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   ن 13.5  الوحدات ۞  
  تحليل الوضعية

 :أمه تقولسمع  .ار في أمر عقيدتهتحاشاب فرنسي يدير شركة للقروض الربوية أبوه مسلم وأمه مسيحية   يوسف
 فھم المسلمونأما . يعتمد على الغلو والتشدد، شريعته صعبة ،يھتم بالجانب الروحّيّ◌◌ّ   العربدين  اhس1م   نإ

وقبل .في تبليغ الدعوة ه ومنھج رسول هللا تامميزأبوه بمنشورات تعرف باhس1م و فزوده  .ومقلدونمتواكلون 
س1مه وتوجه إلى إثم أعلن  ،لجيرانه المسيحيين رج  زكاة ماله خفأ،أن يعتنق اhس1م قرر أن يطھر نفسه وماله 

المدينة  رزيولم  ،ربع ساعة قبل فجر العيدإQ أنه لم يقف بعرفات  إQقام بجميع المناسك  ف. مكة uداء مناسك الحج
  المنورة

.  
  

  )ن 2....(؟ يوسفاذكر حقائق عن اhس1م مخالفة لما قالته أم – 1
......................................................................................................................................................................................  
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......................................................................................................................................................................................  
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......................................................................................................................................................................................  
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    ن4.5دعامات من القرآن الكريم ۞
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óΟßγ ÷Ζtã öΝ ÍκÌE$ t↔ ÍhŠy™ 4 tβ% x. uρ y7 Ï9≡ sŒ y‰ΖÏã «!$# # �— öθsù $ VϑŠ Ïàtã ∩∈∪         

  )ن0.5(  ....اشرح حسب السياق -1
  .................................................................................يمحو ويغفر  ويتجاوز:..يكفر

   

  ................................................................الفوز بالجنة:. :فوزا عظيما

)ن 2))  .....(ساءت مصيرا :(( إلى قوله تعالى كتابة عادية دون شكلا3يات أع1ه  ممات – 2       

šUÉj‹ yè ãƒ uρ tÉ) Ï≈ uΖãΚ ø9 $# ÏM≈ s) Ï≈ oΨ ßϑø9 $# uρ t Ï. Î�ô³ ßϑø9 $# uρ ÏM≈x. Î�ô³ ßϑø9 $# uρ š ÏoΡ!$©à9 $# «! $$Î/ �∅ sß Ï öθ ¡¡9$# 4 öΝ Íκö� n=tã 
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  )ن 1....(استخرج من ا3يتين العبارات الدالة على الوعد والوعيد -3
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šU :ما يدل على الوعيد -ب            Éj‹yè ãƒ uρ tÉ) Ï≈ uΖãΚ ø9 $# ÏM≈s) Ï≈ oΨ ßϑø9 $# uρ tÏ. Î�ô³ ßϑø9 $# uρ ÏM≈x. Î�ô³ ßϑø9 $# uρ šÏoΡ!$ ©à9 $# 

«!$$ Î/ �∅ sß Ï öθ ¡¡9$# 4 öΝ Íκö� n=tã äοt�Í←!# yŠ Ï öθ¡¡9 $# ( |= ÅÒ xîuρ ª!$# öΝ Íκö� n=tã óΟ ßγ oΨ yès9 uρ £‰tãr& uρ óΟßγ s9 zΟ̈Ψ yγ y_ ( ôNu !$ y™ uρ 

# Z�� ÅÁtΒ  

))غضوب عليھم وQ الضالينغير الم((   اكتب وفق الرسم المصحفي مع الشكل مع التزام الضوابط والمؤشرات- 4      

  )ن0.25.(......
  )ن0.75(...استخرج قاعدة تجويدية من النص وعرفھا 

  .................................................................................المد ال1زم:القاعدة
  ........................في المتحرك سببه سكون النون وإدغام الساكن..مد اuلف بعد سكون أصلي ثابت:تعريفه  

       

  ن 2دعامات من الحديث النبوي الشريف ۞  
ما ھي أنواع القوى التي ينبغي أن يكتسبھا المؤمن لتحقيق النصر، اعتمادا على ما درسته في حديث رسول هللا – 5
 )ن1(..؟"لقوي المؤمن"



 

 

واQستعانة با~ وعدم  لم والمال بالحرص على المنفعةة في كل خير كاhيمان والنفس والعزيمة والبدن والعقو .
  العجز واhيمان بقضاء هللا وقدره

  )ن1(...بين كيف يمكن للمسلم أن يتقي المحارم في وقتنا الحاضر ليكون اعبد الناس؟ – 6
  استحضار هللا في كل لحظة والحذر من الوقوع في المحرمات سرا وعلنا

   ن 3.51الوحدات   ۞  
  وضعيةتحليل ال
سمع أمه تقول أن  . شاب فرنسي يدير شركة للقروض الربوية أبوه مسلم وأمه مسيحية احتار في أمر عقيدته  يوسف

أما المسلمون فھم .اhس1م  دين العرب  يھتم بالجانب الروحّيّ◌ّ◌، شريعته صعبة يعتمد على الغلو والتشدد 
وقبل أن .م ومميزته ومنھج رسول هللا في تبليغ الدعوة فزوده  أبوه بمنشورات تعرف باhس1. متواكلون ومقلدون

يعتنق اhس1م قرر أن يطھر نفسه وماله فأخرج  زكاة ماله لجيرانه المسيحيين ، ثم أعلن إس1مه وتوجه إلى مكة 
ة فقام بجميع المناسك  إQ أنه لم يقف بعرفات إQ ربع ساعة قبل فجر العيد، ولم يزر المدين.uداء مناسك الحج 

  المنورة
  )ن 2....(اذكر حقائق عن اhس1م مخالفة لما قالته أم سامي ؟– 1
ويدعو إلى  4شريعته تعتمد على اليسر ورفع الحرج 2عالمي يوازن بين مطالب الروح والجسد اhس1م  دين1

  نبذ التقليد8اد وواQجتھ 7خذ باuسبابuا بالتوكل و 6وينھى عن الغلو والتشدد واhس1م يدعو 5الوسطية واQعتدال
  )ن 2.5....(ستشھادفي معاملة الوالدين الكافرين مع اQ يوسفقدم نصائح ل -  2

 :"قال تعالى في سورة العنكبوت مرا بمعصيةأوطاعتھما ما لم ي يأمرنا اhس1م بوصل ذوي القربى والبر بالوالدين
  " وإن جاھداك لتشرك بي ما ليس لك به علم ف1 تطعھما ووصينا اhنسان بوالديه حسنا وإن جاھداك

  
  )ن 1....(لyس1م مباشرة بعد اضط1عه على منھج الرسول في الدعوة ؟ وفسيبين سبب اعتناق   – 3
  

  منھج الرسول ينسجم مع الفطرة وطاقة اhنسان ومؤھ1ته
  
  )ن 2....(للزكاة ومنحھا لجيرانه المسيحيين مع التعليل يوسفإخراج  أ فيالخط من الصحيح  ميز-  4
  

  المؤلفة قلوبھم  ليرجى إس1مھم باعتبارھم من التعليل يجوز أعطاء الزكاة للمسحيين: الصحيح
  شرط لقبول الزكاة اhس1مQن زكاته غير مقبولة  يوسف:الخطأ

  
  )ن 1....(؟في أداء مناسك الحج مع التعليل يوسفحدد ما مدى توفيق  – 5

فجر يوم العيد أما  إلىذي الحجة 9الوقوف بعرفة Qن وقته يمتد من غروب شمس تحقق بفي الحج  يوسفوفق 
  تدخل في المناسك فھي من المستحبات  ارة المدينة ف1يز
  

 2.5....(وسائل بديلة للتخلي عن اuعمال الربوية بعد ذكر خطورتھا على  الفرد والمجتمع يوسفاقترح على - 6
  )ن
  

لى تقضي ع /تكدس اuموال في يد طبقة معينة/تعطل المكاسب والتجارات /الربا تضر بالفقراء والمحتاجين    
يتخبطه  ذيبالويصف حالھم يوم القيامة ) اhس1م يعلن حربا على المرابين قال تعالى/روح التضامن والتكافل 

  ربوية والبديل ھو القرض الحسن والمصارف Q"المسمن  الشيطان
  )ن 2..(شرعي مناسبستشھاد بنص الفرق بين الصدقات التطوعية والصدقات اhجبارية مع اQ ليوسفوضح  – 7
  تعطى ل�قارب والفقراء والمحتاجينلصدقات التطوعية مستحبة قيمته خاضعة hيمان الشخص ا

  مستحقيھا حدد الشرع قيمتھا و الصدقات اhجبارية مفروضة وركن من أركان اhس1م 
  ......والمؤلفة قلوبھم إنما الصدقات للفقراء  والمسكين والعاملين عليھا:" قال تعالى
بِيلِ  اْلَماَل َعلَى ُحبِّهِ  َوآتَى" قال تعالى  1َةَ  َذِوي اْلقُْربَى َواْليَتَاَمى َواْلَمَساِكيَن َواْبَن السَّ قَاِب َوأَقَاَم الصَّ ائِلِيَن َوفِي الرِّ َوالسَّ

َكاةَ   ....َوآتَى الزَّ
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