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عناصر اإلجابة
أوال

یستفید على اإلنفاق و عدم اكتناز المال لأما الغایة فھي الحث,الوعید ھو العذاب و اإلحراق في نار جھنم-1
.منھ الناس

7الحدید ) آمنوا باهللا و رسولھ و أنفقوا مما جعلكم مستخلفین فیھ:(المال مال اهللا بدلیل قولھ تعالى-2
الفرق بین العقود العوضیة و التبرعیة أن األولى یتم فیھا تبادل مال أو منفعة بثمن بینما الثانیة عقود -3
...الوصیة و الھبة: مثال عقود التبرع...و الكراءالبیع : مثال العقود العوضیة,حسانیةإ

:احدد نوع العقد-4
الصدقة: التنازل عن ملكیة مال لمحتاج تقربا هللا تعالى - ا

الوصیة:.المالك بثلث مالھ لجھة خیر ینفذ بعد وفاتھتبرع-ب
الكراء:. مبادلة منفعة مال بثمن-ج
اإلجارة:. تقدیم خدمة للغیر مقابل أجر-د

ثانیا

أھمیة آداب التواصل و دورھا في إنجاحھ: المستفاد من اآلیة الكریمة- 1
یا أیھا الناس إنا خلقناكم من ذكر :( الدلیل على دعوة اإلسالم إلى التعارف و التواصل بین الناس قولھ تعالى-2

.)لتعارفوا إن أكرمكم عند اهللا اتقاكم إن اهللا علیم خبیرا و قبائلو أنثى و جعلناكم شعوب
الجدول- 3

نوع االختالف مثالھ
المقبولاالختالف األحكام االجتھادیةاالختالف في
المذموماالختالف المسلمین والكفار في توحید اهللاختالف

ثالثا

و المجتمع من و ھي خلق إسالمي عظیم یحصن الفرد,اهللا العفة حالة نفسیة تجعل المرء یبتعد عن محارم
و ...كاألمراض المتنقلة جنسیا و االنحراف, و األمراض العضویة و النفسیة و االجتماعیة المضرةاآلفات

یتحقق ھذا الخلق بعدة وسائل منھا تجنب المثیرات الداخلیة و الخارجیة و االشتغال بالطاعات و العمل و 
الصالح و إشباع الغریزة بالحالل

:رابعا
:تقریر حول نشاط یدور حول المال

...التبرع بالمال و دوره في إحداث التنمیة: بیین موضوع النشاطت
محاور النشاط

أھدافھ
النتائج المحققة
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:خامسا

و إن كان رجل یورث كاللة أو امرأة و لھ أخ أو أخت فلكل واحد :(الدلیل القرآني على میراث األخوة الم-1
فان كانوا أكثر من ذلك فھم شركاء في الثلث من بعد وصیة یوصي بھا أو دین غیر مضار وصیة .منھما السدس

12اهللا و اهللا علیم حلیممن
. و بنت االبنوة الم كل من األب و الجد و االبن و البنت و ابن االبنیحجب اإلخ-2
درھم72000=التركة-3

درھم2000=36÷72000
الوارث فرضھ 12الفریضة سھمھ من أصل 36التصحیح األصل بعد التركة بالدرھمنصیبھ من
زوجة 4/1 3 3×3=9 2000×9=18000

أم 6/1 2 2×3=6 2000×6=12000
قةأخت شقی 2/1 6 6×3=18 2000×18=36000
أخ ألب

أخت ألب
ع 1 1×3=3

1ولألخت2لألخ 
2000×3=6000

4000لألخ 
2000ولألخت 

جدة محجوبة 
باألم 0 0 0
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