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  )ن8(معاجلة اإلشكالية : أوال

  :الوضعية التقوميية

هو اإلنسان، و مادام قد اكتسبه بعمله و اجتهاده، فإنه ميلك كامل احلرية يف طريقة صرفه و إنفاقه  للماليرى سعيد أن املالك احلقيقي 

 هو اهللا  أي أن املالك احلقيقي للمال  .ذلك خالفكالزنا و املخدرات و غريها، بينما يرى زميله عبد اهللا : غري شرعية  و لو يف جماالت

باالبتعاد عن  العفةفيه فقط، و عليه أن ينفقه بوسطية و اعتدال، و دون إسراف أو تقتري، و أن يلتزم  مستخلفو أن اإلنسان    تعاىل،   

  .مجيع احملرمات و أن يتصرف فيه وفق املصلحة الشرعية

  :ة اآلتية مستعينا مبكتسباتك املعرفية السابقةاقرأ الوضعية التقوميية جيدا مث أجب عن األسئل

  .حدد رأيك من املوقفني مدعما إياه بنص قرآين على األقل -1

  .اشرح الكلمات اليت حتتها خط -2

  ما الطريقة السليمة إلنفاق املال حسب الوضعية التقوميية و ما الطريقة غري السليمة؟ -3

  .اذكر ثالث مظاهر للعفة -4

  :سالم منبني موقف اإل -5

 :اخلالف -

 :االستخالف -

 :االختالف -

  )ن3(دراسة النصوص : ثانيا

و أمهية كربى  يف فض   يف احملافظة على السالم،  و دور كبري  ملا له من أثر طيب واجب إسالمي،  إن احترام العهود و املواثيق 

س فلم يظلمهم، و حدثهم فلم يكذم، و ل النامن عام: "و جاء يف كالم العرب. و حل املنازعات و تسوية العالقات    املشكالت 

و هذا حق فإن حسن معاملة الناس و الوفاء هلم و ". وعدهم فلم خيلفهم، فهو ممن كملت مروءته، و ظهرت عدالته، و وجت أخوته

الوفاء جبميع و اهللا سبحانه يأمر ب. الصدق معهم كدليل كمال املروءة، و مظهر من مظاهر العدالة، و ذلك يستوجب األخوة و الصداقة

  " يا أيها الذين أوفوا بالعقود: "العهود           و االلتزامات سواء أكانت عهودا مع اهللا أم مع الناس فيقول

  78ص. 3للسيد سابق ج" فقه السنة.        "1اآلية/سورة املائدة
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  ما القضية اليت يناقشها صاحب النص؟ -1

  .بني املقصود بالعقود -2

  ريعها؟ما احلكمة من تش -3

  :يف اخلانة املناسبة له يف اجلدول اآليت) العارية -الكراء  –اإلجارة  –الوقف (ضع كل مصطلح من املصطلحات اآلتية  -4

      

  

  

  

  )ن4(االستثمار و التوثيق : ثالثا

لصحية، عرب يف عشر أسطر عن رأيك يف هذا النشاط هدي اإلسالم يف التوعية ا: حضرت عرضا قدمه تالميذ فصلك حول موضوع

  .حمددا حماوره األساسية، و االنطباع الذي تركه يف نفسك و يف نفوس املستمعني إليه من أصدقائك

  

  )ن5(علم الفرائض : رابعا

من بعد وصية يوصني ا أو و لكم نصف ما ترك أزواجكم إن مل يكن هلن ولد، فإن كان هلن ولد فلكم الربع مما تركن : "قال اهللا تعاىل

  "و هلن الربع مما تركتم إن مل يكن لكم ولد، فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم من بعد وصية توصون ا أو دين. دين

  :استخرج من النص ما يلي -1

  .احلاالت اليت يرث ا كل من الزوج و الزوجة - أ

  .احلقوق املتعلقة بالتركة -ب

  .أسباب اإلرث - ج

  .، اذكر اآلية اليت تدل على ذلك)حالة الكاللة(وضح اهللا تعاىل احلاالت اليت يرث ا اإلخوة لألم  -د

 65000 قدرها  و خلف تركة   و أم،  أبناء و جد  مخسة أربع بنات و   كتابية و  هلك هالك و ترك أربع زوجات إحداهن -ه

  .درهم 5000هم و كلف جتهيزه در 6000و أوصى بثلث املال ألمه و وديعة قدرها   درهم، 

 .حدد من يرث ممن ال يرث مع التعليل -

 .استشهد بنصوص شرعية على مرياث األم و الزوجات -

 .أصل الفريضة و صححها و حدد مرياث الورثة بالدرهم -

  العقود العوضية  العقود التربعية

    

    

 


