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 المملكت المغربيت

 
 وزارة التربيت الىطىيت

 األكاديميت الجهىيت للتربيت والتكىيه

 جهت العيىن بىجدور الساقيت الحمراء

  

  

 2:المعامل ساعة ونصف:  مدة اإلنجاز التربية اإلسالمية: المادة جميع الشعب األدبية والعلمية والتقنية: الشعبة  

(ن8): الدروس  الىظريت :أوال   

:الوضعية االختبارية   
أعطى اإلسالم أهمية زائدة للتكافل االجتماعي من خالل االقتصاد،تتجلى هذه األهمية في إيجاد مسائل تشريعية "     

كما تستهدف كفاية حاجة المعوزين والعجزة ومن ... تستهدف عدالة التوزيع، حيث يكفل المجتمع حق الفرد العامل

م1983/هـ 1403 ، دار انشر المغربٌة 6محمد الحبٌب التجكانً، نظام التبرعات فً الشرٌعة اإلسالمٌة ص .              د".ال يجدون كفايتهم  

: تأمل الوضعٌة جٌدا  ثم أجب عن األسئلة اآلتٌة -   

     ما أثر مبدإ االستخالف فً المال فً تحقٌق التكافل االجتماعً؟–  1      

  ذكر الكاتب أن التكافل االجتماعً ٌهدف إلى كفاٌة حاجة المعوزٌن والعجزة ومن ال ٌجدون كفاٌتهم، وهذا– 2      

.مقصد من مقاصد العقود التبرعٌة      

. اذكر مقصدٌن آخرٌن من مقاصد العقود التبرعٌة–           أ   

:   بٌن الحكم الشرعً فً العقود التبرعٌة اآلتٌة– ب             

 

لتعليلا عدم الجواز /  الجواز –حكمها     العقود التبرعية  

 وهب ملكا لجمعٌة خٌرٌة واشترط استمرار رجل*   

.انتفاعه به وإشرافه علٌه  

استعار أحمد كتابا من الخزانة المدرسٌة، ثم رده *   

.   دون أن ٌأخذ منه القٌم على الخزانة مقابال مادٌا  

.ماله بعد وفاته ( 3/1)بثلث  أوصى أب البنته   *  

          

.  ما الفرق بٌن عقدي القرض والقراض؟ وما خصائصهما؟– ج              

33سورة النور اآلٌة  " ولٌستعفف الذٌن ال ٌجدون نكاحا حتى ٌغنٌهم هللا من فضله" :  قال هللا عز وجل– 3        

  ما الفرق بٌن العفة والتعفف؟–     أ       

  كٌف تنمً خلق العفة فً نفسك؟– ب           

 

( ن 3 ): التطبيقاث: ثاويا     

لقد دخل االكتئاب ضمن األمراض المصرح التداول فً شأنها بعد أن كان ذلك محظورا ولزمن طوٌل، وإذا ما تحدثنا 

 .باألرقام نجد أن تناول مضادات االكتئاب قد تضاعف فً فرنسا ست مرات خالل العشرٌن سنة األخٌرة
. مطابع المجموعة الدولية الكويت93 ص 2007 سنة 144االكتئاب ذلك المرض المزعج ترجمة عدنان سليمان مجلة الثقافة العالمية، عدد : إيمانويل مونيير  
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االكتئاب فً فرنسا ست مرات خالل العشرٌن سنة األخٌرة؟ بماذا تفسر تضاعف مرض –   1        

  بم تتحقق الصحة النفسٌة إذا لم تف الرفاهٌة المادٌة بذلك ؟    –   2    

.  اقترح أربع خطوات إجرائٌة من التصور اإلسالمً لبناء صحة نفسٌة جٌدة–   3        

 

 ( ن 4 ):األنشطة:ثالثا 

 

    نظمت جمعٌة من جمعٌات المجتمع المدنً بمؤسستك حملة تحسٌسٌة للتحذٌر من خطورة األمراض المنقولة جنسٌا 

. واختارت لهذا الغرض مجموعة من التالمٌذ إلنجاز مطوٌة فً الموضوع " داء السيدا نموذجا"   

  ما المقصود بالمطوٌة؟ وما ممٌزاتها؟– 1   

. تحدث عن خطوات إعداد وتنفٌذ هذه المطوٌة– 2     
                

  ( ن 5 ): الفرائض: رابعا

 

ثالثون ألف : هلكت هالكة وتركت زوجا وابنا من زوج آخر، وأما وأبا، وأختا شقٌقة، وتركت مبلغا من المال قدره    

، مالها ( 4/1) وأوصت لخالها بربع  ( درهم 1500) ، وجهزت بمبلغ ألف وخمسمائة درهم( درهم 30.000 )درهم 

 .(درهم 4500 )وفً ذمتها دٌن قدره، أربعة آالف وخمسمائة درهم 

 . استخرج الحقوق المتعلقة بالتركة– 1    

 . أصل الفرٌضة، وأعط لكل وارث نصٌبه بالدرهم– 2    

 . بٌن حاالت إرث األب واألم مستدال على ذلك بنص شرعً– 3    

 .ما هو العول؟ وما هً األصول التً تعول؟ – 4    

   

  

  

 
      

  
 

 

 

 

 
 
 
 

 

  

 


