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 (الموضوع األول) عناصر اإلجاEة
 العالمة

مجموعالمجزأةال
 نقطة] 12[ :الجزء األول

 ض.و اإلعفاء من �عض الفر  :هو المظهر المشار إل�ه في اآل�ة –أ  – 1
     فرخص لهما اإلفطار  ،أعفى هللا تعالى المر%ض والمسافر من الص�ام في رمضان التوض�ح:         

 ). يوضح المظهر حسب س�اقه في اآل�ة ( حفاظا على صحتهما الجسم�ة.                  
 ^ لعنا�ة القرآن Eالصحة الجسم�ة:المظاهر األخر ذ=ر  –ب     

 تنم�ة القوة �مفهومها الحديث   -  الوقا�ة من األمراض   -                
 .هيل)(الوقا�ة والعالج والتأ تطبيw أسس الرعا�ة الصح�ة -                
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 في اجتناب االنحراف والجر!مة: عEادة الص�امب�ان أثر  – 2
م السلوك، فتعصم صاحبها من الوقوع في االنحراف والجر%مةو  تز-ي النفسة ع�اد الصوم -  .تقوِّ
 والمن-رات.  الصوم يرXي صاح�ه على الصبر و-بت شهوات النفس فيدفعه ذلك إلى اجتناب الفواحش -
 الصوم قرXة يتقرب بها العبد إلى رXه، ف�ستحي من معصيته.  -

̂ ، ذ=ر إجابتين صح�حتين يف�= مالحظة:  .وتقبل اإلجاEات الصح�حة األخر

 
 
01×202 

 :لغير المسلمين(أهل الذمة) أمثلة عن واجب مراعاة شعور المسلمينأرNعة  – 3
 .وسائر المعاصي المجاهرة �أكل الخنز%ر وشرب الخمر عدم -
 المحتشم.غير الل�اس ترك التبرج الفاضح و  -
 لتزام �القوانين واألنظمة اإلسالم�ة .الرذيلة والفساد والفوضى وعدم اال نشراالمتناع عن  -
 �-تابهم. النواق�س ورفع أصواتهم�ضرب الالجهر �شعائرهم التعبد�ة -عدم  -
 ذاء.ترك فتنة المسلمين عن دينهم والتعرض لهم �مختلف أنواع االي -
  عدم اإلساءة إلى الدين وشعائره ومقدساته.  -

̂  مالحظة:  تقبل اإلجاEات الصح�حة األخر

0.5×402

 اصطالحا: تعر!ف الق�اس – 4
 الح-م. ثابت له الشتراكهما في علةمساواة أمر ألمر آخر في الح-م ال

في علة الح-م. هماشتراكلحاق واقعة غير منصوص على ح-مها �ح-م واقعة منصوص على ح-مها ال: إأو
 ) المخدراتالمق�س (الفرع:  – )الخمرالمق�س عل�ه (األصل:  - :من خالل مثال أر=انهإبراز  -

 .: (اإلس-ار)العلة –               )التحر%م( :الح-م –                               
̂ األمثلة واإلجاEات تقبل  مالحظة:  .الصح�حة األخر
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 آل�ة:شرع�ة من ا ما=ثالثة أحستخراج ا - 5
 رؤ�ة الهالل سبب لوجوب صوم رمضان.ثبوت  -                  وجوب ص�ام شهر رمضان. -
 لمر%ض والمسافر.فيها ا فطرأ التي �اماألوجوب قضاء  -   رخصة (جواز) اإلفطار للمسافر والمر%ض. -
 .تعالىش-ر هللا  وجوب -    .إكمال عدة رمضانمشروع�ة التكبير عند  -
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المظالمظاهر اذ=ر ذ=ر –– ب    
الوقاالوقا�ة من-               
طبيw أتطبيw أسس الر--        

m
في اجتنابEادة الص�عEادة الص�ام أثر 

موو و تقوتقِوم السلوم السلوك، فتوولنفستز-ي النفس ّّ
ى الصبر و-بت شه�ه على الصبر و-بت شهوات

لى رXه، ف�ستحي منلعبد إلى رXه، ف�ستحي من مع
 وتقب،جابتين صح�حتينذ=ر إجابتين صح�حتين

c
لغير اللغير المسلم المسلمينشعور المسلمين

.ائر المعاصيوسائر المعاصيمر

م �القوانين واألنظمة اإلسلتزام �القوانين واألنظمة اإلساال
�-تابهم.�-تابهم.تهمع أصواتهم
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نقا"] 08[ الجزء الثاني:  
 ب�ان نظرة اإلسالم للعمل:أ)   – 1
 العمل ع�ادة يتقرب بها اإلنسان إلى رXه. -
 العمل واجب وشرف لصاح�ه، وسبب لعزته و-رامته. -
 وسيلة للكسب المشروع.أفضل العمل  -
 العمل سنة األنب�اء والمرسلين. -
 لعمارة األرض وتحقيw االستخالف فيها.العمل سبب  -
 ن -ان �س�طا متواضعا.إ محموٌد و  مشروعٍ  -ل عملٍ  -

 .صح�حتين ذ=ر إجابتين=في � مالحظة:
ين من حقوق العمال وواجبين من واجEاتهم: ب)       ذ=ر حقَّ
 الحw في الحصول على الحقوق المتعاقد عليها  -الحw في األجرة  - الحقوق: -

 عل�هالحw في أداء ما افترضه هللا  -الحw في عدم اإلرهاق  -            
            -  wوالتقاضي  -الستمرار في عمله إذا نقصت قدرته على اإلنتاج اح Vفي الش-و wالح 
 الحw في الترق�ة. -الحw في الضمان  -الحw في المحافظة على -رامته  -            

 أن يؤدR عمله على أحسن الوجوه  –الشعور �المسؤول�ة  –منه  أن �عرف ما هو مطلوب - :الواجEات -
 عدم الخ�انة في العمل �-ل صورها وأش-الها  –أن يؤدR عمله �أمانة وٕاخالص  –             
 لمنفعة شخص�ة. عمله عدم استغالل –             
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 ل مع القدرة عل�ه.اإلعراض عن العم مفهوم الEطالة: – 2
           ، وطمس المواهب.تعطيل الطاقات - آثارها:إبراز أرNعة من  –  

     تفاقم المشاكل األسر%ة واالجتماع�ة. -                           
  ر-ود الح�اة االقتصاد�ة في المجتمع. -           
  إهدار ق�مة العمل في ح�اة الفرد والمجتمع. -           
  شيوع االنحراف والجر%مة واآلفات في المجتمع. -           
 سبيل إلى الفقر والت�ع�ة والتخلف. -           
 انتشار ال�أس والقنوU ومختلف األمراض النفس�ة. -           

̂  مالحظة:  .تقبل اإلجاEات الصح�حة األخر
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 :نهأل  الرNا من الكسب غير المشروععتبر �ُ  – 3
 سبب العداوة وال�غضاء بين األفراد و�قضي على روح التعاون.�ُ  -
 يؤدR إلى إيجاد ط�قة مترفة تكسب المال دون عمل و�المقابل ط�قة فقيرة. -
 استعمار الدول.استع�اد األفراد و الرXا وسيلة من وسائل  -
 ف�ه أكل ألموال الناس �ال�اطل. -
 ..�فضي إلى أزمات اقتصاد�ة -التضخم. -

̂  مالحظة:  .تقبل اإلجاEات الصح�حة األخر
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عمل سنالعمل سنة األنب-
  لعمارة األالعمل سببالعمل سبب--
ومشروعمشروعٍٍل عمل-ل عملٍٍ- ممحمود

ين من حقين من حقوق العمال يقذ=ر حقَّ َّ
الحالحw في--ي األجرة الحw في األجرة 

الحw في-دم اإلرهاق  في عدم اإلرهاق 
ي عمله إذا نقصت قدرمرار في عمله إذا نقصت قدرت

الحwالحw في--على -رامته فظة على -رامته 
الشعور �الالشعور �المسؤو–منهمنه طلوب

عدم الخ�انعدم الخ�انة في الع–خالص 
خص�ة.
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 (الموضوع الثاني) عناصر اإلجاEة  
 العالمة

مجموعالالمجزأة
 نقطة] 12الجزء األول: [

 اآلثار الّسلب�ة للّتسّول على الفرد والمجتمع:أ)  –1
 لعمل عند الّناس.ق�مة ا قلِّل من� -                           يزرع ثقافة الّتواكل. -
 ينشر في المجتمع ثقافة الذّل والمس-نة والمهانة. -            .يذهب الح�اء و�ضعف الشخص�ة -
 عليهم. ينشر في المجتمع الّرذائل واآلفات االجتماعّ�ة -الكذب والخداع واستعطاف الماّرة واإللحاح -

 أو بهما معا. لمجتمعظة: تحتسب ثالثة آثار صح�حة، سواء تعلقت Eالفرد أو Eاحمال
 حاالت االضطرار والحاجة، وهي:: هي مذّلة التسول ب) الحاالت التي ال ُ�عتبر فيها          

 الدم الموجع (الد�ة). -الغرم المقطع (الدين الذR �صعب تسديده)    -الفقر المدقع (الشديد)    -
ذR  لثالثة: لذR فقر مدقع أو ال تحل إالَّ المسألة  : " إنَّ صلى هللا عل�ه وسلمقال الّرسول  الّدليل: -

 " أخرجه أبو داود. ُغرم مقطع أو ذR دم موجع
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 .مصدر رXح، من الرXح، وهو الز%ادة لغة: -مراEحة: تعر!ف الأ)  – 2
 ب�ع ما اشترV بثمنه ورXح معلوم. اصطالحا: -              

 ب)  الح=مة من تشر!عها:     
 والت�سير عليهم في اقتناء السلع برXح معلوم. الناس اتحاج سدُّ  -        

 رفع الحرج عنهم في الترو%ج لسلعهم وتفادR -سادها. -        
 لحل مش-لة التمو%ل، إذ هي أوسع من المضارXة. هي �اب من أبواب االستثمار في اإلسالم -        
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02  

   استن�اU الح-م في واقعة ال نص فيها وال إجماع بناء علىلمرسلة اصطالحا: تعر!ف المصلحة ا – 3
 .مصلحة ال دليل من الشارع على اعت�ارها وال على إلغائها     

 .بتوثيw عقد الزواج بوث�قة رسم�ةاإللزام   -       وضع قواعد خاصة �المرور. - ذ=ر مثالين لها: -
 لصحا�ة على جمع القرآن في مصحف واحد في عهد أبي �-ر.اتفاق ا -                    
 اتفاقهم على استنساخ نسخ من المصحف في عهد عثمان بن عفان. -                    

.  مالحظة: تقبل األمثلة الصح�حة األخ̂ر

1.5 
 
 
 

0.5×2

02.5  

 ة:س�َّ نفة الحَّ مفهوم الصِّ  - 4
 سو�ا في سلو-ه نتيجة توازنه الداخلي فال �صدر عنه شذوذ هي الحالة التي �-ون فيها اإلنسان طب�ع�ا

 في القول أو الفعل أو التف-ير، أو هي الممارسة الطب�ع�ة للح�اة.
 =يف �حق] اإلسالم الصحة النفس�ة؟ -   
 التز-�ة واألخالق. -تقو�ة الصلة �ا¯.           -الفهم الصح�ح للوجود والمصير.         -   
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اآلأ) 
يزرعيزرع ثقافة-
يذهب الحيذهب الح�اء و�--
ينشر في المجتينشر في المجتمع الر-

حححظة: تحتسبظة: تحتسب ثالثةالالالححمالمال
ُعلحاالت التيب) الحاالت التي ال �عتبر

الغرالغرم المق--شديد)   لمدقع (الشديد)   
  صلى هللا عل�هصلى هللا عل�ه وسلمّس الرسول

" أخرجه أبو داود." أخرجه أبو داود.عم موجع

m
صدر رXح، من الرXحمصدر رXح، من الرXح، وغة:

Vع ما اشترب�ع ما اشترVV بثمنه بثمنه ورXححا:

اء السلع برXح معلوي اقتناء السلع برXح معلوم.
سادهادR -سادها.

لة التمو%ل، إذ هيل مش-لة التمو%ل، إذ هي أوسع

tio
 نص فيها وال إجماقعة ال نص فيها وال إجماع بن

. الزواج بوث�قة رسمw عقد الزواج بوث�قة رسم�ة
عهد أبي �-ر.
2×0.55 عفان.
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 :نِصّ الاستخراج ثالث فوائد من  - 5
 الّتسّول �فقد الح�اء و�فسد األخالق.-
 ذّم الّتسّول في اإلسالم.-
 الّتسّول ذّل ومهانة في الّدن�ا واآلخرة.-
 الّتسّول �حgّ من ق�مة العمل.-
 في الّتسول إن-ار لنعم هللا وتعطيل للمواهب وشّل للقدرات.-
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"]انق 80[الجزء الثاني:  
 طرق إثEات النسب: – 1

 الزواج.وث�قة عقد  -     
 اإلقرار. -     
 ال�صمة الوراث�ة). -اإلشهاد  -البينة الشرع�ة: وتشمل ( -     

0.5×402  

 مفهوم حقوق اإلنسان:أ)  – 2
 من دونها أن �ع�شوا �-رامة -�شر. اسالمعايير األساس�ة اّلتي ال �م-ن للنّ هي  -        

 وألزم لإلنسان عزَّ وجلَّ  الباري وهبه الذي التكريم عن الناشئة الشرعية المزايا تلكهي  أو -         
 .�احترامها الشرع�ة والشروU للضوا�g ط�ًقا الجم�ع          

 .ةصح�حإجاEة =ل ُتقبل حظة: مال
 خمسة من حقوق اإلنسان:ب) ذ=ر 

الحwّ في الّتعّلم.  -     الحwّ في الحرّ%ة. -         الحwّ في األمن. -    الحwّ في الح�اة. -   
 الحwّ في حرّ%ة الّرأR والف-ر. -  الحwّ في حرّ%ة المعتقد. -    .لالحwّ في الّتنقّ  -   
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3 – :  استخراج الق�م األسر!ة من النّصِ
 التكافل األسرR. -          المودة والرحمة.       -          المعاشرة �المعروف.   -
 على تماسك األسرة: ةفظاحمأثرها في التبيين  -   
 تنم�ة الود والتراحم والتآلف.  -تقو�ة العالقة بين أفراد األسرة.                          -
 .تفادR الخالفات والنزاعات والتقليل منها -إشاعة الس-ينة والطمأنينة وروح اللطافة في المعاملة.    -
 صالح األوالد ونشأتهم نشأة سل�مة. -تحقيw التعاون المع�شي داخل األسرة.                   -

.�=في ذ=ر أثر!ن، و مالحظة:   تقبل اإلجاEات الصح�حة األخ̂ر
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