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اإلجابةعناصر 
:الموضوع األول

:الشرح- 1
.بغیر وجھ حق، أو بطرق محرمة كالسرقة والغصب والرشوة:بالباطل- 
.عن طیب نفس:عن تراض منكم- 

: الحكمان-2
.تحریم أكل أموال الناس بالباطل-
.إباحة المعامالت التجاریة القائمة على التراضي-

:للتان ترتكز علیھما رؤیة اإلسالم للمال ھماالحقیقتان ا-3
.المال قوام الحیاة اإلنسانیة -أ
.المال شھوة وفتنة- ب

:تعلیل عدم شرعیة التصرفین-4
.ألن من شروط صحة البیع الرشد-أ

.ألن من شروط األجرة أن تكون معلومة القدر أو العدد-ب
.الخانة المناسبة لھاوضع كل خاصیة في-5

خصائص عقد القراض خصائص عقد 
الكراء

خصائص عقد 
البیع

غیر مقید -داستثماري-ج
بزمن

نفعي ال -ب
تصرفي ناقل للملكیة- أ

: النص القرآني- 6
".یا أیھا الذین آمنوا أوفوا بالعقود : " قولھ -

:االقتراح الكفیل بتطویر دور العقود التبرعیة اتؤدي وظیفتھا التنمویة في المجتمع- 7
:أن یتضمن الجواب ما یلي-
.بلورتھا في شكل صیغ جماعیة منظمة ومؤسسیة* 
...مشاركة المواطن في الشأن االجتماعي عن طریق تنمیة وعیھ بمسؤولیتھ االجتماعیة* 

:الموضوع الثاني
:ھوما االختالف والحوارمف-1

...ھو التباین في الرأي بین طرفین أو أكثر ، بسب اختالف الوسائل:االختالف* 
ھو شكل من أشكال الحدیث بین طرفین یتم فیھ تداول الكالم بینھما في أمر :الحوار* 
.أجواء ھادئة بعیدة عن الخصومة والتعصبما في

:الضابطان-2
.وار العقلي المجرد عن اتباع الھوىالح-
.وجود منھجیة علمیة تعتمد أسس وقواعد البحث العلمي في الوصول إلى الحقیقة-

:سببا االختالف-3
: ھناك

.النزعة الفردیة* 
.تفاوت أفھام الناس ومداركھم* 
.تفاوت أغراضھم* 
.والمعتقداتتباین المواقف * 

.سببان: المطلوب - 

:تصنیف ضوابط التواصل-4
ضوابط التلقي واالستقبال ضوابط التبلیغ واإلرسال

حسن اإلنصات-ب
.التثبت عند استشكال الفھم-ج

.حسن البیان-أ
.استعمال الكلمة الطیبة-ب
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:مكونات البطاقة التقنیة اآلتیة-5

والمجتمعأضرار التدخین والمخدرات على الفرد موضوع 
النشاط

..."عرض-ندوة" یقبل كل نوع - نوع النشاط

.یقبل كل ھدف مناسب لموضوع النشاط- ھدف من 
أھدافھ

المطلوب ذكر ثالثة مراحل أساسیة تتناسب مع -
نوع النشاط مراحل إنجازه

:الموضوع الثالث
:تحدید األنصبة وتأصیل الفریضة: أ و ب- 1

12
4/1 زوج 3
6/1 أم 2

ع ابن 7

:تصفیة التركة- ج
.درھم120000=درھم20000- درھم 140000

:تحدید مقدار نصیب كل وارث بالدرھم-
.درھم30000= 3) * 120000/12(نصیب الزوج* 

.درھم20000= 2) *12/ 120000(نصیب األم* 
.درھم70000= 7) *120000/12(نصیب االبن* 

:الدلیل من القرآن على میراث الزوج في ھذه المسألة- 4
).فإن كان لھن ولد فلكم الربع مما تركن من بعد وصیة یوصین بھا أو دین : ( قال اهللا تعالى

.بحرفیتھاااللتزام بمضمون عناصر اإلجابة ال: مالحظة
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