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 0من  0صفحة 

◍ 

 الثاني الموضوع
 

  نقطة( 21الجزء األول: )
وله هللا   : ق ال  ر سه ي  هللاه ع ن هه ق ال  ي ر ة  ر ض  م  ت ط ُلُع ُسال م ى م ن  الن اس  ع ل ي ه  ص د   ُكل  ڈملسو هيلع هللا ىلص ع ن  أ ب ي ههر  ق ة  ُكل  ي  و 

ا أ و  ي  ر ف عُ  ه  ُل ع ل ي   م  ق ة  و يُع ُْي الر ُجل  ع ل ى د اب ت ه  ف  ي ح  ث  ن  ْي   ص د  ُس ي  ع د ُل ب  ْي   اال  ُة الط ي  ب ُة  ف يه  الش م  ق ة  و الك ل م  ا م ت اع ُه ص د  ه  ع ل ي  
ة  َي  طُوه ا إ َل  الص   قة  ص د ق ة  و ُكل  ُخط و   [رواه البخاري ]   ڈ الة  صدق ة  وميُ يُط األذ ى عن  الط ريق  ص د 

 : تهزيل وتهبعد.ُتميط: عظام المفاصل.     ُسالمى          
  المطلوب:

 حابي راوي الحديث.ف الص  عر    (2
 بعض القيم القرآنية.تأكيد لفي الحديث  (1

فق ما درست استخرج قيمتين ثم صن فهما .أ    .و 
 نا أثرها على المجتمع.ما مبي  اشرح واحدة منه .ب

 الصدقة باب من أبواب الخير وطريق لكسب األجر والثواب في حياة اإلنسان وبعد موته. (4
 ما هي الصدقة التي يبقى نفعهها مستمرا بعد موت صاحبها؟ وما مفهومها؟ .أ

ل ؟ .ب  كيف ترى مساهمة هذه الصدقة في عالج ظاهرة البطالة والتسو 
 يث إشارة  إلى أحد أسس عالقة المسلمين بغيرهم.في الحد قال لك زميلك أن   (3

 ح.          هل توافقه الرأي؟ وض   .أ
 ة األسس.اذكر بقي    .ب

 استخرج من الحديث حكمين وفائدتين. (5
 

 ط(انق 80): الثانيالجزء 
 إليك هذه المعامالت:

 ا ت فق شخصان على  إنجاز بناية سكنية، حيث يهساهم أحدهما بالمال واآلخر بالعمل. .أ
د ثمنها مهفر قا على أجزاء، في أوقات معلومة.ا شت .ب  رى شخص سلعة على أن يهسد  
 باع شخص سي ارة آلخر بأكثر من ثمنها المعلوم الذي اشتراها به.  ج.
ري.  .د  تبادل اثنان سي ارة جديدة بسي ارتين قديمتين مع الت سليم الف و 

د المهعاملة ال تي تراها خاطئة، ثم  صو    (2 د    بها.ح 
م    (1  هذه المعامالت. س 
 ما الحكمة من مشروعية البيوع؟ (4

 
 

 ثانيانتهى الموضوع ال
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 4 من 1 صفحة

 عناصر اإلجابة )الموضوع الثاني(
 العالمة

 المجموع مجزأة
 ) نقطة 11(الجزء األول: 

 األّول: لى الّسؤال عالجواب 
 حابي راوي الحديث: التعريف بالّص 
 وسي.عبد الّرحمن بن صخر الدّ  اسمه ونسبه:

 ملسو هيلع هللا ىلصشّدة مالزمته للنّبي  ـــــ ـ) حديثا 4735) حابة رواية للحديثـــ أكثر الّص  مناقبه:
 دفن بالبقيع ــــ رضي الله عنه ــــ و  ه(45ل ب  ق  )ت  ه 43 توفي سنة اته:تاريخ وف

 .كتفى بذكر معلومتين صحيحتين فقط: ي  مالحظة -

2x0.5 01 

 :الّثانيعلى الّسؤال الجواب 
 :فهمايصنتو  قيمتينالج ااستخر  -أ

 صنيفالتّ  القيمة
 اإلحسان -
 عاون التّ  -
 االجتماعي التكافل -
 العدل -

 ةيفرد -
 اجتماعية -
 اجتماعية -
 سياسية -

 (األثر-ح )المفهوم : يذكر المترشّ وبيان أثرهارح القيمة ش  -ب
 اإلحسان في اإلسالم مطلوب بشقيه؛ بذل المنفعة للمخلوقات. و  هو اإلحسان:قيمة شرح  -  

دقات.              وغير الواجب كالّص  ،األهلونفقة متمثال في اإلنفاق الواجب كالزكاة  المادي:
 .واالبتسامة بةوالكلمة الطيّ  المعنوي: كالتسامح

رَّاِء َواْلَكاِظِميَن اْلَغْيَظ َواْلَعاِفيَن َعِن ) تعالى:قال الله  رَّاِء َوالضَّ الَِّذيَن ُينِفُقوَن ِفي السَّ
 [ 475( ]آل عمران / اللَُّه ُيِحبُّ اْلُمْحِسِنينَ النَّاِس وَ 

 ثر اإلحسان على المجتمع: أ بيان -  
مساعدة المحتاجين /  / البركة في المال / حّ فوس من الشّ طهير النّ االجتماعية / ت وابطتقوية الرّ 

 .المساهمة في منع الجرائم التي يندفع إليها أصحابها بسبب الحاجة
بقوله عمال  ؛حاد لتحقيق األهداف والغايات المشتركةالتكامل واالتّ  هو :تعاون ال قيمة شرح -

ْثِم َواْلُعْدَواِن ۚ َواتَُّقوا اللََّه ۖ ِإنَّ اللََّه َشِديُد  َوَتَعاَوُنوا َعَلى اْلِبرِّ َوالتَّْقَوٰى ۖ: )تعالى َوََل َتَعاَوُنوا َعَلى اإلِْ
 [ 20/  المائدة( ]اْلِعَقاِب 

 على المجتمع:  تعاون ثر الأ بيان-  
 / بين الناس نشر الخير والمنفعة/  تماسك واستقرار المجتمع/  ازدهار ورقي المجتمع
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 4 من 1 صفحة

 هو االشتراك في الحفاظ على المصالح العامة والخاصة، :َلجتماعيا كافلتال قيمة شرح -
اْلُمْؤِمُن " :وسلمصلى الله عليه عمال بقول النبي ؛ التضامن والتآزر بين أفراد المجتمع الواحدو 

 " )متفق عليه(َبْعُضُه َبْعًضا َكاْلُبْنَياِن َيُشدُّ ِلْلُمْؤِمِن 
 مجتمع: على ال اَلجتماعي تكافلثر الأ بيان-  

 نشر قيم البذل والعطاء/ تماسك واستقرار المجتمع/ / حفظ النظام العاموابط االجتماعيةالرّ تعزيز 
 عمال بقوله تعالى:  ؛ه، دون محاباة ألحدحقّ  ذي حقّ   إعطاء كلّ   هو :عدلال قيمة شرح -
ُشَهَداَء ِباْلِقْسِط ۖ َوََل َيْجِرَمنَُّكْم َشَنآُن َقْوٍم َعَلٰى َأَلَّ َتْعِدُلوا ۚ  َيا َأيَُّها الَِّذيَن آَمُنوا ُكوُنوا َقوَّاِميَن ِللَّهِ )

 [ 25/  المائدة( ]اْعِدُلوا ُهَو َأْقَرُب ِللتَّْقَوٰى ۖ َواتَُّقوا اللََّه ۚ ِإنَّ اللََّه َخِبيٌر ِبَما َتْعَمُلونَ 
 على المجتمع:  لعدلثر اأ بيان-  

 .نشر الخير والمنفعة/  المجتمع في ستقرارتحقيق األمن واال/  كاتحفظ الحقوق والممتل
 إجمالي مختصر للقيمة. كتفى بشرح  .ي  4: مالحظة -

 في األثر بذكر فكرة واحدة صحيحة. . يكتفى0    
 .ب باالستداللغير مطال  رّشح المتـ  7

 الثالث:على الّسؤال الجواب 
 دقة الجارية.الّص  –ا بعد موت صاحبها: الوقف ستمر  يبقى نفع ها م   دقة التيالّص  -أ

 .خصوصةنة أو جهة م  عيّ م   ة  ا لله تعالى لفئ  ف  ق  د و  ب  : هو كّل ما يتركه الع  المفهوم
ف في المال ف المالك عن التصرّ توقّ  . مثل:قفتعريف اصطالحي للو   قبل كل  ي   :مالحظة -

/ حبس األصل وتسبيل  رب إلى الله تعالىواالنتفاع به لصالح الجهة الموقوف عليها، بغية التق
 .المنفعة
 ل:مساهمة الوقف في عالج ظاهرة البطالة والتسوّ  -ب
 إيجاد فرص عمل. -
 .)التسّول( ن السؤالمحتاجين بما يمنعهم حاجة الم   سدّ  -
 .مختلفة مشاريعتمويل  -
 رة ألصحاب الكفاءات.سات مصغّ إنشاء مؤسّ  -

 .حيحةالّص  قبل اإلجاباتت  ـ  4: مالحظة -
 .بذكر فكرتين صحيحتين كتفىي  ـ  0        
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 الرابع:على الّسؤال الجواب 
  .أوافقه الرأي ،نعم -أ

إشارة إلى التعاون، وهو  (الّرجلوُيعين : )وسّلمفي قوله صلى الله عليه  ألنّ  :وضيحالتّ  -
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 س عالقة المسلمين بغيرهم. من أس  
لفظ  المترّشحولم يذكر  حيحا تاماوضيح صإذا كان التّ  (3110) تعطى العالمة كاملة: مالحظة -
 ."نعم"

 وابط االجتماعية.الرّ  –عايش التّ  – عارفالتّ -بقية األسس: ذكر   -ب
 كأساس أشار إليه الحديث. قبل الروابط االجتماعيةت  : مالحظة -

على بذل الخير للغير من باب  حثّ  ى الله عليه وسّلمصلّ  النبيألّن  وضيح:التّ 
 .س عالقة المسلمين بغيرهممن أس   جتماعية، وهيوابط االالتي هي من الرّ  اإلنسانية

 .أشار إليه الحديث كأساس، عايشالتّ قبل : ي  مالحظة -
 اس جميعا الذي هوالنّ بة مع على الكلمة الطيّ  حثّ  ى الله عليه وسّلمبي صلألّن الن :التوضيح

 .س عالقة المسلمين بغيرهممن أس وهومن التعايش، 

 
1.5 

 :الخامسعلى الّسؤال الجواب 
 : كمان هماالحُ 

 كر.عم الله بالش  مقابلة ن   وجوب -         
 ون لآلخرين.استحباب تقديم الع   -
 اس.عي في قضاء حوائج النّ استحباب السّ  -
 بة.استحباب الكلمة الطيّ  -
 دقة.استحباب الّص  -
 الة.استحباب المشي إلى الّص  -
 ريق.استحباب إماطة األذى عن الطّ  -

 :أو النهي عن :مبتدأة بـ: األمر بـ كما شرعيا صحيحا كل جملةيعتبر ح  : مالحظة -
  : ائدتان هماالف        
 بيان كثرة طرق الخير. -        

 بين الّناس. اإلصالح على الحثّ  -
 الترغيب في صالة الجماعة. -
 ريق.الدعوة إلى إزالة األذى عن الطّ  -
 على نفع الغير. اإلسالم يحثّ  -
 حفيز على البذل والعطاء.التّ  -
 على نعمه.تعالى الله بل شكر بيان س   -
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 :مالحظة -
 .حرتيب في إجابة المترشّ التّ وفق ح األولى فقط تصحّ حيحة األخرى، و تقبل اإلجابات الّص .4
  ة..المعيار في قبول الفائدة هو أن تكون جملة مفيدة مرتبطة بمعنى اآلي0
 .ةه فائدة: ال تمنح أي نقطنقل جزء من اآلية على أنّ في حال ـ  7
 ة واحدة فقط.صيغ مختلفة: تحسب الفائدة مرّ تكرار نفس الفكرة بفي حال . 5

 ) نقاط 30 (الجزء الثاني:
 تحديد المعاملة الخاطـئة:   األّول: على الّسؤال الجواب

 د( )تستثنى على النحو اآلتي: سبة للمعامالت: أ، ب، جـ.جواب صحيحا بالنّ  يعتبر كلّ -
خصان على إنجاز بناية سكنية، حيث يساهم أحدهما بالمال فق شاتّ : أ/ المعاملة الخاطئة هي-

 واآلخر بالعمل.
 .الحرففي األصل في المضاربة أن تكون في مجال التجارة، فال يصح أن تكون  التصويب:   
قا على أجزاء، في د ثمنها مفرّ اشترى شخص سلعة على أن يسدّ : ب/ المعاملة الخاطئة هي-

 أوقات معلومة.
، في أوقات معلومةقا على أجزاء د ثمنها مفرّ شخص سلعة على أن يسدّ  اشترى  التصويب:   

 معلومة.
 باع شخص سيارة آلخر بأكثر من ثمنها المعلوم الذي اشتراها به.: جـ/ المعاملة الخاطئة هي-
 وربح معلوم1ر من ثمنها المعلوم الذي اشتراها به، باع شخص سيارة آلخر بأكث التصويب:  
 معاملة الخاطئة، ونصف نقطة لتصويبها1تحديد التمنح نصف نقطة ل -
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 الثاني:على الّسؤال الجواب 
 
 
 
 

 اسمها المعاملة
 نقطة إذا ذكر شركة( )نصف شركة القراض أ

 بيع التقسيط ب
 بيع المرابحة ت
 )مبادلة جائزة( بيع ث

4x01 34 

 كمة من مشروعية البيوع:الح   الثالث:على الّسؤال الجواب 
 هم.اس ورفع الحرج عنالتيسير على النّ  -
 سّد حاجة الّناس بصورة أوسع. -
 تنمية المال بطرق مشروعة. -
 تنويع آليات الكسب المشروع. -

3x1 30 

 


