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الجزء األول ( 12نقطة)
قال  :  ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ
ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ[ التوبة]101/
ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ
ﭵ ﭶ [ اجلمعة]10/
المطلوب

 .1أشارت اآليتان إلى منزلة العمل في اإلسالم.

ٍ
التسول.
بحديث يؤكد ذلك ويح ّذر من
مستدال
 ّبين ىذه المنزلة في ضوء ما درستو،ّ
ّ
الحد من ظاىرة التّسول.
دور في تعزيز منزلة العمل و ّ
ّ .2
لمقيم القرآنية ٌ

الحد من التّسول.
ثم اذكر مع التّوضح قيمة اجتماعية ليا دور في ّ
 ّبين مفيوم ّالقيم القرآنيةّ ،
أىمية العقـل ،العمل الفكري كمينة القضاء.
 .3من مجاالت العمل الذي ت ُ
برز فيو ّ
أ) إالم تعود أىمية العقل في القرآن الكريم؟
يجسد القاضي المسمم مبدأ المساواة في تطبيق األحكام؟
ب) كيف يجب أن ّ
ثم اشرحيا.
النفسيةّ ،
الصحة ّ
 .4في اآلية الثانية إشارة إلى وسيمة من وسائل تحقيق ّ
حددىاّ ،
 .5استخرج من اآلية األولى فائدتين ،ومن اآلية الثانية حكمين.

(2..ن)
(2.2ن)
(3ن)

(2ن)
(2ن)

الجزء الثاني ( 08نقطة)

ال  :إِ َذا َم َ
َع ْن أَبِي ُى َرْي َرةَ  أ َّ
سانُ ا إن َق َط َع َع إن ُه َع َمل ُ ُه إِ اَّل مِنإ َث ََل َث ٍة إِ اَّل مِنإ
ات إاْلِ إن َ
َن َر ُسو َل المَّ ِو  قَ َ
عو لَ ُه [ رواه مسلم]
صال ٍِح َيدإ ُ
ار َي ٍة أَ إوعِ إل ٍم ُي إن َت َف ُع بِ ِه أَ إو َولَ ٍد َ
َ
صدَ َق ٍة َج ِ

المطلوب:

ويقوييا.
مما ّ
 .1دراسة سيرة ّ
الصحابة رضي اهلل عنيم ومعرفة فضائميم ّ
يعزز عقيدة المسمم ّ
أ) أذكر مع التّوضيح وسيمة من وسائل تثبيت العقيدة تؤكد ىذا المعنى.

لمصحابي راوي الحديث؟ كم عدد مروياتو من الحديث؟
ب) ماىو االسم الحقيقي ّ
ألحد أبنائو ِ
 .2اشترى رجل أرضاً ووىبيا ِ
مفضالً ّإياهُ عمى إخوتِ ِو اآلخرين.
ثم اذكر بعض اآلثار التي قد تنتج عن ىذا التّصرف.
 ما رأيك في ىذا التّصرف؟ عمّل إجابتكّ ،الرجل عن تصرفو األول ،وتبرع باألرض لفائدة بناء مستشفى عمومي.
 .3تراجع ّ
عرفـو واذكر فائدتين من فوائده االقتصادية.
 كيف ّيسمى ىذا النوع من التّبرعات؟ ّ

بالتوفيــق
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(3ن)

( ن)
(2ن)

العالمــة

اإلجابة النموذجية
الجزء األول

/1

حث اإلسالم على العمل ولو كان بسيطا ،طلبا للرزق احلالل وحفاظا على كرامة املسلم ،كما ع ّده عبادة يتقرب هبا إىل اهلل
بيان منزلة العملّ :
تعاىل ( ...يذكر التلميذ ثالثة أمور على األقل)
ِ
ال رس ُ ِ
ِ
ْجبَ َل فَـيَ ِج َئ بِ ُح ْزَم ِة َحطَ ٍ
ب
الحديث :عن الزبري بن العوام رضي اهلل عنو قَ َ
َح ُد ُك ْم حبلو فَـيَأْت َي ال َ
صلَّى اللَّوُ َعلَْيو َو َسلَّ َمَ (( :ألَ ْن يَأْ ُخ َذ أ َ
ول اللَّو َ
ال :قَ َ َ ُ
ِ
ِ ِ ِ
ِ ِ
َّاس أَ ْعطَ ْوهُ أ َْو َمنَـعُوهُ)) رواه البخاري.
َعلَى ظَ ْه ِره فَـيَب َيع َها فَـيَ ْستَـغْن َي بثَ َمن َها َخ ْيـ ٌر لَوُ م ْن أَ ْن يَ ْسأ ََل الن َ
تقبل األحاديث األخرى اليت حتمل نفس املعىن ال سيما املذكورة يف الكتاب املدرسي والعبة بصحة منت احلديث.
/2

1.5
01

مفهوم القيّم القرآنية :مجلة األخالق والسلوكات اليت ذكرىا القرآن الكرمي أو جاء هبا الرسول  ،و اليت تؤدي إىل بناء الفرد واألسرة وانسجام اجملتمع.

01

التوضيح :التكافل االجتماعي يتحقق بو مطالب احملتاجني من الفقراء والضعفاء ،فال تدفعهم احلاجة إىل التّسول.

01

القيمة االجتماعية اليت هلا دور يف احلد من التّسول ىي :التكافل االجتماعي.

0.5

2.1

التسول)
(حيدد التلميذ معىن التكافل مث يشري اىل عالقة ذلك باحلد من ّ

/3
أ /أىمية العقل في القرآن الكريم ( :يذكر التلميذ على األقل  3عناصر)
سر تكرمي اإلنسان
العقل ّ

2.1

العقل منشأ الفكر ووسيلة الفهم واالدراك

1.5

أداة االجتهاد ووصل قضايا الواقع بالدين العقل مناط التكليف

ب /دور القاضي في تطبيق مبدأ المساواة أما األحكام :القاضي املسلم ملزم بتجسيد مبدأ املساواة بني املتخاصمني فيلتزم العدل بينهم،
وجيتنب التمييز أو التفريق بينهم بسبب النسب أو اجلاه أو بسبب الغىن والفقر ،وعليو أن ال يقبل بأي وساطة أو شفاعة حتول دون تطبيق أحكام
( يذكر التلميذ وجوب العدل وحرمة التفريق مثّ يشري إىل ما درسو من األثر السليب للشفاعة على تطبيق األحكام)
الشرع والقانون.
 /4من وسائل حتقيق الصحة النفسية الواردة يف اآلية الثانية[اجلمعة - :]10/تقوية الصلة باهلل:

شرح :ويكون ذلك بكثرة الذكر والعبادة كالصالة والصيام وسائر أنواع الطاعات ،ممّا يُبعد عن النّفس اهلواجس وجيعلها تشعر بالسكينة والطمأنينة
ال ّ
لقولو تعاىل﴿ :الَّذِينَ آ َم ُنوا َو َت ْط َمئِنُّ ُقلُو ُبهُم ِب ِذ ْك ِر اللَّـ ِه ۗ أَ ََل ِب ِذ ْك ِر اللَّـ ِه َت ْط َمئِنُّ ْ

القُلُوبُ ﴾[الرعد.]82:

 /5الفوائد واألحكام

الفائدتين:
بيان قيمة ومنزلة العمل يف اإلسالم.
التذكري باحلساب واجلزاء يوم القيامة.

الشاى ــد
ّ

الحكمين:
األمر بالسعي ألجل طلب الرزق.
األمر بذكر اهلل يف كل األحوال.

الجزء الثاني

1.5
0.5
01

0.5
×4

 /1أ /من وسائل تثبيت العقيدة اليت هلا عالقة بدراسة سرية الصحابة( :رسم الصور المحببة للمؤمنين وصفاتهم)
من خالل معرفة صفاهتم وأخالقهم الطيبة ،اليت ىي سبب رضى اهلل عليهم ،فنعمل على االقتداء هبم والسري على هنجهم ،فننال الفضل الذي نالوه.

01

ب /أبوىريرة  ىو :عبد الرحمن بن صخر الدوسي من اليمن ،روى  5374حديثا.

01

 /2شراء األب األرض ومنحها ألحد أبنائو دون اآلخرين ،تصرف خاطئ ( أي لفظ يدل على عدم املوافقة )

0.5

لقول النيب  (( :فاتقوا اهلل واعدلوا بين أوالدكم )) رواه البخاري
ينتج عن ىذا التصرف خماطر سيئة مثل ( :يذكر التلميذ على األقل  3خماطر)
 قطع صلة األرحام وتفكيك األسرة. زرع العداوة والبغضاء بني اإلخوة. قد يدفع ذلك إىل االنتقام وحدوث جرائم. -الشعور بالظلم مما يؤدي إىل عقوق الوالدين.

0.5

 /3التبع باألرض لبناء مستشفى عمومي من الصدقات اجلارية ويسمى :الوق ــف.

0.5

فوائده االقتصادية ( :يذكر التلميذ على األقل فائدتني)

0.5

تعريفو :لغة /احلبس واملنع .اصطالحا /حبس األصل وتسبيل املنفعة.
الوقف حيقق مبدأ تداول األموال فيستفيد منها الفقراء والضعفاء

تشجيع االستثمار واملسامهة يف التنمية االقتصادية

ختفيف العبء املايل على الدولة بالتكفل ببعض حاجات اجملتمع

القضاء على بعض اآلفات كالبطالة والتسول

2as.ency-education.com

02

0.5

01

التعليل :ألنو تفريق بني األبناء ،وىذا ال جيوز شرعا

03

0.5

02

03

03

1.5

01

02

