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عناصر اإلجابة

:أوال

ب أرأیتم لو أن نھرا ببا: اهللا علیھ وسلم یقولسمعت رسول اهللا صلى: قال عن أبي ھریرة رضي اهللا عنھ1-
فذلك مثل : درنھ شیئا فقالال یبقي من: كل یوم خمسا ، ما تقول ذلك یبقي من درنھ؟ قالواأحدكم یغتسل فیھ

.أخرجھ البخاري<<الخطایاالصلوات الخمس یمحو اهللا بھ

الكتاب المدرسي الحواریة في السنة الواردة فيأن یأتي بأي نص من النصوصالتلمیذ مخیر في:ملحوظة
26: ص
2 التواصل في إرسال الخطاب وفي استقبالھ، عن استعمال حواسھو التفاعل اإلیجابي الناتج:التواصل-

المنطلق من إرادة في صلة اآلخر واالتصال بوجدانھ عن طریق الفھم واإلفھام،النابع من رغبة صادقة
.الوصوصل إلى المعرفة الحقة

فتكف عن محارم اهللا تعالى في كل الشھوة علیھا ،من غلبةھي حصول حالة للنفس تمتنع بھا:العفة*
...في المأكل والمشرب: شيء 

من الطرفین بإمضاء تصرف ینسجم مع ینشأ عنھ التزام إرادي حرھو اتفاق بین شخصین راشدین:العقد*
." بالعقودأوفوا یا أیھا الذین آمنوا: "العقود وجوب الوفاء بھا لقولھ تعالىالشرع والقانون ، واألصل في

3-
ویغمرھا حسن الظن والغم والقنوطالجزعللدعاء أثر في تفریج الكرب فبھ تسكن النفس وتتخلص من- أ

.والیقین بالفرج فتصغر أمامھا األھوال وتھون المصائبباهللا
السالمة النفسیة- ............اإلیمان باهللا مع مجاھدة-ب

الكمال النفسي-........انطباع النفس على االستقامة 

4-
بینھما في أمر ما في أجواء ھادئة الكالمیتم فیھ تداولھو شكل من أشكال الحدیث بین طرفینالحوار-أ

وطغیان أسلوب المنازعة والمعارضة یتسم الجدل بغلبة الشدة في الكالمالخصومة والتعصب بینمابعیدة عن
. والتعصب للرأي

:في ھذا النقاش ھيالضوابط المنعدمة -ب
.فأحد الفریقین تعصب لرأیھ ونطق بكالم جارح للمشاعر: حسن القول-
.المدعمة لوجھة نظرهفأحد الفریقین عجز عن تقدیم األدلة المنطقیة:العلم وصحة األدلة -
رأي مخالفیھ االعتراف بصحةإذا لم یستطع الفریق العاجز عن تقدیم أدلتھ على: اإلنصاف والموضوعیة -

.في الفریق اآلخر
التفاوض بینھما : بموضوع االختالف ، ثانیاالنفس أوال ثم العلمضبط:في نظري ینبغي على الفریقین-ج

یلجأ كالھما إلى الطرفین ویحفظ الود بینھما فإن استعصى وجود حل لھذا االختالفبشكل یصون كرامة
.التحكیم

:ثانیا
.اهللا تبارك وتعالىنیل األجر الدائم عندالمقصد التعبدي للتبرعات داخل النص ھو-1
فخالل تاریخ األمة اإلسالمیة كان الوقت تسھم التبرعات في إقامة المؤسسات التنمویة داخل المجتمع ،-2

ة وتوفیر البنیات واالجتماعینحو النماء مثل المرافق والمنشآت التعلیمیة والصحیةبمثابة الطاقة الدافعة
.لحفر اآلبار وإصالح الطرق وبناء الفنادقوالوسائل المحققة للخدمات العامة

التكافل والتكامل والتضامن بین فئات من خالل النص یمكن استخالص قیم اجتماعیة للتبرعات لتحقیق-3
الفقراء والمعوزین وسد حاجیات المحتاجینالمجتمع من خالل إعانة
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:ثالثا
.استحق الزوج النصف في اإلرث ألن الزوجة لیس لھا فرع وارث-1
2-

بالنصفالوارثون كلذلاستحقاقھمشروط
الزوج عند عدم وجود فرع وارث
البنت عند انفرادھا

بنت االبن عند انفرادھا
األخت الشقیقة الكاللة وانفرادھا

األخت ألب وانفرادھاالكاللة وعدم وجود األخت ش

3-
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محجوب أخ شقیق محجوب

60000-(1000+11000)=48000
48000÷16=3000

الزوجةنصیب درھم6000
ابننصیب كل درھم21000

:رابعا
جمع المعلومات عن األضرار واألخطار الجانب المعرفي أو الفكري التي شاركت بھ في ھذا النشاط ھو-1

.إحصاءات حولھاتتسبب فیھا ھذه األمراض وتقدیمالصحیة واالجتماعیة التي
الوجھ المطلوب ، االلتزام بتنفیذ المھمة علىت بھا أثناء تقدیم ما كلفت بإنجازه ھوالقیم التي التزم-2

.أعضاء الفریق وتنمیة روح التعاون وخلق مناخ للحوار والتفاھموالمثابرة ومساندة
.جنسیا من اكتساب وعي صحي سلیم للوقایة منھاالتوعیة بمخاطر األمراض المنقولةتوخى ھذا النشاط-3

ھبحمده سبحانتم
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