كريمة مهتدي
أستاذة التعليم الثانوي التأهيلي في مادة التربية اإلسالمية
باحثة في شؤون التربية والتعليم
ثانوية ابن طفيل التأهيلية
أوالد ايعيش /نيابة بني مالل
mouhtadikarima@gmail.com
www. 9alami.com

الفرض األول في الدورة الثانية 1/باك
الوضعية*اقرا الوضعية التقويمية جيدا ثم اجب عن األسئلة
محمد اجير في معمل للنسيج في ملكية السيدة عائشة ،ويطمح الى شراء منزل يأوي افراد عائلته ،وعلى إثر ذلك قرر ان يطلب من
مشغلته اقراضه مبلغا من المال ،حيث قبلت مشغلته اقراضه المبلغ مقابل زيادة كبيرة ،لكن محمد لم يستسغ االمر وذكر مشغلته بقوله
تعالى (امنوا باهلل ورسوله وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه ،فالذين امنوا منكم وأنفقوا لهم اجر كبير) على إثر ذلك لم يستسغ مشغلته
اعتراضه عليها وقررت طرده من العمل....
أوال*الدروس النظرية ()8
-1حدد اإلشكالية التي يطرحها النص
-2المفاهيم* اشرح ما تحته خط* مستخلفين فيه ،اجير
-3اختلف محمد مع مشغلته عائشة
ا-استخرج من الوضعية سبب االختالف بينهما
ب-ربط محمد بين زيادة مشغلته في القرض بمبدأ االستخالف في المال وضح ذلك
-4يستطيع مبدا االستخالف في المال ان يساهم في ترشيد تعامل المجتمع مع المال
ا-بين ذلك
ب-استدل بآية تؤكد مبدا االستخالف في المال
-5بما ان محمد اجير  ,فان لعقد االجارة خصائص ولذلك اختر الجواب الصحيح بوضع عالمة* في الخانة المناسبة
خصائص عقد االجارة
ملزم

استثماري

غير مقيد بزمن عوضي

رضائي

نفعي ال تصرفي ناقل للملكية

ثانيا* التطبيقات ()8
قال تعالى (يأيها الذين امنوا اذا تداينتم بدين الى اجل مسمى فاكتبوه وليكتب بينكم كاتب بالعدل وال يأب كاتب ان يكتب كما علمه هللا
فليكتب وليملل الذي عليه الحق وليتق هللا ربه وال يبخس منه شيئا) سورة البقرة من اآلية282
تدبر اآلية جيدا ثم اجب عن األسئلة التالية*
-1استخرج من النص الحكم الوارد فيه
-2ابين فوائد الشهادة في توثيق العقود
-3ارصد عواقب عدم توثيق الدين في محيطي االسري واالجتماعي
ثالثا*األنشطة

()6

نظمتم نشاطا عبارة عن عمل الورشات حول موضوع أثر العقود العوضية في التنمية االقتصادية ،اكتب تقريرا في ثمانية اسطر
تضمنه اهم المحاور والنتائج

