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  بسم هللا الرحمن الرحيم 

 :الوضعية
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 :تأمل الوضعية االختبارية، ثم أجب عما يأتي

 ن 8......................................................................................................الدروس النظرية: أوال
   .اإلشكالية التي يطرحها النص حدد -1

   :المفهومين اآلتيين عرفـ 2

 حوارال - أ

 لصحة النفسيةا -ب 
 :ترك التدخينب اهإقناع والد كوثر تحاول  ـ3  

   .الحوار التي اعتمدتها كوثر في نصيحة والدهاوأسس  ضوابط  أبرز - أ
   ؟بنصيحة ابنته كوثروالد  ناعتاقعوائق التواصل التي حالت دون هي ما   - ب

دور مهم في نشر  ـ نترنيتقع التواصل االجتماعي على األمواخصوصا ـ  وسائل اإلعالملأصبح ـ 4  

 :قيمة الصدق لتؤدي دورها دون إضرار من القيم التي يجب أن تتحلى بها هذه المواقعو  ،المعلومات
 .بنص شرعي مناسب قيمة أخرى مستدال عليها اذكر - أ

 ؟تلتزم بخلق العفة واجبك تجاه بعض مواقع األنترنيت التي الهو ما  - ب
 .على ضرورة االلتزام بخلق العفة بنص شرعي مناسب تدلاس -ج  

 :ينفقه كيفما شاء ه حرا في التصرف في مالهنفس   كوثر عتبر أب  ي ـ5  

 .المناسبمع التعليل " في مالي أنا حر" ـ ـ في الوضعية همن قول حدد موقفك - أ

 .التبذيررين من شكلين آخ اذكر ،أشكال تبذير المال شكال من يعد إنفاق المال من أجل التدخين - ب

  .بعد نقله إلى ورقة التحريربما يناسب   مم الجدول اآلتيأت ـ6    

 صدهامقأحد  نوعه اسم العقد

 :.......................................................................االجتماعية  فــالوق

 ....................................:.................................. ةــــالتعبدي  رضـالق

 :......................................................................االقتصادية  القراض

 
 

ما  ، فأفزعهاالصحةالتدخين على  خطاربأالتوعية شريطا يهدف إلى  "الفيسبوك " في صفحتها على  كوثر تلقت   

 الدين:"وعمال بقول النبي صلى هللا عليه وسلم لهذه اآلفة على حياة اإلنسان، ةسلبير الاثاآل منعليه  تعاطل

ال  م  ل   يا أبت: قائلة فحاورته. التدخين عساه يقلع عنه المدمن على انصح والده عزمت على (رواه البخاري و مسلم)"النصيحة

وال تقتلوا أنفسكم إن : "هللا تعالى يقولو ،لمالوا الصحةا على حول ضرره اختالفال  أنه أنت تعلم؟ واآلفةهذه عن  تقلع  

  (22اإلسراء ) "وال تبذر تبذيرا: "ويقول (22النساء ) "هللا كان بكم رحيما

أشعر بارتياح تخفف عني ضغوط الحياة وتجعلني إن السيجارة هي الوسيلة الوحيدة التي : قائال توترفي األب  اهأجابف   

  .وطمأنينة

أال :"وأجدى؛ فاهلل تعالى يقول لك أنفعهذه العادة السيئة بذكر هللا تعالى لكان يا أبت لو استبدلت : بلطف ت البنترد   

لحصلت على خير الدنيا ما تبذره في التدخين بثمن على المحتاجين  تبرعتولو ، (28الرعد )"بذكر هللا تطمئن القلوب

 . األمراض النفسية والجسميةبدل واآلخرة 

 !..وأنا أدرى بحالي ،أنا حر في مالي كفى، :بغضب د األب على ابنتهر   
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   ن3  ..........................................................................................................التطبيقات :ثانيا   

  

  .القضية األساسية للنص  حدد -1

 .الصحة النفسيةعلى   ص آثار اإليماننمن ال استخلص -2

  ...ويتذمرونيجزعون ويتسخطون  أذى  يصاب بعض الناس بمكروه أوعندما  -3

 ؟بم تنصحهم انطالقا من هذا الحديث ف        
 

  ن4  ..........................................................................................................األنشطة  :ثالثا 
  
  : أتيما ي على مع التركيز النشاطين اآلتيين، أحدـ ال يتجاوز ثمانية أسطرـ عن  اكتب تقريرا وصفيا   

 :ج ـ  الخالصات والنتائج/ المحاور الرئيسية ب ـ  /أهم خطوات اإلعداد واإلنجاز  أ ـ 

 :حول موضوع استجوابية ندوة  نظمت رفقة زمالئك في القسم  -1

 . "على المراهقين خطورة االستعمال السيء لألنترنيت"                                       

 :حول ظاهرة ، مجلة حائطيةقمت مع مجموعة من قسمك بإعداد  -2

    "ائجـــاب والنتـــــــــاألسب: ف المدرسيــــالعن"                                        

   ن5 ................ .........................................................................................الفرائض: رابعا  

 :أنواع ثالثة أن التعصيب لديك  من المعلوم   -1
 نوع تعصيب األخوات الوارد في نص المدونة أعاله؟هو ما ف -أ   

 :في الجدول الموالي مثالالالتعصيب مع من  نوعين اآلخرينالب ـ اذكر    
 الهـــــمث  التعصيب   

   2النوع 

   3النوع 
 

 .وأختا شقيقة  ،وبنت ابن ،وأبا ،أماو ،ت زوجاوخلف امرأة تتوفي -2

 ثلثب وأوصت ،درهما 6555 اقدره وديعة أودعتها عندها صديقتهاودرهما، 05555: مبلغا ماليا قدره توترك 

( حل وقتها في حياتها و لم تتمكن من إخراجها)زكاة  وعليها،  ،درهم 2555بمبلغ   توجهزلدار العجزة،  اماله

 .درهما3555قدرها 

 . قم بتصفية التركة من الحقوق المتعلقة بها -أ 
 .أعط لكل وارث نصيبه بالدرهم في جدول من إنجازك  -ب 

 تنقل اجلداول إىل ورقة التحرير: ملحوظة

ه ي ٍب ق ال   ن  ص  ل ي ه  : ع  لهى هللاه  ع  س ول  هللاه  ص  لهم  ق ال  ر  س  نأ "  :و  َْمرأ اْلُمْؤمأ ََحٍد إأالَّ  ،إأنَّ أَْمَرهُ ُكلَّهُ َخْير   َعَجبًا ألأ َولَْيَس َذاَك ألأ

نأ  اء ،لأْلُمْؤمأ اءَوإأْن أَصَ  ،َشَكَر فََكاَن َخْيًرا لَهُ  إأْن أََصابَْتهُ َسرَّ  (رواه مسلم)"  َصبََر فََكاَن َخْيًرا لَهُ  ابَْتهُ َضرَّ

شقائق واألخوات ألب تعصبهن البنت فأكثر أو بنت اإلبن األخوات ال:"3، البند 303جاء في مدونة األسرة المادة 

 "فأكثر فتنقلهن من الفرض إلى التعصيب


