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  بسم هللا الرحمن الرحيم

 :الوضعية
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 :تأمل الوضعية االختبارية، ثم أجب عما يأتي

 ن 8.........................................................................................................الدروس النظرية: أوال

   ؟اإلشكالية التي يطرحها النصهي  ما -1

  . :المفهومين اآلتيين فعرـ 2
 التواصل -أ

 التبرع -ب
 :مشغلهإلى الحوار في مخاطبة مراد لجأ   ـ3  

 .هذاالحوارالذياعتمدهفيلسووباألبين -أ
 ؟هافيردهعوىمرادييراعأنالمشغلكانعوىباالختالفالتيادآهيما -ب
 .نالسبموقفكمنلسووكمشغلمرادفيطريقةكلسبهلومال،معالتعويلالمحدد -ج

  :أمر آخر همافي منظور الشرع ما يحققلكن  ،يحقق السعادة واالستقراروحده يعتقد المشغل أن المال ـ 4  

 .ذااألمرهأبرز -أ
 .عوىذلكبنصشرعيمنالسباستدل -ب

 :عن الوقوع في الرذائل وارتكاب الفواحش و صيانتهامن آثار الكسب الحالل إعفاف النفس   ـ5  

 .بنصشرعيمنالسبعوىإحداهمااالستشهاد،معالنفسمنالوقوعفيالزنالتحصينوسيلتيناذكر -أ
بأنشطةاإلعالميةوالدينيةالمؤلسلساتكلمنتقوم -ب توعيةالناسبخطورةاألمراضالناتجةلمتعددة

 .همالكلمننشاطينوضح ذلك بذكر،عنعدمااللتزامبخوقالعفة
 :تيالجدول اآل ممأت ـ6    

 

 النص الشرعي
 :وع العقدن

 عوضي/تبرعي 

 الخاصية 

 في النص المرتبطة به

 مقصد اقتصادي

 لكل منهما 

ِل إاِلَّ يَا أَيَُّها الَِّذيَن آَمنُوا اَل تَأُْكلُوا أَْمَوالَُكْم بَْينَُكْم بِاْلبَاطِ ": قال تعالى  -1

 22النساء  "َعْن تََراٍض ِمْنُكمْ  أَْن تَُكوَن تَِجاَرة  

   

لَهُ َشْيء   ،َما َحقُّ اْمِرٍئ ُمْسلِمٍ  "  ى هللا عليه وسلمصلقال رسول هللا  -2

  البخاري ومسلم " يَبِيُت لَْيلَتَْيِن إالَّ َوَوِصيَّتُهُ َمْكتُوبَة  ِعْنَدهُ  ،يُوِصي فِيِه 

   

لى زبنائه، ويلجأ إ معاملةفاكتشف أن صاحبها يسيء  ،إصالح الحواسيبو  بيعلفي ورشة  أجيرامراد  اشتغل    

ورغبة  .(رواه مسلم)"من غشنا فليس منا"  صلى هللا عليه وسلم، متجاهال قول النبي جهزةاأليير أجزاء أساليب الغش في تغ

: صائحابه يجي إذا بالمشغلف ،ليثنيه عن التمادي في هذا السلوكشغله مراد  م   اورح اإليجابي  التواصل فيمنه 

أحالمك وتلبي كل  واالستقرار، السعادة تحققفبالمال هذا السبيل، إنك لن تجني األرباح الكبيرة إذا لم تسلك 

     .  بجزء منه على المحتاجين بالتبرعفالمال يتطهر  ،وعلى كل ..غباتكور

تعالى ألن هللا  ،محرم شرعا بهذه الكيفيةالمال  تحصيلمعك تماما، ف أختلفأنا  :بأدب على مشغله مراد  رد   

ا : " يقول ُ َحََلالا طَيِّباا َواْشُكُروفَُكلُوا ِممَّ ِ إِْن ُكْنتُمُ َرَزقَُكُم هللاَّ والكسب الحرام يضر  (111النحل )" إِيَّاهُ تَْعبُُدونَ  ا نِْعَمَت هللاَّ

  ...العفةلق ويتنافى مع خ   بالصحة

 . فالغاية تبرر الوسيلة بهذا المجالأنت ال دراية لك : منفعالالمشغل فقاطعه    
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   ن3  ...............................................................................................................التطبيقات : ثانيا 
  

 .القرآنيالقضية األساسية للنص  حدد -1

 سبحانه اإلعراض عن ذكر هللاب ـ   – تعالى اتباع هدى هللاأ ـ : ص ما يترتب عن نمن ال استخلص -2

إلىالمخدراتوالملسكراتلوتخفيفمنالضيقوالشقاءالذييشعربهفي -3 منالناسمنيوجأ
 .منهذااللسووكالمعللموقفك وضح القرآنيانطالقامنالنص.حياته

   ن4  ............................................................................................................................األنشطة:ثالثا 

  : أتيما ي على مع التركيز ،النشاطين اآلتيين حدأعن ـ ال يتجاوز ثمانية أسطرـ  تقريرا وصفيااكتب    

 :الخالصات والنتائج ج ـ / رئيسية المحاور الب ـ  /أهم خطوات اإلعداد واإلنجاز  أ ـ   

 : حول موضوع مناظرة  بإجراءقمت مع مجموعة من أفراد قسمك  ـ 1        

 "ة؟ــــلة أم غايــال وسيــالم" 

 : حول موضوع  مستديرة مائدةموعة من قسمك بتنظيم قمت مع مجـ 2        

 ."تفشي الغش في المعامَلت الماليةظاهرة  "

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

 

 .معشروطااللستحقاقالثالثمناآليةالكريمةحاالتميراثالبنتاستخرج-أ -1
شروطااللستحقاقالحاالت
1 

2 

3 

 .في نصيب اإلرثنثى واأل ذكرضرورة التسوية المطلقة بين الإلى بعض الناس  دعوب ـ ي

 .مع التعليلموقف الشرع من هذه الدعوة  حدد ـ 

 .ألب اوأخ ،وأختا شقيقة ،ات ابنبنثالث  و ،اتوبن ـلم يستهل  ـوابنا   ،زوجة افـ  خلم  رجل  توفي -2

   البن أخته س مالهم  خ  بوأوصى درهما، 32222دين قدره  درهما، وعليه210222: مبلغا ماليا قدره وترك

 .درهم 0222 بمبلغ جنازته  تهزوج  

 .المتعوقةبهاالحقوققمبتصفيةالتركةمن -أ
 .أعط لكل وارث نصيبه بالدرهم في جدول من إنجازك  -ب 

 تنقل اجلداول إىل ورقة التحرير: ملحوظة

قَى َوَمن فَمِن اتَّبََع ه َداَي فاََل : "قال تعالى َم ا يَِضل  َواَل يَشق ه  يَوق ش ر  ِري فَإِنَّ لَه  َمِعيَشةً َضنًكا َونَحق َرَض َعن ِذكق عق

َمى  121طه " الققِيَاَمِة أَعق

اَلِدك مق  ﴿: قال هللا تعالى    َييقنِ نق ِللذَّكَِر ِمثقل  َحظ  االق   ي وِصيك م  هللاَّ  ِفي أَوق نَ  ،ثَ َق اثق ل َثا َمافَإِنق ك نَّ ِنَساًء َفوق ِن َفَله نَّ ث   ،تََركَ  َتيق

 (11من اآلية / سورة النساء )                                ﴾ َفَلَها الن صقف   َوِإنق َكانَتق َواِحَدة  


