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    :املوضوع األول 

  ن14  ا��زء األول 

�ة ا��سميةاملقصود  /01�)� ا'�الة ال%$ ي"ون ف �ا اإل�سان ��يح البدن خاليا من األمراض متوازنا �� سلوكھ  بال

  وتصرفاتھ.

  

  ن01

�ة ا��سمية /02�التخفيف من الفروض  - 2 ،ا'?سم باملف:وم ا'�ديثالدعوة إ34 تنمية  - 1 :مظا&ر العناية بال

  تطبيق أسس الرعاية ال�Eية - 3 ،والت"اليف

  ن03

  ن01  : القرابة وااللتحاق ومنھ قول:م: انMسب إ34 أبيھ أي التحقلغة ف ال-سب+*عر /03

  ن01  : إ'�اق الولد بوالده من ن"اح ��يح أو اسMيالدحاال اصط 

  نADN:[  03البصمة الوراثية [ - 4 الب\نة الشرعية - 3، اإلقرار - 2، ال�Eيح الزواج - 1 :طرق إثبات ال-سب

  :بيان ا��ل الذي شرعھ اإلسالم للتعامل مع مج6ول ال-سب

   عا'h مش"لتھ عن طرfق "الكفالة"

حماية q?:ول الoسب من �ساب وكذلكحفاظا ع3k األ . وا'�كمة �� ذلك.    ماديا ومعنوfا  رعاية و

  

  ن0.5

  ن1.5

    :استخراج ثالث فوائد /04

  

  ن03

حرم هللا حافظون لفروج:م مما     * املؤمنون 

  * ضبط القرآن للعالقة ا'?oسية بالزواج 

  �عديا ومجاوزة ا'�الل إ34 ا'�رام  اعت�| القرآن العالقة غ{| املشروعة*

  * الوقاية من األمراض من مظا�ر عناية القرآن بال�Eة ا'?سمية

  ن06    ا��زء الثاLي

  القواعد العامة السOبعاد املعامالت الرNو+ة /01

QRإذا اتحدت العلتان [(ثمنية/ثمنية) أو (طعام مقتات مدخر/طعام مقتات مدخر)] واتحد الصنف  :القاعدة األو

  [(ذ�ب/بذ�ب) أو (تمر/تمر)] ف\ش�|ط الفورfة واملثلية معا

مقتات مدخر/طعام مقتات مدخر)] واختلف الصنف  إذا اتحدت العلتان [(ثمنية/ثمنية) أو (طعام :القاعدة الثانية

  [(ذ�ب/فضة) أو (تمر/قمح)] ف\ش�|ط الفورfة فقط.

إذا اختلفت العلتان [طعام مقتات ومدخر/ثمنية] ب{ن طر�� املبادلة [(ذ�ب/قمح) أو(أرز/بدينار)]  :القاعدة الثالثة

  فا'�رfة �� التعامل.

  

  

  

  

  

  ن03

  دينار �سلم ع3k يوم{ن2000دينار جزائري �سلم فورا و 15000ب أورو1000اش�|ى ��ص مبلغ  - 

  الصرف : املالية اسم &ذه املعاملة

  

  ن0.5

  لغة �و الزfادة والتحوfل :*عر+ف6ا

  .بالدينار ا'?زائري  الفضة. مثالھ: بيع ا'?نيھ املصري و fدخل �� النقود الذ�ب و ، : ف:و بيع النقود �عض:ا ببعضشرعاأما 

  ن1.0

  

  ن0.5  حرام ؟ املالية \]ذه الصورة حكم &ذه املعاملة

حرام التعليل   ن1.0  )لعدم توفر شرط التقابض (يدا بيد : �ذه الصورة 
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  ثاLياملوضوع ال

  ن14  ا'?زءاألول 

صفية بoت  ملسو هيلع هللا ىلص: ابن عمة الن $ ال�Eا�ي ا'?ليل أبو عبدهللا الز�{| بن العّوام بن خوfلد :براوي ا��ديث ف+عر الت/ 01

حواري الن $ عبداملطلب حد العشرة امل¥شرfن با'?نة، ومن الذين �اجروا إ34 ا'�¥شة �� مبدأ اإلسالم، ¤س£¢  [¤ع¦$ ملسو هيلع هللا ىلصوأ

حاديث قليلة 36، و§ان أول من سل سيفھ �� اإلسالم، تو�� سنة ملسو هيلع هللا ىلصناصره ا'�الص]، ش:د معركة بدر مع الن $ �ـ، روى أ

  .ملسو هيلع هللا ىلصعن الن $

1.5  

�و ا'?:د الفكري أو العض�k الذي يقوم بھ اإل�سان ل©�صول ع3k منفعة ديoية أو دنيوfة �� إطار  : العمل *عر+ف/ 02

  ا'�الل.

  ن01.5

    العالقة بيª�ما يحدد�ا العقد، فالعالقة �عاقدية تقوم ع3k: :طبيعة العالقة ب`ن العمل وصاحب العمل نابي - 

  االح�|ام املتبادل ب{ن الطرف{ن. -    ن02

  أن ال ي"لفھ فوق طاقتھ. - 

  لل¬اع.وضوح ا'�قوق والواجبات بما ال يدع مجاال  - 

  الرحمة واللطف �� التعامل - 

   ب{ن املسلم{ن وغ{|�مأسس العالقات االجتماعية /03

  ن06  التعا¤ش - 03  التعاون  - 02  التعارف - 01

    :فوائدالاستخراج  /03

حث املسلم ع3k العمل  *  

  * تحرfم ترك العمل والتفرغ للعبادة 

  التحل املسألة مع القدرة ع3k العمل والكسب *

حتقار العمل واالستحياء منھ ولو §ان �سيطا   * ال يoب�² ا

  * العمل يحفظ كرامة اإل�سان 

  مشروعية البيع*

  ن03

  ن06  ا��زء الثاLي

حرام عليكم كحرمة يومكم �ذا ��  ?ة الوداع:" إن دماءكم وأعراضكم  قال رسول هللا ص3k هللا عليھ وسلم �� خطبة́ 

حدة مª�ا . ش:ركم �ذا �� بلدكم �ذا........." حدة مª�ا مع بيان عقو�ة §ل وا  ذكر ا'?رائم املتعلقة ب"ل وا

 

  

  

  

  

  ن04

    العقو�ة املقدرة شرعا  ا'?رfمة  العتداءانوع 

  قطع اليد من خالف أو القتل أو النفي  ا'�رابة  األنفس

  القصاص  القتل

ح%¢ املوت 100لغ{| امل�¬وج:   الزنا  األعراض   جلدة. بالoسبة للم�¬وج: الرجم 

  جلدة 80ا'?لد   لقذفا

  قطع اليد  السرقة  ألموالا

 ن02  ا�eطبة.فوائد مستخرجة  - 02

   حرمة الدماء واألعراض واألموال *

  * بيان م"انة املرأة �� اإلسالم 

  وجوب التمسك بالقرآن والسنة*

حرمة الر�ا والظلم  *  

  * وجوب أداء األمانات

  * تأكيد إخوة املؤمن{ن *
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