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ورقة األسئلة
:الموضوع األول

:قال اهللا سبحانھ
سورة )أجر كبیرآمنوا باهللا ورسولھ وأنفقوا مما جعلكم مستخلفین فیھ، فالذین آمنوا منكم وأنفقوا لھم(

.7:الحدید ، اآلیة

:تدبر اآلیة الكریمة ثم أجب
.مستخلفین فیھ- أنفقوا : اشرح حسب سیاق اآلیة- 1
.حدد مضمون األمرین الواردین في اآلیة-2
.إن مبدأ االستخالف في المال یعطي مفھوما متمیزا للملكیة في اإلسالم-3

.وضح ذلك- 
.اإلجارة- العاریة- الوقف-القرض: ة في اإلسالممن العقود المشروع-4
.عقد تبرعيوما ھو عقد عوضيمیز من بینھا ما ھو - أ

:صل بسھم بین العقد ومفھومھ-ب

العقد مفھومھ

الوقف من جنسھالجھة ما حال الحیاة على وجھ مؤقت مع استرداد مقدار العینعقد تبرع بمنفعة عین
العاریة لجھة ما حال الحیاة على وجھ التأبیدعقد تبرع بمنفعة عین
القرض لجھة ما حال الحیاة على وجھ مؤقت مع استرداد العینعقد تبرع بمنفعة عین

.اذكر مقصدین من المقاصد الشرعیة للعقود العوضیة -ج

:الموضوع الثاني

أن التدخین یشكل خطرا حقیقیا على الصحة، إذ أن 2006أكدت دراسة حول التدخین أنجزت بالمغرب سنة
في المائة من المدخنین تتراوح 60في المائة من المغاربة یستھلكون السجائر، وأكثر من 18أكثر من 

سنة، في حین أن األشخاص 17.6سنة، وأن معدل السن لدى المدخنین ھو 39و 20أعمارھم ما بین 
.في المائة41.7صل إلى المعرضین للتدخین غیر المباشر ی

، نقال عن 2007ماي 30مقتطف من كلمة بمناسبة االنطالقة الرسمیة لبرنامج محاربة التدخین؛ الرباط في 
.MAPوكالة المغرب العربي لألنباء 

:تمعن ھذه الرسالة اإلعالمیة ثم أجب عما یأتي
.في بناء وعیك الصحيحدد قاعدتین تواصلیتین تساعدانك على االستفادة من اإلعالم-1
.اقترح خطوتین عملیتین تسھمان في محاربة التدخین بالمؤسسة التعلیمیة-2
.العمل الصالح المقرون باإلیمان یكسب اإلنسان صحة نفسیة سلیمة-3

.أكد ھذه الحقیقة بنص قرآني- 
.بین ثمرات العفة ووسائل تحقیقھامیز فیما یلي -4

.التحصین الشرعي بالتزام األحكام واآلداب الشرعیة-أ
.حراسة الفضیلة في المجتمع- ب
.تجنب الفراغ واإلكثار من الصیام-ج

وسائل تحقیق العفة ثمرات العفة

http://Netcour.online.fr

http://Netcour.online.fr
http://Netcour.online.fr


موحدالاالمتحان الجھويبسم اهللا الرحمن الرحیم                       
جھة دكالة عبدة

2008دورة یونیو

http://Netcour.online.fr

:تتضمن كل آیة من اآلیتین اآلتیتین قاعدة من قواعد تدبیر االختالف-5
.استخرجھما- 

آل عمران >>الذین ینفقون في السراء والضراء والكاظمین الغیظ والعافین عن الناس<< : قولھ تعالى-أ
134.
.8الحج >>ومن الناس من یجادل في اهللا بغیر علم وال ھدى وال كتاب منیر<< : قولھ تعالى-ب

:الموضوع الثالث
:في الجدول أسفلھ- ما یلي - صنف - 1

.الكفر-النسب-القتل العمد-موت الموروث -
موانع اإلرث أسباب اإلرث شروط اإلرث

.ألف درھم540، وخلفت تركة قدرھا أخوین ألموأختین شقیقتینوزوجة عنتوفیت امرأ-2

:أنجز ھذه المسألة مراعیا المراحل اآلتیة -1-2

.تحدید نصیب كل وارث-أ
.تأصیل الفریضة- ب
.بیان العول الوارد فیھا-ج
.تحدید حظ كل وارث من التركة بالدرھم-د

.استدل على حالة میراث األخوین لألم في ھذه المسألة بنص قرآني-2-2

:مع شخصیة علمیة، في موضوعاإلعداد لندوة استجوابیةشاركت مع مجموعة من تالمیذ قسمك في -3
".أھمیة الحوار وقیمتھ في تدبیر االختالف بین الناس" 

.حدد ھدفین من أھداف ھذه الندوة-أ
.ضع تصمیما یناسب موضوع ھذا النشاط- ب
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