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ورقة األسئلة
:أوال

.أكتب نصا حدیثیا یجسد أسلوبا من أسالیب الحوار في السنة1-
:عرف المصطلحات التالیة2-
العقد-العفة-التواصل-

-3
:قال صلى اهللا علیھ وسلم والحزن والعجز والكسل والبخل والجبن وضلع الدین اللھم إني أعوذ بك من الھم>>

)البخاري) <<وغلبة الرجال

.وضح أثر الدعاء في تفریج الكرب، وتقویة الصلة باهللا-أ
:لیتینأذكر مراتب الصحة النفسیة في الحالتین التا-ب
.اإلیمان باهللا مع مجاھدة النفس واالجتھاد في العمل الصالح-
.انطباع النفس على االستقامة وتشربھا الخیر-

نظرة : (دار بینھم نقاش حول في حلقة علمیة اجتمعت بمجموعة من األشخاص مختلفي االتجاھات،-4
یرفض االختالف رى الفریق األول أن اإلسالمی: فانقسمت المجموعة إلى فریقین،(إلى االختالفاإلسالم

االختالف ویعترف بھ، ونظرا لتعصب الفریق األول وعدم بجمیع أشكالھ، بینما یرى الثاني أن اإلسالم یقر
.المشاعر ، تحول النقاش إلى جدلتقدیم األدلة المنطقیة المدعمة لوجھة نظره ونطقھ بكالم یجرحقدرتھ على

.والجدلقارن بین الحوار -أ
.أذكر ضوابط الحوار المنعدمة في ھذا النقاش-ب
.بین موقف اإلسالم من االختالف-ج
.المتحاورینفي نظرك كیف ینبغي تدبیر االختالف بین ھذین الفریقین- د

:ثانیا

وإعانة الفقراء لقد حرص اهللا سبحانھ على بذل النفس والنفائس إبقاء ألعمال البر والخیر ،
ھو صرف الصدقات الواجبة والنافلة في المصاریف الواجبة:وإلنفاق المال في اإلسالم قسمان...والمعوزین

الثابتة نظرا إلى الضروریات الجماعیة وقف األموال: والحاجیات المؤقتة لسد حاجیات المحتاجین، والثاني
.عند اهللا تبارك وتعالىینتفع بمنافعھا وبقاء أصلھا ، وینال بھا الواقف األجر الدائموحاجیات الجیل اآلتي كي

.)125:دار الكتب العلمیة ص/القاسمي / الوقف في اإلسالم(
.حدد المقصد التعبدي للتبرعات من النص-1
.بین كیف تسھم التبرعات في تنمیة المجتمع-2
.عیة للتبرعاتاستخلص من النص القیم االجتما-3

:ثالثا

كان لھن ولد فلكم الربع مما تركن من بعد ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم یكن لھن ولد فإن: (قال تعالى
).12من اآلیة : النساء) (دینوصیة یوصین بھا أو

.لماذا استحق الزوج النصف في اإلرث-1
.بعد نقلھ إلى ورقتك- امأل الجدول بما یناسب-2

ارثون بالنصفالو شروط استحقاقھم لذلك
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درھم ، وكان 1000درھم ، جھز ب 60.000 وترك زوجة وابنین وأخا شقیقا وخلف تركة قدرھامات زوج-3
. درھم11000: علیھ دین قدره 

ما نصیب كل وارث ؟-أ
كیف تتم تصفیة ھذه التركة؟-ب
.أنجز الفریضة عملیا ، مبینا نصیب كل وارث بالدرھم-ج

:رابعا

. (جنسیا والسیداسیس بخطر األمراض المنقولةالتح: (شاركت في نشاط تعلیمي موضوعھ
.اذكر الجانب الفكري أو المعرفي الذي شاركت بھ في النشاط-1
ما ھي القیم التي التزمت بھا أثناء تقدیم ما كلفت بإنجازه؟-2
.خالصة تعكس مضمون ھذا النشاط-اكتب في سطرین -3
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