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 :السؤال األول

 ؟عرف الحكم الوضعي، ثم اشرح أنواعه  -

  

  :السؤال الثاني

  ؟)مع الشرح(ما هي أقسام مقاصد الشريعة اإلسالمية  -

  :الثالثالسؤال 

 :عرف الصلوات اآلتية مبينا كيفية وأوقات أدائها -

   .ثم صالة اإلستخارة مع الدعاء الوارد فيها–صالة الخوف –صالة اإلستسقاء –صالة الجماعة  -

  

  

  

  بالتوفيق

  

 2018 ماي        )2AS(    )   مجيع الشعب  (�نويالثانية :املس�توى

  العلوم إالسالم-ةيف مادة  الثالث اخ)بار الفصل  00سا2: املدة 

1/1ا�����   
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�	
  ا�
و�� ا��وذ

 ا��ؤال ا�ول: 

او�رط� او �����ھو �� ����� و�� ا���ء ���� ��ر : ��ر�ف ا���م ا�و���*   

���م ا�" ���! ا ��م: ا ����*�:  

1 ـ ا���ب:  ھو �� %�$� ا���رع ���� ���م �ر(� ��+�! �دل ($�� �و%د �و%وده و���دم ��د�� ����&ر %�$� # 

وا���رق وا���ر ! �3 ط�وا " ���� ��4�! ا�&طر �3 ر���ن ورؤ�! ا�1+ل ���� �0وم ر���ن و���  و�� ����"
3%�ل ا��ر ! ���� ��ط� ا��د.." %زاء ��� ����ا�د���1   

2- ا��رط: ھو �� %�$� ا���رع ���+ �9ر �ر(� و�رط� ����1$زم �ن (د�� ا��دم و9 ���$زم �ن و%وده 

 ��ا�و%ود �>ل ا�و�وء %�$� # �رط� �3 0�! ا�0+ة 9 �0; ا9 �� و د �و%د ا�و�وء و9 �و%د ا�0+ة و�
3%�ل ا���9ط�(! �رط� �3 و%وب ا��?" ا���س �? ا���ت �ن ا��ط�ع ا��� ���+و= ($" "  و�� ����"  

 ��3 ـ ا�����: ھو �� ر�ب ا���رع ($" و%وده (دم و%ود ا���م ��ن �$ك ��0ب ا�ز��ة و��ن ($�� د�ن ��3د�ن ��

3%�ل ا���ل ����� ��0��� �ن ا���راث" ��9راث ����ل " -ص -�ن ا�راج ا�ز��ة و���  و��  

4 ـ ا�0�! وا��ط+ن: اوھ�� و0ف 9(��ل ا���$ف �3ذا و �ت ���! ���و�3! ��روط�1 ��م �0���1 واذا ا�ل 

��روط�1 ��م ��ط+��1 و���" ا�0�! ھ� �ر�ب ا�>�ر ا��ر(�! وا��ط+ن ھو (دم �ر�ب ھذه ا�>�ر ���0+ة 
�دم ا����ل ار��ن ا���د��Fر و�وء ��ط$! 9��دام �رط�1 او ���د زواج دون و�� ا��راة 13و ��طل �  

ا�ر�0! ھ� �� �ر(� # ا��>��ء �ن ��م (�م ��0د ا���&�ف ($" ا���س ��0ر ا�0+ة : ا�ر�0! وا��ز��! -5

وا���! ا�&طر �3 ر���ن �$���3ر وا��ز��! ھ� �� �ر(� # ا��داء �$��س و���ل %��� ا���م ا���$&�ن ���0+ة 
 وا�0وم وا�ز��ة وا��? وا�و�وء 

���د ا��ر�	�* :  ال ا�����ا��ؤ  ا���م ا�

 1 ـ ا����0د ا��رور�!: وھ� ���! ا�د�ن ا��&س ا���ل ا��رض ا���ل. و د ��3ظ ($��1 �ن %��ب ا�و%ود وا��دم

.�رع �9%�ده ا���9ن وا����دات و�رع �$���3ظ! ($�� ا����ل و�1" (ن ا��دع: ا�د�ن*   

.ا���0ص�رع �9%�دھ� ا�زواج و�رع ��&ظ�1 : ا��&س*   

.�رع �9%�ده ا��$م وا��&�ر و ��&ظ� ��ر�م ا���ر: ا���ل*   

. �رع �9%�ده ا�زواج و�رع ��&ظ� �د ا�ز�� وا��ذف": ا���ل" ا��رض*   

�رع �9%�ده ا���� وا��%�رة و�رع ��&ظ� ��ر�م ا��ر ! وا�Fش: ا���ل*   

 2 ـ ا����0د ا���%�!: �رع �$��&�ف ($" ا���س (دة ا�ور

ر�ص �$�ر�ض وا����3ر ا�&طر �3 ر���ن وا%�ز ا����م ��ن (%ز (ن ا�����ل ا���ء: ا����دات*  

ر�ص �3 ا�واع ا���وع ����$م وا0��9��ع : ا�����+ت*  
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%�ل ا�د�! ($" ا��� $! ودرأ ا��دود ������1ت: ا���و��ت*  

 :!�� 3- ا����0د ا�����

�رع ا�ط�1رة و��ر ا��ورة وا�0+ة �3 %��(!: ا����دات*  

�رم ا�9راف وا�����ر وا���� ($" ا���� وا��ط�! ($" ا��ط�!: ا�����+ت*  

  "ا��� ا�� ر��! �1داة" - ص -�رم  �ل ا�رھ��ن وا����ء وا����0ن و ط� ا��%ر�3 ا��رب  �ل: ا���و��ت*

     :ا��ؤال ا����ث

 1 ـ 0+ة ا�%��(!: 

�! �ؤ�دة ($" ا�&رد وا%�! �&���K ($" ا�%���: ����1�.  

"0+ة ا�%��(! �&�ل 0+ة ا�&ذ ���� و(�ر�ن در%!" -ص - �ل: �1$�3  

ا%���ع ا���$��ن و���ر13م : �����1  

.ا ل 0+ة ا�%��(! ا>��ن و���ذ ا%رھ� �ن ادرك ر��!  

 2 ـ 0+ة ا�����9ء: اي ط$ب �زول ا��طر

"ا���""��! �ؤ�دة وو ��1 �و ت 0+ة ا���د : ����1  

��و�! واF��9&�ر وا���ل ا���0;ا(+م ا���س ،ا: �� ����ب  ��1$  

ر����ن �0$���1 ا��9م %1را >م ��طب �3 ا���س و��>ر �ن اF��9&�ر >م �����ل ا���$! و��$ب ����� و�د(و : ��&���1
.�� ا��ؤ���ن  

 3 ـ 0+ة ا��وف: و��ون �3 ���! ا��وف �ن ا9(داء

و�" �0ف ا�0+ة و�%$س و��م ا��%�و(! �1�+0 ����م ا���$�ون ا�"  ���ن �0$� ا��9م ����%�و(! ا9: ��&���1
 و��0رف >م ���� ا��%�و(! ا�>���! 0�3$� �� ا��9م �� ���" و�%$س ا��9م ��" ���وا 0+�1م >م ��$م ��1م 

"�3ذا �&�م 3ر%�9 او ر�����" �3ذا زاد ا��وف 0$وا 3رادى ($" اي ��ل  �ل ����"  

 4- 0+ة ا����9رة: �����! �ط$ب ا��ون �3 ا����9ر �ن # 

 .ر����ن ��ون ��دھ� ا�د(�ء ا���>ور و�&�ل ��دھ� �� ���رح �� 0دره: ��&���1


