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ヲ1ヱ2 
ｰدｭـ｀ﾝية اإسا｀ية     :اｯﾁتﾝا( :عガضـガ｀ﾝا) ﾂｭاإنج ｰـل ｀د｀ｭع｀ﾝا 

ｮشعﾝا(ｰ:) ج｀يع ｮشعﾝا ヱ3.1 ﾃ ヲ 

                                ن                                              0...    : أヱا

أنれ عヤي كظヰر أمي :تشكヱ زヱجゅヰ أヱس بن الصゅمれ الذヵ ظゅهر منゅヰ قゅئا   جゅءれ خヱلる بنれ ثعヤبる إلヴ رسヱل ه       
 :  من سヱرة المجゅدلる فنزل قヱله تعゅل  ヴ فطمأنゅヰ رسヱل ه

 
 
 

 

 るبヤثع れبن  るلヱالنبي  حديث خ ヴإل ارヱح ヴヰانتヱ ؟ ابدأ جدااポالسر في ذل ゅفم 
  الجدلヱ ارヱبين الح ベرヘال ゅ؟ م 
   ゅヰااختاف اذكر اثنين من  ゆداべب ベヤرين ابد من التخヱゅل بين المتحゅعヘاصل الヱالت ベيボلتح. 

ゅنيゅن0705  : ث 
                                 ゆكرة ،فإن راقヘالمتヱ るヤى المتخيヱボالヱ اسهヱله هي حヱرجي من حゅاقع الخヱال ヴヤن عゅفذ اإنسゅإن من

لمحرمヱ れゅحرص عヴヤ اانتゅヘع بゅヰ عヴヤ النحヱ الصحيح صゅرれ سببゅ في استゅボمته ヱعヘته ا        ه فيヱ ゅヰكゅヰヘ عن 
 れنゅإا كヱ، هヤمゅتكヱ  فذゅمن    

محمد  لヤدكتヱر زهير   «حボيるボ العاقる بين الرجل ヱالمرأة».الشيطゅنيヱ るالرغبれゅ المنحرفる  لتسヤط الヱسヱゅس                                
 0.: ص يヤيمالز
 

  ュع اإعاゅرجي قطゅاقع الخヱال ヴヤن عゅفذ اإنسゅمن من. ゅم るئل اآتيゅسヱعي الصحياختر من الヱال ベボيح:  
 .لمحゅربる الヱヘاحش لسعي ا   -أ 
 ゆ -  るヤتنشر الرذيヱ يج الغرائزヰالتي ت るنيヘال れゅعرض المنتج. 
 .تنميる اأجヱاء اإيمゅنيヱ るنشر خベヤ العるヘ في المنتヱج اإعامي  - ج 

   るヘالع ベيボئل تحゅسヱ استخرج من النص. 
  يأتي ا ゅم ヴヤع るص شرعيヱستدل بنص: 

 . التヱاصل بين النゅسالغゅيる من التنヱع البشرヵ تحボيベ  -أ 
 ゆ- るسيヘالن るأسس الصح . 
 .اأمر بتحصين البصر ヱالヘرج   -ج 
 .الترغيゆ في الزヱاج ヱالصュヱ   -د 
 

ゅلثゅعن رافع بن خديج رضي ه عنه أنه قيل                                     ن  0...   :ث:: ゆأطي ゆالكس ヵل ه أヱرس ゅ؟  ي
                                                                .بيع مبرヱر  بيده ヱكل             عمل المرء :قゅل 

 أخرجه اإمュゅ أحمد
   د يتضمنه الحديثヱボع من العヱن ヵ؟أ 

   ن البيعゅأذكر أرك.  
   لヱدين التبرعيين في الجدボلعゅليعرف بゅالت : 

 العボد تعريヘه

 るصيヱال 

 الボرض 

ゅن0   :رابع 
ヴلゅل تعゅق : 
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-    عن ゆيترت ゅص من النص مヤاستخ: 

 .اتبゅع هدى ه    -أ 
 ゆ-  إعراض عن ذكر ه ا. 

-   ポヘقヱم ゅم ヴطゅيتع ヵالذ ゆゅته من الشبゅيشعر به في حي ヵالذ ベيف عن الضيヘتخヤل れالمسكراヱ れالمخدرا. 
-   بشرطين るسيヘالن るالصح ュرآن الكريボربط ال ゅمヰبين. 

 
 ゅمسゅل ن                   4 :خヱح るيヱصل في إعداد مطヘء الゅمن أصدق るヤمع ث れركゅع شヱضヱم:  るعゅدان المنボداء ف. ゆاكت

 .ヱالنتゅئج المتヱصل إليゅヰ اإنجゅزأسطر مبينゅ مراحل  ثمانية   تボريرا ا يتعدى 
 

ゅدسゅن0   :س 
ヴلゅل تعゅق :     

     
 
 
 - 
  ؟من هヱ الヱارث المتحدث عنه في اآيる    -أ 
 ゆ -   るاته اإرثيゅهي حゅ؟م 
 ؟مゅ هヱ سبゆ اإرث في اآيる    -ج 
 .الحベヱボ المتعるボヤ بゅلتركる اآيるاستخرج  من -   - د 

- 
    ポヤابن إبن هヱ ابن れبنヱ ゅبنتヱ جتينヱز ポترヱ ポلゅه ゅقدره るتركヱ ゅボيボش ゅأخヱ.5555 يه دين قدرهヤعヱ ュ4555دره  ュدره 

  .درهヱ      ゆ.555 ュجヰز 
ュلدرهゅارث بヱ كل ゆنصي ゅمبين るريضヘأصل ال るالترك るيヘبعد تص. 
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    أヱا 
   لヱالرس るحكم ヱار هヱح ヴل الجدال إلヱالسر في تح  صゅامتص ヴヤقدرته عヱ

ゆن57.0...............................................الغض 
   ベرヘال ヴヤيتج ゅبينم، ュهゅヘالت ヴدة إلゅع ヵدぼي むدゅه ヱز بجゅار يمتヱن الحヱالجدل في كヱ ارヱبين الح

الجدال يتュ في أجヱاء متヱترة تヘضي إلヴ الخصヱمヱ るالنزاع 
....................................................................................................................

 ن 1...............
   ااختاف ゆلف -:من آداゅمح مع المخゅاآخر في ااختاف –التس ベئل –ااعتراف بحゅسヱد الゅاعتم

) قبヱل اآخر   -التسゅمح –اإنصゅف –الحيゅء -(المنゅر)السヤميる في التヱاصل مع اآخر
ゆゅن570........................................................................................(..الرح. 

 
ゅنيゅث 
   عي صحيヱ ベيボلتح ュاإعا ヴヤع ゆيج ゅم: 

  -أ  
....................................................................................................................

 ن  57.0.................
  ゆ-  -

....................................................................................................................
 ن 57.0...............

   الصحيح ゆاヱذ الجゅدر اأستボي
.................................................................................................................1

 ن
    
يゅ أيゅヰ النゅس إنゅ خボヤنゅكュ من ذكر ヱأنثヱ ヴجعヤنゅكュ شعヱبヱ ゅقبゅئل لتعゅرفヱا إن } :قゅل تعゅلヴ  - أ 

أكرمكュ عند ه 
ュكゅボأت}.............................................................................................................

 ن 570...........................
 ゆ -  ヴلゅل تعゅم}:  قヤقل لぼ ヴأزك ポذل ュヰجヱا فرヱظヘيحヱ ュرهゅا من أبصヱمنين يغض

ュヰن570.......................................{ل                                  
من فヤنحيينه حيゅة طيبヱ るلنجزينュヰ أجرهュ بأحسن ぼمن عمل صゅلحゅ من ذكر أヱ أنثヱ ヴهヱ م} - ج 

 ن570.....{مゅ كゅنヱا يعمヱヤن
تطع فعヤيه بゅلصيュゅ فإنه يゅ معشر الشبゆゅ من استطゅع منكュ البゅءة فヤيتزヱج ヱمن لュ يس: )قゅل  - د 

 .ن570....(     .......له ヱجゅء
 

 ثالثا



   ヱضي هヱد عボع
...............................................................................................................البيع

 ن570..........
   قدانゅالع : ヵالمشترヱ ئعゅيه  –البヤد عヱボالثمن : المعヱ المبيع–  ゆゅالإيج るالصيغ

 نヱ................................................57.0الボبヱل
 

 العボد تعريヘه

                                        ヱ ヴجه التأبيد  عヤ مれヱ المヱصيعボد تبرع بゅلعين ヱمنヘعتゅヰ لجるヰ مゅ بعد 
 ن  570

るصيヱال 

  ゅヰدار العين من جنسボمع استرداد م れقぼجه مヱ ヴヤة عゅل الحيゅح ゅم るヰالعين لج るعヘد تبرع بمنボع
 ن570

 الボرض

 
ゅرابع     

يترتゆ عن  اتبゅع هدى ه انتゅヘء الضال  - أ 
 نヱ...................................................................................570الشゅボء

 ゆ -  ュヱي るبヱボالعヱ ءゅالضنك るعن اإعراض عن ذكر ه المعيش ゆيترت
るمゅيボن570.....................................................ال 

   ゆاヱبل كل جボي
............................................................................................................صحيح

 ن 1............
   ュرآن الكريボال ゅヰالتي اشترط るسيヘالن るط الصحヱالعمل :شرヱ ベدゅن الصゅاإيم

 ن1.....................................................الصゅلح
 

يボدر اأستゅذ الجヱاゆ الصحيح    ゅخゅمس
 ن4..............................................................................................................
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ゅدسゅس  :    

هヱ  اآيる الヱارث المتحدث عنه في ا  - أ 
 ن570............................................................................................الزヱج

 ゆ -  هي るاته اإرثيゅح: 



عند انعداュ الヘرع 1/.                   
.......................................................................................................الヱارث
 ن 57.0
ヱجヱد الヘرع  عند4/1                   

.........................................................................................................الヱارث
 ن57.0

سبゆ اإرث في اآيる هヱ   - ج 
るجيヱن570....................................................................................................الز 

هي الدين  اآيるالحベヱボ المتعるボヤ بゅلتركる في   - د 
るصيヱالヱ............................................................................570ن 

 
   るلتركゅب るボヤالمتع ベヱボمن الح るالترك るيヘتص: 

.5555ュ0444﴿-درهュ0444+درهュ00444=(دره ュدره 
 

64000÷16=4000 16 8    x  .   

4000 1 1 るجヱ1/8 { ز 
4000 1 | るجヱز 

32000 8 4 れ1/2 بن 

 ع { ابن ابن . 4 16000
 بنれ ابن 1 2 8000

 ح اخ ش - - 

 ن570  ن1 ن570 ن1
 

 

 

 

 

 

 

 


