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 ن 12 الجزء األول                 الموضوع األول  

َ َثاِلُث َثاَلَثٍة يقول تعالى)   َقْد َكَفَر الَِّذيَن َقاُلوا إِنَّ َّللاَّ ٌه َواِحٌد ۚ و ما لَّ ٍه إَِّلَّ إَِلَٰ ا يَُقوُلوَن ِمْن إَِلَٰ َوإِن لَّْم يَنتَُهوا َعمَّ

ِحيمٌ  (73َليََمسَّنَّ الَِّذيَن َكَفُروا ِمْنُهْم َعَذاٌب َأِليمٌ ) ُ َغُفوٌر رَّ ِ َويَْستَْغِفُروَنُه ۚ َوَّللاَّ ا  (74) َأَفاَل يَتُوبُوَن إَِلى َّللاَّ مَّ

يَقٌة ۖ  سُُل َوُأمُُّه ِصد ِ عَامَ ۗ انُظْر َكْيَف ُنبَي ُِن َلُهمُ اْلَمِسيُح اْبُن َمْريَمَ إَِّلَّ َرسُوٌل َقْد َخَلْت ِمن َقْبِلِه الرُّ َكاَنا يَْأُكاَلِن الطَّ

ُ ُهَو السَِّميُع  (75) اْْليَاِت ُثمَّ انُظْر َأنَّىَٰ يُْؤَفُكونَ  ا َوََّل َنْفعًا ۚ َوَّللاَّ ِ َما ََّل يَْمِلُك َلُكْم َضرًّ ُقْل َأتَْعبُُدوَن ِمن ُدوِن َّللاَّ

  المائدة سورة                                                                                                         )   76  اْلعَِليمُ 

 :المطلوب 

فاشر فها ثم  ماوية اذكرها عر  رساَّلت الس  شارة الى احدى ال  ـ في اْليات إ1 ة ح العقيدة المحر 

 يات الواردة في اْل

 حداهما وسائل القران في تثبيت العقيدة أذكر وسيلتين ثم اشرح إ يات الى بعضـ أشارت اْل2

 عماله وما حدود إ تهيعلى إعمال العقل ما أهم   ـ في اْليات حث  3

 داة تمنع صاحبها من الوقوع في الجرائم يعتبر العقل أ ـ4

 دليل نا عقوبتهما مع ال  رفهما مبي  ذكر جريمتين من جرائم الحدود ثم ع  ا ـ أ

 بـ ما الحكمة من تشريع الحدود 

 ـ استخلص من اَّليات حكمين وفائدتين 5

 ن ( 8)  الجزء الثاني

 حضار وثيقة عقد الزواج المدني من البلدية ـ رفض إمام عقد زواج رجل وامراة إَّل بإ1

 ستند عرفه مبينا شروطه ما رأيك في تصرف اإلمام الى أي مصدر إـ 

مستندا الى النهي عن البيع في هذا  لصالة الجمعة  وقت اْلذانمام مباشرة العقد رفض اإلـ 2

 بنص  من القران الكريم الوقت 

ركانه مستعينا رفه ثم ضع جدوَّل لبيان أند ع  ستما رأيك في تصرف اإلمام وإلى أي مصدر إـ 

 مام بتصرف اإل

 مام في الحالتين ق بين المصدرين الذين إعتمدهما اإلـ مالفر 3
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