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األكاديويت الجهىيت للتزبيت و التكىيي
لجهت الشاويت ورديغت

الهبدث  :الخرتيج اإلسالهيج
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تـسـن الـمـه الـرحـهـو الـرحـيـن

الهوضوع
أوال :هعبلجج اإلشكبليج.
الوضعيج الخقويهيج

(8و)

www.9alami.com

ٌعيح يئششخم تخؽبًّ يػ اهيجوس اهؽويً اهيحوً ،هلبء خواضميب يحّرٍ "اهؽيل اهخٌري ّ ؤذرٍ فً اهخٌيٌج"

ؤذبرح اهؽرّض ٌلبشب حّل ؤُيٌج الخترع ،حٌد ؤند ؤحد اهيخدخوًٌ ؼوى دّرُب فً خفؽٌل كٌى اهخأخً ّاهخأزر
كبظؽَ آخر تبٌفؽبل يتٌٌب دّرُب اهشوتً فً خشجٌػ اهخيّل ّ خزنٌج رّح اإلخنبهٌج.
خأهل الوضعيج جيدا ثن أجة عو األسئمج اآلخيج .
 .1ؤترز يّكفم يً اهرؤًٌٌ يػ اهخؽوٌل .

(2ى)

 .2ؤرشد اهيخدخل اهذبًٌ اهى اهظرٌق األيذل هخدتٌر االخخالف .

(1ى)

 . 3بيي دور العقىد التبزعيت في تذقيق التكافل االجتواعي.

(1ى)

 .4وضخ أثز التبزع في تذقيق التىاسى الٌفسي  ،هستدال بٌص شزعي هٌاسب.

(2ى)

 .5اقتزح وسيلت إعالهيت لتىظيف ًتائج هذا اللقاء ،في دعن بزاهج التىعيت الصذيت.

(  1ى)

 .6ددد هفهىم ها تذته خط .

(1ى)

ثبىيب :دراسج الىضوص

(3ن)

ٌلّل خؽبهى  وليستعفف الذين ال يجدون نكاحا حتى يغنيهم هللا من فضله 

اهٌّر 33

 .1استنبط الحكم الشرعي المتضمن في اآلية الكريمة .
 .2وضح اآلثار اإليجابية للعفة على المجتمع .
 .3استخرج القيم الواردة في اآلية ( .يكتفى باثنين )

(1ى)
(1ى)
(1ى)

هبدث الخرتيج اإلسالهيج
جهيع الشعة
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أولي تكبلوريب
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ثالثا  :االستثمار والتوثيق

(  4ن)

اكتب في أحد الموضوعين :
 .1تابعت ضوي جواعت الفصل ًدوة في هىضىع هعيي؛

ؤنخة خلرٌرا يً شخج ؤشظر خحدد فٌَ يراحل ُذا اهٌشبظ .
 .2حطرح داخل اهفصل ؼرض يوف حّل يّطّغ يب ؛

ؤنخة خلرٌرا يً شخج ؤشظر خترز فٌَ يراحل اهٌشبظ ّ ٌخبئجَ .

راتعب  :حسبة أىضتج الورثج
(5ن)
ؼرض ؼوٌم زيٌوم ٌتٌل يشبؼدخَ فً حل يشإهج ارذٌج خخؽوق تلرٌتخَ يرٌى  ،اهخً ظولِب زّجِب ظالكب رجؽٌب ّ ،
تؽد ؤشتّغ يً ظالكِيب فبرق اهحٌبث يخوفب  :ؤيَ(رحيج) ّتٌخٌَ (رجبء ّ هٌوى) ّ تٌح اتٌَ (شؽبد) ّ اتً اتٌَ
(يحيد )
ّ ؤخخَ اهشلٌلج (نّذر) .

اذا ؼويح ؤٌَ :

 -خرم خرنج كدرُب  232000درُى .

 ؤّصى فً حٌبخَ تذود يبهَ ألخٌَ يً اهرطبغ . -نوف خجٌِزٍ

 6000درُى .

 -ؼوٌَ نفبرث كدرُب  10000درُى .

حدد ٌصٌة نل ّارد تبهدرُى يّعفب اهجدّل ؤشفوَ ( يػ خدًٌّ ؼيوٌج خضفيج اهخرنج )
الورثج
يرٌى
رحيج
رجبء
هٌوى
شؽبد
يحيد

إرثهن

الخأضيل

؟

الىضية تبلدرهن

نّذر
ملحــــــــــوظةٌ :رجى اهيحبفعج ؼوى خرخٌة اهجدّل ؤفلٌب ّ ؼيّدٌب ؼٌد ٌلوَ اهى ّركج اهخحرٌر

تبلخوفيق و الىجبح

