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أوال 7 ( :نقط )
" الزنا شر مستطير ،وداء يمزق األعراض ويهدم البيوت واألسر ،لذلك أجمعت الشرائع السماوية على تحريمه
واستنكاره ،واتفقت العقول السليمة والفطر النقية على استقباحه واستهجانه .قال هللا جل وعال( :والتقربوا الزنا ،إنه كان
فاحشة وساء سبيال) (اإلسراء...)32 :فالعفة التامة إنما تتحقق بالبعد عن الزنا ودواعيه وأسبابه" ("العفة :مظاهرها
وثمارها" ،دار ابن خزيمة ،ط 2222-1421/1ص 5وص 7بتصرف بسيط).
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اقرأ النص جيدا  ،ثم أجب عن األسئلة التالية:
عرف :الفاحشة – العفة.
ّ –1
 - 2استخلص من النص ما ذكر من عواقب الزنا ،مع توضيحها.
 – 3اذكر العالقة بين قوله تعالى ( :والتقربوا الزنا) ،وبين قول صاحب النص " :العفة التامة إنما تتحقق بالبعد عن الزنا
ودواعيه وأسبابه ".
 – 4ذكر النص وسيلة من وسائل تحقيق العفة .استشهد لكل وسيلة مما يلي بنص شرعي مناسب:
ب-غض البصر.
أ-الصوم عند عدم القدرة على الزواج.
– 5إذا كان تحريم الزنا أمرا أجمعت عليه الشرائع السماوية ،فهناك بالمقابل قضايا اجتهادية وقع االختالف فيها:
أ -أ ْب ِر ْز سببين لالختالف المقبول.
ب-اذكر نموذجا الختالف الصحابة .
ج-من آداب تدبير االختالف في اإلسالم التسامح مع اآلخر .تكلم بإيجاز عن هذا األدب ودوره في حل المشكالت التي قد تنشأ عن
االختالف.

ثانيا 3( :نقط)
"األصل أن العالقة بين األجير والمستأ ِجر عالقة عقد تتساوى فيها الحقوق والواجبات بين المتعاقدين .وقد أمر رسول
هللا  بإعطاء األجير أجره قبل أن يجف عرقه " ( د .عبدالرحمن بن حسن النفيسة ،من فتوى في مجلة "البحوث الفقهية المعاصرة"،
عدد  47ص  ،231بتصرف بسيط).

 – 1استخلص الفكرة العامة للنص.
 – 2اشرح :تتساوى فيه الحقوق والواجبات.
 – 3فيما يلي تعاريف لمجموعة من العقود .اذكر اسم كل عقد مع نوعه (تبرعي أم عوضي):
التعريف
أ-تمليك منافع العين بغير عوض.
ب-نقل الملك بعوض بوجه جائز.
ج-إعطاء المنافع على سبيل التأبيد.
د -هو عقد يمنح بمقتضاه أحد العاقدين لآلخر منفعة منقول أو عقار مدة معينة مقابل أجرة محددة.
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اسم العقد نوعه
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يمكن للتلميذ االقتصار على رمز كل تعريف في الجواب.

ثالثا  4( :نقط)
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أجب باالختيار عن أحد النشاطين التاليين:
-1شاركت بمعية زمالئك في إعداد مائدة مستديرة في موضوع "منهج اإلسالم في تدبير األموال" .بناء على ذلك ،امإل الجدول
بما يناسب ،وذلك بعد نقله على ورقة التحرير:
التعريف بالنشاط
أهدافه
محاوره
الوسائل والتقنيات
 -2شاركت ضمن مجموعة فصلك في إعداد مشروع حول موضوع "التحسيس بأضرار التدخين والمخدرات" .بناء على ذلك،
امإل الجدول بما يناسب ،وذلك بعد نقله على ورقة التحرير:
التعريف بالنشاط
أهدافه
محاوره
مميزاته

رابعا 6( :نقط)
-1متى تكون األخت الشقيقة عاصبة؟
-2لألخت لألب نفس حاالت األخت الشقيقة ،وتزيد عليها حالة أخرى .اذكر تلك الحالة.
-3توفي رجل وترك زوجة وأما وثالث بنات وأختا شقيقة وتركة قدرها  522222درهم ،.وعليه دين ثابت مقداره 10222
درهم .تم تجهيزه بمبلغ قدره  2222درهم .وأوصى بربع ماله ليتيمة كان يكفلها.
-1.3قم بتصفية التركة من الحقوق المتعلقة بها.
-2.3أعط كل وارث سهمه في هذه المسألة ،مع تعليل كل سهم.
-3.3وزع على الورثة بالدراهم ما بقي من التركة بعد تصفيتها  ،وذلك من خالل جدول ،مراعيا تأصيل الفريضة وتصحيحها.
ملحوظة :يسمح باستعمال اآللة الحاسبة غير المبرمجة.
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وفقكم هللا

