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 2: المعامل ساعة ونصف:  مدة اإلنجاز التربٌة اإلسالمٌة: المادة جمٌع الشعب األدبٌة والعلمٌة والتقنٌة: الشعبة

(ن8): الدروس  الىظريت:   أوال   

: الوضعٌة االختبارٌة  

ذكرك أخاك بما ٌكره، قٌل :  قالهللا ورسوله أعلمأتدرون ما الغٌبة؟ قالوا :"     قال رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم

 أخرجه اإلمام  البخاري    ".إن كان فٌه ما تقول فقد اغتبته، وإن لم ٌكن فقد بهته: أرأٌت إذا كان فً أخً ما أقول؟ قال

 

     .حدد اإلشكالٌة التً ٌطرحها النص  – 1     

         .وارد فً النص؟الحواري ال ما هو نوع األسلوب – 2

. أبرز قٌمة هذا األسلوب فً تحقٌق التواصل بٌن المتحاورٌن–  3            

.   استخرج ضابط الحوار الذي تدل علٌه العبارة التً تحتها خط فً النص– 4      

       .اذكر اثنٌن منها:  قٌم التواصلٌسهم الحوار المنضبط فً ترسٌخ –5    

:من خالل النصٌن التالٌٌن حدد نوع العقد ومقصدٌن وخاصٌتٌن ممٌزتٌن لكل عقد - 6          

282سورة البقرة اآلٌة ..."  ٌأٌها الذٌن آمنوا إذا تداٌنتم بدٌن إلى أجل مسمى فاكتبوه: "  قال هللا تعالى–       

. رواه عبد الرزاق فً مصنفه     " من استأجر أجٌرا فلٌعلمه أجره: "  الرسول صلى هللا علٌه وسلم قال-        

      

  

 نوع العقد مقاصده خصائصه

……………………………………………. ……………………………………… ………………………………………… 

. اذكر إجراءٌن شرعٌٌن ٌحقق بهما اإلسالم العفة عن الفواحش– 7      

. استدل على هذا المعنى بنص شرعً:  الصبر على المحن، والشكر على النعم من عالمات الصحة النفسٌة– 8      

 

( ن 3 ): التطبيقاث:  ثاويا  

 

الشك أن االختالف فً وجهات النظر وتقدٌر األشٌاء والحكم علٌها أمر فطري وطبٌعً، له عالقة بالفروق الفردٌة  "

إلى حد بعٌد، إذ ٌستحٌل بناء الحٌاة وقٌام شبكة العالقات االجتماعٌة بٌن الناس أصحاب القدرات الواحدة والنمطٌة 

 10 ص 2أدب االختالف فً اإلسالم د طه جابر العلوانً ط      ".الواحدة، ذلك أن األعمال الذهنٌة والعملٌة تتطلب مهارات متفاوتة

  .  استخرج من النص ما ورد فٌه من أسباب االختالف– 1  

  بٌن كٌف ٌكون االختالف وسٌلة للتفاعل واإلبداع والعطاء؟– 2

.  لتدبٌر االختالف بشكل سلٌم ٌتعٌن االلتزام بعدة قواعد، اذكر قاعدتٌن منها، مع االستشهاد بنصوص شرعٌة– 3    
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( ن 4 ):األنشطة: ثالثا  

 

"               أثر التنظٌم فً تطوٌر العمل التطوعً"  شاركت مع مجموعة قسمك فً إعداد استمارة بحث فً موضوع 

 :اكتب تقرٌرا موجزا مستعٌنا بما ٌلً

. التعرٌف باالستمارة وأنواعها– 1     

.  مراحل إنجاز الفرٌق الستمارة البحث– 2     

  ما تقوٌمك لعمل المؤسسة الخٌرٌة التً قامت بملء االستمارة ؟  – 3   
                

  ( ن 5 ): الفرائض: رابعا

 
  درهم،014800     توفٌت امرأة وتركت زوجا وثالث بنات وبنت ابن وابن أخ شقٌق وأخ ألب وخلفت تركة قدرها 

 .   درهم1000 درهم، وأوصت بخمس مالها لمؤسسة خٌرٌة، وبلغت مصارٌف جنازتها 3000وكان علٌها دٌن قدره 

     .استخرج الحقوق المتعلقة بالتركة – 1   

 . أصل الفرٌضة، وأعط لكل وارث نصٌبه بالدرهم– 2   

 . بٌن حالتٌن من حاالت الحجب وأنواعه فً المسألة السابقة– 3   

 :                                                                                    ٌقول الشٌخ أحمد بن سلٌمان الرسموكً فً مؤلفه– 4

  ".صدف الفرائض المسنونة فً الجواهر المكنونة فً إٌضاح ا ألسرار المصونة"                                                    

 

 والسدس فرض األب والجد األغر              فً بعض أحوالهما بعد تقر

    وفرض أم مع فرع ورثـــــــــــــــا              أو شفع إخوة وإن لم ٌرثــــا       

 

  (:6/1 )  السدسلفرضٌشٌر البٌتان إلى بعض الورثة المستحقٌن 

 .وشروط استحقاقهم (6/1) اذكر باقً الورثة الذٌن ٌرثون السدس – أ  

 .   استدل على حاالت إرث اإلخوة لألم بنص شرعً مناسب– ب 

 
  

 
 
  
 

    
  
  

      
                                          

 

 

 

 


