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 التنقٌط جابة التقرٌبٌةاإل عناصر السؤال

1 

 المفاهٌم : 
 .وجه أحسن على معٌنة بمهمة للقٌام وأهلٌته شخص قدرة على ٌدل ما:  الكفاءة▪ 

 ن 5.5

 ن 5.5 .وغٌره نفسه وتجاه هللا تجاه اإلنسان به التزم مما السؤال موضع:  المسؤولٌة▪ 

 ن 5.5 حل مٌثاق الزوجٌة ٌمارسه الزوج والزوجة كل بحسب شروطه تحت مراقبة القضاء . الطالق :  ▪

2 

  : هً خالد رأي حسب األسري التفكك إلى فقدانها أدى التً األب أدوار 
 .القرارات باتخاذ االنفراد – لهم الشدٌدة المحاسبة – لألهل المستمرة المراقبة

 ن ..1

 ارتفاع إلى ستؤدي بالعكس بل األسري بالتفكك األدوار تلك لفقدان عالقة ال ألنه ، سلٌم غٌر خالد يرأ:  الموقف

 ...المجتمع فً نسبته
 ن 1

3 

  

 اٌم١ّخ اٌّضبدح ٌٙب اٌفىشح اٌٛاسدح فٟ اٌٛضؼ١خ

ٚاٌزسبِحاٌؼفٛ  اٌّحبسجخ اٌشذ٠ذح ػٍٝ األخطبء  

 اٌشٛسٜ االٔفشاد ثبرخبر اٌمشاساد

 ن 2

4 

ػذَ رٛفش األً٘ ػٍٝ األ١ٍ٘خ ٚاٌىفبءح ــ ػذَ رمذ٠شُ٘ ٌٍّسؤ١ٌٚخ ــ اٌّطبٌجخ ثبٌحمٛق دْٚ  :األسجبةــ 

   . اٌم١بَ ثبٌٛاججبد

،أِب وبْ ٠شبٚس أٍ٘ٗ...  اٌفىشح األٌٚٝ خبطئخ ؛ ألٔٗ ال رسزٕذ إٌٝ اٌششع فبٌشسٛي  ــ اٌّٛلف ِغ اٌزؼ١ًٍ:

خبطئخ حست ٔٛع اٌزشث١خ اٌزٟ خضغ ٌٙب األفشاد فٟ األسشح  اٌثب١ٔخ ٚاٌثبٌثخ فمذ رىْٛ وً ِّٕٙب صح١حخ أٚ

 ٚاٌّجزّغ، ٚلذ رؤدٞ فؼال إٌٝ اٌطالق...

 ن 3

5 
٠ٚٛظف فٟ أشغبي اٌج١ذ...  اٌّسبػذح -اٌحٛاس –ألٍ٘ٗ : اٌزشبٚس   رٛظ١ف ِظب٘ش حسٓ  ِؼبٍِخ إٌجٟ  

ٟ ِٓ اٌسىٛد اٌج١ٍغ اإل  ضغضبء اٌشح١ُ ٚاٌزجسُ اٌّشفك...ا٠ضب ِب اش١ش إ١ٌٗ فٟ اٌسٕذ اٌثبٔ
 ن 2

 ن 1   معناهما ٌفٌد ما أو والحٌاء العفة:  األول السند من استفادتهما ٌمكن اللتان القٌمتان 6

 ن 2 اٌشاح١ّٓ (اٌذ١ًٌ :) لبٌٛا ربهلل ٌمذ آثشن هللا( ... إٌٝ لٌٛٗ : )ٚ٘ٛ أسحُ  7

 ن 1 إٔٙبء اٌؼاللخ اٌزٚج١خ ــ اٌزفىه األسشٞ : أضشاس اٌّحبسجخ اٌشذ٠ذح  ٌٍزٚجخ ٚاألٚالد 8

9 

 اإل٠ّبْ فٟ رحص١ٓ األسشح ِٓ االٔحالي ٚاٌزفىه األسشٞ : دٚس

أٚ شش حست ٚفبئٗ  اسزحضبس ِشالجخ هللا ٚػٍّٗ ٚٚػذٖ ِٚب ٠ٕزظش اإلٔسبْ فٟ ا٢خشح ِٓ خ١ش

ثبٌّسؤ١ٌٚخ... وً ٘زا ِٓ شأٔٗ أْ ٠ذفغ اٌزٚج١ٓ إٌٝ اٌزّسه ثزٛج١ٙبد اٌششع حّب٠خ ٌألسشح ِٓ 

 اٌزفىه...

 ن 1

15 

 حك إٌست...) ٠ىزفٝ ثحم١ٓ ( –حك اٌزّذسس  -ِثبالْ ٌىً ِٓ : ـ حمٛق اٌطفً فٟ اإلسالَ:  حك إٌفمخ ــ

رسج١ً ثئش  -:رج١ٙز ج١ش اٌؼسشح فٟ ضغزٚح رجٛناٌّبي فٟ سج١ً هللا ــ ثزي اٌصحبثٟ اٌج١ًٍ ػثّبْ 

 سِٚخ...
 ن 2

11 
٠شاػٝ ): ِٓ اٌفٛاحش ِٛظفب ِب دسسزٗ  سب١ٌت ٚلب٠خ اٌّجزّغأرحذس فٟ أسثؼخ أسطش ػٓ أسٍٛث١ٓ ِٓ 

 ن 2 .  (فٟ اٌجٛاة ِٙبسح اٌزشو١ت ثزٛظ١ف ِب دسس حست اٌّطٍٛة فٟ اٌسؤاي

  

 ٝ ــــ  .أزٙـــــــــ
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