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بسم هللا الرحمن الرحٌم
ٌشمم االمتحبن مجمىعتٍه مه األسئهة .فً انمجمىعة األونى ٌختبر انتهمٍذ اإلجببة عهى أحذ انمىضىعٍه :إمب
انمىضىع (أ) وإمب انمىضىع (ة).
أمب انمجمىعة انثبوٍة ،فبنمطهىة اإلجببة عىهب كههب ،وهللا انمىفق.
انمجمىعة األونى:
انمىضىع (أ))ٌ8( :
ػٍ اتٍ ػًش  ػٍ انُثً  أَّ لال" :انًؤيٍ انزي ٌخانظ انُاط ٌٔصثش ػهى أراْى أػظى أجشا يٍ انزي الٌخانطٓى
ٔالٌصثش ػهى أراْى" (أخشجّ أحًذ فً انًغُذ).
ذأيم انحذٌس انُثٕي ٔأجة ػًا ٌهً:
-1اِششح ياذحرّ خظ (ٌصثش ػهى أراْى).
-2اُركش يضًٌٕ انحذٌس انُثٕي فً ػاللرّ تمٍى انرٕاصم.
-3يٍ ضٕاتظ انرٕاصم "يخاطثح انُاط تًا ٌفًٌٕٓ" .اعرذل ػهى ْزا انضاتظ تُص ششػً يًا دسعرّ.
-4انحٕاس أعاط انرفاْى ٔذجأص انخالفٔ .نرحمٍك ْزا ٌُثغً اخرٍاس األعانٍة انًؤششج .اركش شالشح أعظ نٓزِ األعانٍة.
 -5إن تدبٌر االختالف بشكل إٌجابً ٌحقق تواصال هاما ٌؤدي إلى التماسك والتعاون بٌن مكونات المجتمع.
-1.5انطالقا من ذلك ،عرِّ ف االختالف اصطالحا.
-2.5اعتمد العلماء عدة قواعد لتدبٌر االختالف فً العقٌدةِّ .
مث ْل بواحدة منها.
َ -6ععب َعَّبر القررن الكرٌم ببِـ"الحٌاة الطٌبة" عن حالة الصحة النفسٌة التً وعد هللا تعالى بها كل إنسان ٌلتزم بتعالٌم الدٌن
الحنٌف قوال وعمال .استدل بآٌة كرٌمة على عالقة اإلٌمان بالصحة النفسٌة.
-7العفة خلق كرٌم وسلوك حضاري ٌحقق طهارة الفرد والمجتمع .حدد أنواع العفة بإٌجاز.
انمىضىع (ة))ٌ8( :
لال هللا ذؼانىٌ( :اأٌٓا انُاط إَا خهمُاكى يٍ ركش ٔأَصى ٔجؼهُاكى شؼٕتا ٔلثائم نرؼاسفٕا ،إٌ أكشيكى ػُذ هللا أذماكى ،إٌ هللا
ػهٍى خثٍش) (انحجشاخ.)13 :
ذأيم اٌَح انكشًٌح ٔأجة ػًا ٌهً:
-1اركش يا ٌغرفاد يٍ انُص انمشآًَ .
-2اركش انؼثاسج انذانح فً انُص انمشآًَ ػهى لًٍح انرٕاصم.
-3أتشص ،تئٌجاص ،دٔاػً انرٕاصم.
-4ح َّذ َد انمشآٌ انكشٌى نهحٕاس جًهح يٍ انضٕاتظ ذحمك غاٌاخ ذٕاصهٍح .اركش أستؼح يُٓا.
-5من أسالٌب الحوار فً السنة النبوٌة "األسلوب االستقرائً االستداللً":
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َ -1.5ععرِّ ف "األسلوب االستقرائً االستداللً" اصطالحا.
 -2.5استدل من السنة النبوٌة على هذا النوع من األسالٌب الحوارٌة التً وظفها النبً  فً اإلقناع.
"-6األصل فً االختالف بٌن الناس أنه اختالف تنوع التضاد...وقد قٌده اإلسالم بآداب ."...اذكر تلك اآلداب بإٌجاز.
-7كٌف ٌمكن اكتساب الصحة النفسٌة؟
انمجمىعة انثبوٍة:
(اإلجببة عهى كم أسئهة هذي انمجمىعة إجببرٌة).
أٔال)ٌ3(:
تٍ ٍِِّ انحكى انششػً نهؼمٕد انرانٍح يغ انرؼهٍم:
حكًّ انرؼهٍم
انؼمذ
أْ-ثح ػماس نًؤعغح خٍشٌح ،يغ اشرشاط اعرًشاس انٕاْة فً االَرفاع تّ.
بٔ-صٍح ايشأج أليٓا انًحراجح تصهس يانٓا.
ض-تٍغ عهؼح يغ ضًاٌ انثائغ عاليرٓا يٍ انؼٍٕب .
ٌُمم انجذٔل ػهى ٔسلح انرحشٌشًٌٔ ،كٍ نهرهًٍز أٌ ٌمرصش ػهى ركش سيٕص انؼمٕد فمظ .
شاٍَا)ٌ4( :
اُكرة ذمشٌشا ٔصفٍا نُشاط حٕل إَجاص يطٌٕح فً يٕضٕع":انرحزٌش يٍ يخاطش انرؼاطً نهرذخٍٍ ٔانًخذساخ تٍٍ
انراليٍز" ،يشكضا ػهى ياٌهً:
أْذاف ٔيماصذ انًطٌٕح.انٕعائم ٔانرمٍُاخ انرً ٔظفد إلَجاص انًطٌٕح.أْى انًحأس انشئٍغٍح انرً ذضًُرٓا انًطٌٕح.شانصا)ٌ5( :
ذٕفً سجم ػٍ صٔجرٍٍ ٔتُد ٔأب ٔأو ٔ ،خهف ذشكح ذمذس تـ ِ  100000دسْىٔ ،عثك نّ أٌ أٔصى نذاس األٌراو تـ ِ
 24000دسْى .شثد فً ريرّ دٌٍ ٌمذس تـ ِ  26000دسْىٔ ،تهغد يؤَٔح ذجٍٓضِ  2000دسْى .انًطهٕب:
-1ذصفٍح انرشكح يٍ انحمٕق انًرؼهمح تٓا.
-2ذأصٍم انفشٌضح ٔذصحٍحٓا يٍ خالل جذٔل.
-3تٍاٌ َصٍة كم ٔاسز يٍ انرشكح تانذساْىٔ ،رنك يٍ خالل َفظ انجذٔل.
ٔفمكى هللا.

