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ورقة األسئلة

:نص الموضوع
مشكلة الفقر الذي تتزاید نسبة اتساعھ یومافئات عریضة بمجتمعاتنا من-الیوم - تعاني 

اإلسالم یحث على التواصل والتكافل والتعاونوھذا على الرغم من أنبعد یوم،
واالجتماعیة والصحیة والنفسیة تحقیقا للتنمیةاالقتصادیةللتخفیف من معاناتھم

واهللا في عون العبد ما كان العبد في:" وسلمالشاملة، قال رسول اهللا صلى اهللا علیھ
.أخرجھ مسلم في صحیحھ". عون أخیھ 

:مل الوضعیة ثم أجب عما یأتيتأ
النظریةالدروس: وال
.حدد اإلشكالیة التي یطرحھا النص-1
.العقود التبرعیة-التواصل-: عرف المفھومین اآلتیین-2
.قیم التواصل وقواعد تدبیر االختالفیساھم الحوار المنضبط في ترسیخ-3
:یناسبامأل الجدول اآلتي بما* 

لقیم التواص ضوابط الحوار االختالفقواعد تدبیر
-
-

-
-

-
-

. شرع اإلسالم مجموعة من العقودلتحقیق التعاون والتنمیة االجتماعیة ،-4
.أبرز البعد التعبدي للعقود التبرعیة-أ

:امأل الجدول اآلتي بما یناسب-ب
المعطى العقود التبرعیةخصائص االستدالل المناسب

تبرع واجبة التنفیذ ماتعتبر شروط الم
.لم تعارض حكم الشرع ومقاصده ........................................ ..................................

........................................ ........................................
یا أیھا الذین آمنوا ال تبطلوا"

األذى كالذي صدقاتكم بالمن و 
"...ینفق مالھ رئاء الناس

.264:البقرة
التبرعیة في المجال االجتماعي واالقتصادي فإن لھاباإلضافة إلى الدور الفعال للعقود-5

.اإلصابة بالمرض النفسيآثارا إیجابیة على الصحة النفسیة و تجنب
. اذكر بعض آثار العقود التبرعیة في تحقیق الصحة النفسیة-أ

.التزام سبل الوقایة منھلتجنب اإلصابة بالمرض النفسي ینبغي-ب
:امأل الجدول اآلتي بما یناسب*

النفسیةالحالة المرض النفسيمراتب الوقایة منھسبل
الكبر واألنانیة

الخوف غیر المبرر من المجھول
التطبیقات:ثانیا

من نفس عن مسلم: "علیھ وسلم قالعن أبي ھریرة رضي اهللا عنھ أن النبي صلى اهللا
من كرب یوم اآلخرة، ومن یسر على معسر یسر اهللاكربة من كرب الدنیا نفس اهللا عنھ كربة

.أخرجھ مسلم في صحیحھ"... علیھ في الدنیا واآلخرة
.الشریفحدد القضیة األساسیة للحدیث النبوي-1
.استخلص الحكم الشرعي الوارد فیھ-2
اإلسالم للعقود التبرعیة یشجع على التسول ویجعلإن تشریع: ما تعلیقك على من یقول-3

المسلم عالة على غیره؟
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األنشطة: ثالثا
.ودوره في التنمیة ومحاربة الفقر"القرض الحسن"قمت مع زمالئك بإنتاج ملف حول 

أھمیة القرض الحسن- مراحل إنجاز ھذا النشاط): اكتب تقریرا ال یتعدى ثمانیة أسطر تضمنھ
.(النتائج المتوصل إلیھا-القروض الربویة إلىفي تحقیق التنمیة وتجنب اللجوء

الفرائض: رابعا
ترك إن كان لھ ولد، فإن لم یكن لھ ولدوألبویھ لكل واحد منھما السدس مما: "قال تعالى

"إخوة فألمھ السدس من بعد وصیة یوصي بھا أو دینوورثھ أبواه فألمھ الثلث، فإن كان لھ
.11:النساء

:یناسبثم امأل الجدول اآلتي بماتدبر اآلیة جیدا-1
الوارث حاالت إرثھ استحقاقھ لإلرثشروط

األب
األم

درھم ، جھزت ب570000وتركت ) أختین شقیقتین و أخت ألمأم و(ماتت امرأة عن -2
.درھم، وأوصت لعمتھا الفقیرة بثلث مالھا28000ب درھم، وعلیھا دین قدر2000

.تعلق بھا من حقوقالتركة مماقم بتصفیة - أ
.وارث حقھ بالدرھمأنجز المسألة وأعط كل-ب
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