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مدة اإلنجاز:

سلم التنقيط وعناصر االجابة
المادة:

المعامل:

ساعة

ونصف

2

التربية االسالمية

أوال :الدروس النظرية8...............................................................................................ن
 -1الوصف تتضمن إجابة المترشح وصفا لحالة عبد هللا النفسية( مريضة  -مضطربة  -غير مستقرة – غير
سوية5.0.........)..ن

التعليل يدل على ذلك شعوره باليأس والقنوط ،واألفكار المظلمة تسيطر عليه -صالته منفردا – كونه
مغموما5.0......................ن
-2يتضمن جواب المترشح :
المواساة مثل :أذ ّكره بأن المؤمن مبتلى وأن الضيق في الرزق مجرد ابتالء يجب أن يدفع باإليمان
الصادق5.0............................ن
النصح مثل :أنصحه بضرورة الرجوع إلى هللا تعالى ،وأبين له أهمية اإليمان في التخفيف عنه مما يعاني.
5.0...............................ن

 – 3الموقف :يعبر المترشح عن رفضه مثل:
أنا أخالف عبد الرزاق في أن المال مال العبد وهو حر فيه ،ألن المال في الحقيقة مال هللا واإلنسان مجرد مستخلف
فيه1.......ن
االستدالل :بنص مناسب من مثل :قوله تعالى  

  
 
   
   
.سورة الحديد اآلية 1........................................................................7ن
– حسن
 – 4أ  -يذكر المترشح ضابطين مثل :أ  -الكلمة الطيبة 5.20..............................ن
البيان5.20..........................ن

ب  -يميز المترشح بين الوسيلة والغاية:
غاية5.0......................................................................................ن
 - 0القاعدة هي أن المال مال هللا واإلنسان مستخلف
فيه5.0 ...............................................................................................................ن  -6أ تعبئة الجدول أسفله
بالمناسب ( .ربع نقطة لكل جواب صحيح )
مقاصده
خصائصه
نوع العقد
أ  -توسيع دائرة االنتفاع
العقد التبرعي أ ـ غير
نفعي ............................................................بالمال5.20...........ن
ب  -تحقيق التعاون والتكافل
5.20ن
5.20...........ن
ب-اختياري
تطوعي5.20..................................................ن
العقد العوضي أ – قائم على العوض والبدل .................................أ – ضمان
الحقوق5.20..........................ن
5.20ن
ب – تبادل المنافع بين الناس ..........
ب–
نفعي5.20 .............................................................ن
5.20ن
(ويقبل كل جواب صحيح)
ب– يستدل المترشح بنص شرعي مناسب من مثل قوله تعالى:
الحوار وسيلة والتواصل
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"   
   
سورة البقرة
"   
5.0 ............................................28ن

ثانيا:التطبيقات3........................................................................................................ن
 – 1وجوب االستعفاف  /أو تحريم الزنا على أساس أن األمر بالشيء نهي عن
ضده1 .......................................................................ن
 2ـــــــــــ تتضمن إجابة المترشح :نموذجين من تدبير الشرع للغريزة الجنسية من مثل:
– دعوة القادرين إلى الزواج  /غض البصر ( يكتفي بنموذج
واحد)5.0 ............................................................................................ن
ــــ االستعفاف و الصوم عند عدم القدرة على الزواج / .منع التبرج (يكتفي بنموذج
واحد)5.0 .........................................................ن
 – 3تحديد المفهومين
ــــــ االستعفاف من العفة وهي حالة تحصل للنفس فتسمو بها عن
المحرمات5.0 ..................................................................................ن

بالخصاء وفي الحديث أي أن الصوم
وجاء :ال ِو َجاء بالكسر والمد
ُّ
رض عروق البيضتين حتى تنفضح فيكون شبيها ِ
يقهر الشهوة ويبعدها
..........................................................................................................................................................................
5.0 .....................ن
( ويقبل كل جواب يفيد معنى الوقاية
وتحصين النفس من الشهوات)

ثالثا:األنشطة4..........................................................................................................ن
يكتب المترشح تقريرا يتضمن العناصر اآلتية:
ذكر نوع النشاط وموضوعه
تحديد أهم المحاور المضمونية المقترحة
إثبات أهم التوصيات
اإلشارة إلى أهم مراحل و خطوات اإلنجاز
حسن الصياغة وسالمة اللغة

5.0ن
1ن
5.70ن
1ن
5.70ن

رابعا:الفرائض0........................................................................................................ن
 1ـ تصفية التركة:
 72555د –  15555د =  62555د
أ ـ استخالص الوديعة:
 5.20 ...............................................ن
62555د – 3555د = 00555د
استخالص مؤونة التجهيز:
5.20 ...................................................ن
00555د –  15555د =  40555د
ب ـ استخالص الدين :
5.20.................................................ن
 40555د –  15555د =  30555د
ج ـ استخالص الوصية :
5.20 ................................................ن
30555
إذن صافي التركة هو :
د5.20 ....................................................................................ن
 2ـ تأصيل الفريضة و تحديد نصيب كل وارث.
التصحيح :نصيب كل وارث بالدرهم
فرضه سهمه من أصل عالت إلى:
الوارث
 30=3×13قيمة السهم الواحد:
13
الفريضة12 :

زوج
أم
بنت
بنت
بنت
أخ ألم
أخت شقيقة
عم

1/4
1/6

3
2

3
2

2/3

8

8

ح
ع
ح

/
/
/

/
/
/
5.70ن

5.70ن

0
6
8
8
8
/
/
/
5.70ن

 5.70ن

تخصم  52.0عن كل جواب خاطئ لكل عمود على حدة
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30555د1555=30/د
1555د×0555=0د
1555د×6555=6د
1555د×8555=8د
1555د×8555=8د
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