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طمئِن قُلُوبُهُ ْم بِ ِذ ْك ِرَّّ للِألبِ ِذ ْك ِرَّّ للِ ت ْ
(أ)(:4لَّ ِذينءامنُووت ْ
طمئِنْ لقُلُوبُ )82(لَّ ِذينءامنُوا
ت طُوبى لهُ ْم و ُحس ُ
وع ِملُو ْا ل َّ
ْن مئاب. ))29(سورةالرعد
صلِح ِ
(ب) قَالَ رَسُولُ هللا «:مث ُل ْال ُم ْؤ ِمنِين فِي توا ِّد ِه ْم وترا ُح ِم ِه ْم وتعاطُفِ ِه ْم مث ُل ْالجس ِد إِذا ا ْشتكى ِم ْنهُ ُعضْ ٌو تداعى لهُ
سائِ ُر ْالجس ِد بِالسَّه ِر و ْال ُح َّمى»أخرجه مسلم في صحيحه.

 -1عرف المصطلحات اآلتية:
أ -االختالف .
ب -العفة .
 -2استخلص من النص (أ) مقومات الصحة النفسية .
 -3انطالقا من النص(ب) بين كيف تسهم العقود التبرعية في تحقيق مفهوم الجسد الواحد داخل المجتمع المسلم.
 -4بين موقفك من المواقف والسلوكات اآلتية مع التعليل:
أ -اللجوء إلى المشعوذين والدجالين طلبا لعالج بعض األمراض النفسية .
ب -التثبت من صحة المعلومة شرط لالنتفاع باإلعالم في بناء الوعي الصحي .
ج -أوصى شخص بكل ماله لمؤسسة خيرية تقربا إلى هللا تعالى .
 -5بمناسبة اليوم العالمي لمحاربة داء السيدا تابعت عبر التلفاز  ،ندوة علمية لتنوير الرأي العام باإلجراءات الوقائية من داء السيدا،
فاشتد النقاش بين المتحاورين وصل إلى حد التهجم والتعصب للرأي نتيجة لتباين المواقف  ،حيث رأى البعض أن العالقة الجنسية المحمية
إجراء وقائي فعال للحد من انتشار هذا الداء .
أ -حدد الضوابط والقيم التواصلية التي تم تغييبها في هذه الندوة .
ب -اكتب ثالثة ضوابط كفيلة بتدبير االختالف الحاصل في هذه الندوة .
ج -بماذا تقنع من يرى أن العالقة الجنسية المحمية إجراء وقائي فعال للحد من داء السيدا؟ عزز جوابك بنص
شرعي مناسب .
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( ولعل من أهم المنطلقات األساسية في نظرة اإلسالم إلى المال ،هي :االعتقاد بأن هللا سبحانه وتعالى هو المالك الحقيقي للمال،وأن
ملكية اإلنسان للمال ملكية وكالة واستخالف  ،قال تعالى( :وأنفقوا ممّا جعل ُكم مستخلفين فيه ) (الحديد.) 7وهذا االعتقاد الذي هو جزء من عقيدة
المسلم ينتج عنه  ،أن تصرف اإلنسان فيما يملك من األموال محكوم بإرادة هللا تعالى ،الذي وضع ضوابط تضبط ممارساته في الكسب
واإلنفاق) ...
كتاب األمة العدد  -82االقتصاد اإلسالمي :المرتكزات -التوزيع  -االستثمار  -النظام المالي -للدكتور رفعت السيد العوضي.ص.11-11بتصرف

 -1صغ للنص عنوانا مناسبا .
 -2حدد من خالل النص مايترتب عن كون المال مال هللا واإلنسان مستخلفا فيه.
 -.استحضر من محيطك أربع ممارسات مالية مخلة بمبدإ االستخالف في المال .

(:4 -1وألبو ْي ِه لِ ُكلِّ و ِحد ِّم ْنهُمالس ُدسُ ِم َّماترك إِ ْنكان لهُول ٌدفإ ِ ْن ل ْم ي ُك ْن لهُول ٌد وو ِرثهُأبواهُفلُ ِّم ِه
لثلُ ُ
ث فإ ِ ْنكان لهُإِ ْ
خوةٌفلُ ِّم ِهلس ُدسُ .) النساء.من اآلية.11.

 العاصب بالغير
 تصحيح الفريضة
أ -عرف مايلي :
ب -إئت بمثال على إرث األب بالفرض والتعصيب معا.
ج -استخرج من اآلية فروض األم وشروط استحقاقها لها.
 -2ماتت امرأة وتركت :زوجا – أختين ألم – أختين ألب – ابن عم شقيق.وخلفت تركة قدرها ()00333درهم.كلف تجهيزها
( )2333درهم ،وعليها دين قيمته ( )0333درهم ،كما أوصت لجمعية خيرية بوصية قيمتها( )0333درهم.
أ -قم بتصفية التركة من الحقوق المتعلقة بها.
ب -أنجز الفريضة عمليا مع تحديد نصيب كل وارث من التركة بالدرهم.

-1
-2

أعدت مجموعات قسمك نشاطا هادفا تحت عنوان ( :عفتك سبيل لحفظ صحتك).
عرف بنوع النشاط المنجز.
اكتب تقريرا مختصرا يتضمن ما يأتي :
 األهداف المتوخاة من هذا النشاط .
 مساهمتك الفعلية في إنجازه .
 اإلجراءات العملية لتحقيق العفة وحفظ الصحة .
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