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 أجب عن  أحد املوضوعني

 املوضوع األول 
 ن(14اجلزء األول: )

ِمَن اْْلَُدى َواْلُفْرَقاِن َفَمْن َشِهَد ِمْنُكُم الشَّْهَر فَ ْلَيُصْمُه َوَمْن  َشْهُر َرَمَضاَن الَِّذي أُْنِزَل ِفيِه اْلُقْرآُن ُهدًى ِللنَّاِس َوبَيَِِّنات  }: قال تعاىل
م  ُأَخَر يُرِيُد اَّللَُّ ِبُكُم اْلُيْسَر َوال يُرِيُد ِبُكُم اْلُعْسرَ  ٌة ِمْن َأَّيَّ ُوا اَّللََّ َكاَن َمرِيضًا َأْو َعَلى َسَفر  َفِعدَّ َة َولُِتَكِبِّ  َعَلى َما  َولُِتْكِمُلوا اْلِعدَّ

 { َهَداُكْم َوَلَعلَُّكْم َتْشُكُرون
 (185) البقرة /                                                                                             

 املطلوب:
 إىل مظهر من مظاهر عناية اإلسالم ابلصحة اجلسمية .ية أشارت اآل -1

 ؟صحة اجلسميةما مفهوم ال 
  لهما هو املظهر الذي أشارت إليه ؟ حتدث عنه و اذكر مثاال آخر. 

  .الصيام شعرية مهمة و عبادة عظيمة  -2
 ما مفهوم العبادة؟ 
 كيف تؤثر العبادة يف اجتناب االحنراف و اجلرمية؟ 

 ما عالقة اإلسالم ابلرساالت اليت سبقته ؟.القرآن كتاب اإلسالم  -3
 حقا من حقوق العمال .اذكر أربعة حقوق أخرى .يعترب أداء الصيام وابقي العبادات  -4
 .من اآلية استخرج ثالث فوائد -5

 
 ن(6اجلزء الثاين: )

 من البيوع اليت أحلها هللا بيع الصرف و بيع التقسيط .
 . عرف هذين البيعني مث اذكر شرطني لكل منهما

 
  1/2الصفحة  

 



 

 

 املوضوع الثاين 
 ن(14اجلزء األول: )

 
ُمنَّ َأنَّ ُكلَّ اْعِقُلوُه ؛ تَ ْعلَ  َأي َُّها النَّاُس اْْسَُعوا قَ ْوِل وَ  } : -صلى هللا عليه و سلم-مما جاء يف نص خطبة حجة الوداع قول النيب

نَ ْفس  منه ، َفال َتْظِلُمن َأنْ ُفَسُكُم اللَُّهمَّ  َعْن ِطيِب يه إالِّ خِ أَ  الُ ْلُمْسِلِم ، َوَأنَّ اْلُمْسِلِمنَي ِإْخَوٌة ، َفال َيَِلُّ الْمِرئ  مَ ل ُمْسِلم  َأخٌ 
 فال تَ ْرِجُعنِّ بَ ْعِدي ُكفاراً َيضِرُب بَ ْعُضُكْم رقاَب بَ ْعض . و ستلقون ربكم َهْل بَ لَّْغُت ؟

 أتْ َقاُكْم وليس لعريبِّ َفْضٌل على أيها النِّاُس إن رَبَُّكْم َواِحٌد، وإنِّ َأََبُكْم واِحٌد ، ُكلكُّْم آلدَم وآدُم من تُراب، َأكرُمُكْم عنَد للاِ 
  {عجميِّ إالِّ َبلت ِّْقوَى، َأاَل َهْل بلَّْغُت، اللُِّهمِّ اشهد

 املطلوب:
 ملاذا اهتم القرآن ابلعقل ؟ . إىل إعمال العقل  أشار النص -1
يف النص هني عن أكل أموال الناس ابلباطل و من ذلك الراب . بني القواعد العامة الستبعاد املعامالت  -2

 الربوية .
 .ث عنهدماهو؟ حت يف النص إقرار حلق من حقوق اإلنسان . -3
 أصل البشرية واحد مسلمهم وكافرهم .فإذا أقام غري املسلمني يف بالد اإلسالم فماذا يتوجب عليهم؟  -4
 .توجيهات من النصاستخرج ثالث  -5

 

 ن(6اجلزء الثاين: )

 .مصادر التشريع القياسمن    
 ه عرف 
 . اذكر مثالني له 
 ماذا تعرف عن حجيته؟ 

 
 
 

 2/2الصفحة  
 

 


