
:انتربٕت االسالمٕت  
 2010االمتحان انجٍُْ نهسىت أَنّ بكانُرٔا  نهمترشحٕه انرسمٕٕه دَرة ُٔوُٕ 

ن8: اندرَس انىظرٔت: أَال  
                                                                                                                          :   االختبارٔت ة انُضعٓ

ٔعرض انمران انكرٔم حُار هللا مع خهمً بُاسطت انرسم، َحُاري مع انمالئكت َإبهٕس، مع اوً هلل تعانّ األمر مه لبم 

 َمه بعد، َعهّ خهمً انطاعت، فٓ حٕه ٔالحظ أن حال انىاس ٔىأِ عه انحُار فٓ عاللتٍم انفردٔت َانجماعٕت مما ٔعُق 

     انتُاصم، َٔعطم فرٔضت انتعارف، َٔحُل دَن تحمٕك انتفاٌم، فٕهجأ انىاس إنّ.
22 :   المدرسً المقرر صب الكتا
 

:اقرأ الوضعٌة وأجب عما ٌلً  
ن2حدد االشكالٌة التً تطرحها هده الوضعٌة؟ -1   

:ضع فً الجدول أسفله المظاهر التالٌة- 2  
ن2إحجام  - ادعان للحق- مراء- قول السوء- رفق- انصات-   هدوء  

 مظاهر الجــــــــدل مظاهر الحـــــــــــوار

  

ن2:  بٌن حكم المعامالت التالٌة مع التعلٌل فً الجدول أسفله- 3  

           المعاملة جائزة أم غٌر جائزة  التعلٌل

.أوصى رجل بنصف التركة لخالته    

اعطى رجل الخر مبلغا مالٌا لٌتاجر به   
 واتفقاعلى اقتسام الربح

ن2. ادكر وسٌلتٌن لتحقٌق العفة، واستدل بنص قرانً ٌدعو إلى تحرٌم الزنى- 4  

ن3: التطبٌقات: ثانٌا  
 

ٌرى علماء الغرب أن أهم مفومات الصحة النفسٌة، هً فقط النجاح فً حٌاة االنسان المادٌة والدنٌوٌة، وقدرته على تحمل "
اما علماء المسلمٌن فٌرون أن اهم . المسؤولٌات الحٌاة، ومواجهة ما ٌقابله من مشكالت، وتوافقه مع نفسه ومع غٌره من الناس

."مقومات الصحة النفسٌة هو توافق الفرد مع ربه وتمسكه بعبادته وتقواه  
  بتصرف دار العلم للمالٌٌن92عدنان الشرٌف، من علم النفس القرانً، ص- د

ن3.    استخرج من النص خصائص كل من المقاربتٌن االسالمٌة والغربٌة للصحة النفسٌة-  

ن4: األنشطة: ثالثا  
 

التحسٌس بخطورة االمراض المنقولة "تصف فٌه نشاطا تعلٌمٌا كان موضوعه - اكتب تقرٌرا فً حدود ستة أسطر
:ودلك باالعتماد على ماٌلً" جنسٌا   

.نوع النشاط وهدفه المحوري-   
ن4.           كٌفٌة االستفادة منه فً التحسٌس بخطورة هده األمراض-   
.اقتراح حلول للوقاٌة من هده األمراض-  

 
ن5: الفرائض: رابعا  

 
درهم،وعلٌه دٌن قدره 100.000توفً رجل وترك بنتٌن وابنا وأما وأخا شقٌقا وأب وزوجة غٌر مسلمة، وخلف تركة مقدارها 

.درهم، وأوصى بربع ماله لدار العجزة1000درهم، وجهز ب3000  
.استخرج الحقوق المتعلقة بالتركة- 1  
ن5.                               حدد من الٌرث فً المسألة مع التعلٌل- 2  
.أصل الفرٌضة، وأعط  لكل وارث نصٌبه بالدرهم-3  

 
 
 

  

.بالتوفٌق للجمٌــــــــــــــــــــــــــــع  

موقع قلمً... لمزٌد من دروس، ملخصات، امتحانات  

www.9alami.com

