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  تقر3+1اف3

  في مادة العلوم اإلسالمية  األولفي الثالثي   الفرض االول  

  ن15اجلزء االول :
َهْوَن َعِن اْلُمْنَكِر َويُ  قال تعاىل " ِقيُموَن الصََّالَة َواْلُمْؤِمُنوَن َواْلُمْؤِمَناُت بـَْعُضُهْم أَْولَِياُء بـَْعٍض  يَْأُمُروَن بِاْلَمْعُروِف َويـَنـْ

  من سورة التوبة 71﴾االية ٧١يٌز َحِكيٌم ﴿َويـُْؤتُوَن الزََّكاَة َويُِطيُعوَن اللََّه َوَرُسوَلُه  أُولَِٰئَك َسيَـْرَمحُُهُم اللَُّه ِإنَّ اللََّه َعزِ 
  لمطلوبا

  
  ن3تضمنت االية وسيلة من وسائل القرآن يف تثبيت العقيدة االسالمية ،اذكرها مث اشرحها مبينا اثرها على الفرد...............-1
  ن3ى الفرد................اشارت االية اىل صفة من صفات حتقيق الصحة النفسية وضح ذالك من خالل االية مبينا اثرها عل-2
  ن3وردت يف االية جمموعة من القيم. اذكرها مث صنفها ................................................................ -3
ا االسالم : الشفاعة يف احلدود-4   من االفات االجتماعية اليت حار
  ن1................................................................عرفها تعريفا اصطالحيا...........................-أ

  ن3اذكر حكمها مث بني اثارها السلبية ..............................................................................-ب
  ن2.......................................استخرج حكمني و فائدتني من االية .......................................-5

  ن5اجلزء الثاين :
  من مظاهر الصحة اجلسمية يف القرآن  االعفاء من الفروض -

  او السنة قرآنمثل هلذا املظهر باربعة امثلة مث استشهد بدليل من ال
  للوقف أثار عديدة على الفرد و اجملتمع ، عددها ؟-

 
 

  
  
  
  
  
 

  انتهى      1/1الصفحة      كم اهللافقو 
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سلم 
 التنقيط 

 2اف3تقر/3االجابة النموذجية للفرض االول في الثالثي االول في مادة العلوم االسالمية 

 ن3  باجلزاء مقرونة احلسنة املؤمنني وأخالقهم صفات من القرآن يف  ما وردُ  خالل منن 0.5رسم الصورة احملببة للمؤمنني هي : وسيلة ال -1
م يف م نقتدي لكي وهذا ن،1واآلخرةالدنيا  يف احلسن   ن1الدنيا واآلخرة خريي من نالوه ما فننال (.وأخالقهم، إميٌا

 ن0.5تصحيح سلوك املؤمن واالقبال على القيام باالعمال الصاجلة    االثر: 

 ن3 ن كالصالة 0.5ن  و القيام بالعبادات 0.5ن :و ذالك من خالل دعوة اهللا  اىل طاعته و رسوله 0.5باهللا قوة الصلة-أ-الصفة النفسية: -2
  ن0.5و الزكاة 

  ن0.5 وحيقق األمن والطمأنينة ن 0.5فهذا يذهب القلق واخلوف واالضطراب:  اثرها 
كا الشورى االمر باملعروف  و النهي عن املنكر .50و ذلك من خالل دعوة اهللا اىل االتصاف بالفضائل ن:0.5التزكية و االخالق -ب 

ا املؤمن احبه اهللا و من مث حيبه الناس 0.5   ن1نو غريهافان اتصف 
  ن                                        0.5السعادة و العيش مطمئنا األثر:

 ن3 3-   
  التصنيف   القيمة 
  .ن0.5فردية   ن0.5الرمحة  
  ن0.5سياسية   ن0.5الطاعة 

    ن0.5اجتماعية   ن0.5التكافل االجتماعي 
  4    ن1 تطبيقه عدم و اهللا حدود من حد ختفيف أو تعطيل أو إلسقاط احلاكم لدي التوسط هي أ تعريف الشفاعة :-4

  ن0.5: حرام  حكمها
يشجع على انتشار /0.5.استقرار اجملتمعاتإهدار العدالة اليت هي من أهم مبادئ ن/0.5تعاىل. اهللاتعطيل تنفيذ حدود  اثارها السلبية :

 ن0.5فساد اجملتمع وهالكه.ن/0.5.تكريس الطبقية بني الناسن/0.5.وضياع حقوق ومصاحل الناس، اجلرمية
  

 ن2   ن0.5ن/وجوب الشورى بني املسلمني /وحوب االمر باملعروف و النهي عن املنكر 0.5وجوب طاعة اللعو رسوله حكمني من األية :-5
 ن0.5ن/دعوة اهللا عباده اىل  االتصاف باخلالف الفاضلة 0.5:االمر بالعروف و النهي عن املنكر واجب اخالقي عند املسلم فائدتين 

  
 ن5   اجلزء الثاين :

  ن3اربعة امثلة  من مظهر االعفاء من الفروض:-أ
الصالة جالسا /0.5اجلمع و القصر بني الصلوات يف السفر /ن 0.5و املسافر ن/االفطار للمريض0.5التييم للمريض و العجر عن اجياد املاء
  ن0.5او على جنب للعاجر للواقف للصالة 

 ن1 178:قال تعاىل :"ومن كان مريضا او على سفر فعدة من ايام اخر " البقرة هدالشا
 أفراد يف الرمحة غرس- ن/0.5.املستمر والثواب األجر على احلصول- ن/0.5.اجملتمع تكاتف و ترابط على العمل ن2 اثار الوقف :-ب

  ن0.5األنانية حماربة و اإليثار على النفس تربية -ن/0.5.اجملتمع
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