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ورقة األسئلة
:الوضعیة األولى

دون الرسول صلى اهللا علیھ وسلم من الطواف بمكة، فأمر الناس أن یتجھزوا لذلكحرم مشركو مكةّ
.قتال، فأرسل المشركون سھیل بن عمرو لیمثلھم في إبرام صلح مع المسلمین 

بسم اهللا "اكتب : دعا النبي صلى اهللا علیھ وسلم علي بن أبي طالب لیكتب بینھم، فقال لھ صلى اهللا علیھ وسلم
." الرحمن الرحیم

".للھمباسمك ا"ما ھي ولكن اكتب أما الرحمن فواهللا ما أدري: فقال سھیل-
".بسم اهللا الرحمن الرحیم"واهللا ال نكتب إال : فقال المسلمون

.ھذا ما قضى علیھ محمد رسول اهللا: "ثم قال" باسمك اللھم"اكتب : فقال النبي صلى اهللا علیھ وسلم
محمد بن عبد "واهللا لو كنا نعلم أنك رسول اهللا ما صددناك عن البیت وال قاتلناك ولكن اكتب : فقال سھیل

اكتب محمد بن عبد اهللا، ...واهللا إني لرسول اهللا وإن كذبتموني: فقال رسول اهللا صلى اهللا علیھ وسلم ". اهللا
أرني : "فقال رسول اهللا صلى اهللا علیھ وسلم" ال واهللا ال أمحوھا: "فقال علي. فأمر علیا أن یمحوھا 

.، فأراه مكانھا فمحاھا"مكانھا
، فوافق )تتركونا نطوف(على أن ال تحولوا بیننا وبین البیت فنطوف بھ : "فقال لھ النبي صلى اهللا علیھ وسلم

سھیل بشروط؛ على أن ال تشعر العرب أننا وافقنا كرھا، وأن یكون الطواف في العام القادم، وأال یشھر 
المسلمون سیوفھم، وأن ال یأتیك منا رجل وإن كان على دینك إال رددتھ إلینا، وال نرجع لكم من جاءنا 

والتفتوا إلى رسول اهللا صلى اهللا !سبحان اهللا، كیف یرد إلى المشركین وقد جاء مسلما؟: فقال المسلمون.منكم
نعم، إنھ من ذھب منا إلیھم فأبعده اهللا، ومن جاءنا :"قال !أنكتب ھذا یا رسول اهللا؟: علیھ وسلم یسألونھ

.بتصرف/ید رمضان البوطيمحمد سع.فقھ السیرة، د" . منھم فسیجعل اهللا لھ فرجا ومخرجا
)ن0.5. (حدد القضیة الرئیسة موضوع الحوار-1
.استخلص من النص نقطتي اختالف ونقطتي اتفاق بین المسلمین والمشركین-2

)ن0.5(نقطتا اختالف * 
)ن0.5(نقطتا اتفاق * 

)ن1. (الختالف بینھماأبرز أسلوب الرسول صلى اهللا علیھ وسلم في التواصل مع سھیل وأثره في تدبیر ا-3

:الوضعیة الثانیة

قرأت في االنترنیت خبرا مجھول المصدر یفید أن مدینة ما ظھر فیھا مرض أنفلونزا الطیور، فانتشر الذعر 
بین السكان، وأصاب تجارة الدواجن الكساد، فرأیت أن واجب المواطنة یفرض علیك اإلسھام في نشر 

.ینالطمأنینة بین التجار والمستھلك

)ن1. (عبر عن موقفك مما قرأتھ في االنترنیت مع التعلیل-1
)ن1.(حدد ضابطین من ضوابط نقل الخبر-2
)ن1.(أبرز أثر إشاعة الخبر الكاذب على الصحة النفسیة للمستھلك والتاجر-3

:الوضعیة الثالثة

الحظت ما أصبح علیھ صدیقك سعید من انطواء وقلق وشعور باإلحباط، وللتخفیف من أثر ذلك، بدأ یتعاطى 
.للتدخین وبعض األقراص المھدئة، واإلدمان على بعض مواقع اللھو واإلباحیة، فأردت أن تساعده

)ن1.(حدد موقفك مما الحظتھ على صدیقك سعید، مع التعلیل-1
).ن1(دم علیھ سعید من اإلدمان على المواقع اإلباحیة أبرز أخطار ما أق-2
)ن1.(قدم لسعید نصیحتین لمساعدتھ-3
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:الوضعیة الرابعة
جاءت امرأة سعد بن الربیع بابنتیھا من سعد إلى : رضي اهللا عنھ أنھ قالقرأت زمیلتك حدیث جابر: والأ

یوم أحد، وإن عمھما أخذ مالھما، ھاتان ابنتا سعد ، قتل أبوھما معك: رسول اهللا صلى اهللا علیھ وسلم فقالت
یوصیكم اهللا في (فنزلت آیة المواریث " یقضي اهللا في ذلك: "، قاللم یدع لھما ماال، وال تنكحان إال ولھما مال

.فلم تستطع فھمھ فطلبت منك مساعدتھا). أوالدكم

)0.25.(حدد لھا موضوع شكوى المرأة-1
.بین لھا أركان اإلرث في النازلة-2

األركان ما یقابلھا في النص النقط
ن1.5

)ن0.75.(یب كل وارثقدم لھا حال شرعیا تبین فیھ نص-3
.......................................یوصیكم اهللا في أوالدكم:"استظھر كتابة من قولھ تعالى-4

..................................................................................................................
)ن2" (فألمھ الثلث..........................................................................................

:الوضعیة الخامسة
عرفت منطقة جبلیة عاصفة ثلجیة ھلكت إثرھا امرأة مخلفة وراءھا زوجا وأخا شقیقا وأختا شقیقة وأختا 

لتنمیة العالم القروي بمبلغ وكان في ذمتھا قرضا لفائدة تعاونیةدرھم550.000ألب وتركة تقدر ب 
.درھم 40.000

ن0.5. حدد المحجوب ومن حجبھ- 1
ن0.5. قم باإلجراءات الالزمة لتصفیة التركة، قبل توزیع اإلرث على الورثة -2
ن2. وزع التركة على مستحقیھا- 3

تقریرا في الموضوع أكتب" . قیمة العفة في تھذیب الغریزة"حول موضوع في ثانویتكحضرت نشاطا** 
)ن4. (تعبر فیھ عن رأیك في النشاط وأھمیتھ، وتحدید أھدافھ، وضع مقترحات لنجاحھ
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