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ورقة األسئلة
:أوال

یوم یحمى )34(والذین یكنزون الذھب و الفضة وال ینفقونھا في سبیل اهللا فبشرھم بعذاب الیم*قال تعالى
ا في نار جھنم فتكوى بھا جباھھم و جنوبھم و ظھورھم ھذا ما كنزتم ألنفسھم فذوقوا ما كنتم علیھ

)*35(تكنزون

ن 1ما الوعید الذي تضمنھ ھذا النص القرآني؟ وما الغایة منھ؟-1
ن 1.5ھل المال الذي بید اإلنسان ملك لھ حقیقة أم ال؟استدل على جوابك بدلیل شرعي-2
ن 1.5فما الفرق بینھما؟مثل لكل منھما بمثالین .قود المالیة في اإلسالم إلى عقود تبرعتنقسم الع-3
ن 1: حدد نوع العقد في مالي-4
. التنازل عن ملكیة مال لمحتاج تقربا هللا تعالى-ا

. المالك بثلث مالھ لجھة خیر ینفذ بعد وفاتھتبرع-ب
. مبادلة منفعة مال بثمن-ج
.مقابل أجرتقدیم خدمة للغیر- د

: ثانیا
ادع إلى سبیل ربك بالحكمة و الموعظة الحسنة وجادلھم بالتي ھي أحسن إن ربك ھو أعلم بمن :*قال تعالى

-125:اآلیة-سورة النحل*ضل عن سبیلھ وھو أعلم بالمھتدین

ن 0.5ماذا یستفاد من اآلیة؟- 1
ن 1.5استدل على ذلك بدلیل شرعي .دعا اإلسالم إلى التواصل و التعارف بین الناس -2
ینقل الجدول إلى ورقة .(مثل لكل منھما بمثال وفق الجدول أسفلھ. مقبول و مردود :االختالف نوعان-3

. ن1) التحریر

نوع االختالف مثالھ
االختالف المقبول
االختالف المذموم

:ثالثا
تحدث في خمسة اسطر عن -العفة خلق عظیم و سلوك حضاري یحقق طھارة الفرد و األسرة و المجتمع 

دور العفة في تحصین الفرد و الجماعة من الشرور 
.ن2و الفواحش مبینا طرق تحقیق ذلك 

: رابعا
أكتب تقریرا -. مجتمعأنجزت بمعیة زمالئك بالفصل نشاطا حول موضوع التبرع بالمال و دوره في تنمیة ال

.ن4-في حدود عشرة أسطر–. ثم أھدافھ وما حققھ من نتائج, وأھم محاوره ,موضوعھ: لھذا النشاط مبینا

:خامسا
. ورث اإلسالم جمیع المستحقین لإلرث بعدل

. ن1استدل على میراث اإلخوة لالم بدلیل قرآني - 1
. ن1عدد الذین یحجبون اإلخوة لألم حجبا كلیا-2
جدة–أختا ألب –أخا ألب -أختا ش–أما –زوجة :ھلك ھالك و ترك-3

.ن4درھم72000:أصل الفریضة و صححھا عند االقتضاء ثم حدد نصیب كل وارث من تركة قدرھا 
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