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أوال 3( :نقط)
تأمل الوضعية اآلتية وأجب عن األسئلة:
شكيب ال تربطه عالقة طيبة بوالديه ،وكثيرا ما يحتدم النقاش وتعلو األصوات دون حصول التوافق بينهم3
ذات يوم غادر منزل والديه وهو غاضب فالتقى بمجموعة رفاق سوء دعوه لحضور مجالس اللهو واألنس ،خاللها
تعلم تعاطي المخدرات مما نجم عنه تدهور حالته الصحية والنفسية ،وتأخر مستواه الدراسي3
 ما السبب في اضطراب العالقة بين اآلباء واألبناء؟
 استخرج من النص ثالث عبارات دالة على الجدل.
 اقترح أدبين من آداب االختالف في اإلسالم وتدبيره لتحقيق التفاهم بين شكيب ووالديه.
ثانيا  2( :نقط)
قال تعالى في سورة الرعد:
﴿
 استخرج من النص أسس الصحة النفسية.
 اختر من الوسائل التالية ما يجب على قطاع اإلعالم القيام به لتحقيق وعي صحي:
أ -السعي لمحاربة الفواحش.
ب-عرض المنتجات الفنية التي تهيج الغرائز وتنشر الرذيلة.
ج-تنمية األجواء اإليمانية ونشر خلق العفة في المنتوج اإلعالمي.
ثالثا 3( :نقط)
قال تعالى في سورة اإلسراء:
﴿

﴾

﴾

 ما رأيك في السلوكيات التالية:
أ -شخص يسرف في إنفاق ماله مدعيا أن له حرية التصرف فيه كما يريد.
ب-أوقف شخص دارا على ذوي االحتياجات الخاصة قصد نيل رضا هللا تعالى.
 استدل على العناصر اآلتية بنصوص شرعية:
المال قوام الحياة
مبدأ االستخالف في المال
 انسب الخصائص اآلتية إلى العقد المناسب بوضع عالمة ×
مقيد بزمن
غير نفعي
استثماري
العقد/الخصائص
الهبة
الكراء
اإلجارة
شركة القراض

التبعية

نفعي ال تصرفي

غير مقيد بزمن

رابعا 3( :نقط)
صياتُهُ َم ْكتُوبَةٌ ِع ْن َدهُ »
قال رسول هللا َ « :ما َح ُّ
ئ ُم ْ
وصي ِفي ِه ،يَبِيتُ لَ ْيلَتَ ْي ِن إِالا َو َو ِ
َي ٌء يُ ِ
سلِ ٍم لَهُ ش ْ
ق ا ْم ِر ٍ

البخاري كتاب الوصايا.

 استخرج خاصية العقود التبرعية الواردة في النص مع شرحها.
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 ما الفرق بين الوصية والهبة؟
 بين مقصدين من مقاصد الوصية.
خامسا  4( :نقط)
شاركت مع زمالئك في ورشة حول ‹‹القرض الحسن›› ودوره في التنمية ومحاربة الفقر.
 اكتب تقريرا (ال يتعدى ثمانية أسطر) تضمنه( :مراحل إنجاز هذا النشاط-أهمية القرض الحسن فيتحقيق التنمية وتجنب اللجوء إلى القروض الربوية -النتائج المتوصل إليها).
سادسا  5( :نقط)
قال تعالى في سورة النساء:
﴿
﴾
 استخرج من النص الحقوق المتعلقة بالتركة.
 ما سبب اإلرث في النص.
 استخلص من النص حالتي نصيب األم.
 بين نوع الحجب الذي لحق األم.
 أنجز المسألة اآلتية وأعط كل وارث حقه:
 هلكت امرأة وتركت :زوجا ،وأما ،وبنتا ،وأختا شقيقة ،وأخا ألم وتركة قدرها 00444درهم بعد تصفية التركة من الحقوقالمتعلقة بها.

www.9alami.com

