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اإلجابةناصر ع

تقبل اإلجابات األخرى (.اإلیمان والعمل الصالح من أسس الصحة النفسیة:القضیة المطروحة في النص -
)المقابلة

العفة، . * 53: ص: الصحة النفسیة: * الكتاب المدرسيیرجع إلى : مفاھیم المصطلحات -2
).وتقبل المفاھیم الدقیقة والصحیحة مھما اختلفت الصیاغة(ن لكل مفھوم 99.0.5: الوقف، ص.*63:ص
:مساھمة المؤسسات في التوعیة-3
...ألمھاتإبراز أولویة مؤسسة األسرة في التوعیة الصحیة من خالل توجیھات اآلباء وا: األسرة*

بیان أھمیة البرامج اإلعالمیة الصحیة في بلورة الثقافة والوعي الصحي لدى الفرد و :وسائل اإلعالم* 
.)ن لكل مؤسسة 1(...المجتمع

).ن عن كل موقف صحیح وتعلیل صحیح1(:الموقف من التصرفات مع التعلیل-4
ریة لدى اإلنسان، والمطلوب ھو الحذر من الوقوع مرفوض ألنھ مخالف للمیوالت الفط...: اإلعراض عن* 

.في فتنتھ
جائز ألن اإلسالم لیس شرطا من شروط المعامالت المالیة وفي ذلك تحقیق للتواصل وجلب ...: عقد البیع* 

.للمنافع والمصالح، وقد تعامل النبي صلى اهللا علیھ وسلم مع الیھود والنصارى والمشركین
دود ألنھ یخالف ما جاء بھ اإلسالم من الدعوة إلى الحوار مع كل الناس واالعتراف مر...: رفض الحوار* 

.باآلخر المخالف واحترامھ
و 100: االستئناس بالكتاب المدرسي ص(مقاصد التكافل االجتماعي - مفھوم التكافل االجتماعي- 5

104(.
..الوصیة-الھبة -الوقف:وسائل تحقیق التكافل االجتماعي - 

)للوسائل0.5-ن للمقاصد 1- للمفھوم 0.5(
: یقدر األستاذ اإلجابة الصحیحة مع مراعاة ما یلي- 6

حسن القول، العلم : خالل النشاط من قبیل منالحدیث عن قیم التواصل وضوابط الحوار- 
...صحة األدلة، اإلنصاف والموضوعیة، تقبل اآلخربالموضوع،

التعالي، سوء الظن، احتقار : التلمیذ جوانب النقص المالحظة المتعلقة بالتبلیغ أو التلقي من مثلإبراز - 
...اآلخر، االنفعال والغضب

-أ - 7

.حجب الزوج حجب نقص من قبل البنت-
.من قبل األخ ألبحرمان/وحجب ابن األخ الشقیق حجب إسقاط-

)ن1.(یعتبر الجواب صحیحا وإن لم یذكر الحاجب* 
:تصفیة التركة-ب

111700-2700=109000
109000-9000=10000

10000-)10000÷4=(
.درھم75000=10000-25000

ن 1.5......................
: أنصبة الورثة-ج
.درھم18750=3×)12÷75000: (تصیب الزوج * 
.درھم37500= 6×)12÷75000: (نصي البنت * 
.درھم12500= 2×)12÷75000: (نصیب بنت االبن * 
.درھم6250= 1×)12÷75000: (نصیب األخ ألب * 
)ن1(ن عن نصیب كل وارث 1/4
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12
4/1 زوج 3
2/1 بنت 6
6/1 بنت ابن 2

ع أخ ألب 1
محجوب ابن أخ شقیق 0
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