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ورقة األسئلة
قال هللا تعالى فً سورة النحل اآلٌة :97
ِ
« من َع ِمل ِ ِ
س ِن َما َكانُوا يَ ْع َملُو َن (»)97
َج َرُى ْم بِأ ْ
َّه ْم أ ْ
صال ًحا م ْن ذَ َك ٍر أ َْو أُنْ ثَى َو ُى َو ُم ْؤم ٌن فَ لَنُ ْحيِيَ نَّوُ َحيَا ًة طَيِّبَةً َولَنَ ْج ِزيَن ُ
َْ َ َ
َح َ

اقرأ النص بتمعن وأجب عن األسئلة التالٌة :
 • 1عبر بأسلوبك الخاص عن القضٌة التً ٌطرحها النص باإلطار (. )1

1ن

 • 2حدد بالجدول ( )2مفهوم المصطلحات اآلتٌة  :الصحة النفسٌة – العفة – العقد – الوقف .

2ن

 • 3بٌن كٌف تساهم المؤسسات الواردة بالجدول ( )3فً التوعٌة الصحٌة .

2ن

 • 4حدد بالجدول ( )4موقفك من التصرفات اآلتٌة مع التعلٌل :
• اإلعراض عن كسب المال العتباره فتنة وشهوة .
• عقد بٌع مع غٌر المسلمٌن لجلب منفعة اقتصادٌة وتنموٌة .
• رفض الحوار مع غٌر المسلم بدعوى المخالفة فً الدٌن .

3ن

 • 5التكافل إحساس داخلً ٌعٌش فً نفس الفرد  ....ومن هذا اإلحساس التضامنً صار التكافل سلوكا داخل المجتمع قصد توفٌر حاجٌات األفراد
المختلفة " ..الكتاب المدرسً ص  ( 104بتصرف ).
أ• انطالقا من النص حدد مفهوم التكافل االجتماعً .

 0.5ن

ب• استنتج من النص بعض مقاصد التكافل االجتماعً  ،واذكر بعض وسائل تحقٌقه .
( أجب عن السؤالٌن – أ – ب – بالجدول ( 5

 1.5ن

 • 6حضرت ( تابعت ) داخل المؤسسة أو عبر إحدى وسائل اإلعالم المرئٌة نشاطا معٌنا ( ندوة  ،محاضرة  ،مناظرة )....
تحدث فً بضعة أسطر عما تحقق من قٌم التواصل وضوابط الحوار  ،وأبرز جوانب النقص التً الحظتها  (.الجواب باإلطار ) 6
 •7توفٌت امرأة وتركت زوجا وبنتا وبنت ابن وابن أخ شقٌق وأخا ألب  ،وخلفت تركة قدرها 111700درهم  ،وكان فً ذمتها دٌن قدره
 9000درهم  ،وأوصت بربع مالها لمؤسسة خٌرٌة  ،وبلغت مصارٌف جنازتها  2700درهم .
أجب على األسئلة التالٌة باإلطار : 7
أ • أصل هده الفرٌضة  ،وبٌن حالتٌن من حاالت الحجب فٌها  ،واذكر نوعه ( نوع الحجب ) .
ب • ما هو مقدار التركة القابل للقسمة على الورثة ؟
ج • حدد نصٌب كل وارث من التركة بالدرهم .
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4ن
6ن

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ورقة عناصر اإلجابة وسلم التنقٌط
1ن

 •1القضٌة المطروحة فً النص  :اإلٌمان والعمل الصالح من أسس الصحة النفسٌة .
( تقبل اإلجابات األخرى المقابلة )
 •2مفاهٌم المصطلحات ٌ :رجع إلى الكتاب المدرسً  * :الصحة النفسٌة  :ص  * 53العفة  :ص  * 63العقد  :ص 89
* الوقف  :ص  0.5 . 99ن لكل مفهوم  (.وتقبل المفاهٌم الدقٌقة والصحٌحة مهما اختلفت الصٌاغة ) .

2ن

 •3مساهمة المؤسسات فً التوعٌة الصحٌة :
• األسرة  :إبراز أولوٌة مؤسسة األسرة فً التوعٌة الصحٌة من خالل توجٌهات اآلباء واألمهات ....
• وسائل اإلعالم  :بٌان أهمٌة البرامج اإلعالمٌة الصحٌة فً بلورة الثقافة والوعً الصحً لدى الفرد والمجتمع ...
(  1ن لكل مؤسسة )

2ن
3ن

• 4الموقف من التصرفات مع التعلٌل  1 ( :ن عن كل موقف صحٌح وتعلٌل صحٌح )
* اإلعراض عن  : ...مرفوض ألنه مخالف للمٌوالت الفطرٌة لدى اإلنسان ،والمطلوب هو الحذر من الوقوع فً فتنته .
 :جائز ألن اإلسالم لٌس شرطا من شروط المعامالت المالٌة وفً ذلك تحقٌق للتواصل وجلب للمنافع والمصالح  ،وقد تعامل
* عقد البٌع ...
النبً  مع الٌهود والنصارى والمشركٌن .
* رفض الحوار  : ...مردود ألنه ٌخالف ما جاء به اإلسالم من الدعوة إلى الحوار مع كل الناس واالعتراف باآلخر المخالف واحترامه .
 - • 5مفهوم التكافل االجتماعً – مقاصد التكافل االجتماعً  ( :االستئناس بالكتاب المدرسً ص  100و ) 104
 -وسائل تحقٌق التكافل االجتماعً  :الوقف  ،الهبة  ،الوصٌة ...

2ن

( 0.5ن للمفهوم ،و  1ن للمقاصد و 0.5للوسائل)
ٌ .6قدر األستاذ اإلجابة الصحٌحة مع مراعاة ما ٌلً:
 الحدٌث عن قٌم التواصل وضوابط الحوار من خالل النشاط من قبٌل  :حسن القول،العلم بالموضوع،صحة األدلة،اإلنصاف والموضوعٌة،تقبلاآلخر.......
 إبراز التلمٌذ جوانب النقص المالحظة المتعلقة بالتبلٌغ أو التلقً من مثل :التعالً ،سوء الظن ،احتقار اآلخر ،االنفعال والغضب..... - 7أ-

ب -تصفٌة التركة:
109000 = 2700 -111700
100000 =9000 -109000
= ) 4 ÷100000( - 100000
 75000 = 25000 -100000درهم

 1.5................................................ن

12

 -حجب الزوج حجب نقص (من قبل البنت )،

زوج

3

وحجب ابن األخ الشقٌق حجب إسقاط ( من طرف األخ ألب )

بنت

6

بنت ابن

2

أخ ألب

1

ابن أخ ش

0

«ٌعتبر الجواب صحٌحا وإن لم ٌذكر الحاجب» 1...ن

ج -أنصبة الورثة:
نصٌب الزوج  18750= 3×)12÷75000( :درهم.
نصٌب البنت 37500 = 6×)12÷75000( :درهم.
نصٌب بنت االبن 12500 = 2×)12÷75000( :درهم.
نصٌب األخ ألب  6250 = 1×)12÷75000( :درهم.
(  1/4ن عن نصٌب كل وارث )  1.......................................ن
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ا
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ورقة األسئلة
صاحب أب ابنه لزٌارة الطبٌب،فدار بٌنهما الحوار التالً :
 األب  :ال أستطٌع أن أفهم ابنً،فهو ال ٌرٌد اإلنصات إلً أبدا. الطبٌب  :أعتقد أنك كً تفهم شخصا أخر فأنت بحاجة إلى أن تسمع له أٌضا. األب  :لكنه مازال شابا،وهو كثٌر االندفاع واالنفعال ،وإذا ما أعطٌته فرصة فغالبا ما نختلف .... -الطبٌب  :االختالف أمر طبٌعً ،ولٌس العٌب أن نختلف ،وإنما العٌب أال نعرف كٌف ندبر اختالفاتنا .

أوال :
 -1حدد اإلشكالٌة التً ٌطرحها النص،واذكر بعض مظاهرها بالجدول ( .............................................................. )1

2ن

 -2االختالف أمر طبٌعً،إذا روعٌت آدابه وقواعده،بٌن آثر اآلداب اآلتٌة  :قبول اآلخر – ضبط النفس – الحٌاء –  3 .....................ن
على المختلفٌن مستدال بنصوص شرعٌة مناسبة بالجدول ( )2
 -3حدد -بالجدول (  – )3موقفك من التصرفات التالٌة مع التعلٌل:

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

3ن

أ -شاب مسلم ٌحرص على التعامل مع جاره المخالف له فً العقٌدة والرأي .
ب -شخص وهب ملكا لجمعٌة خٌرٌة،واشترط استمرار انتفاعه به واإلشراف علٌه.
ج -أوصى أب بجزء من أمالكه الشخصٌة لبناته حماٌة لهن من الضٌاع .

2ن

ثانٌا :
”ٌجب على كل من تصدى للكسب أن ٌكون عالما بما ٌصححه وٌفسده ،لتقع معاملته صحٌحة وتصرفاته بعٌدة عن الفساد،فقد روي عن
عمر  : أنه كان ٌطوف باألسواق وٌقول ال ٌبع فً سوقنا إال من ٌفقه وإال أكل الربا شاء أم أبى” ....

الكتاب المدرسً ص 94 :

 -استنبط من النص نوع العقود المتحدث عنها ،ومٌز ٌبنها وبٌن العقود التبرعٌة بالجدول ( )4

4ن

ثالثا :
شاركت مع تالمٌذ قسمك فً إنتاج مطوٌة حول موضوع التحسٌس بخطر األمراض المنقول جنسٌا
 -تحدث عن الوسائل التً استعنت بها على إنتاج هذه المطوٌة والصعوبات التً واجهتك .

6ن

رابعا :
توفً شخص تاركا  :زوجة وابنا وأختا ألب ،وخلف األموال والحقوق اآلتٌة :
 مجموعة من المالبس الجاهزة وضعت عنده كودٌعة – .وصٌة بخمس ماله لملجأ خٌري. مبلغ  42.000درهم أنفق منه على تجهٌز المتوفى ما قدره 2000 :دأ -بٌن الطرٌقة التً ٌجب إتباعها لتصفٌة مخلفات التركة .
ب -أصل الفرٌضة،وبٌن كل وارث من الورثة المذكورٌن .
ج -حدد بالدرهم المبلغ الذي ٌستحقه كل وارث .
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--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ورقة عناصر اإلجابة وسلم التنقٌط
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

أوال :
 -1اإلشكالٌة التً ٌطرحها النص  :صعوبة التواصل بٌن اآلباء واألبناء لوجود عوائق .....
بعض مظاهرها  - :عدم التقٌد ومراعاة آداب وقواعد الحوار ( مثال  :انعدام اإلصغاء المتبادل -االستبداد بالرأي – القمع – التعصب
سوء الظن والتقدٌر) .....
تقبل الصٌاغات األخرى المناسبة ،وكذا المظاهر والعوائق األخرى المناسبة (.العتبار الجواب صحٌحا ٌكتفً بذكر مظهرٌن -
 0.5ن لكل مظهر صحٌح ) .......................
الجدول 2

( 1ن)

( 1ن)

الدلٌل الشرعً
أثرها على المختلفٌن
اآلداب
ِ
ِ
ِ
ِ
قبول اآلخر
احترام المخالف وعدم االنتقاص من قدره وفكره  ،مما
ار َك فَأَج ْرهُ َحتَّى يَ ْس َم َع َك ََل َم اللَّو ثُ َّم
ين ْ
قال تعالى َ { :وإِ ْن أ َ
استَ َج َ
َح ٌد م َن ال ُْم ْش ِرك َ
...
التعاون
روح
تقوٌة
إلى
ٌؤدي
ِ
ِ
ك بِأَنَّ ُه ْم قَ ْوٌم ََل يَ ْعلَ ُمو َن (})6
أَبْل ْغوُ َمأ َْمنَوُ َذل َ
ِ
قال تعالى { :الَّ ِذين ي نْ ِف ُقو َن فِي َّ ِ
ِ
ِِ
ضبط النفس
ٌدفعهم إلى التحلً بالحلم والرفق واألدب وتجنب العنف
ين َع ِن
ين الْغَيْ َ
َُ
ظ َوال َْعاف َ
الس َّراء َوالض ََّّراء َوالْ َكاظم َ
الحوار
فً
ِِ
الن ِ
ين (} )134
َّاس َواللَّوُ يُ ِح ُّ
ب ال ُْم ْحسن َ
الحٌاء
ٌمنحهم التواضع واألدب فً القول وٌحمٌهم من الغرور
قال رسول هللا  ” : إن مما أدرك الناس من كالم النبوة األولى إذا لم
والوقاحة والتلفظ بالكالم البذيء
تستح فاصنع ما شئت ” البخاري .
نصف نقطة لكل جواب صحٌح ( تقبل اإلجابات والنصوص األخرى المناسبة )  3....................................................................ن
 – 3أ – تصرف مقبول وجائز :ألن حسن المعاملة ................................
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