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األدبية و العلمية و التقنيةالشعب   

الشعبة أو  

 المسلك
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 بسم هللا الرحمن الرحيم
 

أوال : الدروس النظرية : 

(ن 8).....................................................................................................................................................…  

 : الوضعية االختبارية

 إن أمره كله خير، وليس ذاك ألحد  منؤعجبا ألمر الم: " قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : عن صهيب رضي هللا عنه قال             

 " صبر فكان خيرا له  ضراءشكر فكان خيرا له، وإن أصابته  سراءإن أصابته  من،ؤإال للم
الزهد والرقائق ، باب صحيح مسلم، كتاب                                                                                                                                         

 .من أمره كله خيرؤالم
 

   .وضعيةطرحها التاالشكالية التي  (ي) حدد -1
 .ما تحته خط( ي)اشرح  -2
 .الصحة النفسية ياتتجل (ي) بين -3
 .بالصبر والشكر عالقة الصحة النفسية( ي) وضح -4
 و األنانية و الكبر /الشعور بالحرمان العاطفي والمادي) :أعراض وأسباب مراتب المرض النفسي اآلتية  الجدول أسفله في (ي)صنف -5

االحساس بفقدان المساندة  /االكتئابو الوسواس /ضيق وخوف غير مبرر /الخضوع المطلق ألهواء النفس /المرضيالكذب  و الغرور

 .(وضعف الثقة باهلل
 (ينقل الجدول إلى ورقة التحرير)  : الجدول 

 

 أسبابه أعراضه مراتب المرض النفسي

 - - القلق والخوف المرضي

 - - األمراض النفسية العقلية

حب في األمراض الناشئة عن التطرف 

 الذات

- - 

 

 .سالمي في تدبير الدافع الجنسيثوابت المنهج اال( ي)اذكر   -6
 .مناسب قرآنيالعفة بنص  مفهوم على( ي)استدل  -7
 .العوضية المقاصد المميزة لكل من العقود التبرعية و أسفلهالجدول  في (ي)ضع  -8

 (ينقل إلى ورقة التحرير : ) الجدول 
 

ودنوع العق  المقاصد المميزة 

رعيةبالعقود الت  - 

 - العقود العوضية

 

 

 

 

 
 

:  ثانيا

 .).......................................................................................................................................................................التطبيقات

 (ن
 

 "يقرأون البسملة ومذهبه أن قراءتها واجبة الثبت عن االمام الشافعي أنه كان يصلي خلف المالكية الذين "         
 

 3ط، بن تيمية، مجموع فتاوى  مدحأ                                                                                                                                            

 (1/071)0.80 الرياض، 

          

 .البسملة عند المالكية والشافعيةقراءة من النص حكم  (ي)استنتج .1

2 
2 
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 (إلى ورقة التحرير جدولينقل ال)  : الجدول 

 

 الشافعية المالكية حكم قراءة البسملة

 - -
 

 .نوعين منها( ي)اذكر. داب تقي المختلفين الصراع والنزاعاآلقيد االسالم االختالف بمجموعة من  .2

 .قته بتدبير االختالفعالو ناقش سلوك االمام الشافعي  .3
 األنشطة:  اثالث

 (ن 4)..........................................................................................................................................................................
 3الستنساخ والتعديل الوراثيل ااط حوقسمك في إعداد نش ةمت مع مجموعة من تالمذهسا 

 : اكتب تقريرا موجزا مستعينا بالعناصر اآلتية 

 ؛نوع النشاط -   

 المحاور؛  -   

 ؛األساسية هعناصر -   

 .النشاطمن خالل  االنتائج المتوصل إليه -   

 
 :رابعا

) ............................................................................................................................................................................الفرائض
   (ن5

 (يسمح باستعمال اآللة الحاسبة)                                                                                    

 الوضعية اإلختبارية   

وتركت مبلغا 3 ، وابن أختها إبراهيم وصفية  األشقاء الحسين وجامع هاانخوإوعن ابنتيها  مباركة وحدية ، ،ةشعائ معاناة مع المرض، توفيتبعد 

 .درهم 45111:  ماليا يقدر بـ

                    :عن األتي ( ي)أجب جيدا و  اإلختباريةالوضعية ( ي) اقرأ    

 .يرث مع التعليل من يرث ممن ال وفي جدول، ،من خالل الوضعية  (ي)حدد - أ

 . الفريضة( ي)أصل  - ب

 .نصيب كل واحد من التركة( ي)بين    -ج               
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