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 الموضوع الثاني
 

 نقطة( 23الجزء األول:  )
: )  ملسو هيلع هللا ىلصقااال رسااول  هللا         ااةَّ الااوداعَّ ااأي  فااي خطِااةَّ حجا ااعم  ، ت  وه  م ااقَّ واع   يلَّ و  وا ق ااع  اساام   ،اس  ا الناااي    أخ   م  ساامم   كاا ا  نا أ   نا م 
اأنف   نا م  ظمَّ  ت  ال  ، ف  و  ن  مَّ  س  ف  ن   يبَّ طَّ  عن   إالا  أخيوَّ  ال  م   ئ  رَّ الم      ، فال يحَّ إخوة   المسممين   وأنا  لممسممَّ ا، الما م  ك  س   ؟غات  بما  ىا    ما ي 

ع نا ر   ت  ال  م ف  ك  ربا  ن  و  ق  م  ت  س  و  م رَّقاب  ِ ع ض   جَّ ك  رب  ِعض  اًرا ي ض  فا   .ِ ع دَّي ك 
      ، ا النااس  نا  د  م واحَّ ك  با ر   إنا  أي ي  اك مأِ   وا  م عند  هللا أتق  ، أكرم ك  م  مَّن ت راب  م  وآد  م ك م آلد  ، ك  د   س لعربي   لي  و  ،اك م واحَّ
     (.        دي  اش   ما ي  ؟ الما ى، أ ال  ى    بماغت  قو  إالا ِالتا  ي   مَّ ج  عمى ع   فض   

[ –الكتاب المدرسي  –] من خطِة حجة الوداع 
 

 

 المطموب:
ْدى ا، لى وسيلة  من وسائل تثبيت  العقيدة.إ ( إشارة   مك  رب   لقون  ت  س  و   ) :ملسو هيلع هللا ىلصفي قولو  (2 د    اشرحيا.ثم   ح 
 اإلنسان، واشرح واحدا  مني م ا. حقوق من الن ص  حق ْين  من استخرج   (3
 .االجتيادية في المسائل   جماع  اإلالمسلمين  وحدة  ي ا يقو   مم   (4

ا.  ف اإلجماع عر    -أ         لغة  واصطالح 
 .وىات  مثالْين عن -ب      

ــد  ( إلــى رابطــة  مــن الــروابا االجتماعيــة بــين المســلمين  فــي قولــو: ملسو هيلع هللا ىلصأشــار النبــي  (5 ــاح م واح  ن  أب  ــد  واأ ) إن  رب كــم واح 
ا، ثم وغيرىم.   الخرى. ذكر الروابا  ابي  ْني 

 ن.دتيْ وفائ   ن  كميْ ص ح  استخرج من الن   (6
 
 

 نقاط( 10الجزء الثاني:  )
ْن ث   ا م  د  للبائع  في كل   شير  جزء  ا.اشترى شخص  سيارة  على أن ي سد    من ي 

 المطموب:
 ا.صطالح  ا فو  ىذا البيع؟ عر    ما اسم   (2
 و.من شروط   ذكر أربعة  ا (3
 ط ل ب  ىذا المشتري تأخير  الت سديد، فاشترط  عليو البائع  الزيادة  في الثمن. (4

 ؟    ىذه المعاملة ما نوع   -أ
 ، واذكر دليال  واحدا  عليو.اي  كم  ح  بي  ن   - ب

 
 الثانيانتيى الموضوع 
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4ان  .صفحة 

 )الموضوع الثاني(عناصر اإلجابة  
العالمة

مجموعالالمجزأة
 نقطة[ الجزء األول: ]07

اآلثار الّسلبية للّتسّول على الفرد والمجتمع:أ(  –1
لعمل عند الن اس.قل ِّل من قيمة ا ي                           -يزرع ثقافة الت واكل. -
ينشر في المجتمع ثقافة الذل  والمسكنة والمهانة. -            .يذهب الحياء ويضعف الشخصية -
ينشر في المجتمع الر ذائل واآلفات االجتماعي ة كالكذب والخداع واستعطاف المار ة واإللحاح عليهم. -

 أو بهما معا. لمجتمعظة: تحتسب ثالثة آثار صحيحة، سواء تعلقت بالفرد أو باحمال
ة           حاالت االضطرار والحاجة، وهي:: هي مذّلب( الحاالت التي ال ي عتبر فيها التسول 

الدم الموجع )الدية(. -الغرم المقطع )الدين الذي يصعب تسديده(    -الفقر المدقع )الشديد(    -
ذي  لثالثة: لذي فقر مدقع أو ال تحل إال  المسألة  : " إن  قال الر سول صلى هللا عليه وسلم الّدليل: -

 " أخرجه أبو داود.غ رم مقطع أو ذي دم موجع 

5.0×3 

.01  
5.0 

83.5

.مصدر ربح، من الربح، وهو الزيادة لغة: -مرابحة: تعريف الأ(  – 2
بيع ما اشترى بثمنه وربح معلوم. اصطالحا: -              

 ب(  الحكمة من تشريعها:     
 والتيسير عليهم في اقتناء السلع بربح معلوم. الناس اتحاج سد   -        

 رفع الحرج عنهم في الترويج لسلعهم وتفادي كسادها. -        
 لحل مشكلة التمويل، إذ هي أوسع من المضاربة. هي باب من أبواب االستثمار في اإلسالم -        

5.0 
5.0 
 
 
5.0×2

82  

       استنباط الحكم في واقعة ال نص فيها وال إجماع بناء علىلمرسلة اصطالحا: تعريف المصلحة ا – 3
 .مصلحة ال دليل من الشارع على اعتبارها وال على إلغائها     

 .بتوثيق عقد الزواج بوثيقة رسميةاإللزام   -       وضع قواعد خاصة بالمرور. - ذكر مثالين لها: -
 لصحابة على جمع القرآن في مصحف واحد في عهد أبي بكر.اتفاق ا -                    
 اتفاقهم على استنساخ نسخ من المصحف في عهد عثمان بن عفان. -                    

 مالحظة: تقبل األمثلة الصحيحة األخرى.

1.0 

5.0×2
82.5  

 ة:سيَّ نفة الحَّ مفهوم الصّ   - 4
 سويا في سلوكه نتيجة توازنه الداخلي فال يصدر عنه شذوذ هي الحالة التي يكون فيها اإلنسان طبيعيا

 في القول أو الفعل أو التفكير، أو هي الممارسة الطبيعية للحياة.
 كيف يحقق اإلسالم الصحة النفسية؟ -   
 التزكية واألخالق. -تقوية الصلة باهلل.           -الفهم الصحيح للوجود والمصير.         -   
 

51 

5.0×3

2.58  
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 :نص ّ الاستخراج ثالث فوائد من  - 5
ل يفقد الحياء ويفسد األخالق.- الت سو 
ل في اإلسالم.- ذم  الت سو 
نيا واآلخرة.- ل ذل  ومهانة في الد  الت سو 
ل يحط  من قيمة العمل.- الت سو 
 في الت سول إنكار لنعم هللا وتعطيل للمواهب وشل  للقدرات.-

 
5.0×3 
 

81.5 

ط[انق 81]الجزء الثاني:
 طرق إثبات النسب: – 1

 الزواج.وثيقة عقد  -     
 اإلقرار. -     
 البصمة الوراثية(. -اإلشهاد  -البينة الشرعية: وتشمل ) -     

5.0×4 82  

 مفهوم حقوق اإلنسان:أ(  – 2
 من دونها أن يعيشوا بكرامة كبشر.المعايير األساسية ال تي ال يمكن للن اس  هي  -        

 وألزم لإلنسان عزَّ وجلَّ  الباري وهبه الذي التكريم عن الناشئة الشرعية المزايا تلكهي  أو -         
 .باحترامها الشرعية والشروط للضوابط طبًقا الجميع          

 .ةصحيحإجابة كل ت قبل حظة: مال
خمسة من حقوق اإلنسان:ب( ذكر 

الحق  في الت عل م.الحق  في الحري ة.       -          -الحق  في األمن.     -الحق  في الحياة. -   
 الحق  في حري ة الر أي والفكر.   -الحق  في حري ة المعتقد.     -الحق  في الت نقل.   -   

51 

5.0×0 

83.5  

3 – :  استخراج القيم األسرية من النّص 
التكافل األسري. -          المودة والرحمة.       -          المعاشرة بالمعروف.   -

 على تماسك األسرة: ةفظاحمأثرها في التبيين  -   
 تنمية الود والتراحم والتآلف.  -تقوية العالقة بين أفراد األسرة.                          -
 .تفادي الخالفات والنزاعات والتقليل منها -إشاعة السكينة والطمأنينة وروح اللطافة في المعاملة.    -
 صالح األوالد ونشأتهم نشأة سليمة. -تحقيق التعاون المعيشي داخل األسرة.                   -

 تقبل اإلجابات الصحيحة األخرى.يكفي ذكر أثرين، و مالحظة: 

5.0×3 
 
 
5.0×2 

82.5 


