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مدة اإلنجاز 2 /س

عناصر اإلجابة
أوال  :التفسير ( 70ن)
 -1قال تعالى في سورة النور:

التنقيط
2ن

 -2اإلفك  :أقبح الكذب وأفحشه 7,0 ......................................................ن
تولى كبره  :تحمل معظم الكذب ،إشارة إلى عبد هللا بن أبي 7,0................ن

1ن

 - 3موضوع اآليات هو حادثة اإلفك 1(...............................................................ن)
 -حيث اتهم فيها المنافقون سيدتنا عائشة رضي هللا عنها كذبا وزورا 1(..............ن)...

2ن

 - 4بيَّن ْ
وقوع مثل هذه الحادثة ،هما :نقطة عن كل أمر مع االستدالل.
َت اآليات أمريْن ُمهمين يجبُ القيا ُم ِبهما عند
ِ
 وجوب حسن الظن بالمؤمنين في قوله تعالى ( :لوال إذ سمعتموه ظن المؤمنون ...خيرا) 1(.......ن) وجوب مطالبة المت ِهمين بأربعة شهداء في قوله تعالي ( :لوال جاءوا عليه بأربعة شهداء) 1(.......ن)ثانيا  :الحديث ( 70ن)
عن أبي هريرة رضي هللا عنه ،عن النبي صلى هللا عليه وسلم ،قال((:سبعة يظلُّهم هللا في ظله يوم ال ظل إال ظله :اإلمام العادل،
وشاب نشأ في عبادة هللا ،ورجل قلبه معلق في المساجد ،ورجالن تحابَّا في هللا اجتمعا عليه وافترقا عليه ))،متفق عليه.
 -1يكمل كتابة الحديث بدون أخطاء -----------تخصم ربع نقطة عن كل خطأ بين.
 -2اشرح:
 في ظله :ظل عرش الرحمن تعالى 7,0.....................................ن العادل :الحاكم بالعدل بين الناس ،المتبع ألمر هللا في الحكم 7,0 .......ن -3بين المقصود من قوله صلى هللا عليه وسلم" :ورجل قلبه معلق في المساجد"
هذا التعبير استعارة بالغية للداللة على شدة حب الشخص للصالة في المسجد مع الجماعة ،مع اإلشارة إلى أن
ذلك ال يعني ترك الحياة نهائيا(----------- .يقبل كل تعبير واضح يفي بالمقصود)
 -4بالحرص على اتباع األوامر واجتناب النواهي ،وإقامة الواجبات التعبدية كالصالة ،وإقامة العدل في المعاملة،
واإلحسان في العالقة مع الناس(--------...تقبل كل عبارة واضحة دالة على المقصود)

2ن

1ن
1ن
2ن
3ن

ثالثا  :األخالق ( 70ن)

-

 -1مفهوم الرشوة :هي ما يعطيه الشخص من مال أو غيره لمن يقضي له حاجة ليست من حقه إلحقاق باطل أو إبطال  1ن
حق.
 1.0ن
 -2يعبر عن موقفه الرافض ويبين الفرق بين الرشوة والهدية ( 7,0ن) ،ويبين أن تسمية الهدية ال تمنع من التحريم
( 7,0ن) ،ألن األمر يتعلق بالحقيقة وليس بالشكل ( 7,0ن).
2ن
 -3يذكر أربعة مفاسد دينية واجتماعية 7,0( ...........................ن) عن كل مفسدة..
 إشاعة الظلم بمنع الحقوق من أصحابها  - ..التشجيع على خيانة أمانة المسؤولية .. إشاعة الخوف واليأس من القيام بالواجب الديني والوطني -..إشاعة روح الكسل واالتكالية لعدم إسناداألمور إلى أهلها...
 (كل مفسدة مناسبة) -1يمكن الحد من ظاهرة الرشوة في المجتمع( ،ثالث وسائل على األقل) ( 7,0ن) لكل وسيلة.
 1.0ن
سن القوانين الزاجرة والحرص على تنفيذها - ..الترغيب والترهيب بنصوص القرآن والسنة.
إنشاء جمعيات أو مراكز وطنية لمحاربة الرشوة...... .

