
  بسم هللا الرمحن الرحيم
  بومدفع -: الشهداء اإلخوة فروجي ة نويّ                          مديرية الرتبية لوالية عني الدفلى : وزارة الرتبية 

  م 2018/  2017 /هـ 1439                                         مجيع الُشعب الثةنة الثّ مستوى السّ 
بار   ّ يف مادّ  ثاينال الفصل  اخ   ةة العلوم إالسالم

 ن)21الّسـؤال األّول:(

   : عا ًئا َفِرًّ  قال هللا  َ َمْرَميُ َلَقْد ِجْئِت َشيـْ َ ُأْخَت َهاُروَن فَأََتْت ِبِه قـَْوَمَها َحتِْمُلُه ۖ قَاُلوا 
ُلوا َكْيَف ُنَكلُِّم َمن َكاَن ِيف فََأَشاَرْت ِإلَْيِه ۖ قَاَما َكاَن أَبُوِك اْمَرَأ َسْوٍء َوَما َكاَنْت أُمُِّك بَِغيًّا

ِينَ اْلَمْهِد َصِبيًّا َ َوَجَعَلِين ُمَبارًَكا أَْيَن َما َوَجَعَلِين نَِبيًّا اْلِكَتابَ قَاَل ِإّينِ َعْبُد اهللَِّ آ
لصََّالِة َوالزََّكاِة َما ُدْمُت َحيًّا ِ َوبـَرًّا ِبَواِلَدِيت َوملَْ َجيَْعْلِين َجبَّارًا َشِقيًّاُكنُت َوَأْوَصاِين 

ِلَك ِعيَسى اْبُن َمْرَميَ ۚ قـَْولَ َوالسََّالُم َعَليَّ يـَْوَم ُوِلدتُّ َويـَْوَم أَُموُت َويـَْوَم أُبـَْعُث َحيًّا احلَْقِّ  ذَٰ
َا يـَُقوُل َلُه ُكن الَِّذي ِفيِه َميْتَـُرونَ  َما َكاَن هللَِِّ َأن يـَتَِّخَذ ِمن َوَلٍدۖ  ُسْبَحانَُه ۚ ِإَذا َقَضٰى أَْمرًا فَِإمنَّ

َذا ِصرَاٌط مُّْسَتِقيمٌ فـََيُكونُ    )27-36سورة مرمي (   َوِإنَّ اهللََّ َريبِّ َوَربُُّكْم فَاْعُبُدوُه ۚ هَٰ

  الّتعليمة:
  داللة على العفة والرتفع عن جرمية من اجلرائم بّينها مع ذكر عقوبتها ودليل ذلك. يف اآلية  -1
ت.عرّ  -2 ا عيسى عليه السالم واشرح العقيدة الباطلة اليت ادعاها قومه وقد أبطلتها هذه اآل نة اليت بعث  لد   ف 
  املسيحي.املسلم و كال من   اعتقادحتته خط من وجهة عّرف مبا  -3
لكيفية اليت ترّبت  -4 ء عليه السالم مع أنه ليس أ هلا.ا عّرف    مرمي عليها السالم حتت رعاية زكر

  .حكمني وفائدتني من النص القرآين الذي بني يديكاستخرج  -5
 ن)8اين: (السؤال الث

تعايشا من زمن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم إىل اليوم الدولة اإلسالمية  ريخالنصارى طيلة و املسلمون  عرف   
  أقباط مصر ونصارى الشام .، على غرار وتعاو 

 اشرح معىن التعايش والتعاون من وجهة نظر كل من اإلسالم والنصرانية اليوم. -

 ؟حقوقه عليك ما هيلو أن نصرانيا كان عامال عندك  -
إلسالم فما موقفك من اختالف الدين  هذا النصراين إن كان -  بينك وبينه؟ الواقع ال يؤمن 
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نويّة : الشهداء اإلخوة فروجي    بومدفع -وزارة الرتبية : مديرية الرتبية لوالية عني الدفلى                          
  م 2018/  2017هـ / 1439                          مستوى الّسنة الثّالثة مجيع الُشعب               

  
منإالجابة  ة الا بارموذج ّةالفصل الثاين  خ   يف ماّدة العلوم إالسالم

 ن)12الّسـؤال األّول:(

   : عا ًئا َفِرًّ  َفأََتْت ِبهِ  قال هللا  َ َمْرَميُ َلَقْد ِجْئِت َشيـْ َ ُأْخَت َهاُروَن َما َكاَن أَبُوِك اْمَرَأ َسْوٍء َوَما َكاَنْت قـَْوَمَها َحتِْمُلُه ۖ َقاُلوا 
ِينَ َقاَل ِإّينِ َعْبُد اهللَِّ آَفَأَشاَرْت ِإلَْيِه ۖ َقاُلوا َكْيَف ُنَكلُِّم َمن َكاَن ِيف اْلَمْهِد َصِبيًّاأُمُِّك بَِغيًّا َوَجَعَلِين نَِبيًّا اْلِكَتابَ َ

لصََّالِة َوالزََّكاِة َما ُدْمُت َحيًّا ِ َوبـَرًّا ِبَواِلَدِيت َوملَْ َجيَْعْلِين َجبَّارًا َشِقيًّاَوَجَعَلِين ُمَبارًَكا أَْيَن َما ُكنُت َوَأْوَصاِين 

ِلَك ِعيَسى اْبُن َمْرَميَۚ  قَـْوَل احلَْقِّ الَِّذي ِفيِه َميْتَـُرونَ َوالسََّالُم َعَليَّ يـَْوَم ُوِلدتُّ َويـَْوَم أَُموُت َويـَْوَم أُبـَْعُث َحيًّا َما َكاَن هللَِِّ ذَٰ

َا يـَُقوُل َلُه ُكن فَـَيُكونُ َأن يـَتَِّخَذ ِمن َوَلٍد ۖ ُسبْ  َذا ِصَراٌط مُّْسَتِقيمٌ َحانَُه ۚ ِإَذا َقَضٰى أَْمًرا َفِإمنَّ  َوِإنَّ اهللََّ َريبِّ َوَربُُّكْم َفاْعُبُدوُهۚ  هَٰ

  ) 27-36سورة مرمي(  

  الّتعليمة:
جلدة ان كان الزاين غري متزوج لقوله تعاىل : ( الزانية والزاين  100اجللد ن)...عقوبتها 1اجلرمية هي الز وهي من جرائم احلدود ( -1

ن)....أو الرجم حىت املوت ان كان الزاين متزوجا لرمجه صلى هللا عليه وسلم للصحايب ماعز 1كل واحد منهما مائة جلدة) (  فاجلدوا 
  ن).1الغامدية.... ( واملرأة
  ن)1ن) ... العقيدة الباطلة هي عقيدة التثليث..... (1ن) ... تعريفها اصطالحا (1تعريف النصرانية لغة ( -2
 إنويعتقد املسلم  اإلسالم أركانمن  ألنهبه واجب  واإلميانوهو عند املسلمني وحي هللا لعيسى عليه السالم  اإلجنيلالكتاب هو  -3

جيل ..... (1عد عيسى عليه السالم(قد حرف ب اإلجنيل ربعة أ   ن)1ن)..... أما املسيحي فيؤمن 
ء عليه السالم  ترّبت -4   .ن)1ن)....اصطالحا (1عن طريق الكفالة : لغة (مرمي عليها السالم حتت رعاية زكر

  ن)1( ....فائدتنين).... 1(ج حكمنيا استخر  -5
 ن)8السؤال الثاين: (

ريخ الدولة اإلسالمية من زمن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم إىل اليوم تعايشا وتعاو ، على     عرف املسلمون والنصارى طيلة 
  غرار أقباط مصر ونصارى الشام .

 ن).1(التعاون ن).... 1(شرح معىن التعايش  -

 ن)2ن).....حقوقه كعامل (2حقوقه كغري مسلم ( -

أن –أن املسلم ليس مكلفا مبحاسبة الناس -أن اختالف الدين واقع مبشيئة هللا-قع بينك وبينه؟ موقفك من اختالف الدين الوا  -
لدعوة –بغض النظر عن دينه  اإلنساناملسلم يعتقد كرامة    ن)2اهلداية من هللا..... (أما أن املسلم مطالب 
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