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 ـ عناصر اإلجابة  ـ
  خاص بالمترشحٌن الممدرسٌن  ٌ                               األكادًٌٍح انجٌٕٓح نهتشتٍح ٔانتكٕي

 خنجٓح يكُاس تافٍالل        

 مدة اإلنجاز المعامـــل المـــادة الشعـب أو المسالـك المستـوى

 2 التربٌة اإلسالمٌة جمٌع المسالك من سلك البكالورٌا1
ساعة ونصف 

 
 

 
 بسم هللا الرحمن الرحٌم

 :المجموعة األولى
 :(أ)الموضوع    
 .ٌقٌم عالقة جنسٌة غٌر شرعٌة: ٌزنً-1   

 ن1........................................................................................................ المقصود بها ٌشرب الخمر: ٌشرب   -
 ن1........................................ إذا ارتكب المسلم المعاصً المذكورة فً الحدٌث، فقد ارتكب ما ٌشكل خطورة على إٌمانه-2   
 وهو وسٌلة لتحقٌق الخٌر والنفع ولٌس اإلٌذاء، ولذا ٌنبغً مراقبة . المال فً اإلسالم مال هللا، واإلنسان مستخلف فٌه- 3   

 ن2...............................................................................................................  هللا سبحانه فً كل تصرف مالً
 ن4-.............................................................................................................................................. 4   
    

 انُص انششعــــــــــــــــً انحقٍقح انششعٍح

 -أ

 -ب

 -ج

 -د

 (.281: انثقشج) (ٌاأٌٓا انزٌٍ آيُٕا إرا تذاٌُتى تذٌٍ إنى أجم يضًى فاكتثِٕ)- 

 (.282: انثقشج) (ٔإٌ كُتى عهى صفش ٔنى تجذٔا كاتثا فشْاٌ يقثٕظح)-

 .(انثخاسي)" الٌٕسدٌ يًشض عهى يصح :"قال انُثً -

 .(انتشيزي)انحذٌج ..." يا يأل اتٍ آدو ٔعاء ششا يٍ تطُّ :" قال انُثً -

 .   وٌقبل أي نص شرعً مناسب
 

 :(ب)الموضوع    
 على المؤمنٌن أن ٌتكلموا، حٌن ٌتحاورون، الكالم الحسن، وٌتجنبواالكالم القبٌح المؤدي إلى الشر والعداوة اللذٌن -1   

 ن1.......................................................................................................................... ٌثٌرهما الشٌطان بٌنهم
 ن1................ حسن القول هو أن ٌهذب الطرفان المتحاوران كالمهما، وٌتجنبا األلفاظ الجارحة وعبارات السخرٌة واالزدراء- 2   
 ن 1...............................................(المطلوب ضابطان فقط) اإلنصاف والموضوعٌة –العلم وصحة األدلة - تقبل اآلخر - 3   
 ن0.5.......................................................:.................................... حفظ البصر ووقاٌة العٌن من النظرة الخائنة-4   
   5- 
 والصوم ٌؤدي . الزواج ٌؤدي إلى إشباع الغرٌزة الجنسٌة بالطرق المشروعة، وبالتالً إلى غض البصر وإحصان الفرج-1.5   

 2ٌ..................................................................................................... إلى تهذٌب الغرٌزة الجنسٌة لمن لم ٌستطع الزواج
 0.5ٌ  ............................................................................................................................صٌام التطوع-2.5   

 شغم انُفش تانطاعاخ ٔانعًم انًفٍذ، يصاحثح األخٍاس، تقٌٕح اإلسادج ٔٔظع يخطػ نتًٍُتٓا، تٓزٌة: يٍ انقٕاعذ-3.5   

 ....انخٕاغش ٔتٕجٍٓٓا َحٕ انخٍش، االصتعاَح تانصثش ٔانصالج

 1ٌ.....................................................................................................  (انًطهٕب قاعذتاٌ فقػ)                                

فً اٌَح أيش تغط انثصش ٔحفظ انفشٔج، ٔانحذٌج ٌزكش ياٌضاعذ عهًٍٓا، أي أٌ انحذٌج ٌٕظح ٌٔؤكذ يعًٌٕ -4.5   

 1ٌ.............................................................................................................................................................  اٌَح
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 :المجموعة الثانٌة
 ن  3:.........................................................................................................................................  أوال   

 انتعهٍم حكًّ َٕعّ انعقذ

 0.75ٌانًحم يجٕٓل انُٕع                                          غٍش جائز عٕظً -أ

 0.75ٌألٌ انٕصٍح فً حذٔد انثهج ٔنغٍش ٔاسث                 جائز تثشعً -ب

 0.75ٌألٌ حشٌح اإلسادج يٍ ششٔغ انًتعاقذٌٍ                  غٍش جائز عٕظً -ج

 0.75ٌيٍ انعقٕد انششعٍح انًُذٔتح                               جائز تثشعً -د

    

 : ثانٌا   
 :   مما ٌنبغً أن ٌذكره التلمٌذ فً تقرٌره

  اإلٌمان – (...السالمة النفسٌة، الكمال النفسً)اإلٌمان والتوافق الداخلً : محاور الندوة، ومنها على سبٌل المثال*   
 2ٌ.........................................................................  كٌف نكتسب الشخصٌة المتوازنة–والتوافق االجتماعً والبٌئً 

 :النتائج، ومنها مثال*   
 2ٌ..............................  التحسٌس بقٌمة إعداد برنامج لتقوٌة الصلة باهلل–إدراك أهمٌة اإلٌمان فً تحقٌق الصحة النفسٌة    -

 .ٌقبل كل مضمون مناسب للتقرٌر المطلوبو   

 

 :ثالثا   
 :البنت ٌلحقها حجب النقل أو النقص فً حالتٌن-1   

 .ٌنقلها اإلبن من الفرض إلى التعصٌب    -
 ن1................................................................................................... تنقل من النصف إلى الثلثٌن إن تعددت   -
   2- 
 بالفرض والباقً بالتعصٌب لوجود البنت، 6/1 لوجود الفرع أٌضا، لألب 6/1 لوجود الفرع، ولألم 8/1للزوجة -1.2   

 ن1..........................................................  تكملة الثلثٌن لوجودهن مع البنت6/1 لالنفراد، وأخٌرا لبنات اإلبن 2/1للبنت 
 ن1.5: ............................................................................................................................... الجدول-2.2   

                                                                 
×                                                                              3 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 81 27 24 الوارث

 9 3 3       زوجة8/1

 12 4 4       أم6/1

 12 4 4 ع  أب+6/1

 36 12 12      بنت2/1

 
6/1 

 4 4 4 بنت ابن

 4 بنت ابن

 4 بنت ابن
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 قسمنا. 81وعند التصحٌح حصلنا على مصحح الفرٌضة، وهو . 27،  الذي هو األصل، إلى 24عالت الفرٌضة من -3.2   
 :والنتٌجة.  الذي نضربه فً سهم كل وارث1000، فحصلنا على 81 على 81000

 . درهم9000= 1000×9:         نصٌب الزوجة 
 . درهم12000= 1000×12:             نصٌب األم 

 . درهم12000= 1000×12:            نصٌب االب 
 . درهم36000= 1000×36:           نصٌب البنت 

 ن1.5.............................................................................................  درهم4000= 1000×4:    نصٌب كل بنت ابن 
 
 
 
 
 

 .                                                                                                   وهللا ولً التوفٌق
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