
  
: التمرين األول     
الف في المال خعدم فهم معنى االست -1-  
.مع بيان أهميته  ضابطيقبل كل  -2-  

.بكالم أمه حيث أحست القناع و االبتعاد عن الكالم الجارح و عبارات السخرية  ؤاد أهمية  تأثير ف :القولحسن -      
.ةيالحقيقه المادية كي يحقق صحته النفسية و سعادته يحرص على جمع المال ، إشباع غرائزه و حاجات: العبارة الدالة  -3-  
:أساليب عملية لتنمية خلق العفة  أربعة -4-  

"المرء على دينه ، فلينظر أحدكم من يخالل )" و سلم  قال صلى هللا عليه(    .مصاحبة األخيار   -      
.ذكر هللا  -     
دبره قراءة القران و ت -     
الم المشبع بالقيم االسالمية و األخالقية كالطهارة و الحياء و العفة التي تكبح جماح النفس عن االنحراف لما ساال تبان دور  -5-

.تقوم به من تبصير الناس بواقع الصحة و تحريرهم من مخاطر األوبئة المحرقة بهم   
" يب ال يقبل إال طيبا إن هللا ط"  .ألن بيعه حرام  لشرعغير موافق : عقد البيع  -6-   
" لالستخالفتصحيح المعنى الحقيقي " : ا تقصده األم م -7-  
:وسائل تقوية الصلة با  -8-  

عن طريق ذكر هللا  -     
العبادات  -     
مصاحبة األخيار  -    
قراءة القران  -    
:االقبال على العقود التبرعية تشجع الفقراء على التسول  -أ  -9-  

.، و إعادة تفتيت التروات بين األغنياء و الفقراء ألن العقود التبرعية تساهم في تقليص الفوارق الطبقية  ال أوافقه *       
.ال أوافقه ألن هناك اختالف محمود و مقبول *      



  
:الثانيالتمرين   

.توكيل هللا االنسان بالتصرف فيما أودعه عنده من مال بمقبض أمره و شرطه المبين في شريعته : االستخالف في المال  -1-   
وضية التي يجريها المتبرع بإرادته الحرة هي عقود تنظم كل أنواع المعامالت المالية االحسانية غير الع: العقود التبرعية  -    

.تقربا إلى هللا   
.والبحث عن مرضاة هللا و نيل البر ة الثواب  عند هللا ) صلى هللا عليه و سلم( سرعة تنفيذ كالم رسول هللا :  الدافع -2-  
)يقبل كل جواب صحيح ( القيم    -3-   

رجاء البر *      
حسن االستماع *      
ة فهم الصدق*      
اإلنفاق من أحب المال إليه *      

:الثالثالتمرين   
.شقيق أخ  – ابنبنت  –بنت :  الوارث  –أ  -1-   

المرأة المتوفاة :الموروث -          
.عقار مساحته هكتار و نصف : التركة  -          

" الحقوا الفرائض بأهلها فما بقى فهو ألولى رجل ذكر " –ب      
أخ شقيق  :الحاجب –ج      

.ابن أخ شقيق   :المحجوب -        
.حجب حرمان : نوع الحجب  -      

 
 
 



  
  :التركةتصفية  -2-

  60000- 4000=56000 :األمانة
  56000-2000= 54000 :التجهيز

  54000-6000= 48000 :الدين
  48000/ 4= 12000 :الوصية

  48000 – 12000=  36000:  صافي التركة 
 التصحيح 

1000 =36  /36000  36 12*3    
9000 =9 *1000  9 3*3  4/1  زوجة 
6000 =6  *1000  6 2*3  6/1  أم 
6000 =6  *1000  9 3*3  عم األب عاص 

4000 =4*1000  
4000=4*1000  
4000=4*1000  

12 4*  3/1  
 أخ األم
 أخ األم
 أخ األم

 
  :الرابعالتمرين 

  -   :التاليةيجب كتابة تقرير تراعي فيه األسئلة  
.... .مشروعورشة  ندوة، :النشاطنوع   *  

مع التعريف به           



  
.تنمية روح التعاون  -: أهداف متوخاة     –  

.التواصلتنمية مهارة                          -                      
.الرأيالتعبير عن  اإلنصات وتنمية مهارة    -                       

.و قواعد تدبير األخالق  آداب-                        
.الفعلياإلسهام  -  
.االختالف و قواعد تدبير األخالق  أدأبالتذكير :  االقتراحات -  
 
 


