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                                                                                                             (نقط  7: ) أوال

 ن1.............................. ................................................................................................................. - 1
 .ما عظم قبحه من األفعال واألقوال: الفاحشة- 
 ...م هللا عز وجل في كل شيءهي حصول حالة للنفس تمتنع بها عن غلبة الشهوة، فتكف عن محار: العفة-
 (.لألستاذ حق تقدير التعريف المقبول)
 من العواقب المذكورة أن الزنا يمزق األعراض ويهدم البيوت واألسر، أي أن الزنا يذهب بالعرض ويؤدي إلى انتسار-2

 ن1(.............................. مناسب يقبل أي جواب)الرذيلة، كما يؤدي إلى تشتت األسر بانتشار الخيانة الزوجية واألمراض الفتاكة 
 بل عن مقدماته –ال عن الزنا فحسب  –في قول صاحب النص شرح وتفسير للنص القرآني، فكالهما يدعو إلى االبتعاد -3

 ن1.................................. ..............................................................................................وكل ما يؤدي إليه
 ن2.................... .............................................................................................................................-4

 الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج، ومن لم يستطع  يامعشر: " قال رسول هللا -أ

 (.البخاري" )فعليه بالصوم، فإنه له وجاء

 (.00: النور( )قل للمؤمنين يغضوا من ابصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم، إن هللا خبير بما يصنعون: )قال تعالى-ب

5- 

 ...كير واالستدالل،، وفي وجهات النظر، وفي فهم األدلة الشرعيةاالختالف في طرق التف-أ

 .اختالف األعراف بين المجتمعات اإلسالمية-

 ن0,5(............................................................................................... سببان فقط: المطلوب...)تعدد داللة التعابير المتداولة-

 ن0,5(........................... رواه البخاري" )اليصلين أحد العصر إال في بني قريظة: " النموذج هو االختالف في فهم أمر الرسول -ب

 :ما يمكن أن يذكره التلميذ-ج

 .التسامح خصلة من خصال اإليمان-

 ...االستعداد لتحمل آراء المخالف، وافتراض وجود تعدد في األفكار واآلراء: مما يعنيه التسامح-

 ن2(....... مع االستشهاد، ولألستاذ صالحية تقدير جواب التلميذ)يؤدي إلى التراضي والتطاوع بين المتخاصمين للوصول إلى التكامل -

 (نقط 3: ) اثاني
 ن0,5.................................................................................... فيه حقوق وواجبات المتعاقدين اإلجارة عقد ينبغي أن تراعى-2

 ن0,5........... ..................يه أن يؤديهاما يقابلها، وعلكل متعاقد يتمتع بحقوق عليه من الواجبات : تتساوى فيه الحقوق والواجبات-1

 ن1................................... .............................................................................................................................-0

 نوعه اسم العقد التعريف

 -أ
 -ب
 -ج
 -د

 العارية
 البيع

 الوقف
 الكراء

 تبرعي
 عوضي
 تبرعي
 عوضي

 (نقطة لكل نوع 0,15نقطة لكل إسم، و  0,15)                                    
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 ن4........................................................................................................... خانةنقطة لكل     (نقط 4: )ثالثا

 :النشاط األول-1

المستديرة حلقة نقاش حول موضوع ما، تشارك فيها مجموعة من التالميذ،  المائدة التعريف بالنشاط
 .يتبادلون وجهات النظر في القضية المطروحة ليستفيد بعضهم من البعض اآلخر

التمرن على إعداد مداخلة تتعلق بتدبير األموال في  –تنمية مهارة تنظيم مائدة مستديرة  أهدافه
 .ف في المال ومقاصد ترسيخ مباديء االستخال –اإلسالم 

إقرار اإلسالم للملكية  –ارتكاز النظام المالي في اإلسالم على تدبير الموارد والنفقات  محاور 
 (...الحسبة)تشريع  –إقرار اإلسالم للملكية العامة  –الخاصة مع تقييدها 

 ...الكتب والمجالت وشبكة األنترنيت الوسائل والتقنيات
 ...المالحظة –الحوار  –التسجيل  –إعداد خطة 

 :النشلط الثاني -2  

 ...المشروع مجموعة من األعمال المنظمة، والمخطط لها قبليا، قصد تحقيق غاية محددة التعريف بالنشاط

 ...التفاعل اإليجابي مع حاجات المجتمع ومشكالته –اكتساب مهارة إعداد مشروع  أهدافه

 . تنفيذ –صياغته  –تخطيط المشروع  محاور 

، يتطلب (علمي وقابل للتحقيق)مخطط له بإحكام  –نشاط مجال تحققه الزمن المستقبل  مميزاته
 .والطموح واإلعداد المادي والمعنويقدرا كبيرا من الرغبة 

 (نقط 6:) رابعا
 كانت إذا أضاف التلميذ أنها تكون عاصبة مع الجد إذا)الفرع األنثى  األخت الشقيقة عاصبة مع أخيها الشقيق، أو مع– 1

 1.... (...اأساسالحالتان األخريان  المقاسمة أفضل له يقبل منه ذلك، وإن لم يذكر هذ  الحالة مع الجد اليحاسب عليها، أي المطلوب
 5,0................................................................ ...........................مع األخت الشقيقة 3/2تكملة  6/1الحالة هي -2
3 –

 :الباقي من التركة و 125555( = 10555+2555)-055555     :الوصية-1.3
                                       4              

055555-(2555+10555+125555=)365555 ...................................................................................1 
 1................... للتعدد، واألخت عاصبة مع البنات 3/2لوجود البنات كذلك، وللبنات  6/1لوجود البنات، ولألم  0/1للزوجة -2.3
3.3-............................................ .................................................................................................2,0 

 األنصبة الورثة
أصل الفريضة 

(24) 
 تصحيح الفريضة

(24  ×3  =72) 
 النصيب بالدرهم 72

365555÷72=0555 

 40555=  0×  0555 50 50 53 0/1 زوجة

 65555=12×0555 12 12 54 6/1 أم

 05555=16×0555 16 40 16 3/2 بنت

 05555=16×0555 16 بنت

 05555=16×0555 16 بنت

 10555=3×0555 53 53 1 عاصبة أخت شقيقة

 .الموفق للخير وهللا                                                                                                       
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