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ثعذِب الحظ ٔج ً١أْ أخبٖ خبٌذا ـ اٌز ٞفؾً فِ ٟؾٛاسٖ اٌذساع ٟـ ٠ع ٟػ حبٌخ ٔفغ١خ ِزذ٘ٛسح ثغجت اٌجطبٌخ
 ٚاٌفمش ،سأ ٜأْ اٌزىبفً اٌز ٞدعب إٌ ٗ١اإلعالَ  ٍّٟ٠عٍِ ٗ١غبعذح أخ ٗ١ثئلشاضٗ لذسا ِٓ اٌّبي ٌ١زبعش ثٗ
٠أ ّ٠ـُٙب
٠ ٚؤعظ ٌٕفغٗ ح١بح ِغزمشح ،ففعً رٌه حبصـًّب إ٠بٖ عٍ ٝرحًّ اٌّغؤ١ٌٚخ ٚاٌٛفبء ،عّال ثم ٌٗٛرعبٌ" ٝ
اٌز ٓ٠إِٓٛا أْٚفـُٛا ثبٌعُمـُٛدِ " (اٌّبئذح ا٠٢خ َُِٕٚ )1جٙب ٌٗ عٍ ٝضشٚسح اٌزضاَ اٌعًّ  ٚاٌغذ٠خِ ،غزذال ثحذ٠ش سعٛي
ل ُبيغ مبرَر" [سٚاٖ أحّذ ٚاٌجضاس].
ػ َملُ المَرْ ِء بيذي َك ّ
اهلل صٍ ٝاهلل عٍ ٚ ٗ١عٍُ ح ٓ١عئً أ ٞاٌعًّ أفضً؟ فمبيَ " :
غ١ش أْ خبٌذا ِب ٌجش أْ ٔغ ٟأٔٗ ِغزخٍف فِ ٟبي أخ ،ٗ١فأخز ٠جز س اٌّبي ف ٟرٕبٚي اٌّغىشاد ٚاسرىبة
س ثّب رحزس ِٕٗ ٚعبئً اإلعالَ فِ ٟغبي اٌزٛع١خ اٌصح١خ
اٌفٛاحؼ صُحجخ َصِش ٍح ِٓ سفمبء اٌغٛء ،غ١شَ ِىزش ٍ
ِٓ خطٛسح اإلصبثخ ثبألِشاض اٌّعذ٠خ.
ؼ
حبٚس ٔج ً١أخبٖ ثٍطف ٌ١عذي عٓ رصشفبرٍٗ٠ٚ ،زضَ ثخٍُـُك اٌعفخُِ ،زوِشا إ٠بٖ ثم ٌٗٛرعبٌٚ ": ٝال رمشْثُٛا اٌفٛاحِ َ
ِب ظَ ٙش ِِْٕٙب ِٚب ثَطـَٓ " (األٔعبَ ٌ ،)152ىٓ خبٌذا سد عٍ ٗ١ثغضت ٚاصفب إ٠بٖ ثبٌحبلذ اٌز ٞال ٠ش٠ذ أْ ٠شاٖ عع١ذا
ف ٟح١برٗ.

تأمل الُضؼيت االختباريت ،ثم أجب ػما يأتي:
أَال :الذرَس الىظريت 8......................... ....................................................................................ن
1ـ حذد اإلؽىبٌ١خ اٌز٠ ٟطشحٙب إٌص.
2ـ ػرف اٌّف ٓ١ِٛٙا٢ر :ٓ١١أ ـ الؼقُد  ،ة ـ التُػيت الصحيت
3ـ اعزعًّ وًٌ ِٓ ٔجٚ ً١خبٌذ ف ٟحٛاسّ٘ب أعٍٛثب ِخزٍفب عٓ ا٢خش :
أ  -بَيِهْ أ َٞاألعٍٛثٕ٠ ٓ١غغُ ِع أعظ اٌحٛاس ٚضٛاثطٗ ،مؼلال عٛاثه.
ة  -استذّلَ عٍ ٝأحذ أعظ ٚضٛاثط اٌحٛاس اٌزبٌ١خ ثٕص ؽشعِٕ ٟبعت:
(حُغٓ اٌمٛي /اٌّالطفخ ٚاٌشفك /اإلٔصبف ٚاٌّٛضٛع١خ /اٌزغشد ِٓ األفىبس اٌّغجمخ).
ط -حش ٔج ً١أخبٖ عٍ ٝاٌزضاَ عذد ِٓ اٌم ُ١األعبع١خ ف ٟدٕٕ٠ب ،استخرج اثىتيه مىٍا .
4ـ ٌخٍك اٌعفخ ف ٟعٍٛن أفشاد اٌّغزّع مظاٌر َثمراث متؼذدة ،أتِمَ اٌعجبساد اٌزبٌ١خ ثّب ٕ٠بعت:
أـ مه مظاٌرالؼفت ...............................................................................:
ة ـ مه ثمراث الؼفت...............................................................................:
ط ـ و١ف ّ٠ىٓ ٌإلعالَ أْ ٠م َٛثزؾغ١ع إٌبط عٍ ٝاٌزخٍك ثبٌعفخ ؟
5ـ أـ حذد مُقفك ـ اٌّٛافك ٌٍؾشع ـ ِٓ رصٛس خبٌذ ٌّف َٛٙاٌغعبدح ف ٟاٌح١بح ،مغ التؼليل.
ة ـ اقترح ٚعٍ١خ الوزغبة اٌطّإٔٔ١خ إٌفغ١خ مغ االستشٍاد ثذٌ ً١ؽشعِٕ ٟبعت.
6ـ أتِمَ اٌغذٚي ا٢ر ٟثعذ ٔمٍٗ إٌٚ ٝسلخ اٌزحش٠ش:
الؼقذ
اٌج١ع

وُػً

مثـــــالً
حَجَظ ُِحغٌٓ أسضب ٌفبئذح اٌفمشاء اثزغبء األعش ٚاٌضٛاة

اٌٛص١خ
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ثاويا  :التطبيقاث3 ...................................................................................................................ن

ن
ْ صَذَلَب َٚثَََٕ١ب ،ثُٛسِ َ
عٓ حى ُ١ثٓ حضاَ عٓ إٌج ٟصٍ ٝاهلل عٍٚ ٗ١عٍُ أٔٗ لبي عٓ اٌجبئع ٚاٌّؾزش ..." ٞفَئِ ْ
ذ ثَشَوَخ ُ ثَْ١عَِِّٙب" ُِ .زَفَكٌ عٍََ ِْٗ١
ْ وَزَثَب َٚوَزََّب ُِحِمَ ْ
ٌََُّٙب فِ ٟثَْ١عَِِّٙبَٚ ،إِ ْ
1ـ حذد اٌمض١خ األعبع١خ ٌٍٕص .
ً ِٓ اٌصذق ٚاٌىزة عٍ ٝاٌزغبسح.
2ـ استخلص ِٓ إٌص أصشَ ُو ٍ
3ـ بين موقفك مع التعليل ممه يدعي أن التجارة تعتمد على الشطارة والدهاء ،وأوه ال دخل للصدق
واألماوة فيها.
ثالثا :األوشطت4 ................................................................. ..........................................................ن
ثّٕبعجخ اٌ َٛ١اٌعبٌٌٍّ ٟزذخ ٓ١ؽبسوذ صِالءن ف ٟإػذاد مطُيت ٌٍزحغ١ظ ثخطٛسح ٘زٖ ا٢فخ عٍ ٝصحخ
اإلٔغبْ.
ضُِّٕٗ ِب ٞأر: ٟ
اكتب تقريرا َصفيا ال ٠زعذ ٜصّبٔ١خ أعطش رُ َ
ـ أُ٘ خطٛاد اإلٔغبص.
ـ أُ٘ اٌّحبٚسٚ ،اٌّفب٘ٚ ،ُ١اٌم ُ١اٌز ٟرضّٕزٙب اٌّط٠ٛخ .
ـ اٌخالصبد ٚإٌزبئظ.
رابؼا :الفرائض5 ....................... ........................................................ .........................................ن
ٓ
ْ ٌٌَ ٌَََٚ ُٓٙذ فٍََ ُى ُُ اٌشُ ُثعُ َِِّب َر َشوْ َ
ن أصْٚاعُى ُُ إْ ٌَ ُْ َ٠ىٓ ٌٌََََٚ ُٓٙذٌ ،فئْ وَب َ
لبي اهلل رعبٌُ ٌٚ { : ٝى ُْ ِِٔصفُ َِب رَـ َش َ
ع ِذ َٚصَِ١خ ُٛ٠صَِ ٓ١ثَٙب أ ْٚدَ( } ٍ ْٓ٠عٛسح إٌغبء  ِٓ /ا٠٢خ ) 12
َِِٓ َث ْ
ٚ

 - 1استخرج من اآلية الكريمة ما يلي :
أ  -عجت اإلسس.
ة  -اٌٛاسس ٚاٌّٛسٚس.
ػرِف ًُ اصطالحا.
2ـ رضّٕذ ا٠٢خ أحذ أٔٛاع اإلسس اٌز ٛ٘ ٞاإلسس ثبٌفشض :حذد الىُع الثاوي َ َ
3ـ رٛف١ذ اِشأح ٚخٍفذ صٚعبٚ ،صالس ثٕبدٚ ،أِبٚ ،عّب ؽم١مب.
ٚرشوذ ِجٍغب ِبٌ١ب لذسٖ144000 :دسّ٘بٚ ،عٍٙ١ب د ٓ٠لذسٖ 30000دسّ٘ب ٚ ،وبٔذ لذ أٚصذ ثشثع ِبٌٙب ٌفبئذح
داس اٌطبٌجبدٚ ،عٕذ٘ب ٚد٠عخ لذس٘ب 8000دسُ٘ٚ ،عٙضد عٕبصرٙب ثّجٍغ 2000دسُ٘.
أ -قم بتصفيت التركت ِٓ اٌحمٛق اٌّزعٍمخ ثٙب.
ة -أػط لكل َارث وصيبً ثبٌذسُ٘ ف ٟعذٚي ِٓ إٔغبصن .

