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 ........................ الكامل: االسم

 ................................القسم: 

 1المعامل:  

ذهبت إلى المسجد ألداء صالة العشاء، واالستفادة من الدرس الذي سيلقيه اإلمام. وبعد الفراغ من الصالة، سألك 

 ."التدين ودوره في االستقرار النفسي والتقليل من ظاهرة االنتحار" :موضوع الدرس، فأجبته بأنهصديقك سعد عن 

 جدالمسالنفسي، بل هو مجرد عبادات محصورة داخل  ال أظن أن التدين له عالقة باالستقرار ":سعد عليك قائالفرد 

ََعَِل  َمن   ":، وهللا تعالى يقولوتقوى هللاادة الصالحة بمرة العثالتدين:  بلال يا أخي ..ال" :معاذ قائال ما۔ فتدخل زميلك"

ن َصاِلحا   َُّه َحيَاة  أ نىث َوُهَو  َأو   َذَكر   ِمِّ ِييَن ِمٌن فَلَنُح  ، أضف إلى ذلك أن االضطرابات النفسية لم تكن معروفة في " َطِيَِّبة   ُمؤ 

دين على الت نبياللذين رباهم من المهاجرين واألنصار اتاريخ المسلمين خصوصا في عهد السابقين األولين 

ِ " : السند: قال هللا تعالى ."الصحيح لَِفنَي ِفيهِ أ ِمنُوا ِِبَّللَّ تَخ  س   ا َجَعلَُُك مُّ  ."َوَرُسوِِلِ َوَأنِفُقوا ِممَّ
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 :بالوضعية أعالهالجدول التالي مستعينا  امأل-1 

 اإلشكالية التي تطرحها الوضعية المواقف الحدث الرئيسي

   

 

 ؟أن التدين سبب للحياة السعيدة من الوضعية دليال شرعيا على استخرج-2

............................................................................................................................................................ 

 ؟خط في الوضعية ما تحته اشرح-3

 ..................................................................................................................المسجد: 

 ....................................................................................................................التقوى: 

 أذكر ثمرتين من ثمرات التدين األخرى؟  النفسي.أن التدين له دور في االستقرار ورد في الوضعية -4

............................................................................................................................................................ 

 يناسب:ما  صل بخط  -5

 مستحب                                               ممارسة السحر باستعمال أسماء هللا الحسنى 

  حرام                                                          المساجد(  الصدقة الجارية )كبناء 

 واجب                                         ممارسة الرياضة بنية الحصول على الجسم السليم 

 مباح                                                             شروطها إخراج الزكاة بعد توفر 
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ن2  :مما يلي مع التعليل ما موقفك -6 

 التعليل موقفك منها القضايا

   أسماء هللا غير محصورة في تسعة وتسعين

   جميع أنواع الهجرة قد انقطعت

 :الصحيحة في الجدولصنف المعلومات  -7

 .اث البيتأثشر عربع ال -كيلو 650 -النقدان  -غ 85 -الثمار والحبوب  -العشر - كيلو 550 

 الواجب إخراجه النصاب األموال التي تجب فيها الزكاة

   

 

 في سند الوضعية قيمتين من القيم الشرعية الواردة فيها ؟استنبط من اآلية الواردة  -8

............................................................................................................................................................ 

ُ َعلَى" :تعالى اكتب من قوله -9 ِل ال قَُرى َرُسولِِه ِمن   َما أََفاَء هللاه  07اآلية ) " مع الشكل؟َشِديُد ال ِعَقابِ إلى قوله: "" أَه 
 (من سورة الحشر
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 :واقع في األمثلة التاليةال حدد نوع المسد -10

  ................................أفاء:                      ................................ :الرسول 

 :الكلمات التالية اشرح معاني -11

  ................................... : ُدولَةَ    

  ................................خصاصة:   
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