
 

 االشي:                    الدوام الصباحي  المتحان الفصلي األولا                                                                                                     

 ، املدٚ: شاع200ٛالدرجٛ:            املادة : ديانــــــــــة                                                                                                                                                                                      

 التارٖذ:              (                     7102 – 7102)العلني الثالث الثانوي                                                                                                                    

 { اختلفٌا فيو ً ىدٍ ً زمحة لمٌم يؤهنٌىًها أًزلنا عليك الكتاب إال لتبيّي هلن الرُ  }قال اهلل تعاىل:

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  درجة( 03)                                                                                                               :)التالوة( السؤال األول

       (.مهفصل   مد     -    اخفاء)    :وع التعمٗن وَ اآلٖٛ الصابقٛاألحلاً التالٗٛ اشتدرج  (1

 وَ اآلٖٛ اللرٖي الصابقٛ.التٕجْٗ اإلهل٘ اشتٍتج ( 2

                                                                                                                                                                                                                                                                                                   (درجة 03)                                                                                                        : )االستحفاظ( السؤال الثاني

                                                         .  { الكافسيي ....................  ال يكلف اهلل } :تعاىلقٕلْ  أمتي وَ( 1

 . {ً ليتك اهلل زبو }وا احللىٛ وَ مجع ٔصف الربٕبٗٛ وع ٔصف األلِٕٗٛ يف قٕلْ تعاىل: ( 2

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     (درجة 03)                                                                                                              : )احلديث( السؤال الثالث

  وع ذكر الرأٙ.«   الهار................. إمنا أنا   » قٕلْ  أكىن( 1

 وا ِ٘ ٔاجبات القاض٘؟( 2

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     درجة( 03)                                                                                                               :)البحوث( السؤال الرابع

 وا ِٕ الطالق الباَٟ بٌٍٕٗٛ صغرٝ، ٔ وا ِ٘ أظلالْ؟  (1

 ( أو )خطأ( لكل مما يلي: أجب بعبارة )صح ( 2

 (      )                                           .اللفاٞٚ ظرط وَ ظرٔط صخٛ عقد السٔاج .أ 

 (      .    )حترً زٔجٛ الفرع عمٜ األصن ٔ زٔجٛ األصن عمٜ الفرع مبجرد العقد عمّٗا .ب 

 :أكمل العبارات التالية مبيِّهًا احلكم الشرعي فيها( 3

 السٔاج وٍدٔبًا لمىصمي إذا ............................................................. . ٖلُٕ*      

 جيب دفع ٌصف املّر لمىرأٚ إذا  ............................................................. .*      

 عدد أربع حاالت جيٕز فّٗا لمىرأٚ طمب الطالق.  (4

 ئلة**انتهت األس**
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 االشي:                       ظهرلدوام ال  المتحان الفصلي األولا                                                                                                        

 ، املدٚ: شاع200ٛالدرجٛ:            املادة : ديانــــــــــة                                                                                                                                                                                  

 التارٖذ:              (                 7102 – 7102)العلني الثالث الثانوي                                                                                                                    

                         { ًىأزجت وعوة فوي اللَّو ثن إذا هسكن الضس فئليي ًًها بكن ه ًلو ها يف السواًات ًاألزض ًلو الديي ًاصبا أفغري اللَّو تتمٌى  }قال اهلل تعاىل:

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  درجة(  03)                                                                                                                    :)التالوة( السؤال األول
 (. َتِجَأُروَى    -     واصبًا)    اظرح وعاٌ٘ اللمىتني:( 1

       (.متماثل  إدغام    -      مد طبيعي    -    اخفاء)    :اشتدرج وَ اآلٖٛ الصابقٛ( 2
 ؟ٌٕعّا ٔوا، «فإليه  جتأروى  »يف قٕلْ تعاىل: عمن ٔجٕد القمقمٛ ( 3

 .{ها عندكن ينفر ًها عند اهلل باق  } :وا التٕجْٗ اإلهل٘ يف قٕلْ شبخاٌْ( 4

                                                                                                                                                                                                                                                                                                   درجة(  03)                                                                                                        : )االستحفاظ( السؤال الثاني
                                                         .  { فاًصسًا علَ المٌم الكافسيي ....................ال يكلف اهلل ًفسا إىل ًسعيا   } قٕلْ تعاىل: أمتي وَ( 1

 .{ًَال تَسْأَهٌُا أَىْ تَكْتُبٌُهُ صَغِريًا أًَْ كَبِريًا إِلََ أَجَلِوِ ذَلِكُنْ أَلْسَطُ عِنْدَ اللَّوِ  } ر قٕلْ تعاىل:فّص( 2
 ؟ٖم٘ ٔجٕب اإلمياُ بالرشن مجٗعا دُٔ تفرٖق  عمن وا (3

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     درجة(  03)                                                                                                              : )احلديث( السؤال الثالث
  وع ذكر الرأٙ.«   املؤمو القوي................. الشيطاى  » قٕلْ أكىن ( 1

 ٔاألرجن ؟باألٖدٙ  ٔضح وعٍٜ البّتاُ .ٔمل خصْ الٍيب ( 2

 عمن وا ٖم٘ :( 3

 0حرً اإلشالً قتن الٍفض للَ أكد عمٜ حترٖي قتن األٔالد يف أٔه بٗعٛ .أ 

 0اظرتاك املؤوَ الضعٗف وع املؤوَ القٕٙ يف اخلريٖٛ  .ب 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     درجة(   03)                                                                                                             :)البحوث( السؤال الرابع
 .العبادٚ باملعٍٜ العاً -ب،   الٍفقٛ ٔوا حلىّا-عّرف ما يلي :  أ  (1
 : الفراغات التالية امأل( 2

 ............................................... ٔ....................................السٔجني يف ..... اللفاٞٚ ِ٘ التصأٙ بني حاه .أ 

 ............................................... ٔلٗصت ظرط ....................................ِٔ٘ ظرط .....

 .........................................-2  ٔأ........ ............................-1: احللي التلمٗف٘ لمسٔاج إوا أُ ٖلُٕ .ب 

  :( أمام العبارة اخلاطئة لكل مما يلي( أمام العبارة الصحيحة و إشارة )ضع إشارة )  (0
 (      )                                           حترً زٔجٛ األصن مبجرد العقد. .ج 

 (      ).                                      يف الٍصب فرع السٔجٛ وَ احملروات .د 

 (      )                      .أٔه وَ قاط حمٗط األرض ِٕ أمحد بَ ظاكر .ٓ 

 (      )                                      .اخلطبٛ عقد ٖرتتب عمْٗ آثار كجريٚ .ٔ 

انتهت األسئلة****
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