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عناصر اإلجابة
:الموضوع األول

.من اإلنفاق وھو بذل المال في أوجھ الخیر:أنفقوا- -1
. نوابا ووكالء :مستخلفین فیھ-

.وجوب اإلیمان باهللا ورسولھ: األمر األول--2
.وجوب اإلنفاق من مال اهللا الذي جعلنا مستخلفین فیھ: األمر الثاني-

یعطي مبدأ االستخالف في المال داللة متمیزة لمعنى الملكیة والتملك ، حیث یرفع ید اإلنسان، ویجرده من -3
.في حكم الودیعة والعاریةر المال الذي في حوزتھالتملك الحقیقي، ویعتبره وكیال ومستخلفا، ویعتب

-أ-4
العقود العوضیة العقود التبرعیة

اإلجارة .العاریة-الوقف-القرض 

-ب

العقد مفھومھ

الوقف استرداد مقدار العین من جنسھاتبرع بمنفعة عین لجھة ما حال الحیاة على وجھ مؤقت مععقد
العاریة تبرع بمنفعة عین لجھة ما حال الحیاة على وجھ التأبیدقدع
القرض استرداد العینتبرع بمنفعة عین لجھة ما حال الحیاة على وجھ مؤقت مععقد

.مقاصد تنمویة -مقاصد اقتصادیة -مقاصد حقوقیة - مقاصد تنظیمیة -مقاصد شرعیة --ج
.مقصدان: المطلوب* 

:يالموضوع الثان

انتقاء مصادر المعرفة الوقائیة -االنفتاح على مصادر اإلعالم الصحي المتعددة -:القاعدتان التواصلیتان-1
-المشاركة اإلیجابیة في األنشطة التحسیسیة الصحیة -تحلیل المعرفة الصحیة وإخضاعھا للتمحیص -

.ضایا التوعیة الصحیةالقیام بواجب النصیحة وتبني ق- تصحیح السلوك الصحي والوقائي

.قاعدتان: المطلوب

.اقتراح خطوتین عملیتین تسھمان في محاربة التدخین بالمؤسسة التعلیمیة-2
.یقبل كل جواب یحقق المطلوب

.العمل الصالح المقرون باإلیمان یكسب اإلنسان صحة نفسیة سلیمة-3

لحا من ذكر أو أنثى وھو مؤمن فلنحیینھ حیاة طیبة ولنجزینھم أجرھم بأحسن من عمل صا:" النص القرآني 
.97النحل "ما كانوا یعملون

4-
وسائل تحقیق العفة ثمرات العفة

الشرعي بالتزام األحكام واآلداب التحصین- أ
.الشرعیة

.الفراغ واإلكثار من الصیامتجنب-ج
.المجتمعحراسة الفضیلة في-ب
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5-
اآلیة قواعد تدبیر االختالف

:قولھ تعالى-أ لضراءالذین ینفقون في السراء وا>>
.134آل عمران<<والكاظمین الغیظ والعافین عن الناس ضبط النفس

:قولھ تعالى- ب یجادل في اهللا بغیر علم ومن الناس من>>
.8الحج <<وال ھدى وال كتاب منیر العلم بموضوع االختالف

:الموضوع الثالث
1 -

موانع اإلرث أسباب اإلرث شروط اإلرث
.الكفر-
قتل العمدال-

النسب- موت الموروث-

.ألف درھم540، وخلفت تركة قدرھا أخوین ألموأختین شقیقتینوزوجتوفیت امرأة عن-2

1-2-
6 9 درھم540.000

2/1 زوج 3 3 درھم180.000
أخت شقیقة 2 2 3/2درھم120.000
أخت شقیقة 2 2 درھم120.000

أخ ألم 1 1 3/1درھم60.000
أخ ألم 1 1 درھم60.000

.12:النساء>> فإن كانوا أكثر من ذلك فھم شركاء في الثلث...<<:قال تعالى-2-2

3-
.ترسیخ قیم الحوار والتواصل--أ

.االستجابة العملیة لقیم الحوار وأدبیاتھ- 

. یقبل كل ھدف مناسب لموضوع النشاط

:ینبغي أن یشمل التصمیم على ما یلي- ب

.خطة اإلعداد الفكري والتقني- 
.التقنيخطوات التنفیذ الفكري و- 
.مراحل اإلنجاز- 

.یراعى في الجواب وضوح التصمیم ومناسبتھ للمطلوب
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