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ورقة األسئلة

:نص الموضوع
:أوال

:قال اهللا عز وجل ن أكرمكم لتعارفوا إإنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائلیا أیھا الناس>>
.13:سورة الحجرات،اآلیة<<أتقاكمعند اهللا

إلى مجال مختلف مستویات التواصل من محیط الجوارالصغیرعلى إنشاءفي اآلیة دعوة صریحة وملحة
تجلیاتھ، التواصل قیما تصوغھ في أجمل/المتحضرالشاسع، غیر أن اإلسالم حدد لھذا السلوك اإلنسانيالعالم

:ممن بین ھذه القی
قیم تحكم مقصد المتواصل* قیم تحكم نیة المتواصل* 
.بناء تواصل إیجابي ومثمربین بتركیز أھمیة ھذه القیم في-1
.(التواصل والحوار واالختالف) قاسم مشترك بین: قبول اآلخر-2
فما المقصود منھ؟*
.یحث على قبول اآلخر-مما درستھ-استشھد بنص شرعي مناسب *

االختالف المقبول واالختالف المذموممیز في النصین التالیین بین-3

النص الشرعي نوع االختالف سبب ذلك
:قال تعالى- أ اختلفوا إال من وآتیناھم بینات من األمر فما>>

بینھم یوم القیامة بعدما جاءھم العلم بغیا بینھم إن ربك یقضي
.17:الجاثیة<<فیما كانوا فیھ یختلفون

قال رسول اهللا صلى اهللا :عن ابن عمر رضي اهللا عنھ قال-ب
یصلین أحد العصر إال في بني قریظة، فأدرك ال" :علیھ وسلم

ال نصلي حتى نأتیھا، : الطریق، فقال بعضھمبعضھم العصر في
نصلي، فلم یرد منا ذلك، فذكر للنبي صلى اهللا بل: وقال بعضھم

یح البخاريصح."یعنف أحداعلیھ وسلم فلم

:ثانیا

:29- 28اآلیتان قال اهللا سبحانھ وتعالى في سورة الرعد
الصالحات طوبى لھم الذین آمنوا وعملوا. بذكر اهللا تطمئن القلوبأالالذین آمنوا وتطمئن قلوبھم بذكر اهللا>>

.<< وحسن مآب

.النفسیةاستخرج من النص أسس الصحة-1
اإلیمان بالحیاة الباقیة وطمأنینة الخلود في تحقیقھ كل منبین الدور الذي یلعب-2

.والشعور باألمنالصحة النفسیة
یجب على وسائل اإلعالم القیام بھ لتحقیق وعياختر من بین الوسائل التالیة ما-3

.جنسیاصحي للقضاء على األمراض المتنقلة
.الفواحشمعالجة اآلثار السلبیة النتشار- أ

.السعي لمحاربة الفواحش نفسھا-ب
.العفة في المنتوج اإلعالميتنمیة األجواء اإلیمانیة ونشر خلق-ج
.الغرائز وتنشر الفواحشعرض المنتجات الفنیة التي تھیج-د
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:ثالثا
المعامالتالتالي من معطیات الدروس التي درستھا مع االكتفاء بوضع رموزامأل الجدول

.في المكان المناسب×والعالمة
حكمھ

المعاملة اسم العقد 
ونوعھ جائز غیر 

جائز
التعلیل

أوالد الجار سن سكن حتى یبلغوصیة محسن لجاره بم- أ
.الرشد

.وجھ التأبیدما علىتبرع امرأة بمنفعة-ب
.یزال في بطن البقرةبقرة البیع فالح جنین-ج
.مقابل أجرة محددةاستأجر شخص أجیرا لبناء منزل-د

:رابعا

.معلوماتالعبء الجدول التالي بالمطلوب من- أ
الوارث السھم إرثھشروط الشرعيالدلیل

األب السدس
الزوجة الربع
الشقیقةاألخت الثلثان

فيیوصیكم اهللا" النساءمن سورة 11اآلیة اعتبر البعض أن قول اهللا تعالى في-ب
.انتقاصا من حق المرأة"للذكر مثل حظ األنثیینأوالدكم

ستتبین لك حقیقة في المكان المناسب(×)ووضع العالمةتعبئة الجدوللفرائض التالیة ومن خاللتأمل ا-1
.األمر

الفریضة سھام الورثة الذكرترث مثل الذكرأكثر من یرث ھوترث ھي و ال
أخ شقیق-بنت -زوج 

ابن- أم -أب
أخ ألب-أخت شقیقة- بنت

اكتسبتھا من دروس الفرائض ھل ترى أن اإلسالممن مجموع المعلومات التيانطالقا -2
.(استعن بنتیجة الجدول أعاله(اإلرث؟ علل جوابك جعل األنوثة والذكورة معیارا في نظام

:قم بحل الفریضة التالیة حال تاما-3
.أخوات شقیقات3-بنت -أم -زوجة : توفي شخص عن-
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