
  

 

 

 

 ن 8......................................................................................الدروس النظرية: والأ

 بين الحوار والتواصل إبراز العالقة – 1
ذلك أن  ول فال سبيل إلى تحقيق التواصل دون حوارالعالقة بين الحوار والتواصل تظهر من خالل حاجة الثاني إلى األ -

التواصل غاية والحوار 

...................................................................................................................................................................وسيلة

 ن1...................
  تحديد المفهومين ـ2
 و تباين هو التباين في الرأي بسبب اختالف الوسائل وينتج ذلك من تفاوت أفهام الناس: االختالف-أ

 ن5.0...........................مداركهم
حالة من اإلتزان النفسي الناتج عن الثبات   النفسيةالصحة -ب 

 :من مثل بالنصوص الشرعية االستدالل  ـ3  ن5.0......................................................................................االنفعالي
        :"تعالىوله ق  -أ 

    
    

       "اآلية  النحل سورة

 ن1................................................................................................................79
    "قوله تعالى – ب

   
   

   

    " سورة الحديد اآلية

 ن1......................................................................................................................................................9

 :عن الرفض بتعبير مناسب من مثل يعبر المترشح: الموقفـ     4 

ال أوافقه الرأي ألنه بجهله سيقع في المعامالت المحرمة   -
 ن5.0......................................................................................................

 :يدعم موقفه بما يناسب من مثل :التعليل        

ال يبع في سوقنا إال من تفقه في ": قالعمر بن الخطاب رضي هللا عنه  ألن -

 ن5.0.............................................................الدين
 تعبئة الجدول -0

 :من مثلالمترشح وسيلتين أو أسلوبين لتحقيق العفة يذكر  -6

 العقد
 حكمه الشرعي

 ال يجوز/ يجوز
 التعليل

أوقف شخص أرضا واشترط إرجاعها له بعد ثالث -1

 سنوات

يكون على الوقف  ن5.20....... ال يجوز

        ن5.20........التأبيد

تحت التهديد واإلكراه اضطر رجل لبيع سيارته بثمن  -2

 زهيد

اتفق أحمد وعلي على ضم أموالهما لالتجار بها على -3

 أساس  

 اقتسام الربح بعد استخالص رأس المال

 ن5.20..........اليجوز

 

 ن5.20 ............جائز

 ................ انتفاء شرط الرضى

 ن5.20

 

.. ال مانع فيه عقد قراض

 ن5.20........

 سلم التنقيط وعناصر االجابة

 

ساعة 

 فونص
 :مدة اإلنجاز

 :المعامل 2

 :المادة التربية االسالمية

EDINFO
Typewritten text
www.9alami.info



إشباع الغريزة في الحالل  -أ   
        ن5.20................................................................................................................................................................

إخفاء   -     

...................................................................................................................................................................الزينة

 ن5.20.................

وهذا ينعكس إيجابا على صحته فتحفظ عليه ألنه  التلميذ أن التعفف يقتضي ترك المحرمات من الفواحش يبين -ب 

أبقاها بعيدة عن 

...............................................................................................................................................................الفواحش

 ن1....................

 

  

 

 

 

 

  ن3..............................................................................................التطبيقات: ثانيا 

 : األساسية مثل القضية يحدد المترشح –1

سوء فهم قوم نبي هللا شعيب لحقيقة المال جعلهم ينكرون عليه تدخله في تنظيم كيفية كسبه 

 ن1........................................وإنفاقه
 .مايدل على الترابط بين حقيقة التوحيد والتصرف الرشيد في المال يستخلص المترشح-2

في كون األية الكريمة قد  قرنت بينهما  .حقيقة التوحيد والتصرف الرشيد في المالتظهر حقيقة الترابط بين  -

ويقبل كل جواب يالمس أو يقارب هذا )                                           .في سياق واحد

 ن1.................................................................................................(المعنى

 :والعدالة من مثل المترشح أثرين من آثار التصرف في المال في تحقيق التكافل يذكر   - 3

تمتين الروابط وتقوية العالقات بين   :تحقيق التكافلفي  -

 ن5.0......................................................................................................الناس

ويقبل كل جواب )                                          تقريب الهوة بين فئات المجتمع: العدالة االجتماعية تحقيق في -

 ن5,0......................(مناسب

   ن4..........................................................................................................األنشطة  :ثالثا 
 :يكتب المترشح تقريرا يتضمن العناصر اآلتية 

 ن5..............................................................................................ا الفرائضرابع
 :التركة ــ تصفية  1

درهم 020555= درهم 25555 -درهم  000555                                                :الوديعــــــــــة 
 ن5.20...................................................................

= درهم 35555  -درهم 020555     :الديـــــــــــــن 

 ن5.20.....................................................................درهم070555

درهم 075555= درهـم  0555 -درهم 070555    : الزكـــــــــــاة 

 ن5.20......................................................................

درهم 005555= درهم 15555 –درهم 075555     :الوصيــــــــة 
 ن5.20...................................................................

 ن1 اإلشارة إلى المراحل والخطوات المنهجية

 1,20 المضمونيةأهم المحاورإثبات 

 ن1 أهم الخالصاتتحديد 

 ن5.90 حسن الصياغة وسالمة اللغة

 سلم التنقيط وعناصر االجابة

 

ساعة 

 فونص
 :مدة اإلنجاز

 :المعامل 2

 :المادة التربية االسالمية
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 :ــ إعطاء كل وارث نصيبه بالدرهم  2

 أصل الفريضة نصيبه الوارث

 20من 

تصحيح 

الفريضة         

 00من 

= 00555/00قيمةالسهم

 درهم1555

 درهم 6555=6× درهم1555 6 3 0/1 الزوجـتان

 درهم32555=32×درهم1555 32 16 3/2 البنتـان

 درهم0555= 0×درهم1555 0 0 6/1 األم

 درهم2555= 2×درهم1555 2 1 ع األخت الشقيقة

 5= 5×درهم1555 5 5 ح األخ لألب

 5= 5×درهم1555 5 5 ح األخ لألم

                                        ن      1                        ن1              ن1                                

  ن1
    (ن عن كل خطإ52.5يخصم )  ملحوظة
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