وزارة الرتبيت والتعليم
إدارة االمتحاناث واالختباراث
قسم االمتحاناث العامت

المستوى  :الثاني

المبحث  :الثقافة اإلسالمية

الفـرع  :الزراعي والصناعي والفندقي واالقتصاد المنزلي

ملحوظة  :أجب عن األسئلة اآلتية جميعها وعددها ( ، )4علماً بأن عدد الصفحات (. )2
الســـــؤال األول:
" ال يوجد ترادف في القرآن الكريم بين أي كممتين "  ،انقد هذه العبارة في ضوء دراستك لإلعجاز البياني في
القرآن الكريم .

اإلجابة
إن دقة الكممة القرآنية تمثل وجهاا مان وجاوإل ااعجااز القرآناي
خاصا بها  ،ال يقوم غيرها مكانها

 ،حياث إن لكال كمماة فاي القارآن الكاريم مدناً محاددا

 ،ولهااا عميناا أن ننتبا إلاً عادم وجاود تارادف فاي القارآن الكاريم باين أي كممتاين

 ،فنحن قد ندرك الفرق بينهما وقد ال ندرك  ،ولكن هاا ال يدني أنهما مترادفتان

.

الســـــؤال الثاني:
صمم خط ًة لموضوعات كتاب ( هدي الساري مقدمة فتح الباري ) البن حجر رحم اهلل تدالً.

اإلجابة
الخطاة تتناااول الددياد ماان ارماور المتدمقااة بصااحيح البخااري  ،مثاال سابب تصاانيف الصاحيح
وبيان طريقة اامام البخاري في اكر الكتب واربواب وارحاديث

 ،وساابب تسااميت

،

 ،وغير الك من ارمور المتدمقة بالصحيح.

الســـــؤال الثالث:
من خالل دراستك لشروط الميراث  ،اختر منها الشرط الاي يوازن بين الموت الحقيقي والموت الحكمي.

اإلجابة:
الشارط هاو ماوت الماورث

 ،ساواء أكااان الاك حقيقاة وهاو الماوت الداادي

أصدرت المحكمة الشرعية حكما بكون ميتا من تاريخ الحكم

.

 ،أو حكمااا وهاو فاي حالاة المفقاود الاااي
يتبع الصفحة الثانية...

الصفحة الثانية

الســـــؤال الرابع:
اقترح خمسة حلول يمكن أن تُسهم في تخفيف مشكمة الدنوسة .

اإلجابة:

-1التمساك بتداااليم ااسااالم الديايم فااي الحااث عمااً الازواج والترغيااب فيا وتيسااير المهاور

-2 ...التداااون بااين أفاراد

المجتمااع لتجاااوز الدااادات والتقاليااد الساامبية التااي تديااق إقاادام الشااباب عمااً الاازواج مثاال غااالء المهااور
عمااً الدماال المشااروض والقضاااء عمااً البطالااة بتااوفير فاار

الدماال

-3 ...الحااث

-4 .تفدياال دور المؤسسااات التوجيهيااة فااي بيااان

اآلث ااار الس اامبية المترتب ااة عم ااً الدنوس ااة وم اان ال ااك دور الخطب اااء ف ااي المس اااجد -5 .التكاف اال ب ااين أفا اراد المجتم ااع
ااسالمي ؛ بإنشاء مؤسسات إسكانية تُدنً بتخصي مساكن لممقبمين عمً الزواج تسادد تكاليفهاا عماً أقس س
ااط ميسارة
 ،وتق ااديم الق اارون الحس اانة لممقبم ااين عم ااً ال اازواج  ،وتوجيا ا دف ااع الزك اااة لمس اااعدة غي اار الق ااادرين م اان المقبم ااين عم ااً

الزواج

.

