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( 8ن )

أمام تنامي ظاهرة العنف في محيطك المدرسي  ،قررت بمعية زمالئك في الفصل إجراء بحث ميداني
لتشخيص أسباب العنف و آثاره .

استجوبتم عينة من التالميذ  ،فأفرزت النتائج ثالث وجهات نظر :
 غياب التواصل و انعدام الحوار بين أطر المؤسسة و التالميذ.
 التأثير السلبي لوسائل اإلعالم .

 االضطرابات النفسية و االجتماعية .
تأمل الوضعية جيدا ثم أجب عن األسئلة اآلتية .
 .1ضع تعليقا على نتائج البحث مبينا رأيك مع التعليل .
(5.1ن)
 .2بين نوع االختالف الحاصل بين المستجوبين .
(5.1ن)
 . 3اقترح حلين لتفعيل التواصل بين أطر المؤسسة و التالميذ موظفا القيم المناسبة .

(5ن)

 .4وضح وظيفة اإلعالم في التحسيس بخطورة العنف المدرسي .

(2ن)

 .5أبرز منهج اإلسالم في الوقاية من االضرابات النفسية مع االستدالل المناسب .

(5.1ن)

 .6حدد مفهوم ما تحته خط .

(5.1ن)

ثانيا :دراسة النصوص

(3ن)

" المال عصب الحياة ونعمة من نعم اهلل على خلقه و اإلنسان مؤتمن عليه  ،أباح اإلسالم تملكه مع الضبط والتنظيم

 ،فجعله أداة استثمار و ليس أداة كنز ،نهى عن كسبه من الحرام  ،و إضاعته  ،أو أكله بالباطل ،فرض على الغني
حقا في ماله للفقير و المحتاج  ،وبذلك يكون اإلسالم قدم مشروع نهضة اقتصادية و اجتماعية".
(عن مجلة الوعي اإلسالمي ،عدد  ،125سنة  2552بتصرف )

 .1حدد مجال النص .
 .2وضح من خالل النص الضوابط المنظمة لعالقة المسلم بالمال .

(5.1ن)
(5ن)

 .3أبرز المقاصد التربوية و الحقوقية للعقود العوضية .

(5.1ن)
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ثالثا  :االستثمار والتوثيق

( 4ن)

شاركت مع تالميذ قسمك في اإلعداد إلنتاج مطوية في موضوع ما .
اكتب تقريرا في ستة أسطر تصف فيه مراحل اإلعداد .

رابعا  :حساب أنصبة الورثة

(5ن)

خطب خالد ابنة جاره أسماء ،وقبل العقد عليها  ،أدركته الوفاة  ،مخلفا  :أمه (رحمة)  ،و أختا شقيقة (غيته
)،وأختا ألب (هاجر) ،وأخوين ألم (عصام ونعيمة ) ،وجدة ألب (السعدية ) .
إذا علمت أنه :
-

ترك تركة قدرها  505555درهما.

 أوصى في حياته بخمس ماله البن خالته بخمس ماله . وفي ذمته وديعة قدرها  25555 :درهما . وعليه دين قدره  22155درهما . -وكلف تجهيزه  55555درهما .

حدد نصيب كل وارث بالدرهم موظفا الجدول أسفله ( مع تدوين عملية تصفية التركة )
الورثة

إرثهم

التأصيل

؟

النصيب بالدرهم
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السعدية
ملحــــــــــوظة :يرجى المحافظة على ترتيب الجدول أفقيا و عموديا عند نقله إلى ورقة التحرير

بالتوفيق و النجاح

