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 .1التعليق  :قبول الرأيين أو ترجيح أحدهما (تقبل تعليقات مثل  :هذان الرأيان واقعيان ،
صحيحان ،متكامالن  ،متناقضان 5.0( ...ن)
الرأي  :إضافة رأي آخر أو تفضيل أحد الرأيين الواردين  (.تقبل اآلراء مثل  :أتفق  ،أختلف )..
(5.0ن)
التعليل  :يمكن أن يرتبط التعليل إما بالتعليل أو بالرأي (أن يكون التعليل منطقيا و موافقا للقيم1(.ن)
 .2إسهام المؤسسة الدينية في الحد من التحرش الجنسي  :اعتماد أسلوب وعضي أيخاطب عقول
الناس و قلوبهم (ترسيخ قيم العفة من خالل دروس الوعي  ،و خطب الجمعة 1( . )...ن)

 .3منهج اإلسالم في تحصين المجتمع :

 التحصين الشرعي باالنظباط باآلداب و األحكام الشرعية المنظمة للنظر ،و االختالط(مراقبة اهلل تعالى  ،غض البصر  ،تجنب الخلوة 5.0( )...ن)

 دفع الخواطر المهيجة و شغل الفكر بما ينفع من علم و عمل و تجنب الفراغ ( ظبط الغريزةالجنسية و توجيهها لخدمة اإلنسان في الدين و الدنيا5.0()...ن)

االستدالل  :يقبل كل دليل شرعي مناسب  ،سواء تعلق بعناصر المنهج  ،أو بأحدهما  ،أو
بجزئية منهما  ،دون لحن 1(...ن)

 .4ضوابط الحوار  :ينبغي أن يتضمن الجواب :
 -تقبل اآلخر .

 اإلنصاف و الموضوعية . -حسن القول  (.الحكمة و اللين  ،و الكلمة الطيبة )

 العلم وصحة األدلة ( امتالك البراهن و األدلة على صحة األفكار )(يكتفى بثالث ضوابط(5.0ن) لكل ضابط .

 .5أسلوبان للمعالجة :

 -تقوية اإليمان لتحقيق التوازن و التوافق النفسي 5.0( .ن)

 شغل النفس بالعبادة و الطاعات تزكية لها  ،و مجاهدتها و التحكم في أهوائها 5.0( .ن)(يقبل كل جواب يوافق هذه المعاني )
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 .6تحديد المفهوم :
اإلعالم  :نشر معلومات صحيحة ووقائع محددة بواسطة وسائل موثوقة مع ذكر مصادرها خدمة
للصالح العام5.0( .ن)
ثانيا  :دراسة النصوص
 .1الحكم الشرعي  :وجوب أداء األجر لألجير 1( .ن)
 .2نوع العقد  :عقد عوضي 1( .ن)
 .3المقصد المشار إليه في الحديث 1( :ن)
ثالثا  :األنشطة
ينبغي أن يتضمن التقرير الخطوات اآلتية

 تقديم المسير للندوة و التعريف بالموضوع 1( .ن) عرض المالحظات من قبل أعضاء الندوة 1( .ن) -مناقشة محاور الندوة 1( .ن)

 -تحرير ملخص الندوة من قبل المقرر 1( .ن)

رابعا  :حساب األنصبة

تصفية التركة 0.25( :ن) لكل عملية صحيحة
 -إخراج الرهن 15555 - 0555 = 00555

 إخراج التجهيز 00555 - 0555 = 00555 -إخراج الدين

00555 - 0555 = 01555

 إخراج الوصية 01555 - ) 01555 ÷ 15 ( = 00055 قيمة السهم الواحد 00055 ÷ 10 = 0505الورثة
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