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األسئلةرقة و
:أجب عن األسئلة اآلتیة

:الموضوع األول
:29یقول اهللا تعالى في سورة النساء من اآلیة 

یا أیھا الذین آمنوا ال تأكلوا أموالكم بینكم بالباطل إال أن تكون تجارة عن << 
.>>تراض منكم 

:تدّبر اآلیة الكریمة ثم أجب عما یأتي
.عن تراض منكم-بالباطل : اشرح حسب السیاق-1
.استخلص الحكمین الواردین في ھذا الجزء من اآلیة الكریمة-2
.ترتكز رؤیة اإلسالم للمال على حقیقتین متكاملتین -3

.حددھمــا-
:علل عدم شرعیة التصرفین التالیین-4

.اشترى رجل دراجة من طفل* 
.ن أن یتفقا على أجرة محددةاستأجر فالح عامال لیحصد لھ أرضھ دو* 

.ضع كل خاصیة من خصائص العقود العوضیة التالیة في الخانة المناسبة لھا-5
غیر مقید بزمن- داستثماري-جنفعي ال تصرفي-بناقل للملكیة- أ

خصائص عقد القراض خصائص عقد الكراء خصائص عقد البیع

.بالعقود أمر واجب شرعاالوفاء - 6
.أكد ذلك بنص قرآنـــــــــــــي- 

.ترتكز على المعامالت الفردیة ذات األثر التنموي المحدود- في معظمھا-إن العقود التبرعیة الیوم-7
.قدم اقتراحا تراه كفیال بتطویر دور ھذه العقود لتؤدي وظیفتھا التنمویة في المجتمع- 

:الموضوع الثاني
فھذا لیس عیبا علمیا بل خطوة في طریق ...من الطبیعي جدا في حیاة البشر أن یختلفوا في وجھات النظر

إن الطریق الصحیح لمعالجة تلك االختالفات ھو االحتكام إلى الحق، ...تصحیح المفاھیم والوصول إلى الحقیقة 
المجرد عن اتباع الھوى، وال بد لھذا وقد ثبت جلیا أن أقرب طریق للوصول إلى الحق ھو الحوار العقلي 

الحوار من منھجیة علمیة تعتمد أسس وقواعد البحث العلمي في الوصول إلى الحقیقة، ومعالجة أسالیب 
"اآلخر..الذات..الحوار" كتاب األمة .الخالف وتدبیره

.الحوار- االختالف -: حدد مفھومي -1
.تضمن النص ضابطین من ضوابط الحوار-2

.استخرجھمـــــــــــــــا-
:ورد في النص أن االختالف أمر طبیعي-3

.استحضر سببین من أسباب ھذا االختالف-
:صنف ضوابط التواصل التالیة في الجدول أسفلھ-4
.التثبت عند استشكال الفھم-ج. حسن اإلنصات-ب.حسن البیان- أ
.استعمال الكلمة الطیبة-د

التلقي واالستقبالضوابط واإلرسالضوابط التبلیغ
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".أضرار التدخین والمخدرات على الفرد والمجتمع" أنجزت بمعیة أصدقائك نشاطا حول -5
:عرف بھذا النشاط من خالل ملء مكونات البطاقة التقنیة اآلتیة- 6

النشاطموضوع والمجتمعأضرار التدخین والمخدرات على الفرد
نوع النشاط -

أھدافھھدف من -

إنجازهمراحل
:المرحلة األولى-
:المرحلة الثانیة-
:المرحلة الثالثة-

.انقل الجدول على ورقة التحریر: مالحظة

:الموضوع الثالث
ألف درھم، وعلیھا دین 140وخلفت تركة قدرھا ، "ابنا"و " أما"و " زوجا"توفیت امرأة وتركت 

.ألف درھم20مقداره 
:أنجز ھذه المسألة مراعیا المراحل اآلتیة-1
.تحدید نصیب كل وارث- أ

.تأصیل الفریضة-ب
.من التركة بعد تصفیتھا من الحق المتعلق بھا) بالدرھم(تحدید مقدار نصیب كل وارث -ج
.لزوج في ھذه المسألة بنص قرآنــــــياستدل على حالة میراث ا- 2
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