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أوال :
ِ ِ
اءنِي ِم َن
وردة فً القرآن الكرٌم فً سورة مرٌم حوار دار بٌن نبً هللا إبراهٌم علٌه السالم وأبٌه ٌ،قول هللا تعالى  )42 { :يَا أَبَت إنِّي قَ ْد َج َ
ِ
اب إِب ر ِاهيم إِنَّهُ َكا َن ِ
ِ ِ ِ
صراطًا س ِويًّا ( )43يا أَب ِ
ِ ِ ِ
الش ْيطَا َن إِ َّن َّ
ت ََل تَ ْعبُ ِد َّ
صدِّي ًقا نَبِيًّا
الش ْيطَا َن َكا َن لِ َّ
َم يَأْتِ َ
َ َ
ك فَاتَّبِ ْعني أ َْهد َك َ َ
الْعل ِْم َما ل ْ
لر ْح َم ِن َواذْ ُك ْر في الْكتَ ْ َ َ
ال ِِلَبِ ِيه يا أَب ِ ِ
ك َشيئًا ( َع ِ
ِ
ِ
صيًّا ( )44يا أَب ِ
الر ْح َم ِن فَ تَ ُكو َن
( )41إِ ْذ قَ َ
َخ ُ
اب ِم َن َّ
اف أَ ْن يَ َم َّ
سَ
ت إِنِّي أ َ
ك َع َذ ٌ
ت ل َم تَ ْعبُ ُد َما ََل يَ ْس َم ُع َوََل يُ ْبص ُر َوََل يُغْني َع ْن َ ْ
َ َ
َ َ
ان ولِيًّا ( )45قَ َ ِ
ت َعن آَلِهتِي يا إِب ر ِاه ِ
لِ َّ ِ
َّك َو ْاه ُج ْرنِي َملِيًّا ()46
َم تَ ْنتَ ِه َِل َْر ُج َمن َ
ال أ ََراغ ٌ
يم لَئ ْن ل ْ
لش ْيطَ َ
ب أَنْ َ ْ َ َ ْ َ ُ
إقرإ اآلٌات القرآنٌة بتأن وأجب عما ٌلً :
أ -عرف الحوار وأبرز الفرق بٌنه وبٌن الجدال  1..................................................................................................ن
ب -وضح أسلوب الحوار الذي اعتمده إبراهٌم علٌه السالم مع أبٌه  1...........................................................................ن
ج -استنتج من اآلٌات الكرٌمة سبب اختالف بٌن األب وابنه  1.5................................................................................ن
د -كٌف استطاع االبن تدبٌر االختالف مع أبٌه ؟  1...............................................................................................ن
ه -بٌن فً اآلٌات الكرٌمة تجلٌات القضاٌا أدناها مع بٌان العبارات القرآنٌة الدالة على كل قضٌة  3..........................................ن

القضاٌا

تجلٌاتها  /ما ٌدل علٌها

العبرات القرآنٌة

 أدب الحوار عند إبراهٌم علٌه السالم . ما ٌتعلق بإحدى القواعد األساسٌة للحوار.
 عائق من عوائق التواصل عند والدإبراهٌم علٌه السالم .

و -أن ٌكون المرء للشٌطان ولٌا مرض نفسه ،فما سبل الوقاٌة منه ؟  1......................................................................ن
ز -من نتائج الوالء للشٌطان الوقوع فً الفاحشة فما أثرها المدمرة على الفرد والجماعة ؟ 1...............................................ن
ن -العفة تربٌة نفسٌة ،فما فوائدها على الصحة النفسٌة ؟ وكٌف تتحقق فً الذات ؟  5......................................................ن
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ثانٌا :
أ -أقرا اإلسالم حرٌة األفراد فً ممارسة أنشطتهم االقتصادٌة والمالٌة وقٌدها بقٌدٌن ،فما هما هذان القٌدان ؟  1.........................ن
ب-عقود التملك عوضٌة وتبرعٌة ،ضع اسم العقد أو تعرٌفه مع بٌان نوعه فً األتً  3.....................................................:ن

اسم العقد

نوعه  /عوضً  /تبرعً .

تعرٌفــــــــــه
عقد مبادلة المال بعمل

عقد المضاربة
عقد منع عٌن أو منفعتها لجهة ما بعد
الموت على وجه التأبٌد .

ج -من موجبات انتقال الملكٌة فً اإلسالم اإلرث ،حدد فً األتً سهم كل وارث  2........................................................... :ن

الوارث بالفرض

فرضه

 األم إذا وجد معها فرع ذكر . الزوجة إذ لم ٌوجد معها فرع وارث . الزوجتان إذا وجد معهما فرع وارث . -األخوة األم إذا وجدوا مع أخ شقٌق .

د -أصل الفرٌضتٌن اآلتٌتٌن :
 -زوج  ،ابن  ،أخ ألم 1.5...........................................................................................................................ن

