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 المعامل 2

 
 جميع الشعب

 
 الشعبة أو المسلك

 

 

 (ن 8).......................................................ريةظس النالدرو: أوال 

 : الشرح03  

 (ن 130).......................تفاعل إيجابي ناتج عن استعمال حواس التواصل في إرسال الخطاب وفي استقباله(:3كل ما يفيد: )التواصل -   

 (ن 130)...................................................................تباين في الرأي إلىفي الوسائل والغايات يؤدي  افتراق طرفين(: كل ما يفيد: )لخالفا -         

 (ن 130).....………شكل من أشكال الحديث بين طرفين يتداول فيه الكالم حول قضية ما بعيدا عن التعصب(: كل ما يفيد): رالحوا -         

 (ن 130)..................................................................................................(التقليدية والحديثة) المرئية والسمعية والمكتوبة :اإلعالمائل وس -         

جهة نظره بشكل ال يلغي ذاته، وال ينفي قناعاته إال بدليل دون المختلفين باآلخر، فيسمح له بالكالم وعرض و منأن يعترف كل (: كل ما يفيد: )  قبول اآلخر -أ .2

 (ن0) ........................................................................................................................................................استهزاء أو انتقاص من قدره

 (ن 0)33....0.333333333333/الحجرات (أنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفواأيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وي: ) قال تعالى: ل االستدال -ب   

 الجدول. .

 030).............................................................................................................................................:............................التصنيف:

 (ن

 أعراضه أسبابه مراتب المرض النفسي

 القلق والخوف المرضي
 ...............................ضعف الثقة باهلل

(1320) 
 ( 1320) ................................القلق

 األمراض النفسية العقلية
) ................لعاطفيالشعور بالحرمان ا

1320) 
 (1320) ..........................االكتئاب

األمراض الناشئة عن التطرف في حب 

 الذات

 الخضوع المطلق ألهواء النفس

.........(1320) 
 (1320) .............................األنانية

 (ن 130)..........(:كل ما يفيد):مفهوم العقود التبرعية -أ. 4

 الجدول. ب

:......................................................................................................................................................................................... (

 (ن 2
 

يكتفى )العقود التبرعية الشائعة

(باثنين  
 (يكتفى باثنين)االستشرافيةرعية العقود التب

 -مؤسسات البحث العلمي -منح الدراسة  -الصحيةمؤسسات ال- األقارب -الخيريات -المساجد-

 ..المنح الدراسية -دور إيواء الطلبة -واأليتاماألرامل 

 

  (ن  3) .............................................................................................التطبيقات: ثانيا 

/ الستنتاج ا.0

 130 )..........................................................................................................................................................................الجدول

 (ن

 (1320) الشافعية (1320) المالكية حكم قراءة البسملة
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 واجبة غير واجبة

 (ن 0) .................................................................................(يكتفى باثنين)   اإلنصاف -الحياء -قبول اآلخر -التسامح :  آداب االختالف. 5

/ العلم  ا إيجابيا داال على، سلوكفي حكم قراءة البسملة لصالة خلف المالكية رغم االختالف معهمل  وقيامه فعيالشااإلمام   سلوكاعتبار ( : كل ما يفيد: )  الموقف .3

 (ن 030).....……………….………تقديره للعلماء احترامه وتواضعه و/ الختالف ل  هحسن تدبير عن يعبرالسلوك بهذا  التزامه

 
 (ن  4) .................................................................................................األنشطة: ثالثا 

 

 (ن0) .......................................واللغويةة يوالتركيب  اإلمالئيةمن األخطاء  ةمالسالو وسالستها، األفكار ميظتن: تقرير ال راعى فيي

 :العناصر اآلتية التقرير  يتضمن 

 ( ن030) ..؛  التحذير من سوء استغاللها/ واالستغالل الجيد لها مفهوم االنفتاح/ مفهوم وسائل اإلعالم واالتصال:  األساسية ورلمحاا  -

المية قيمة االنفتاح على اآلخر دون االنسالخ من القيم االس  -سائل اإلعالم واالتصال في المجتمعات المعاصرةوبيان أهمية :  (كل ما يفيد ) :  لنتائجا -

 (ن 030)...........................................األفراد والجماعات ما يترتب عن سوء استغاللها من أخطار على/  والوطنية

 

 (ن  2) ..........................................................................................لوضعية اإلرثيةا :رابعا
 (ن 2).........................................................................................................: ............ مع التعليل وفروضهمثة الور: ول جد - أ

 
 التعليلفرضه مع  الوارث

 3331320)3333333333333333عائشة/البنت

 (ن

 (ن 31320) 3333333333333333333333333333333333فرضا  النفرادها  2/0

33 33333333333رقية/ بنت االبن 

 (ن 31320)

 ( ن 331320 3)3333333333333333333333333333333333333تكملة للثلثين 6/0

 1320)333جةديخ/ األخت الشقيقة

 (ن 33331320)( بالتفاضل)  -( ن 3333331320)الباقي تعصيبا  (ن
 1320)333333333مبارك/ األخ الشقيق 

 (ن
 

 

 (ن3 .)...........................................3.....................: .................. وقسمة التركة تأصيل الفريضة - ب
 

 بالدرهم نصيبه من التركة 01/سهمه بعد التصحيح  6/أصل الفريضة الوارث

 

 2/0     البنت
. 9 2011 x 9   =223011 

 2011x .  =73011 . 0 6/0   بنت االبن

 ع  األخت ش
2 

2 2011x 2 =03111 

 2011x 4  =013111 4 عاألخ ش   
 

 

 
 

   : مالحظة* 

 ن0..…………: نصيبه من التركة -ن0 …………:سهمه بعد التصحيح -ن0 .……:التأصيل   -

 (x 6=01.= ضة في أصل الفري  xعدد الرؤوس )   : 01: من  التصحيح و3 التداخل 6/0 و 2/0بين  6: من  أصل المسألة -

 3صيب كل وارثنفي    x 2011  =  01   :  403111: التركة   -
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

2 

User
Typewritten text
www.9alami.info

User
Typewritten text
www.9alami.info


