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الهوضوع
(8و)

أوال  :هعبلجج اإلشكبليج
الوضعيج الخقويهيج

تبؽختبرك ؽظُا فً يبدي االشخوبػ توؤششخك  ،دؽٌح منوشبرلج فً امتحد ؽى ؽالر لغبٍرث خيبوً امؾيف
ُ االيحراف تٌى اموخؾنوٌى.

ُتؾد امتحد فً آمٌبح امخُاضل وؼ ٍذً امفئج  ،اقخرحح اؽخوبد امحُار إلقيبؽَه تعتٌؾخَه االشخخالفٌج امويبفٌج
منشنُك امؾتذً ؛ ملى امتؾط خبمفك امرأي ُ أضر ؽنى ؽقد وسبمس االيظتبع ُخيفٌذ اموشبعر امخأدٌتٌج .
خأهل الوضعيج جيدا ثن أجة عو األسئمج اآلخيج :
 .1تٌى ويَز االشاله فً حفغ اميفس وى االيحراف .

()ٌ2

 .2أترز خضبئص األشنُة امحُاري امذي اقخرحخٌ .

()ٌ1

 . 3أرشذ َادي االستًاع إنى أَشطة تربىٌة نهتىعٍة بخطىرة االَحراف  ،يستذال بُص شرعً يُاسب)ٌ2( .
 .4وضح يظهرٌٍ يٍ يظاهر االَحراف انًانً نهًتعهى ،يقترحا انحم انشرعً نه

()ٌ2

 .5حذد يفهىو انخالف .

()ٌ1

ثبىيب :دراسج الىضوص

ٌقُل خؾبمى  وأشهدوا إذا تبايعتم
 .1استنبط الحكم الشرعي المتضمن في اآلية الكريمة .
 .2حدد مقاصد العقد الوارد في اآلية .

(  3ن)
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ثالثا  :االستثمار والتوثيق

(  4ن)

اكتب في أحد الموضوعين :
 .1كهفت ضًٍ فرٌق عًم بئعذاد يهف حىل " تُايً ظاهرة انعُف بانًؤسسة " .

ألخة خقرٌرا وى شخج أشعر ٌخيبُل خعُاح اإلؽداد .

 .2تؾد حضج اإلؽداد مؾرط فً وُظُػ وب ،ؽٌيح وشٌرا مخيغٌه أؽوبل حضج اإليسبز .
ألخة خقرٌرا وى شخج أشعر خحدد فٌٌ وب قوخه تٌ إليسبش ٍذا اميشبع .

راتعب  :حسبة أىضتج الورثج

(5ن) اشخفشرخك سبرخله ؽى قرٌتج مَب  ،خُفٌح وخنفج  :زُسب(إدرٌس ) ُأوب(خدٌسج) ُأخخب ألة (فبعوج) ُ
أخٌٌُى أله

(ؽنً ُ أيس) .
إذا ؽنوح أيَب :

 -خرلح خرلج قدرٍب  160000درٍه .

 أُضح فً حٌبخَب ترتؼ وبمَب مدؽه ذُي االحخٌبسبح امخبضج . -لنف خسٌَزٍب

 -ؽنٌَب دٌى قدرً

 2000درٍه .

 8000درٍه .

حدد يضٌة لل ُارد تبمدرٍه وُغفب امسدُل أشفنٌ ( وؼ خدٌُى ؽونٌج خضفيج امخرلج )
الورثج

إرثهن

الخأضيل

؟

الىضية تبلدرهن

إدرٌس
خدٌسج
فبعوج
ؽنً
أيس
ملحــــــــــوظةٌ :رسى اموحبفغج ؽنى خرخٌة امسدُل أفقٌب ُ ؽوُدٌب ؽيد يقنٌ إمى ُرقج امخحرٌر

تبلخوفيق و الىجبح

