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أوال )132( :نقطةن
 عالقة الرجل بقرابته في النص تعبر عن االتصال.
5.0(.............................................................................................................................................................................................................ن)
 العبارات الدالة على معيقات التواصل في النص هي  :ويقطعونني-ويسيئون إلي – ويجهلون علي .
5..0(.............................................................................ن)
 يتسم الجدل بغلبة الشدة في الكالم  ,وطغيان أسلوب المنازعة والمعارضة والتعصب للرأي وهو مذموم في القرآن الكريم على
خالف الحوار المرغوب فيه.
 5..0(.................................................................................................................................................................................................................................................................................ن)
 ــ حسب كتاب المنار  :االعتراف بحق اآلخر في االختالف – اعتماد الوسائل السلمية في التواصل مع اآلخر ـ التسامح مع
المخالف
ــ حسب كتاب الرحاب  :ضبط النفس – العلم بموضوع االختالف – التفاوض – التحكيم.
5.0(...............................................................................................ن)

ثانيا )13.2( :نقطة
 مظاهر الصحة النفسية حسب النص  :اإليمان – الشكر في السراء – الصبر في
الضراء5..0( ...................................................................................................ن)
 إن المؤمن الحق يعيش مطمئنا بعقيدته اإلسالمية التي تبشر بالوجود الحقيقي "الخلود" الذي يتحقق فيه كمال اإلنسان المطلق
وسعادته األبدية .
5.0(..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ن)
 دور المؤسسات اإلعالمية في التوعية الصحية واجب النصيحة لفك العزلة عن الشعوب وبناء ثقافة صحية بالبرامج العلمية
والطبية وحمالت التوعية الوقائية التي تبث في وسائل اإلعالم المرئية والمسموعة والمقروءة .
 5.0(....................................................................................ن)
 مفهوم العفة  :حصول حالة للنفس تمتنع بها عن غلبة الشهوة عليها  ,فتكف عن محارم هللا عز وجل وكل ما يضر بالعالقات
والكرامة اإلنسانية.
 5.0(.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................ن)
 ــ حسب كتاب الرحاب - :البعد عن المثيرات الخارجية  -.توقي المثيرات الداخلية .
ــ حسب كتاب المنار - :إشباع الغريزة في الحالل – إخماد الغريزة الجنسية بتهذيبها – إخفاء الزينة – االنضباط لآلداب
واألحكام
الشرعية............................................................................................................................................................................ ............................................................................................................................. .
(5.0ن)

ثالثا )13.2( :نقطة
 العنوان المناسب للنص  :االستخالف في المال.
5.0(..........................................................................................................................................................................................................................ن)
 أوجه االنفاق في حقوق هللا  :الصدقة – الزكاة – الوقف.
5..0(...............................................................................................................................................................................ن)
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رابعا . ( :نقط)
 يشير الحديث النبوي الشريف إلى عقدين هما:
البيع من العقود العوضيةاإلجارة من العقود التبرعية5.0( .......................................................................................................................................................................................ن)
 أركان عقد البيع هي  :العاقدان – المحل – الصيغة .
............................................................ .............................................................................................................................

(5..0ن)

 أهمية العقود التبرعية في التخفيف من ظاهرة التسول تتجلى في التكافل االجتماعي الذي يعتبر أهم األهداف التي قصد
اإلسالم تحقيقها سواء أكان ذلك نفقة مفروضة أم تبرعات.
(5..0ن)

................................................................................................................................................................................

 الهبة:عقد تبرع بعين ومنفعتها لجهة ما حال الحياة على وجه التأبيد.
(5.0ن)

................................................................................................................................................

الوصية :عقد تبرع بعين ومنفعتها لجهة ما بعد موت الموصي على وجه التأبيد.
5.0( ....................................................................................................................................ن)

خامسا ( 4نقط)
يقدر األستاذ الجواب الصحيح مراعيا ما ياتي:
أ  -مراحل إنجاز النشاط .
ب  -أسباب الظاهرة وسبل العالج .

سادسا ( 2نقط)
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 الورثة الذين تشير إليهم اآلية هم  :الزوجات
 5..0 (....................................................................................................................................................................................................................ن)
 سبب اإلرث في اآلية الكريمة  :الزوجية.
 5..0( ............................................................................................................................................................................................................................ن)
 أركان اإلرث والعبارات الدالة عليها :ـ المورث :تركتم لكم ــ الوارث :لهن ــ التركة :مماتركتم.
(5..0ن)
 الفرق بين العاصب بغيره والعاصب مع غيره يتجلى فيما يلي:
ـ العاصب بغيره :هي كل أنثى يعصبها ذكر .
5..0( ................................................................................................................................................................................................................ن)
ـ العاصب مع غيره  :هي كل أنثى تصير عاصبة مع أنثى أخرى.
5..0( ...........................................................................................................................................................ن)
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