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(8ن)

نظم أساتذة المادة بمؤسستك لقاء تواصليا بتعاون مع معهد التكوين المهني موضوعه  :أهمية العقود العوضية
في دعم الكفاءات المهنية و حماية الحقوق المالية .

اختلفت اآلراء حول عالقة االنسان بالمال :

 دعا البعض إلى التحرر في تدبير المال كسبا و إنفاقا لتحقيق اندماج اقتصادي كوني .
 أكد البعض اآلخر على ضرورة إخضاع المعامالت المالية للضوابط الشرعية .

تأمل الوضعية جيدا ثم أجب عن األسئلة اآلتية
 .1بين موقفك من الرأيين مع التعليل .
(2ن)

 .2استخرج من الوضعية مقصدين من مقاصد العقود العوضية .
(1ن)

 .3أبرز أدبين مناسبين لالختالف الوارد في الوضعية .
(1ن)

 .4وضح مواصفات اإلعالم المؤهل لبناء الشخصية المتوازنة في عالقتها بالمال.
(1ن)

 .5بين أهمية القرض الحسن في دعم الكفاءات المهنية .

(1ن)

 .6استشهد بنص شرعي مناسب يدل على أن اإليمان من مقومات الصحة النفسية .

(1ن)

 .7حدد مفهوم العقد .

ثانيا  :التطبيقات

(1ن)

(3ن)

" ...ومنهج التربية اإلسالمية في تعامله مع اإلنسان ال يكتفي بمجرد تحريم السلوك الخلقي المنحرف ؛بل يجتث من
أول األمر األسباب المؤدية إليه  ،فيطالب المجتمع ابتداء بتطهير مؤسساته كلها من أسباب الفتنة الجنسية ومثيراتها

الشهوانية حتى يتوافر لألفراد المناخ الصحي المالمئم لنمو و ازدهار سلوكهم الخلقي السوي "

فن التعامل مع المراهقين  ،إعداد و تقديم هند رشدي  ،ص 181

 -1استنبط من النص القيمة التي اعتمدها اإلسالم في مواجهة االنحراف السلوكي .
(5.5ن)

 -2وضح من خالل النص منهج اإلسالم في محاربة السلوك المنحرف  ،مستدال بنص شرعي مناسب .
(2.5ن)
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ثالثا  :األنشطة

2

(2ن)

صغ تقريرا في أحد النشاطين اآلتيين :
 -1شاركت زمالءك في إعداد ملف حول موضوع معين .
اكتب تقريرا في حدود ستة أسطر تبرز فيه ما قمتم به في مرحلة اإلنجاز.
 -2قررت مجموعة فصلك إعداد مجلة حامئطية في موضوع معين .
اكتب تقريرا من ستة أسطر تبين فيه ما قمتم به في هذه المرحلة .

رابعا  :الفرائض

(5ن)

عرضت عليك المسألة الفرضية اآلتية للبحث عن حل لها  :تعرض علي وزوجته لمياء لحادثة سير فارقا الحياة

على إثرها  ،أكد الطب الشرعي تأخر وفاة لمياء عن زوجها بدقامئق  .خلف علي أختا شقيقة (نادية) و أختا ألب

(سناء)

و أخا ألم (إدريس) و أختا ألم (سعاد)  ،و ابن عم شقيق (أحمد).
إذا علمت أنه  - :ترك تركة قدرها  255555درهم ؛
 -عليه دين قدره  15555درهم ؛

 أوصى في حياته بسبع ماله لجاره ؛ -كلف تجهيزه  15555درهم .

حدد نصيب كل وارث بالدرهم موظفا الجدول أسفله (:مع تدوين عملية تصفية التركة )
الورثة
زوجة
أخت ش

إرثهم

التأصيل

النصيب بالدرهم

أخت ألب
أخ ألم
أخت ألم
ابن عم ش

ملحــــــوظة :

يرجى المحافظة على ترتيب الجدول أفقيا و عموديا عند نقله إلى ورقة التحرير.

