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بسم هللا الرحمن الرحيم
ٌشمم االمتحبن مجمىعتٍه مه األسئهة .فً انمجمىعة األونى ٌختبر انتهمٍذ اإلجببة عهى أحذ انمىضىعٍه :إمب
انمىضىع (أ) وإمب انمىضىع (ة).
أمب انمجمىعة انثبوٍة ،فبنمطهىة اإلجببة عىهب كههب ،وهللا انمىفق.
انمجمىعة األونى:
انمىضىع (أ))ْ8( :
ػٓ اثٓ ػجبط  لبي :لبي سعٛي هللا " :ال٠ضٔ ٟاٌؼجذ ح٠ ٓ١ضِٔ ٛ٘ٚ ٟؤِٓٚ ،ال٠غشق ح٠ ٓ١غشق ِ ٛ٘ٚؤِٓ،
ٚال٠ششة ح٠ ٓ١ششة ِ ٛ٘ٚؤِٓٚ ،ال٠مزً ِ ٛ٘ٚؤِٓ" (أخشعٗ اٌجخبس ٞف ٟاٌحذٚد ،ثبة ِب ٠حزس ِٓ اٌحذٚد).
رأًِ اٌحذ٠ش إٌجٚ ٞٛأعت ػّب :ٍٟ٠
ٚ-1ظح اٌّمصٛد ثّب ٠ :ٍٟ٠ضٔ٠ - ٟششة.
-2اُروش ِعّ ْٛاٌحذ٠ش إٌج.ٞٛ
-3ف ٟلٚ "  ٌٗٛال٠غشق ح٠ ٓ١غشق ِ ٛ٘ٚؤِٓ" إشبسح إٌ ٝحشِخ ِبي اٌّغٍُ .اروش – ثئ٠غبص – ٔظشح اإلعالَ إٌٝ
اٌّبي ف ٟظٛء ِجذإ االعزخالف.
-4إ٠ذ ثٕص ششػ( ٟآ٠خ لشآٔ١خ أ ٚحذ٠ش شش٠ف) ػٍ ٝاٌحمبئك اٌششػ١خ اٌزبٌ١خ :
إٌص اٌششػٟ
اٌحم١مخ اٌششػ١خ
أ-أِش اإلعالَ ثىزبثخ اٌؼمٛد .
ة-دػٛح اإلعالَ إٌ ٝلجط اٌش٘ٓ ف ٟحبي رؼزس اٌىزبثخ ٚاإلشٙبد.
ط-األِش ثبٌحغش اٌطج. ٟ
د-األِش ثبالػزذاي ف ٟاألوً ٚاٌششة .
ٍِحٛظخٕ٠ :مً اٌغذٚي ػٍٚ ٝسلخ اٌزحش٠شّ٠ٚ ،ىٓ ٌٍزٍّ١ز أْ ٠مزصش ػٍ ٝروش سِٛص اٌحبالد فمػ .
انمىضىع (ة))ْ8( :
لبي هللا رؼبٌٚ( :ٝلً ٌؼجبد٠ ٞمٌٛٛا اٌز ٟ٘ ٟأحغٓ ،إْ اٌش١طبْ ٕ٠ضؽ ث ،ُٕٙ١إْ اٌش١طبْ وبْ ٌالٔغبْ ػذٚا ِجٕ١ب)
(اإلعشاءِٚ .)53 :ؼٕٕ٠" ٝضؽ ث٠ :"ُٕٙ١فغذ ث١ٙ٠ٚ ُٕٙ١ظ اٌشش.
-1اروش ِعّ ْٛإٌص اٌمشآٔ. ٟ
-2ف ٟا٠٢خ ظبثػ ِٓ ظٛاثػ اٌحٛاس ٘ ٛحغٓ اٌمٛي .ػشّف ثٗ.
-3اروش ظبثط ٓ١آخشٌٍ ٓ٠حٛاس.
-4قال تعالى( :قل للمومنين يغضوا من ابصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم)(النور.)30 :
في اآلية قاعدة من القواعد التي ُت َم ِّكن المرء من تنمية خلق العفة لديه .اذكرها.
-5عن عبدهللا بن مسعود  لبي" :وٕب ِغ إٌج  ٟشجبثب الٔغذ ش١ئب ،فمبي ٌٕب سعٛي هللا ٠ : بِؼشش اٌشجبة ِٓ ،اعزطبع
اٌجبءح فٍ١زضٚط ،فئٔٗ أغط ٌٍجصش ٚأحصٓ ٌٍفشط٠ ٌُ ِٓٚ ،غزطغ فؼٍ ٗ١ثبٌص ،َٛفئٔٗ ٌٗ ٚعبء"(أخشعٗ اٌجخبس.)ٞ
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-1.5حدد ،انطالقا من الحديث ،أهمية الزواج والصوم في تحقيق العفة.
-2.5الحديث يشير أيضا إلى قاعدة من قواعد تنمية العفة ،غير ما ذكر في آية سورة النور .ما هي تلك القاعدة؟
-3.5اذكر قاعدتين أخريين.
-4.5كيف يمكن الجمع بين مضمون آية النور ومضمون الحديث؟
انمجمىعة انثبوٍة:
(اإلجببة عهى كم أسئهة هذي انمجمىعة إجببرٌة).
أوال)ْ3( :
ثٛٔ ٓ١ع ٚحىُ وً ػمذ ف ٟاٌغذٚي اٌزبٌِ ،ٟغ اٌزؼٍ:ً١
ٔٛع اٌؼمذ (ػٛظ ٟحىّٗ اٌزؼًٍ١
اٌؼمٛد
أ ٚرجشػ)ٟ
أ-ثبع أحّذ حبعٛثب ِغٛٙي إٌٛع ثـ ِ  5000دسُ٘.
ة-أٚص ٝشخص ثضٍش داسٖ أل٠زبَ.
ُ
وشٖ شخص ػٍ ٝث١غ أسض ٢خشٌ ،ىٓ ثؼذ إثشاَ اٌؼمذ
ط -أ ِ
غبٌت اٌجبئغ ثفغخ اٌج١غ.
ّظ شخص ِٕضال ػٍِ ٝحزبع.ٓ١
د -ح ج َ
ٍِحٛظخٕ٠ :مً اٌغذٚي ػٍٚ ٝسلخ اٌزحش٠شّ٠ٚ ،ىٓ ٌٍزٍّ١ز أْ ٠مزصش ػٍ ٝروش سِٛص اٌحبالد فمػ .
ثبوٍب)ْ4( :
شبسوذ ِغ صِالئه ف ٟإٔغبص ٔذٚح حٛي ِٛظٛع "أصش اإلّ٠بْ ف ٟثٕبء اٌشخص١خ اٌّزٛاصٔخ" .اوزت رمش٠شا ٚصف١ب
ٌّغش٠بد إٌذٚح ال٠زؼذ ٜصّبٔ١خ أعطش٠ ،زعّٓ ِحبٚس إٌذٚح ٔٚزبئغٙب.
ثبنثب)ْ5( :
لبي رؼبٌٛ٠ ( :ٝص١ىُ هللا ف ٟأٚالدوٌٍُ ،زوش ِضً حع االٔض ،ٓ١١فئْ وٓ ٔغبء فٛق اصٕز ٓ١فٍ ٓٙصٍضب ِب رشنٚ ،إْ وبٔذ
ٚاحذح فٍٙب إٌصف) (إٌغبء.)11 :
-1اعزخشط ِٓ ا٠٢خ ِٓ ٍ٠حمٗ حغت ٔمً أٔ ٚمص ِٓ اٌٛسصخِ ،جٕ١ب حبالد حغجٗ .
 -2رٛف ٟسعً ٚرشن صٚعخ ٚأِب ٚأثب ٚثٕزب ٚصالس ثٕبد اثٓٚ ،ثؼذ رصف١خ اٌزشوخ ِٓ اٌحمٛق اٌّزؼٍمخ ثٙب ،ثمِٕٙ ٟب
 81000دسُ٘.
-1.2اروش ع ُٙوً ٚاسسِ ،غ اٌزؼٍ. ً١
-2.2ف ٟاٌفش٠عخ ػٛي .لُ ثزأصٍٙ١ب ٚرصح١حٙب ف ٟعذٚي .
ِّ -3.2
ع اٌزشوخ ٚأػػ وً ٚاسس ٔص١جٗ ثبٌذسُ٘ .
ٚص ِ
ٚفمىُ هللا

