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ورقة األسئلة
:الموضوع األول

یا رسول اهللا، : فقالعن عبد اهللا بن عمر رضي اهللا عنھما، أن عمر أصاب أرضا من أراضي خیبر
: فما تأمرني؟ فقال رسول اهللا صلى اهللا غلیھ وسلم.أرضا بخیبر ، لم أصب ماال قط أنفس عندي منھأصبت 

، فتصدق بھا عمر على أن ال تباع وال توھب و ال تورث ،في " إن شئت حبست أصلھا، وتصدقت بھا"
نھا بالمعروف ویطعم ولیھا ، أن یأكل مالفقراء و في القربى والرقاب والضیف وابن السبیل، ال جناح على من

.غیر متمول
.أخرجھ البخاري في صحیحھ في كتاب الشروط، باب الشروط في الوقف

:تأمل الحدیث الشریف ثم أجب عما یأتي

)ن1(اشرح حسب السیاق -1
غیر متمول-أصاب أرضا -

)ن1(دل الحدیث الشریف على مشروعیة الوقف في اإلسالم - 2
.عرف الوقف اصطالحا-أ

.استخرج العبارة الدالة على مشروعیتھ من الحدیث-ب
)ن1.5(بین العقود العوضیة والعقود التبرعیة -فیما یلي- میز - 3

البیع-الھبة -الكراء -العاریة -اإلجارة -القرض -
)ن1(یة عن المقاصد االقتصادیة للعقود العوض-بإیجاز-تحدث - 4
)ن1: (أكد الحقیقة الشرعیة التالیة بنص قرآني- 5

.ربط القرآن الكریم اإلنفاق من المال المستخلف فیھ باإلیمان-
-

:الموضوع الثاني
.الخلقیةواالنحرافات لقد ثبت یقینا وجود عالقة في غایة األھمیة بین ضعف اإلیمان

ذلك ویغیب خلق العفة لدیھم فینعكس أثر انحرافھم،تزداد مظاھرفي قلوب الناس فبقدر ما یضعف اإلیمان
..على صحتھم النفسیةسلبا 
).ن0.5(استخلص القضیة األساسیة التي یطرحھا ھذا النص -1
)ن2: (حدد مفھوم ما یلي -2-2

العفة-
الصحة النفسیة-

)ن1. (لعفةمن وسائل تحقیق ا) أسلوبین(أذكر وسیلتین -3
)ن1: (استدل على الحقیقة الشرعیة اآلتیة بنص قرآني-4

.العمل الصالح المقرون باإلیمان یحقق حیاة طیبة في الدنیا وأجرا حسنا في اآلخرة -
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:الموضوع الثالث

)ن1: (من السؤالین التالیینعن واحدأجب -1
:السؤال األول

:ضع كل مفھوم من المفاھیم التالیة في الخانة المناسبة لھ* 

من آداب االختالف في اإلسالم یر االختالفمن قواعد تدب

:السؤال الثاني
:ضع كل عبارة من العبارات التالیة في الخانة المناسبة لھا * 

االعتراف بحق اآلخر في االختالف -التسامح مع المخالف -إحسان الظن باآلخرین -

.ترك الطعن والتجریح-
آداب تدبیر االختالف في العقیدة ر االختالف في االجتھادآداب تدبی

)ن3: (شاركت مع مجموعة من تالمیذ قسمك في إعداد ندوة علمیة في موضوع- 2
قیم التواصل وأھمیتھا في بناء الشخصیة السویة

.حدد ھدفین من أھداف ھذا النشاط-أ
.طضع تصمیما مناسبا یستحضر العناصر األساسیة لموضوع ھذا النشا-ب-ب

:الموضوع الرابع
عین الوارث بالفرض ثم حدد نصیبھ في كل مسألة من المسألتین التالیتین مع- 1

)ن1.5(ّ التعلیل 

المسألة الوارث بالفرض 
فیھا نصیبھ التعلیل

:ھلك ھالك عن-أ عم شقیق-ابن ابن - زوج-
: ھلك ھالك عن-ب .أخوین ألب-أم -

ألف درھم20، وأوصى ب ألف درھم500وخلف تركة قدرھا . أباوابناوزوجة: كتوفي رجل وتر- 2
).ن4.5(لعمل خیري 

:أنجز ھذه المسألة مراعیا المراحل اآلتیة- 1- 2
.تحدید نصیب كل وارث بعد تصفیة التركة-أ

.تأصیل الفریضة- ب
.تحدید حظ كل وارث من التركة بالدرھم-ج

.لى میراث الزوجة في ھذه المسألة بنص قرآنياستدل ع- 2- 2
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