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 عثماني ابراهيم 

 الفرض االول في الثالثي الثالث في مادة العلوم االسالمية  
آَمُنوا ََل تَ ْقرَبُوا الصَََّلَة َوأَنُتْم ُسَكاَرٰى َحَّتَّٰ تَ ْعَلُموا َما تَ ُقوُلوَن َوََل ُجنًُبا ِإَلَّ َعاِبرِي  يَا أَي َُّها الَِّذينَ "  ق ال تعالى :

َساَء فَ َلْم أَْو ََلَمْسُتُم النِّ  اْلَغاِئطِ  مِّنَ  مِّنُكم َأَحد   َجاءَ  َأوْ  َسَفرٍ  َعَلىٰ  أَوْ  مَّْرَضىٰ  ُكنُتم َوِإنَسِبيٍل َحَّتَّٰ تَ ْغَتِسُلوا  
 " َغُفورًا َعُفوًّا َكانَ  اللَّهَ  ِإنَّ َتَُِدوا َماًء فَ تَ َيمَُّموا َصِعيًدا طَيًِّبا فَاْمَسُحوا ِبُوُجوِهُكْم َوأَْيِديُكْم  

 املطلوب :
 ن 8.5...........األية.... اشتملت اآلية الك رمية على بعض أق سام احلكم الوضع ي.اس تخرجها مث اشرحها وفق األية مث تبيان  حمل احلكم من-1
 ن8.5....................اشارت  األية الكرمية اىل املقاصد اَلسَلمية ، استخرجها مث اشرحها وفق اَلية مع تبيان حمل الشاهد من اَلية....-2
 ن3...............................................................................................استخرج ثَلث فوائد من األية -3
 
 

 مَلحظة مهمة 
 يفضل ان تكون اَلجابة يف جدول على الشكل اَليت 

 اجلدول األول:
 األيةمن  الشاهد  شرحه وفق اآلية احلكم الوضعي 

 اجلدول الثاين
 الشاهد  من األية شرحه وفق اآلية املقصد اَلسَلمي  

 
 

 اهلل ولي   1/1الصفحة    انتهى
 التوفيق

 



 

سلم 
 التنقيط

 اَلجابة النموذجية للفرض األخري ملادة العلوم اَلسَلمية أقسام السنة الثانية 

ن8.5  مع تبيان الشاهد استخراج الحكم الوضعي مع شرحه وفق اآلية -1 
 شرحه وفق األية شاهده  احلكم الوضعي 

 املانع-1
 ن0.5

ََلَة َوأَنُتْم يَا أَي َُّها الَِّذيَن آَمُنوا ََل تَ ْقرَبُوا الصَّ "-1
 ن1"ُسَكاَرٰى َحَّتَّٰ تَ ْعَلُموا َما تَ ُقوُلونَ 

َوََل ُجنًُبا ِإَلَّ َعابِرِي َسِبيٍل َحَّتَّٰ  "-2
 ن1"تَ ْغَتِسُلوان1
أَْو ََلَمْسُتُم  اْلَغاِئطِ  مِّنَ  مِّنُكم َأَحد   َجاءَ  أَوْ  -3

 ن1النَِّساءَ 

عبادة الصَلة   اَلسَلم السكر مانع من موانع حدوثاعترب-
 ن1
 ن1وجود اجلنابة مانع من موانع حدوث الصَلة   -
 ن1خروج غائط او ملس النساء مانع من موانع اداء الصَلة  -

البطَلن -2
 ن0.5

يَا أَي َُّها الَِّذيَن آَمُنوا ََل تَ ْقرَبُوا الصَََّلَة َوأَنُتْم "-1
 ن1"ُسَكاَرٰى َحَّتَّٰ تَ ْعَلُموا َما تَ ُقوُلونَ 

ََل ُجنًُبا ِإَلَّ َعابِرِي َسِبيٍل َحَّتَّٰ وَ  "-2
 ن1"تَ ْغَتِسُلوا

أَْو ََلَمْسُتُم  اْلَغاِئطِ  مِّنَ  مِّنُكم َأَحد   َجاءَ  "او-3أ
 ن1"النَِّساءَ 

 ن1من صلى هو سكران فصَلته باطلة -1
 ن1من صلى  على جنابة فصَلته باطلة -2
ه لنساء فوضوءهو صَلت من خرج غائط يف صَلته او ملنس -3

 ن1باطلة 

 ن0.5الرخصة 
 

 َجاءَ  أَوْ  َسَفرٍ  َعَلىٰ  أَوْ  مَّْرَضىٰ  ُكنُتم َوِإن "-1
أَْو ََلَمْسُتُم النَِّساَء فَ َلْم  اْلَغاِئطِ  مِّنَ  مِّنُكم َأَحد  

َتَُِدوا َماًء فَ تَ َيمَُّموا َصِعيًدا طَيًِّبا فَاْمَسُحوا 
 ن1 "ِبُوُجوِهُكْم َوأَْيِديُكْم  

 ن1ن  جيد املاء او كان مريضا بالتيمم  رخص اَلسَلم مل

 مالحظة : يكتفي التلميذ بمثال واحد فقط في جكم واضعي 
ن8.5  استخراج  المقصد االسالمي مع شرحه  وفق اآلية مع تبيان شاهده من اآلية-2 

 شرحه وفق اآلية  الشاهد من اآلية   املقصد
 مقصد ضروري

 ن0.5
يَا أَي َُّها الَِّذيَن آَمُنوا ََل تَ ْقَربُوا الصَََّلَة " -1

 ن1"ُموا َما تَ ُقولُونَ َوأَنُتْم ُسَكاَرٰى َحَّتَّٰ تَ ْعلَ 
حرم اهلل شرب اخلمر يف قرب الصَلة ز ذالك حفاظا على العقل 

 ن1حَّت يعلم املصلي ما يقول يف مناجاته يف ربه 
 مقصد حاجي

 ن0.5
فَ َلْم َتَُِدوا َماًء فَ تَ َيمَُّموا َصِعيًدا  "-2

 اللَّهَ  ِإنَّ طَيًِّباَ اْمَسُحوا ِبُوُجوِهُكْم َوأَْيِديُكْم  
 ن1" َغُفورًا اَعُفوًّ  َكانَ 

 ن1 مل جيد املاء التيممرخص اَلسَلم للمريض و للذي جيد  -2

مقصد حتسيين 
 ن0.5

اهتمام اَلسَلم بنظافة املسلم فشرع اَلغتسال و الوضوء  -3 ن1"َّتَّٰ تَ ْغَتِسُلواح
  ن1لَلحرتاز من النجاسات كاجلنابةو الغائط 

ن3  الفوائد  -3 
 تحريم شرب الخمر وقت الصالة حفاظا على هيبتها -1
 رخصة التيمم تشريع -2
 وجوب االغتسال -3




