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تطبيقات كتابية للدعم على منط االمتحان اجلهوي

ا املستوى :األوىل ابك علوم رايضية

❖ أجب عن األسئلة التالية برتكيز :
الوضعيةالتقوميية
يشكل انصاف املرأة املطلقة ،طموح كل الفاعلني احلقوقيني ومن يهمهم شأن املرأة .غري أهنم خيتلفون يف الوسيلة لوصول
اهلدف ،فمنهم من يرى أن القوانني الزجرية قادرة على انصاف املرأة املطلقة ،وهلذا يطالبون بتعزيز اجملال التشريعي بقوانني
تضمن حقوق املطلقات .وتصون كرامتهن يف حني يرى آخرون أن انصاف املرأة املطلقة ال يتم إال عرب املعاجلة الرتبوية التأهيلية
من خالل الرتبية على مبادئ االنصاف واملساواة على مستوى األسرة ،وإنشاء مركز لتكوين األسرة ،خاصة قبيل الزواج.
 :1عرف اصطالحا ما حتته خط ؟
 :2ما هي الفرضيات املقرتحة حلل هذا اإلشكال؟
 :3هل يتوافق واقع املرأة املطلقة مع قيم « التَس ِريح ِبِِ ْحس ٍ
ان » اليت أمر هبا القرآن؟ علل جوابك.
ْ ٌ َ
 : 4أين يتجلى تكرمي النيب صلى هللا عليه وسلم لزوجته أم سلمة انطالق من صلح احلديبية؟
 :5العفو والتسامح يقوي معاين املودة والرمحة بني الزوجني:
أ :استدل بنص شرعي على أتكيد اإلسالم «املودة والرمحة » يف بناء عالقة زوجية مستقرة.
ب :أذكر مظهرا من مظاهر العفو والتسامح يف العالقة الزوجية.
 :6الكفاءة من أهم معايري اختيار الزوج:
أ :حدد مفهوم الكفاءة.
ب :حدد العالقة بني الزوج الكفء وحتمل املسؤولية األسرية.
 :7ال مينع الطالق من إمكانية إعادة بناء العالقة بني الزوجني على أسس متينة؛
الرجعة داخل العدة؟
أ :ما نوع الطالق الذي ميلك فيه الزوج حق َّ

ب :أذكر مقصدين من مقاصد العدة.

 :8العالقة بني الزوجني شراكة حقيقية ،لكنها عند البعض القوي يستعمل سالح التحكم يف النفقة ،والضعيفة تستعمل سالح
املكر واحليلة واخليانة؛ بني أمهية التحلي ابلصرب واليقني لتغيري العقليات احلاملة هلذه التصورات اخلاطئة.
 :9تضرر يوسف عليه السالم من كيد امرأة العزيز ومكرها؛أذكر مظهرا من مظاهر الضرر الذي حلق يوسف عليه السالم
بسبب كيد امرأة العزيز ،مستدال على ذلك بنص شرعي.
 :10يقول عثمان رضي هللا عنه «ما يزع اإلمام أكثر مما يزع القرآن » أي أن كثريا من الناس مينعهم عن الظلم خوف العقوبة
القانونية أكثر ما متنعهم األوامر القرآنية؛
أ :العفة من أخالق القرآن اليت تقوي قيّم االستقامة يف النفس ،بني كيف تقي العفة صاحبها من الوقوع يف احملرمات؟

ب :مل يكتفي عثمان رضي هللا عنه ِبقامة العدل ،بل سعى إىل العطاء و اإلحسان .أذكر مظهرا من مظاهر بذله وعطائه

األسناد :1
قال هللا تعالى في سورة يوسف":

 :1ماذا علم سيدان يعقوب عليه السالم من رؤاي ابنه يوسف عليه السالم عندما قصها عليه؟ وما الدليل على ذلك.
 : 2مب ترتبط رؤاي سيدان يوسف عليه السالم برؤاي سيدان حممد صلى هللا عليه وسلم الذي رأى يف منامه أنه يعتمر ،وأنه أاته ملك
فقال له(:لتدخلن املسجد احلرام)(سورة الفتح اآلية)27؟
 :3كيف تفسر توافق األحد عشر كوكبا يف الكون مع أحد عشر من اإلخوة اليت جاءت يف الرؤاي؟
 :4ما عالقة قصة سيدان يوسف  ابلغيب الذي أشار إليه هللا تعاىل يف هناية القصة﴿:
✓❖▪
﴾؟

 :5أين يالحظ يف اآلايت أعاله حق رعاية األطفال؟

 : 6عالم يدل احلكم والعلم اللذانٍ آاتمها هللا تعاىل سيدان يوسف عليه السالم بعد بلوغه أشده؟
 :7ما اخلصال الشنيعة اليت ميكن استخالصها من سلوك امرأة العزيز مع يوسف عليه السالم عندما رفض اخلضوع لشهوهتا؟

األسناد :2
اإلميان احلي ينشئ مشاعر كثرية يف ضمري اإلنسان؛ فاملؤمن يعرف ربه ويثق فيه ويطمئن إليه ويتوكل عليه .ويف اآلية قال هللا
تعاىل":وبشر املخبتني الذين إذا ذكر هللا وجلت قلوهبم والصابرين على ما أصاهبم واملقيمي الصالة ومما رزقناهم ينفقون".
وتتفاوت هذه املشاعر بتفاوت األحوال اليت مر املرء هبا ولكن أثرها ىف ضبط سلوك املؤمن ال ريب فيه ،فإن املؤمن احلق ال
يقبل التسيب وال يرتض الفوضي وال يسمح لألهواء أن تعصف به فيجنح حينا ذات اليمن وحينا ذات الشمال ...إنه حيس
دقة مسئولياته وضرورة التجاوب معها .ويسمى العلماء هذا اإلحساس ابألمانة ،فليست األمانة هنا خلقا خاصا ،بل هي جهاز
كامل مشرف على ما َعظُ َم من أعمال الناس.

 :1ضع عنوان مناسبا هلذا النص.

 :2بني املفهوم االصطالحي للكلمات اآلتية :اإلميان ـ ـ األمانة ـ ـ ـ املسؤوليات.
 :3يف النص قيم أخالقية كثرية يكتسبها اإلنسان ابإلميان حدد هذه القيم والعبارات الدالة على كل قيمة وفق اجلدول التايل:
القيم األخالقية

العبارات الدالة عليها

 :4كيف يسهم اإلميان ابلغيب يف حتقيق قيمة الوفاء ابألمانة واملسؤولية؟ عزز جوابك بدليل مناسب من سورة يوسف.

األسناد :3
قصة سيدان يوسف قصة عجيبة ورائعة ،وقد ذكرت القصة بتمامها يف سورة واحدة ،مسيت بسورة يوسف ،ويعلم منها أنه مر عليه
السالم مبحن عدة...الغاية من ذكر هذه القصة جاء :
ـ ـ ـ تثبيتا لقلب النيب صلى هللا عليه وسلم على ما القى من قومه من ايذاء وتكذيب وحصار.
ـ ـ ـ دروسا تربوية لكل مسلم ومسلمة على مر العصور ليكونوا مناذج بشرية نقتدي هبم يف أحوالنا وسلوكنا ،فاألقدار ليست على
رغباتنا دائما ،فلسنا يف مقام االقرتاح يف كل األمور ،ولكننا يف مقام العبودية والتسليم
 :1مب امتازت به قصة يوسف عليه السالم يف هذه السورة؟
 :2ما أمهية احملن والشدائد واملصائب اليت متر ابإلنسان يف حياته؟
:3مب ينبغي أن يقابل اإلنسان هذه احملن واملصائب يف حياته؟ وملاذا؟ وما دليلك على ذلك؟
 : 4كيف اعتربت قصة سيدان يوسف عليه السالم تثبيتا لقلب نبينا حممد صلى هللا عليه وسلم؟
 :5ما احملن واملضايقات اليت القاها صلى هللا عليه وسلم يف صلح احلديبية؟
األسناد4:
قال الدكتور حممد يسف ":مث جاء عثمان بعد ذلك ،واتصلت املفاوضات ،وتقرر أن يعقد رسول هللا صلى هللا عليه وسلم
واملشركون صلحا ومعاهدة ،فانعقد الصلح بني الرسول هللا صلى هللا عليه وسلم واملشركني ،هذا الصلح هو الذي أاثر غضب
املسلمني ،فماذا كان يف هذا الصلح؟ لقد جاء يف الصلح أوال أن يرجع الرسول صلى هللا عليه وسلم هذا العام عن فتح مكة،
وأن يدخلها يف العام املقبل ومعه أصحابه ،بعد أن خيرج عنها املشركون وميكث فيها ثالثة أايم ،وكان من مجلة ما جاء أيضا يف
هذا الصلح ،أن من أتى رسول صلى هللا عليه وسلم من املسلمني بدون إذن وليه فإنه يرده عليهم ،ومن أتى املشركني من
أصحاب الرسول صلى هللا عليه وسلم ال يرده ع ليهم ،وأن هذا الصلح ميتد عشر سنني على ما ذهب إليه أكثر كتاب

السرية"

االستاذ حممد يسف ،الفتح املبني ،درس من الدروس احلسنية 7 ،رمضان  1388املوافق  28نونرب 1968

:1ماذا يقصد بصلح احلديبية؟
 :2ما معىن املفاوضة واملشاورة؟
 :3ما الفوائد اليت استفادها املسلمون يف صلح احلديبية؟
 : 4من هو عثمان الذي ذكر يف النص وما هي املميزات اليت متيز هبا عن غريه من الصحابة رضي هللا عنهم؟

أسأل هللا لكم التوفيق والنجاح

