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عناصر اإلجابة
:األولالموضوع

ن1:الشرح -1
.ملكھا: أصاب أرضا-
.خاصا بھدون أن یجعلھ ماال: غیر متمول-
:اآلتیینیقبل كل تعریف من التعریفینن0.5:تعریف الوقف اصطالحا-أ2-

.إعطاء المنفعة على وجھ التأبید والدوام** 
.التأبیدعقد تبرع بمنفعة عین لجھة ما حال الحیاة على وجھ** 

. إن شئت حبست أصلھا: مشروعیتھالعبارة الدالة على-ب ن0.5
) (ن عن كل عقد 0.25(:التمییز-3 1.5

.الھبة-العاریة -القرض: العقود التبرعیة -
.البیع-الكراء -اإلجارة : العقود العوضیة-

ن1: المقاصد االقتصادیة للعقود العوضیة-4
:أن یتضمن الجواب ما یلي

...طھااستقرار المعامالت المالیة وضب-
...توفیر وسائل العیش-
...تشجیع المستثمرین على اإلسھام في الحركة االقتصادیة والمالیة-

:أو
...ازدھار المعامالت المالیة بین الناسالمساھمة في-
..الحركة االقتصادیةتنشیط-
...جدیدة في المعامالتكالظھور أش-

ن1: تأكید الحقیقة الشرعیة -5
:7قال اهللا تعالى في سورة الحدید اآلیة 

"وأنفقوا لھم أجر كبیرفالذین آمنوا منكم. آمنوا باهللا ورسولھ وأنفقوا مما جعلكم مستخلفین فیھ"

:الموضوع الثاني

یقبل كل جواب مناسبن0.5:النصالقضیة المستخلصة من1-
ن1: مفھوم العفة-أ-2

...الشھوة علیھا فتكف عن محارم اهللا في كل شيءحصول حالة للنفس تمتنع بھا عن غلبة
...البعد عن المحارم وتجنب الفواحش: أو ھي

بل كل تعریف مناسبیق

: مفھوم الصحة-ب ن1 
االنفعالي الذي یمیز حالة من االتزان واالعتدال النفسیین الناتجین عن التمتع بقدر من الثبات

..وغیرھماخلو اإلنسان من أعراض المرض النفسي مثل التوتر والقلق: أو ھي...الشخصیة
(وسیلةعن كل0.5(ن1: وسائل تحقیق العفةمن ) أسلوبان(وسیلتان -3

االجتماعي الشرعي، البعد عن المثیرات الخارجیة بواسطة التحصین الذاتي الشرعي، والتحصین-
..والتوعیة الشرعیة

...بالعلم والعمل وتجنب الفراغتوقي المثیرات الداخلیة كدفع الخواطر المھیجة بالذكر، وشغل الفكر-
..إشباع الغریزة في الحالل-
...إخماد الغریزة الجنسیة بتھذیبھا-
..إخفاء الزینة-
...االنضباط لآلداب واألحكام الشرعیة-

المطلوب ذكر وسیلتین أو أسلوبین
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ن1: االستدالل-4
:97قال اهللا تعالى في سورة النحل اآلیة 

ا أجرھم بأحسن ما كانومن عمل صالحا من ذكر أو أنثى وھو مومن فلنحیینھ حیاة طیبة ولنجزینھم" 
."یعملون

:الموضوع الثالث

ن1. یقبل كل ھدف مناسب لموضوع النشاط-أ-1
.یراعى في الجواب وضوح التصمیم ومناسبتھ للمطلوب-ب ن2

2-
ن1:السؤال األول

من آداب االختالف في اإلسالم من قواعد تدبیر االختالف
)ن0.25(الحیاء -
)ن0.25(اإلنصاف -

)ن0.25(اوض التف-
)ن0.25(التحكیم -

:السؤال الثاني ن1 
آداب تدبیر االختالف في العقیدة آداب تدبیر االختالف في االجتھاد

)ن0.25(التسامح مع المخالف-
)ن0.25(االعتراف بحق اآلخر في االختالف-

)ن0.25(ترك الطعن والتجریح-
)ن0.25(إحسان الظن باآلخرین -
:ابعالموضوع الر

ن1.5: تعیین الوارث بالفرض ثم تحدید نصیبھ مع التعلیل-1

المسألة الوارث بالفرض 
فیھا نصیبھ التعلیل

عم -ابن ابن-زوج: ھلك ھالك عن-أ
شقیق )ن0.25(زوج  4/1

)ن0.25(
) ابن ابن(لوجود الفرع الوارث 

)ن0.25(

أخوین ألب-أم: ھلك ھالك عن-ب )ن0.25(أم  6/1
)ن0.25( )ن0.25. (وجود متعدد من اإلخوةل

:إنجاز المسألة-1
ن2.5-ب- أ

ألف درھم480=ألف درھم 20- ألف درھم 500: تصفیة التركة** 
24

8/1 زوجة 3
عاصب ابن 17

6/1 أب 4
ن1.5.التركةمن) بالدرھم(تحدید حظ كل وارث -ج 

)ن(0.5ألف درھم60=3×(24 ÷رھمألف د480: (الزوجة-
)ن(0.5.ألف درھم340=17×(24 ÷ألف درھم480) :االبن-
)ن(0.5.ألف درھم80=4×(24 ÷ألف درھم480) :األب-

)ن(0.5: الحالةاالستدالل على میراث الزوجة في ھذه-2/2
"فإن كان لكم ولد فلھن الثمن: " یقول تعالى

االلتزام بمضمون عناصر اإلجابة ال بحرفیتھا: مالحظة
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