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عناصر اإلجابة
ربع نقطة عن كل خطأ أو تحریف في الكلمة، أو في حرفین تخصم: (في استظھار النصوص* :ملحوظة

(فأكثر
.ینبغي أن یعلل التلمیذ موقفھ بشكل صحیح وموافق للشرع:أسئلة التعبیر عن الموقف* 

:الوضعیة األولى

ن0.5). صلح الحدیبیة(والمشركین عقد صلح بین المسلمین: القضیة الرئیسة المتحاور في شأنھا-1
ن0.5: نقطتي االختالف بین المسلمین والمشركین- أ-2
.ة اهللا تعالى باسم الرحمنتسمی* 
.ثبوت النبوة للرسول صلى اهللا علیھ وسلم* 

ن0.5) لكل اتفاقالمطلوب اثنان ربع نقطة:(نقطتي االتفاق-ب
."باسمك اللھم: "االتفاق على البسملة * 

."محمد بن عبد اهللا"التسمیة * 
.دخول مكة للطواف في العام المقبل* 
.إنھاء الحرب بینھما* 
.إعادة كل من جاء من المسلمین عند الكفارإعادة كل من ذھب من عند المشركین إلیھم، وعدم* 
وأثره في تدبیر االختالف بینھ صلى اهللا علیھ في الحوارإبراز أسلوب الرسول صلى اهللا علیھ وسلم-3

ن1) علیھ وسلم ونصف لألثرن لبیان أسلوبھ صلى اهللا0.5) وسلم وبین سھیل

الذي أبان فیھ عن تسامحھ ولین لوال تواصل الرسول صلى اهللا علیھ وسلم بشكل إیجابي مع سھیل،* 
الصلح علیھ والصبر على موقفھ؛ لما استطاع صلى اهللا علیھ وسلم تحقیقجانبھ، وحسن معاملتھ، مع اإلقبال

.شركینوضمان السلم والسالم بین المسلمین والم

:الوضعیة الثانیة

:التعبیر عن الموقف مع التعلیل-1
والتأكد من صحتھ ومصداقیتھ اإلسالم یحرم نشر اإلشاعات واألخبار الكاذبة، ویحث على التبین من القول،*

ن0.5.وصالحیة نشره
. األفراد والجماعاتإلیھ من أضرار علىما تثیره األخبار الكاذبة من فتن واضطرابات، وتؤدي:التعلیل

ن0.5
.)نصف نقطة لكل ضابط: (تحدید ضابطین من ضوابط نقل الخبر-2
ن1).نقلھ كما سمع(الصدق /التحقق/التثبت: من ضوابط نقل الخبر* 
:إبراز أثر إشاعة الخبر الكاذب على الصحة النفسیة للمستھلك والتاجر-3
وكلھا لھا ...والرعب، وعدم الطمأنینة والخوفإلى الفتنة والقلقالتركیز على كون األخبار الكاذبة تؤدي* 

ن1.الصحة النفسیة آثار سلبیة على

:الوضعیة الثالثة
. )نقطة للموقف ونصف للتعلیل2/1:(تحدید الموقف من تصرف سعید، مع التعلیل-1
بشكل صحیح وموافقموقفھأن یعلل/أن یحدد موقفھ من لجوء صدیقھ إلى العالج بالتدخین والمخدرات *

)ن1(للشرع
.)أربعة، ربع نقطة لكل واحدالمطلوب(إبراز أخطار ما أقدم علیھ من اإلدمان على المواقع اإلباحیة -2

إثارة /إشاعة الفاحشة/ االنحالل من قیم العفة/الصد عن ذكر اهللا وعن الصالة : من ھذه األخطار * ّ
)ن1(ضعف اإلیمان/ اآلخرین عدم التواصل مع/ تكریس العزلة/الغرائز

)ن1(:تقدیم نصیحتین لمساعدتھ-3
قراءة /الصحة الحسنة/ بالقیم اإلسالمیةالتمسك/اإلكثار من العبادة والذكر والدعاء: من النصائح* 

...الصبر/الصالحالعمل/القرآن
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:الوضعیة الرابعة

1-
.الذي تركھ بعد استشھادهحرمان ابنتیھما من مال أبیھما: تحدید موضوع شكوى المرأة* 

)ن0.25(
.)یقابلھ من عباراتقطة للركن،وربع لماربع ن(أركان اإلرث في النازلة * 
ن0.50سعد بن الربیع : المورث-
ن0.50) عم البنتین(األخ /البنتان/الزوجة: الوارث-
ن0.50المال : الموروث أو التركة-

یر قابلة غ(الباقي بالتعصیب (العم(أن للزوجة الثمن، وللبنتین الثلثین، وألخ المیت : ھوالحل الشرعي* 
ن0.75) للتجزيء

)كل خطأ في الكلمة أو في حرفین فأكثرتخصم ربع نقطة عن: (االستظھار* 
حظ األنثیین، فإن كن نساء مثلیوصیكم اهللا في أوالدكم للذكر: (11یقول تعالى في سورة النساء ، اآلیة 

إن كان ل واحد منھما السدس مما ترككانت واحدة فلھا النصف، وألبویھ لكفوق اثنتین فلھن ثلثا ما ترك وإن
)ن2(الثلثلھ ولد فإن لم یكن لھ ولد وورثھ أبواه فألمھ

إنجاز مسألة:الوضعیة الخامسة
:تحدید المحجوب، ومن حجبھ-1

ن0.50الشقیقاألخت ألب، والحاجب ھو األخ: المحجوبة ھي 
:(تصفیة التركة من الدیون-2 )ن510.0000.50=550.000-40.000
)ن2(اإلرثتوزیع-3

الورثة األسھم 2 2×3=6 510.000
زوج 2/1 1 1×3=3 255.000

أخ شقیق
أخت شقیقة عصبة 1 2

1
170.000

85.000
النقط ن0.5 ن0.5 ن0.5 ن0.5

التعبیر عن الرأي في النشاط وأھمیتھ،": العفة في تھذیب الغریزةقیمة" تقریر لنشاط حول موضوع
.نتائجھ وتفعیلھاومقترحات لتطویر

:خطوات كتابة التقریر: األنشطة

ن1. التعبیر عن الرأي في النشاط-1
ن1. أھمیة النشاط-2
ن1. تحدید أھدافھ-3
ن1. مقترحات إلنجاحھ-4

تم بحول اهللا تعالى
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