


اىَسيٌ ٍِ أداء اىعجبدح تَنيِ 
 .تحقيق اىسعبدح ىيْبس  .  ثسٖ٘ىخ ٗيسر

ٗاىَيو ٍِ ّفس إثعبد اىسآٍخ 
 .اىَسيٌ

تحفظ ىإلّسبُ حيبتٔ ٗتجّْجٔ 
 .  اىٖالك

 ترغيت اىْبس في دخ٘ه اإلسالً

 تقدً اىَجتَع ٗحفظ استقرارٓ 





 .عبٍب شبٍالاىضرر اىْٖي عِ 

 .  دفع ٍْٗع جَيع أّ٘اع اىضرر





 .  اىشع٘ر ثبىت٘تر ٗاالمتئبة
 .  تفنل اىعالقبد ٕٗجر صديقٔ

 .اىضرر ٍقص٘د
 .فً االنتقامالتفكٌر 

 .االحتكام إلى القانون لتقدٌر الضرر وإزالته



 .الخاصةعلى البٌانات التجسس . 1

 .محتوٌات الهاتؾ النقالتدمٌر . 2

تحمٌل البرامج تجنب 
 .الؽٌر معروفة 

 .التأخر الدراسً . 1

اكتساب سلوكٌات سلبٌة . 2

 .مثل العنؾ والعدوان

تحدٌد وقت محدد للعب 

وشؽل وقت الفراغ 
 .باألنشطة المفٌدة

اإلصابة باألمراض . 1

 .النفسٌة والعقلٌة

 .التفكٌر فً االنتحار. 2

تطبٌق العقوبات الرادعة 
 .على مروجً المخدرات



والعصـر صـالتً الظـهر بٌـن والجـمع قصر الصالة الرباعٌة ركعتٌن 
 .والعشـاءوبٌـن المؽـرب 

 .المسح على الجبٌرة وٌؽسل سائر جسده

جالسا فإنه الصالة أجمع علماء المسلمٌن على من لم ٌستطٌع القٌام له أن ٌصلً جالسا ، فإن عجز عن 
 .  مستلقٌاٌصلً على جنبه مستقبل القبلة، فإن عجز عن الصالة على جنبه صلى 



، وال حاجة له فٌها. ثم ٌطلقها، الرجل ٌطلق امرأته ثم ٌراجعها قبل انقضاء عدتها
 .بذلكٌضرها إنما ٌرٌد أن 

 .لٌحزنهاترضع ولدها أن األم رفض االم أن ترضع ولدها اضرارا بأبٌه، ومنع الوالد 



حرمان بعضهم من المٌراث أو أن ٌوصً  أوزٌادة بعض الورثة 

 .بأكثر من ثلث ماله لؤلعمال الخٌرٌة



 .اإللحاح فً المسألة بشًء من إساءة األدب والؽلظة والصوت العالً
 .التشهٌر بالنبً علٌه السالم ووصفه بالبخل

 .أن ٌعطٌهم من العطاء
 .لكؾ شرهم وقطع ألسنتهم

 .دراسة الخٌارات جٌدا لنخرج بأقل الخسائر



للحد من انتشار القوارض 
 موافق .واألوبئة واألمراض

لعرقلة حركة السٌر  ؼٌر موافق
 .والمرور

ألن االعتراؾ بالخطأ  موافق
 .واجب أخالقً

ألنه ٌتسبب باألذى  ؼٌر موافق
 .  ولآلخرٌنلنفسه 



 .االحتفاظ بفاتورة الشراء1.

قراءة بنود وشروط الضمان قبل 2.

 .شراء السلعة

االتصال بالمزود فً حال وجود 3.
 .مشكلة فً السلعة

 .اإلعالن عن سعر السلعة أو الخدمة1.

 .ارجاع واستبدال السلعة إذا وجدت بها مشكلة2.
 .االلتزام بعملٌات الصٌانة وتقدٌم خدمات جٌدة للمشتري3.



حفظ الحقوق ورفع األضرار عن البائع والمشتري ٌؤدي 
 .للتنمٌة االقتصادٌة والنمو التجاري للدولة

لما له من آثار سلبٌة صحٌة 
 .  واجتماعٌة واقتصادٌة وتنموٌة



إعداد برامج تثقٌفٌة توعوٌة تناسب جمٌع الفئات العمرٌة إلعالم 
 .المجتمع بأضرار التدخٌن

بأضرار التبػ االبتعاد عن ونصح اآلخرٌن باالبتعاد عنه والتوعٌة 
 .اإلقالع عنهوالطرق المالئمة لمساعدة الراؼبٌن فً 



 .إزالة الضرر
 .قوة وتماسك المجتمع .تحقٌق السعادة للناس 

 .تحقٌق العدل



 .إلحاق اإلنسان مفسدة بؽٌره مع كونه لم ٌضره
 .إلحاق اإلنسان مفسدة بمن أضر به

 .  األجر والثواب
 .  األمن واألمان

 .دراسة الخٌارات جٌدا لتخرج بأقل الخسائر1.
 .تجنب اإلضرار بالنفس وباآلخرٌن2.



 .إلحاق اإلنسان مفسدة بؽٌره مع كونه لم ٌضره
 .  إلحاق اإلنسان مفسدة بمن أضر به

 .ال ضرار

 .ال ضرر



 . لمكانة النفس اإلنسانٌة وقدسٌتها

 .ألن هللا عادل فالجزاء من جنس العمل




