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  : الدؤال األولحل 

 .التحلً بؤخالق الحوار -

 .بموضوع الحوار العلم -

 .الحلم وسعة صدر المحاور -

 : الدؤال الثانيحل 

 .بالنصٌحة الستر _

 .الفضح والتشهٌر _

 .ــ عدم قبول النصح

 .اآلخر وإٌذاءه ــ الحّط من قدر الطرف

 .ــ اإلساءة إلى ُخلق وسمعة الناصح عامة

 

  : الثالث الدؤالحل 

ٌّد الذكر وهو ٌعلّم المرء التواضع ودوام مراقبة هللا  .ومحاسبة النفس وٌجلٌها االستغفار س

 

  : الدؤال الرابعحل 

، قال َكان َرسوُل هللاه صلى هللا علٌه- 4861-سننه أخرج أبو داوود رحمه هللا فً ًِّ وسلم ٌقوُل بآَخَرٍة إذا  َعْن أبً َبْرَزة االَْسلَِم

قوَم مَن اْلَمْجلس ٌَ ِ   فقال رجلٌل  .   (َوبَِحْمدَ  اَْشهُد أْن الَ إلََه إالّ أنت أستغفر  وأتوب إلٌَ   ُسْبَحاَنَ  اللهُهمه  ) أراَد أْن  ٌا رسوَل هللاه

  .   " َكفهارةٌل لَما ٌكوُن فً اْلَمْجلس ِ  "  قاَل  . ِانه  لََتقُوُل قوالً ما كنَت َتقولُه فٌَِما مَضى 

ِ  -15170 -وبلفظ ألحمد رحمه هللا فً مسنده ِ ْبن جْعفر، قال َبلََغنً أّن رُسوَل هللاه ُ علٌِه  عْن إسماعٌل ْبن عْبد هللاه صلهى هللاه

قوَم ُسْبحانَ  اللههمه وبَِحْمدَ  ال ِالَه  وسلَم قاَل َما مْن إنساٍن ٌكوُن فً مْجلٍس َفٌقوُل حٌنَ  ٌَ وأتوُب إلٌَ    أنَت أْستغفر َ إالٌُرٌُد أْن 

ٌَزٌَد عْن َرُسولِ  إال ُ فَر لُه ما كاَن فً ذل  اْلمْجلِس َفحده ُت هذا اْلحدٌيَ  ااُِب ْبُن  َفَة قاَل هكَذا حده نً السه ٌْ ِ  ٌَزٌَد ْبَن ُخَص هللاه

ُ علٌِه وسلّمَ   . صلّى هللاه

المسلم والتقوى ففٌه المرونة فً الحوار وتجّنب الفحش من القول ونبذ ٍ  فً الحدٌي داللة واضحة على خلق: التحلٌل 

 .ٌصٌبه فً المجلس واالنفعاالت واإلنسان لٌس بمعصوم فٌؤتً الحدٌي لٌطهِّر نفس المسلم مْن كل ما قد للغضب

 

 

 

 

أدب  امح و   -  الثمن    ادوس-  المحو  الثان  
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 : األول الدؤال إجابة
 ال ٌجوز الن هذا البٌع خرج عن مشروعٌته  - أ

 ال ٌجوز الن من شروط محل العقد أن ٌكون معٌناً وموجوداً - ب

. ال ٌجوز ألن ذل  ألن ذل  ٌإذي الناس وحرم هللا ذل - ج

. ال ٌجوز ألن ذل  ٌخرج التجارة عن مشروعٌتها -  د

:  الدؤال الثاني إجابة
1- × 

2- × 

3- √ 

4- √ 

5- √ 

:  الدؤال الثالث إجابة
 تقلل من التنازع بٌنهم - تزرع ال قة فً نفوسهم  – تضمن لهم حقوقهم - تحدد واجبات وحقوق األفراد   -1

 .هً صالحٌة الفرد للتصرف على نحو ٌكون فٌه مسإوال عما ٌصدر منه شرعاً  -2

الًحسناً  ألن الشخص فً م ل هذه الحالة ال ٌستطٌع تدبٌر األمور المالٌة واستغالل األموال استغال -3

:  الدؤال الرابع إجابة
  بها اإلخاللتعمل على االلتزام والوفاء بالعقود وعدم  -1

 لم ٌكون هنا  مانع ٌخرجه عن مشروعٌته ما األصل األول الصحة  أي كل عقد صحٌح–  -2

 . ال انً  العدل  بٌن الطرفٌن والتزام كل منهما بالعقد وعدم ظلم أحدهما اآلخر األصل -

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  إلسالم  العحد  ن  -  اتثسع    ادوس-  المحو  الثان  
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 :الدؤال األولحل 
 . المجال األسري
 .الزهد: - وأهم األحكام فٌها

 .العفّة -
 .المحافظة على العبادات -
 .طاعة هللا ورسوله -
  .اجتناب َمواطن الشبهات -
  .التمس  بكتاب هللا وسنة نبٌه صلى هللا علٌه وسلم -

 :الدؤال الثاني حل 
 .الدنٌا وإشباع الفطرة والغٌرة  حبّ 

 :الدؤال الثالث حل 
الصالة والسالم فهّن قدوة لآلخرٌن   ألنهّن زوجات خٌر البشر علٌه

 :الدؤال الرابع 
 .طاعة هلل وللرسول - 
 .الزهد والقناعة فً الدنٌا -
 .والطهارة العفّة -
 .قدوة وم ل لآلخرٌن -

 :الدؤال الخامس حل 
 .ورسوله طاعة هللا - 
 .القناعة والرضا بما قسم هللا -
 .العبادات التقوى والم ابرة على -
 .الجّدٌة فً القول والعفّة -
 .األهل للعز باء الوقار والتزام بٌت الزوجٌة أو -
 .ومنهجاً  التمّس  بكتاب هللا وسنة رسوله علٌه الصالة والسالم ُخلقاً  -

 

 :الدؤال الدادس حل 
  .حسن العشرة - 
 .األمور كافة التواصل بٌن الزوجٌن ومناقشة -
 .مراعاة حقوق المرأة وتوجٌهها -
 .زوجاً أو أخاً وتٌسٌرها مراعاة ظروف الرجل أباً أو -
 .خٌر عالج االلتزام بكتاب هللا وهدي النبً صلى هللا علٌه وسلم -
 .عدم االنشغال بصغاار األمور -

 ) 35 _28 ) ألألح ب  , ووثاث ووحوجيثا أأالالجي  -   ادوس  ألول  -  المحو  الثال  

 
 


