
 
 

 عناصر اإلجابة

 

 الوضعية 

 حدد موقفك من التعاليقات مع التعليل المناسب -
 : يقبل أي موقف موافق للشرع والعقل ولما درسه المتعلم من قبيل

السلوكات ال تعتبر عادية وال مسايرة للعصر وإنما هي تخلف وخروج عن الفطرة السليمة  هذه
 ...واألخالق الفاضلة 

 استخرج من الوضعية سلوكين يدالن على انحراف الفطرة  -
تقليد  –اإلدمان على المواقع اإلباحية  -( أغلب سلوكات الوضعية خروج عن الفطرة السليمة)

 ...االعتداء على أغراس المؤسسة  –المشاهير والنجوم في حالقاتهم على غرابتها 
 فظة على الفطرة لزمالئك من خالل صفحتك وسيلتين من وسائل المحا مقد -

التربية الحسنة والتنشئة  –توحيد اهلل واإلخالص في العمل  -: من وسائل المحافظة على الفطرة
 الخضوع للشريعة اإلسالمية في القول والفعل  –االقتداء بالرسول صلى اهلل عليه وسلم  –السليمة 
 بين لهم خطورة المخذرات على الصحة وبين لهم الحكمة من تحريمها -

تفتك بالخاليا، وتتسبب في تصلب الشرايين، وتؤدي إلى : للمخدرات أخطار كبيرة على الصحة منها
 ، إضافة إلى القلق واالضطراب والتشنج...أغلب السرطانات كسرطان الرئة والحنجرة واألسنان 

 حرم اهلل حفاظا على صحة اإلنسان وعقله وماله : الحكمة من تحريمها
لمخلة بالحياء إلى ضابطين من ضوابط التعامل مع أرشد متصفحي المواقع ا -

 األنتربيت مع االستدالل المناسب
استشعار المسؤولية في التعامل  -: للتعامل مع األنترنيت ينبغي االنضباط بجملة من الضوابط أهمها

 التوسط في –البحث عن المواقع المفيدة والنافعة وتجنب المواقع المخلة بالحياء  -مع األنترنيت 
 .استشارة أهل الخبرة في ذلك –استعمالها دون إفراط 

 األدلة الشرعية
 63سورة اإلسراء اآلية "  إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤوال: " قال تعالى
 36اإلسراء " فاسألوا أهل الذكر إن كنتم ال تعلمون: "قال تعالى

 أخرجه مسلم "  ...احرص على ما ينفعك : "قال صلى اهلل عليه وسلم
 عرفهم بفضيلة الحياء وبين لهم  أثرين له على صاحبه  -

هو انقباض في نفس المؤمن يدفعه إلى فعل كل فضيلة وتجنب كل رذيلة من األقوال : تعريف الحياء
 ...واألفعال، ويتمثل في الحشمة واالحترام والطيبوبة وعدم المجاهرة بالمعصية 
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كسب  –الرفع من مكانة المستحيي عند اهلل وعند الناس  –نيل رضى اهلل  -: من آثاره على صاحبه
 .االنسجام واالندماج مع اآلخرين –محبة الناس واحترامهم 

بين من خالل صفحتك وسيلتين شرعيتين لتحقيق الصحة النفسية من االستدالل  -
 المناسب

ذكر  –لرضى بالقضاء والقدرالعقيدة الصحيحة وا -: لتحقيق الصحة النفسية مجموعة من الوسائل
العمل للدنيا واآلخرة في توازن  –الصبر والسيطرة على مشاعر الغضب والفرح  –اهلل والتسبيح     

 الرضا عن النفس وتقبل الواقع  –واعتدال 
 :األدلة الشرعية

 سورة التوبة " قل لن يصيبنا إال ما كتب اهلل لنا: "قال تعالى
 سورة الرعد" أال بذكر اهلل تطمئن القلوب: "قال تعالى

 أخرجه الترمذي " ما أعطي أحد شيئا هو خير وأوسع من الصبر: "قال صلى اهلل عليه وسلم
 اقترح على أصدقائك وسيلتين شرعيتين للحفاظ على البيئة -

حفر اآلبار  –الغرس والتشجير  -: للحفظ على البيئة شرع اإلسالم مجموعة من الوسائل أهمها
التوعية والتحسيس بأهمية البيئة وسبل حمايتها  –حماية الغابة من االجتثاث  –والعيون وإنشاء السدود 

... 
 

 القرآن الكريمدعامة    
 "حكيما........المومنينلقد رضي اهلل عن : " قال تعالى  -2

 (ن5.0): قاعدة التجويد  -
 قاعدة التسهيل = المومنين 

 (ن5.0) :شرح المفردات  -
 الطمأنينة والراحة النفسية = السكينة 
 مكاسب الحرب التي يغنمها المنتصر = مغانم 
 (ن1) :المومنين النعم التي أنعم اهلل بها على -

 المغانم  –الوعد بالفتح  –نزول السكينة والطمأنينة   -الرضوان  -: أنعم اهلل على المومنين بما يلي
 (ن2): االستظهار  -
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 اللَِّه ِمَن َفْضال َيْبَتُغوَن ُسجًَّدا ُركًَّعا َتَراُهْم َبْيَنُهْم ُرَحَماُء اْلُكفَّاِر َعَلى َأِشدَّاُء َمَعُه َوالَِّذيَن اللَِّه َرُسوُل ُمَحمٌَّد
 َأْخَرَج َكَزْرٍع االنجيل يِف َوَمَثُلُهْم التَّْوَراِة ِفي َمَثُلُهْم َذِلَك السُُّجوِد َثِرا ِمن ُوُجوِهِهْم ِفي ِسيَماُهْم َوِرْضَواًنا

 َوَعِمُلوا آَمُنوا الَِّذيَن اللَُّه َوَعَد اْلُكفَّاَر ِبِهُم ِلَيِغيَظ الزُّرَّاَع ُيْعِجُب ُسوِقِه َعَلى َفاْسَتَوى َفاْسَتْغَلَظ َفآَزَرُه َشْطَأُه
 (22) َعِظيًما َوَأْجًرا َمْغِفَرًة ِمْنُهْم الصَّاِلَحاِت
 الشريف الحديث النبوي دعامة 

دعوته صلى اهلل عليه وسلم إلى إسعاد الناس  :من قبيلقبل أي مضمون موافق للحديث ي -
 وإدخال السرور على قلوبهم والتعاون والتضامن معهم 

 استخرج قيمة و حكما -
تفريج الكرب والمشقات  –قضاء حوائج الناس  –قضاء الدين عن الغير  –إسعاد الناس : القيم

 عن الناس 
 ( السلوكات كلها مستحبة) االستحباب : الحكم الشرعي

 
 : مالحظة

ال ينبغي التقيد بحرفية األجوبة، وإنما يقبل من المتعلم أي جواب موافق للشرع وما درسه 
 المتعلم خالل الوحدات الممتحن فيها حسب ما اعتمده اإلطار المرجعي للمادة 
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