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أوال :
 مضمون النص  :بيانه تعالى أسس الصحة النفسية .
 5.0( ....................................................................................................................................................................................ن)
 مراتب الصحة النفسية حسب كتاب الرحاب ( :السالمة النفسية – الكمال النفسي).
مستويات الصحة النفسية حسب كتاب المنار( :توافق الفرد مع ذاته – توافق الفرد مع بيئته
) 5.0(....................................................ن)
 دور اإللعال في التولعية الصحية وفا بوابب النصيحة لمأمة ببنا قاافة صحية وقائية بالبرامج العلمية والطبية
وحمالت التولعية التي تبث في وسائل اإللعال المرئي ,المسموع
والمارو  5.0( .................................................................................................................................ن)

أ ـ قال تعالى " :وال تاربوا الزنى إنه كان فاحشة وسا سبيال"
اإلسرا  5.0( ...................................................................................................................23/ن)
ب ـ قال صلى هللا لعليه وسل  " :يا معشر الشباب من استطاع منك البا ة فليتزوج  ,فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج
 .ومن ل يستطع فعليه بالصو فإن له وبا " .صحيح البخاري
 5.0( ......................................................................................................................................................................................ن)
ج ـ قال تعالى ":قل للمؤمنين يغضوا من أبصاره ويحفظوا فروبه ذلك أزكى له إن هللا خبير بما يصنعون "5.0(.......
ن)
ثانيا :
 أ ـ ضابط التواصل  :الرفق .
 5.30( ..........................................................................................................................................................................................................................................................ن)
ب ـ لعائق التواصل  :العنف.
 5.30( ........................................................................................................................................................................................................................................................ن)
 قي فعل المتواصل منها  :الصدق – الحيا – األمانة – التواضع – احترا رأي اآلخر – اإلذلعان
للحق 5.0 (......................................ن)
 الفرق بين الخالف واالختالف  :الخالف هو افتراق الطرفين في الوسائل والغايات يؤدي بهما إلى التباين في الرأي .
بينما االختالف هو كون الماصود واحدا ,و الطريق مختلفا .
 1( ...........................................................................................................................................................................................ن)  العتماد الحوار لعلى أسس ومرتكزات
األدلة والبراهين لعلى صحة األفكار –
حسب كتاب المنار  ( :الحكمة واللين – التبرد من األفكار المسباة – امتالك
امتالك أنواع أساليب الحوار )  5.0( .......................................................................................................................................ن)
أما ضوابط الحوار حسب كتاب الرحاب  ( :تابل اآلخر – حسن الاول – العل وصحة األدلة – اإلنصاف والموضولعية
)

ثالـثـا :
 الفرق بين العاود العوضية والتبرلعية يتبلى في كون األولى منفعية قائمة لعلى األخذ والعطا .بينما القانية يراد بها
التارب إلى هللا .
1( ................,,,...................................................................................................................................................................................................................................................................................ن)
ياصد باالستخالف في المال  :أن المال مال هللا واإلنسان مستخلف في التصرف فيه وفق ضوابط الشرع ........................
( 5.0ن)
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تعريفه
لعاد تبرع بعين ومنفعتها لبهة ما حال الحياة لعلى وبه التأبيد.
لعاد مبادلة منفعة شي بقمن .
لعاد تبرع بعين ومنفعتها لبهة ما بعد موت الموصي لعلى وبه
التأبيد.
لعاد مبادلة العمل بقمن.

العاد
الهبة
الكرا
الوصية
اإلبارة

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

(1ن)
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رابعا:
 تشير اآلية الكريمة إلى لعاد البيع (لعاد المعاوضة).
 أ ـ اليبوز ألن لعاد الكرا منفعي ال تصرفي.
( 5.0ن)

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

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

( 5.0ن)

ب ـ اليبوز ألن المال قوا الحياة.
......................................................................................................................................................................... .............................................................. ....

( 5.0ن)

ج ـ اليبوز ألن منفعة الوقف أبدية.
 5.0( ..................................................................................................................................................................................................................................ن)
 يتبلى الدور االبتمالعي التكافلي للعاود التبرلعية في كونه من أه التشريعات المحااة للتضامن في المبتمع
اإلسالمي التي تحفظ لكقير من المحتابين حاه في العيش الكري وكذا أمنه النفسي واالبتمالعي1( .................................. .ن)
خامسا 4( :ناط )
يادر األستاذ البواب الصحيح مرالعيا في ذلك ما يلي:
أ .مراحل إنباز النشاط.
ب .أسباب الظاهرة وسبل الوقاية والعالج.

سادسا:
 أركان اإلرث والعبارات الدالة لعليها في اآلية الكريمة :
 الموروث :امرؤ هلك .
........................................................................................................................................................................ ...........................................................

( 5.30ن)

 الوارث :وله أخت
............................................................................................................................................................................................ .............................................................

(5.30

ن)
 الحق الموروث :ماترك .
................................................................. ............................................................................................................................. ....................................

 سبب اإلرث في اآلية الكريمة هو النسب( :الارابة)
( 5.30ن)
 نوع األخوات التي تحدث لعنه النص :األخوات الشاياات واألخوات ألب.
5.0( .....................................................................................................................ن)
 أ ـ ترث األخت ألب مع بنت االبن  :بالتعصيب.
5.30( .................................................................................................................................................................................................ن)

(5.30ن)

................................................................................................................................................................. ....
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ب ـ ترث األخت ألب مع األخت الشاياة  :بالفرض( )1/6تكملة للقلقين
)5.30(.............................................................................................................

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

2( ....................ن)
أ -تصفية التركة من الحاوق المتعلاة بها بالدره . 06555 = )0555 + 3555( – 156555 :
ب-
 2555 =32/06555دره
32
 1/0زوبة
13555 = 2 x 2555
2
 1/3بنت
20555 = 13 x 2555
13
 1/6بنت ابن
16555
= 2 x 2555
2
أخت ألب
ع
35555 = 0 x 2555
0
أخ أل
ح
5
5
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