كلمت االية عن عبادة ، مسها مث عرفها  لغة و اصطالحا ت -1
 ن4.5اد السشههلذه العبادة مكانة رفيعة و درجة عالية يف االسالم ، بي هذه املكانة مع ا 2
 ن3ية ثالث فوائد استخرج من اال-3

 ن10.5اجلزء الثاين :
 60التوبة  .........."الصدقات  قال تعاىل :" إمنا   

 ن3الشكل التام .أكمل اآلية مع  -أ

 ن4تكلمت االية  عن مستحقي الزكاة ، قم بتعريفهم تعريفا اصطالحيا لكل واحد منهم  -ب

 ن1.5هات ثالثة اسرار لعبادة الزكاة   - ج

 :حدد مقدار ما يزكى من مايلي  -د 

 ذهب خالص 970-

 غنم 350بقرة و 60من االبل و 40تجر ميلك -
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 جابة النموذجية للفرض االول يف الثالثي الثاين اال
 األقسام : جذع مشرتك سنة اوىل  

سلم 
 التنقيط

 ن9.5اجلزء االول:
 ن0.5 تكلمت االية عن عبادة ، هي: الصالة -1
 ن0.5 : الدعاءمث عرفها  لغة 
 نن1هي عبادة تتضمن أقواال ابللسان وأفعاال ابلبدن مفتتحة ابلتكبري خمتتمة ابلتسليم. و اصطالحا 

رأس األمِر اإلسالم وعُموده الصَّالة،و ذروة سنامه  ، كما جاء يف احلديث :  ن0.5. هي َعموُد الدين الذي ال يقوم إال به مكانتها:– 2
 أخرجه الرتمذي . ن  1اجلهاد 

، َوِلعظمتها عند هللا َتوىَل إجياهبا ليلة اإلسراء يف السماوات العال ِبُخاطَبِة َرُسوله 0.5وهي أول ما أوجبه هللا تعاىل من العبادات بعد الشهادتني 
 ن1صلى هللا عليه وسلم  من غري وساطة جربيل 
إن أول ما حياسب به العبد يوم القيامة من  سول هللا  يقول : قال مسعت ر فعن أيب هريرة  0.5وهي أول ما حياسب عليه العبد يوم القيامة ،

 1نرواه ابن ماجه واحلاكم . عمله صالته ، فإن صلحت فقد أفلح وجنح ، وإن فسدت فقد خاب وخسر .. 
 ن1 ذكراليف ترغيب هللا -: استخرج من االية ثالث فوائد-3

 ن1كيفية أداء الذكر و الصالة تيسري هللا للعبد  -                                       
 ن1 وجوب أداء الصلوات يف اوقاهتا-                                       

 ن9.5

 ن10.5اجلزء الثاين :
َا الصََّدقَاُت لِْلُفَقَراِء َواْلَمَساِكنِي َواْلَعاِمِلنَي َعَلي َْها َواْلُمَؤلََّفِة قُ ُلوهُبُْم َويف الر َِقاِب وَ   كتابة األية مع الشكل اجليد :  -1    اْلَغارِِمنَي ِإَّنَّ

ُ َعِليٌم َحِكيٌم     . 40التوبة :  َويف َسِبيِل اَّللَِّ َواِْبِن السَِّبيِل َفرِيَضًة ِمَن اَّللَِّ َواَّللَّ

 
 ن3

 
وهم العبيد فيحررون  الرقابهو الذي ال ميلك قوت عامه  /الفقري:  : هو الذي ال ميلك قوت يومه / املسكني: ب مستحقي الزكاة مع الشرح–2

الغريب الذي ال يعرف أحدا يف البلدة  ابن السبيلهم الذين جيمعون الزكاة  / العاملون عليها: /: وهم الذين عليهم ديون لغارمني أبموال الزكاة.ا
 جديدو العهد ابإلسالم يعطون املال لرتغيبهم فيه . /املؤلفة قلوهبم : اإلنفاق على اجليش وشراء األسلحة وآالت احلرب يف سبيل هللا :./ 

 
 ن4

 
 

على بقاءه وزايدته /مساعدة الفقراء واحملتاجني حىت تطهري نفس املزكي من البخل والشح ./حتصني املال واحلفاظ  ثالثة اسرار لعبادة الزكاة:-ج  
 يعيشوا حياة كرمية/ .التقليل مكن تضخم األموال بني األغنياء/إقامة املصاحل العامة اليت تقوم عليها حياة اجملتمع .

 حترك املال وتداوله بني األيدي مما ينشط اقتصاد اجملتمع .

 ن1.5

 مقدار ما يزكى من مايلي:  -د 
   24.25=2.5/100ب *ذه970-
 ابل 8من االبل خيرج 40اتجر ميلك -
   2بقرة خيرج : بقرتني60و  

 أغنام 8غنم  خيرج  350و 
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