
 ـة يـبـة افشعـيـراطـقـمـة افديـريـزائـة افجـوريـمفـافج

 2014  - 2013 : افسـة افدراشقة                                                                     مديرية افسبقة فقٓية وهران        

 1 ع 1:   افشعبة                                                                                               -ظغ افبقة - فعقايش رمحقين ثاكقية 

 الثانيالفصل                              افعؾقم اإلشالمقة                                                             : ؾرض حمروس دم مادة

 

 

 :أجب ظذ إشئؾة افتافقة

. إذا اشتؼر اإليامن دم ؿؾب افػرد أثؿر صػات محقدة ؿّؾ أن جتدها دم ؽره، اذـرها مـ خالل ما درشت/ 1

. أحد أرـان اإلشالم ومباكقف افعظام، وهل واجبة وجقبا ظقـقا ظذ ـؾ مسؾؿ تتقؾر ؾقف رشوضفاافّزـاة / 2

 .ظّر ف افّزـاة- أ 

ما هل افغاية مـ تؼيعفا ؟ - ب 

مـ هؿ أهؾ افّزـاة افذيـ جعؾفؿ اهلل حمالً فدؾعفا إفقفؿ ؟ - ج 

 .مـ مظاهر افتلدب مع اهلل تعاػ افصز، تؽؾؿ ظـف مبقّـا أمهقتف ظذ احلقاة اإلكساكقة/ 3
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 -افػصؾ افثاين - ادحروس افػرض اإلجابة افـؿقذجقة وشؾؿ افتـؼقط دقضقع 

 

  2014- 2013 : افسـة افدراشقة                                  -ظغ افبقة- فعقايش رمحقين      ثاكقية              مديرية افسبقة فقٓية وهران                   

                                                                                                                                   حمؿد هردويل                                  : أشتاذ ادادة                                                                                                                                                                      1 ع 1: افشعبة

  2014جاكػل  / 1435ة                                                                                                                                                        ربقع إول شاع: اددة

  افعالمة
 ظـارص اإلجابة

 

 حماور ادقضقع
  جمؿقظة     جمزأة    

 

06 

01.5 

 

01.5 

 

01.5 

 

01.5 

ـَ افظُّظُؾاَمِت إَِػ افـُّظقرِ }:ؿال اهلل تعاػ: آؽتباط بقٓية اهلل اخلاّصة-  ِرُجُفؿ مِّم ـَ  َمـُقا ُ ْ  {اهللُ َويِلُّظ افَّلِذي

 [ 257: افبؼرة]

تَِفا }:ؿال اهلل تعاػ:  افػقز برضاء اهلل ودار ـرامتف- ـْ ََتْ ِري ِم  َوَظَد اهللُ ادُْمِمـَِغ وادُْمِمـَاِت َجـَّلاٍت جَتْ

ـَ ؾِقَفا [ 72:افتقبة] {...إهَنَاُر َخافِِدي

ؿد جتد اثـغ تصقبفؿ مصقبة واحدة أو متؼاربة، وأحدمها :  ُيسعِّم صاحبف ظـ ادصائب وادؽاره-

ظـده إيامن وأخر ؾاؿد فف، جتد افػرق ظظقؿ بغ حافقفام، وتلثرها دم طاهرمها وباضـفام، ؾاإليامن 

 .حيؿؾ صاحبف ظذ افّصز دم حافة افّّضاء

 َٓ ":ؿال افـبل صذ اهلل ظؾقف وشؾؿ:  اإليامن افصحقح يؿـع افعبد مـ افقؿقع دم ادقبؼات ادفؾؽة-

ـٌ  ُق َوُهَق ُمْمِم اِرُق ِحَغ َيْ ِ ُق افسَّل ، َوَٓ َيْ ِ ـٌ ايِن ِحَغ َيْزيِن َوُهَق ُمْمِم   ."...َيْزيِن افزَّل

أثر اإليامن دم  / 1

  حقاة افػرد

11 

01 

02    

 .زاد وزـا افّزرع إذا كام: ، يؼال وافزيادةءافـاّم: فغة: تعريػفا

 . خمصقص دافؽ خمصقصإخراج جزء خمصقص مـ مال: رشظا               

ف افزـاة يظرت  /2

افغاية مـ و

 تؼيعفا

 ومصارؾفا

01 

* 

04 

 .وجبت صؽرا فـعؿة ادال.                           /        - ظقن فؾػؼراء وادحتاجغ - : افغاية مـ تؼيعفا

 .ُضفرة فؾامل مـ افّدكس.        /       - افؼضاء ظذ افػؼر وافبطافةتساهؿ دم                                    - 

د ادممـ افبذل وافّسخاء                                  -   .تطفر افـّػس مـ داء افّشح وافبخؾ، وُتَعقِّم

0.5 

* 

8 

َدَؿاُت فِْؾُػُؼَراِء }:تكف افّزـاة ٕحد إصـاف افّثامكقة ادذـقريـ دم ؿقفف تعاػ: هامصارف إِكَّلاَم افصَّل

بِقِؾ َؾِريَضًة  ـِ افسَّل َؿاِب َوافَغاِرِمَغ َودِم َشبِقِؾ اهللِ َواْب َوادََساـِِغ َوافَعاِمؾَِغ َظَؾْقَفا َوادَُمفَّلَػِة ُؿُؾقُُبُْؿ َودِم افرِّم

ـَ اهللِ َواهللُ َظؾِقٌؿ َحؽِقؿٌ  ، ؾفمٓء ادذـقرون دم هذه أية افؽريؿة هؿ أهؾ [60: شقرة افتقبة] {ِم

  .افّزـاة افذيـ جعؾفؿ اهلل حمال فدؾعفا إفقفؿ، ؾؾق رصؾت فغرهؿ مل تصح

03 03 
 ؿقة خؾؼقة مـ ؿقى اإلرادة، متؽـ اإلكسان مـ ضبط كػسف فتحؿؾ ادتاظب وادشؼات افصز- 

 .وأٓم، وضبطفا ظـ آكدؾاع بعقامؾ اجلزع وافعجؾة، وافغضب وافطقش

أثر افصز ظذ  / 3

 احلقاة اإلكساكقة

 



 ـة يـبـة افشعـيـراطـقـمـة افديـريـزائـة افجـوريـمفـافج

 2014  - 2013 : افسـة افدراشقة                                                                     مديرية افسبقة فقٓية وهران        

 2 ع 1:   افشعبة                                                                                               -ظغ افبقة - فعقايش رمحقين ثاكقية 

 الثانيالفصل                              افعؾقم اإلشالمقة                                                             : ؾرض حمروس دم مادة

 

 

 :أجب ظذ إشئؾة افتافقة

 .اتػؼ ادسؾؿقن ظذ أن افّصالة واجبة ظذ ـؾ مسؾؿ بافغ ظاؿؾ ضاهر، وهل ظبادة ٓ تؼبؾ افـّقابة أصال /1

 ما هق مػفقم افعبادة ؟- أ               

 .ظّرف افّصالة فغة ورشًظا- ب             

؟ ما هل افغاية مـ تؼيعفا - ج              

 .وإدب مع اهلل تعاػ أصُؾ ـّؾ أدب ،مـزفة إدب مـ أظظؿ ادـازل وأـؿؾفا/2

  ـقػ يؽقن افتّلدب مع اهلل تعاػ ؟-            أ 

 ؟ (افّؼح  ثالثا مـفا مع اذـر )تعاػ ما هل أداب افتل جتب ظؾقـا كحق اهلل - ب          
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 – افػصؾ افثاين -افػرض ادحروس اإلجابة افـؿقذجقة وشؾؿ افتـؼقط دقضقع 

 

  2014- 2013 : افسـة افدراشقة                               -ظغ افبقة- فعقايش رمحقين      ثاكقية                 مديرية افسبقة فقٓية وهران                   

                                                                                                                                   حمؿد هردويل                                  : أشتاذ ادادة                                                                                                                                                                      2 ع 1: افشعبة

  2014جاكػل  / 1435ة                                                                                                                                                        ربقع إول شاع: اددة

 

  افعالمة
 ظـارص اإلجابة

 

 حماور ادقضقع
  جمؿقظة     جمزأة    

 

02.5 
0.5 

02 

اخلضقع وافتذفؾ : فغة

 وإظامل افباضـة وافظاهرة اشٌؿ جامٌع فؽّؾ ما حيبف اهلل ويرضاه مـ إؿقال : اصطالحا

مػفقم  /أ - 1

 افعبادة

02.5 
0.5 

02    

ـٌ َففُ }:تعاػافدظاء ؿال اهلل : فغة  .أدع هلؿ: ، أي[103: بةوشقرة افت] {مْ َوَصؾِّم َظَؾْقِفْؿ إِنَّل َصاَلَتَؽ َشَؽ

 . مػتتحة بافتؽبر خمتتؿة بافّتسؾقؿ خمصقصةهل أؿقال وأؾعال:رشظا

ظريػ ت /ب - 1

 افّصالة فغة ورشًظا

04 

01 

01 

01 

01 

تؼقية أشس إخقة بغ ادصؾغ /  - ظؼد افّصؾة بغ افعبد وربف، بام ؾقفا مـ فذة ادـاجاة فؾخافؼ    - 

تـفك ظـ افػحشاء وادـؽر /      - ضريؼ افػقز وافػالح، وتؽػر افّسقئات واخلطايا         - 

 راحة كػسقة ـبرة، وضؿلكقـة روحقة/       - مدرشة خؾؼقة ظؿؾقة تريب ؾضقؾة افصدق وإماكة      - 

ؿق ظـ افّدكقا ومغرياهتا وأهقائفا-   افّتؼرب ُبا إػ اهلل تعاػ، وافسُّظ

افغاية مـ  /ج - 1

 تؼيعفا

02 02 
، واحلقاء مـف تعاػ ظـد ادقؾ إػ معصقتف، وصدق بطاظتف وصؽره ظذ كعؿفتعاػ  افتلدب مع اهلل يؽقن

 ... إفقف، وافتقـؾ ظؾقف ورجاء رمحتفةاإلكاب

افّتلدب مع  /أ - 2

 اهلل تعاػ

09 

 ادظفر

01 

* 

3 

 

 افؼح

02 

* 

3 

 .  ختؾقص وتصػقة افؼؾب مـ ـؾ صقب يؽدر صػاءه:اإلخالص- 

 .آظتامد ظذ اهلل تعاػ اظتامدا صادؿا دم جؾب ادـاؾع ودؾع ادضار، وهق مـ متام اإليامن:  افّتقـؾ-

 ...خؾؼقة مـ ؿقى اإلرادة، متؽـ اإلكسان مـ ضبط كػسف فتحّؿؾ ادتاظب وادشؼات وأٓمؿقة :  افّصز-

 .مد هلل ظذ كعؿف ـّؾفاهق آظساف بـعؿة ادـعؿ ظذ وجف اخلضقع، ويتضؿـ افح: افّشؽر- 

 . تعاػادسارظة إػ اخلرات خقؾا مـ ظؼاب اهلل: اخلقف- 

 .وافرجاء ادتضؿـ فؾخضقع وافذل ٓ يؽقن إٓ هلل تعاػهق ضؿع أو اكتظار افقء ادحبقب، :افّرجاء- 

 .وتعز ظـ ترؾع افـػس ظـفطاهرة تعز ظـ اخلقف مـ افظفقر بؿظاهر افـؼص، :احلقاء- 

 . فقس مـ إدب أن ييسء ادرء افّظـ باهلل ؾقعصقف و رج ظـ ضاظتف: باهلل افّظـ حسـ-  

 .مـ إدب مع اهلل أن ٓ كؼسؿ إٓ بف شبحاكف: باهلل افؼسؿ- 

 مظاهر  /ب - 2

 افّتلدب مع اهلل

 



 ـة يـبـة افشعـيـراطـقـمـة افديـريـزائـة افجـوريـمفـافج

 2014  - 2013 : افسـة افدراشقة                                                                                مديرية افسبقة فقٓية وهران        

 1 أ 1:   افشعبة                                                                                                            -ظغ افبقة - فعقايش رمحقين ثاكقية 

 الثانيالفصل                                                                                                          افعؾقم اإلشالمقة: ؾرض حمروس دم مادة

 :أجب ظذ إشئؾة افتافقة

 : اجلدول أيت أـؿؾما درشت اظتامدا ظذ  / 1

 

    ما ـان ضؾب ؾعؾف ظذ شبقؾ اجلزم 

     ادباح

  ٓ يعاؿب ؾاظؾف    .

ةـافّصال   ز   

   يثاب تارـف  

 

 .أمجع ادسؾؿقن ظذ ؾرضقة افصقام، ؾفق أحد أرـان اإلشالم ومباكقف افعظام/ 2

 .ظرف افصقم فغة ورشظا-  أ

.....................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................... 

 ما هل  دابف؟- ب

.....................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................... 
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: ادالحظة  : افؾؼب : آشؿ :افعالمة



 - افػصؾ افثاين -افػرض ادحروس اإلجابة افـؿقذجقة وشؾؿ افتـؼقط دقضقع 

  2014- 2013 : افسـة افدراشقة                                   -ظغ افبقة- فعقايش رمحقين      ثاكقية             مديرية افسبقة فقٓية وهران                   

                                                                                                                                   حمؿد هردويل                                  : أشتاذ ادادة                                                                                                                                                                       1 أ 1: افشعبة

  2014جاكػل  / 1435ة                                                                                                                                                        ربقع إول شاع: اددة

 

  افعالمة
 ظـارص اإلجابة

 

 حماور ادقضقع
  جمؿقظة     جمزأة    

 

10 

0.5 

* 

20 

 افقاجب
ما ـان ضؾب ؾعؾف ظذ شبقؾ 

 اجلزم
 يثاب ؾاظؾف

يستحؼ تارـف 

 افعؼاب
 صقام رمضان

 ما ٓ يتعؾؼ بػعؾف مدح وٓ ذم ادباح
ٓ ثقاب دم 

 ؾعؾف
 ٓ ظؼاب دم ترـف

إـؾ دم  رمضان 

 فقال

 ادؽروه
ما ـان ضؾب ترـف ٓ ظذ شبقؾ 

 اجلزم
 ٓ يعاؿب ؾاظؾف  يثاب تارـف

أـؾ افبصؾ دـ أراد 

 افصالة

 ادـدوب
ما ـان ضؾب ؾعؾف ٓ ظذ شبقؾ 

 اجلزم
 ـافّصالة ٓ يعاؿب تارـف يثاب ؾاظؾف

 ادحرم
ما ـان ضؾب ترـف ظذ شبقؾ 

 اجلزم
 يثاب تارـف

يستحؼ ؾاظؾف 

 افعؼاب
 ظؼقق افقافديـ

 

 إـامل اجلدول / 1

04 
01 

03    

ـِ َصْقمًا }:ما دم ؿقفف تعاػ،كاإلمساك هق افؽّػ و:فغة - ـٰ مْحَ  [26:شقرة مريؿ] .{ إيِنِّم َكَذْرُت فِؾرَّل

 .افقؿاع، بـّقة خافصة هلل تعاػ دم مجقع افـّفارب واوافّؼ ّضعام اإلمساك ظـ ال: رشظا- 

ظريػ ت / أ- 2

 افصقم فغة ورشظا

06 

01.5 

01.5 

01.5 

01.5 

 .ـػُّظ افؾسان واجلقارح ظـ ؾضقل إؿقال وإؾعال- 

صذ أّن رشقل اهلل  ريض اهلل ظـف افّشؿس، ؾعـ شفؾ بـ شعد ظـد افّتحؼؼ مـ ؽروب تعجقؾ افػطر- 

ُؾقا افِػْطرَ ": ؿالاهلل ظؾقف وشؾؿ  أخرجف افبخاري ومسؾؿ . " َٓ َيَزاُل افـَّلاس بَِخْرٍ َما َظجَّل

إذا اؾطر صذ اهلل ظؾقف وشؾؿ ـان رشقل اهلل : ؿالريض اهلل ظـفام افّدظاء ظـد افػطر، ؾعـ ابـ ظؿر - 

 أخرجف أبق داود. " َذَهَب افظَّلَؿُل َواْبَتؾَّلْت افُعُروُق َوَثَبَت إَْجُر إِْن َصاَء اهلل":ؿال

ُروا َؾنِنَّل دِم ": اهلل ظؾقف وشؾؿصذؿال افـبل : ؿالريض اهلل ظـف ، ؾعـ أكس بـ مافؽ افّسحقر-   َتَسحَّل

ة ـَ ُحقِر َبَر  أخرجف افبخاري ومسؾؿ . "افسُّظ

 داب  / ب- 2

 افصقام

 

 


