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 (نقط  2,2: )أوال
 :األسئلة ي بتمعن وأجب عنإقرأ النص اآلت

يا رسول هللا إن لي قرابة أصلهم ويقطعونني وأحسن إليهم ويسيئون إلي وأحلم عليهم : عن أبي هريرة رضي هللا عنه أن رجال قال
 .  لئن كنت كما قلت فكأنما تسفهم المل وال يزال معك من هللا ظهير عليهم ما دمت على ذلك :فقال !ويجهلون علي 

                                                                                                                                                                              
  .صحيح مسلم كتاب البر والصلة واألدب

 

 -؟عالقة الرجل بقرابته  في النص تعبر عن التواصل أم االتصال 
 - من النص العبارات الدالة على معيقات التواصلاستخرج.  
 - ؟فما الفرق بينهما  ،نعتمد الحوار أو الجدل في تواصلنا مع اآلخر 
 -؟فما سبل تدبيره  باالختالفهام الناس عالقة وثيقة إذا كان لتفاوت أف  
 (نقط 57,2)ثانيا  ث
                                 ، إن أمره كله خير، وليس ذاك ألحد إاّل للمؤمن، إن أصابته سراء شكر عجبا ألمر المؤمن:"قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم   

 .أخرجه مسلم في كتاب الزهد      ."    فكان خيرا له ،وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له 

   استخرج من النص مظاهر الصحة النفسية ـ. 
   ألخروية في تحقيق الصحة النفسية أبرز دور اإليمان بالحياة اـ. 

   وضح دور المؤسسات اإلعالمية في التوعية الصحية ـ. 
  حدد مفهوم العفة ـ. 
  من وسائل تحقيق العفة  (أسلوبين)اذكر وسيلتين ـ. 

 (نقط2,,2) ثالثا 
فيها إال بمنزلة في الحقيقة ،وما أنتم  فليست هي بأموالكم...األموال التي في أيديكم إنما هي أموال هللا بخلقه وإنشائه لها  

 .بتصرف 474ص4ج.الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل للزمخشري      .فأنفقوا منها في حقوق هللا  ،الوكالء والنواب
  ضع عنوانا مناسبا للنص ـ. 
  أوجه اإلنفاق في حقوق هللا  اذكرـ. 
  بوضع عالمة  ك خصائص كل عقد من العقود اآلتيةحدد في الجدول الموالي بعد نقله إلى ورقة تحرير ـ()  في

 .الخانة المناسبة
 الخصائص/العقود عوضي تبرعي ناقل للملكية ناقل للمنفعة

 البيع    
 الهبة    

  شرعية على ما ياتياستدل بنصوص ـ: 
 المعطى الدليل الشرعي

 وجوب توثيق العقود 
 وجوب الوفاء بالعقود 

 (نقط .)رابعا 
 ،فجاءك مستفسرا ألمصلينضون سبيل أثار انتباهه كثرة المتسولين الذين يعتر ،ا كان صديقك علي خارجا من المسجدبينم

رواه عمل المرء بيده وبيع مبرور       :؟ قال فتذكرت حديث الرسول صلى هللا عليه وسلم عندما سئل أي الكسب أطيب 

 .اإلمام أحمد في مسنده 
 اذكر نوعيهما ،قدينيشير الحديث إلى ع. 
 اذكر أركان  عقد البيع. 
   بين أهمية العقود التبرعية في التخفيف من ظاهرة التسول. 
  حدد مفهوم كل من الهبة والوصية:  
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 (نقط 2)خامسا 
 ،آثار المخدرات في القيم :وع شاركت مع مجموعة من رفاق قسمك في إعداد ندوة استجوابية حول موض    
 :تي أاكتب تقريرا من ثمانية أسطر مبينا  ماي   

 .مراحل إنجاز النشاط  -أ          
 .أسباب الظاهرة وسبل عالجها  -ب         
 (نقط2) سادسا 

 : تأمل اآلية الكريمة وأجب عن األسئلة
 

                                                                                                                                        : قال تعالى
    21النساء من اآلية 
 
 
 
  يةاآل اأي الورثة تشير إليهم . 
   حدد سبب اإلرث في اآلية. 
   استخرج من النص أركان اإلرث والعبارات الدالة عليها. 
  اصب بغيره والعاصب مع غيرهما الفرق بين الع. 
   درهم210111هلكت هالكة عن زوج وبنتين وبنت إبن وأخ شقيق وأخت شقيقة مخلفة تركة قدرها.  

 بين نصيب كل وارث -أ         
 .وبين سهم كل وارثأصل الفريضة  -ب        

 
 

وهللا ولي                                                                          
 التوفيق
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