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أوال  :الوضعية

المعامل 2 :
مدة اإلنجاز :ساعة ونصف

الصفحة
2/1

عناصر اإلجابة

 -1التعليق  :يعبر المتعلم عن قبوله لوجهتي النظر ،أو يرجح بينهما  .ويقبل كل تعليق مثل  :وجهتي نظر مقبولة،
واقعية  ،متكاملة  ،أو متناقضة و متضاربة 1( ...ن)

 -التعليل  :أن يكون مقنعا ومنسجما مع التعليق

1( .ن)

 -2سبب االختالف  :تفاوت أفهام المتعلمين و مداركهم أو قدراتهم وملكاتهم 1(.ن)

 -3المؤسسات المعنية بدعم الصحة النفسية للمتعلم  :األسرة  ،المدرسة  ،اإلعالم  ،المسجد 1( ...ن)
 -4القيم الواجب اعتمادها في فضاءات التواصل  :اتباع الحق – الصدق  -األمانة – التواضع1( .ن)

 -5أهمية الهبة في مجال الدعم التربوي :تتجلى في تخصيص هبات لبناء فضاءات ذات منفعة للمتعلم1( .ن)
االستدالل  :يقبل كل نص شرعي مناسب 1( .ن)

 -6تحديد المفهوم 1( :ن) (يقبل أحد التعريفين اآلتيين)
 -حالة من االتزان و االعتدال النفسيين الناتجين عن التمتع بقدر من الثبات و الطمأنينة .

 خلو اإلنسان من أعراض المرض النفسي كالتوتر و القلق وعدم القدرة على التوافق بين الذات و البيئة.
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ثانيا  :التطبيقات
 -1مجال النص القرآني  :العقيدة 1(.ن)

 -2نوع أسلوب الحوار  :الحجاجي البرهاني 1(.ن)

 -3ضوابط الحوار:

 -اإلنصاف و الموضوعية و التجرد من األفكار المسبقة ؛ (5.5ن) -حسن القول و الحكمة و اللين(5.5ن)

ثالثا :األنشطة (2ن)
أن يتضمن التقريرالخطوات اآلتية :
-

توزيع التالميذ إلى مجموعات ؛
تعيين المنسق و المقرر ؛
إعداد موضوع الورشة و تحديد قضاياها (مناقشة محتوى الورشة و مضمونها )؛
تحديد منهجية العمل (توزيع وثيقة العمل) .

رابعا  :الفرائض
 -1تصفية التركة 1( :ن)

 إخراج التجهيز إخراج الدين -إخراج الوصية

01555 - 15555 = 65555
65555 - 6655 = 53955
53955 - ) 53955 ÷ 01 ( = 41515

41515 ÷ 21 = 2315
 قيمة السهم الواحد -2تحديد األنصبة  ( :تحذف  1/4نقطة على كل خطأ )
الورثة

إرثهم

التأصيل 6

العول 7

التصحيح 10

النصيب بالدرهم

الزوجة المطلقة

الترث

-

-

-

-

4

0141

4

0141

4

0141

0

0

3

6031

0

0

3

6031

0

0

3

6031

ليلى (أخت ألب)
سناء (أخت ألب)

1/3

4

4

مريم (أخت ألب)
كوثر (أخت ألم)

0/3

رجاء (أخت ألم)
رقية (جدة ألم)

0/6

مصطفى (العم الشقيق)

ع
1ن

1
1ن

1
5.0ن

1
1ن

1
5.0ن

