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الدرس األول  :واجبنا نحو 1المرآن الكرٌم

 )0بم امتاز المرآن الكرٌم عن بالً الكتب السماوٌة؟
ب) كتاب هداٌة وارشاد للناس كافة
أ) ختم به الكتب اإللهٌة
 )7ما الذي تضمنه كتاب هللا تعالى ؟
تضمن تشرٌعات حكٌمة تنظم أمور الفرد والمجتمع
تاب ُمبٌنٌ * ٌَهدِي ِب ِه هللاُ َم ِن اْتَّبَ َع ِر ْ
 ِ
بلم ّوٌُ ْخ ِر َج ُه ْم ِم َن ال لُُُّما ِ
 )5ما داللة لوله تعالى ( لَ ْد جَا َء ُك ْم ِم َن ِ
سبُ َل ال َّ
ضوانَهُ ُ
ور َو ِك ٌ
س ِ
هللا نُ ٌ
ٌم )؟
ٌِه ْم إلى ِصراطٍ ُم ْ
ست َ ِم ٍ
إلى النل ِ
ور ِبإذنِ ِه َوٌَهد ِ
المرآن كتاب هداٌة وارشاد للناس كافة
 )4بم ٌعود عُى الناس أن تمسكوا بالمرآن الكرٌم؟
ب) رضوان هللا تعالى
أ) الخٌر والسعادة فً الدنٌا
7704")3دص" واجبا ِ األمة نحو كتاب هللا كثٌرة ،أذكر أربعة منها؟
"7702دش" أذكر اثنتٌن؟ "7702دص" أذكر ثبلثا؟
ب) لراءته وتعلم أحكام التجوٌد
أ) تعظٌمه والتؤدب معه
د) تدبر آٌاته والعمل به
ج) اإلستماع لتبلوته واإلنصات إلٌه
و) حفظه وتعلٌمه
هـ) التحلً بما جاء فٌه من أخبلق وآداب
ن) بٌان مظاهر إعجازه والدفاع عنه
ز) نشره بٌن الناس
======================================================================
ب)؟
 )0ما داللة لوله تعالى (ذَ ِلنَ َم ْن ٌُعَ ِ ُّّ ْم شَعائِ َر ِ
هللا فَإنَّها ِم ْن ت َ ْم َوى المُُُو ِ
تعظٌمه والتؤدب معه
هللا فَإنَّها ِم ْن ت َ ْم َوى
7702")2دش "7777+واجب المسُم نحو المرآن الكرٌم الذي ٌدل عٌُه لوله تعالى"ذَ ِلنَ َم ْن ٌُعَ ِ ُّّ ْم شَعائِ َر ِ
ب"
المُُُو ِ
الجواب(ج)
ب) تدبر آٌاته ج) التؤدب معه د) لراءته وتعُم أحكام التجوٌد
أ) التحًُ بما جاء فٌه من أخبلق
 )2ذكر العُماء جمُة من مُّاهر التعٌُّم لُمصحؾ  ،أذكرها؟
" 7772د ص" من واجبا ِ األمة نحو كتاب هللا تعالى تعٌُّمه وتمدٌسه .أذكر مُّهران ٌدالن عُى ذلن؟
" 7707دش" من واجبا ِ األمة نحو المرآن الكرٌم تعٌُّمه ،الترح سُوكا ٌُتزم به المسُم لتحمٌك هذا الواجب؟
" 7704دش"  7703" +دش" أذكر عمبل ٌدل عُى لٌام المسُم بواجب تعٌُّم المرآن وتمدٌسه؟
د) ال ٌتكا علٌه
ج) ال ٌضع فوله شٌبا
ب) الٌمسه إال طاهرا
أ) ٌحافظ علٌه من التلؾ
"7702دش"ما الواجب من واجبا ِ األمة نحو المرآن الكرٌم ٌدل عٌُه عمل عدم وضع كتاب فوق المرآن الكرٌم:
تعظٌمه والتادب معه
"7770دص" من مُّاهر تعٌُّم المرأن الكرٌم
ب) حفُّه وتعٌُمه
أ) االستماع لتبلوته

ج) ال ٌمسه اال طاهرا

د) االتعاُّ بمصصه وامثاله

الجواب(ج)

7770" )2دش"الحكم الشرعً لتعٌُّم المسُم لُمرآن الكرٌم والتؤدب معه هو
الجواب(د)
د) واجب
ج) مستحب
ب) مندوب
أ) مباح
======================================================================
7703" )07دص" ما داللة لوله تعالى (فَ ْ
س َر ِم ْنهُ)؟
ال َرإُوا َما تٌََ َّ
لراءته وتعلم أحكام التجوٌد
 )00كٌؾ نمرأ المرآن الكرٌم؟
نمرأه مجودا ومرتبل بحسب أحكام التجوٌد
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سفرة الكرام البررة "....؟
 )07ما داللة لوله ملسو هيلع هللا ىلص " مثل الذي ٌمرأ المرآن وهو حافُّ له مع ال ّ
أ) لراءته وتعلم أحكام التجوٌد
ب) أن من ٌمرأ المرآن وهو علٌه شاق فً لراءته وتعلم تبلوته فله أجران ،أجر المراءة وأجر المشمة
ج) الماهر فً لراءته مع المبلبكة الكرام
 )05ما هو أجر من رتل المرآن مجودا؟
أ) له حسنة والحسنة بعشر أمثالها

ب) الماهر بالمراءة ٌكون مع المبلبكة الكرام

 )04ما هو أجر من لرأ المرآن وهو عٌُه شاق أو صعوبة بالمراءة؟
له أجران  ،أجر المراءة وأجر المشمة
 )03حدد وسٌُة تعٌن عُى لراءة المرآن الكرٌم؟
أ) ٌتعلم أحكام التجوٌد

ب) ٌتلمى المراءة مشافهة عن متمن له

 )00ما الذي ٌشترط فً فٌمن ٌرٌد لراءة المرآن مجودا ؟
ٌتلمى المراءة مشافهة عن متمن له
======================================================================
نصتُواْ لَعََُّ ُك ْم ت ُ ْر َح ُم َ
ون) ؟
ئ ا ْلمُ ْرآنُ فَا ْ
 )02ما داللة لوله تعالى ( َوإِ َذا لُ ِر َ
ست َ ِمعُواْ لَهُ َوأ َ ِ
اإلستماع لتبلوته واإلنصات له
 )02حدد الممصود بالسماع واإلنصا ِ فً اآلٌة؟
بتدبر وخشوع
 )02لم عُى المسُم أن ٌنص ِ وٌستمع لتبلوة المرآن الكرٌم؟
لٌنال رحمة هللا تعالى
7702")77دص" اذكر أدبٌن من آداب اإلستماع واإلنصا ِ لتبلوة المرآن الكرٌم؟
ب) عدم اإلشتؽال بما ٌلهً عن اإلستماع للمرءان
أ) حضور الملب
 )70ما داللة حدٌث عبدهللا بن مسعود عن النبً ملسو هيلع هللا ىلص " :إنً أحب أن أسمعه من ؼٌري"؟
اإلستماع لتبلوته واإلنصات له
7702")77دش" ما واجب المسُم إذا لرئ المرآن أمامه؟
اإلستماع لتبلوته واإلنصات له
======================================================================
اب أ َ َ
ب )؟
 )75ما داللة لوله تعالى ( ِكت َ ٌ
ارنٌ ِّل ٌَ َّد َّب ُروا آ ٌَا ِت ِه َو ِل ٌَتَذَك ََّر أ ُ ْولُوا األ ْل َبا ِ
نز ْلنَا ُه ِإلَ ٌْنَ ُم َب َ
تدبر آٌات هللا والعمل به
 7702" )74دش" أمر هللا تعالى بتدبر المرآن الكرٌم ،وضح كٌؾ ٌكون ذلن؟
ب) اإلتعاظ بما فٌها من لصص وأمثال
أ) التفكر باآلٌات ومراد هللا منها
 7702" )73دش"ما الواجب من واجبا ِ األمة نحو المرآن الكرٌم ٌدل عٌُه فهم معانً المرآن عند لراءته؟
تدبر آٌاته والعمل به
 )70اشرح وسٌُة تعٌن عُى تدبر آٌا ِ المرآن الكرٌم؟
ب) تكرار تبلوة المرآن
أ) التؤنً عند لراءة المرآن

ج) الرجوع لكتب التفسٌر والمتخصصٌن لفهم آٌاته وأحكامه

"7777دص" من الوسائل التً تعٌن عُى تدبر اٌا ِ المرآن الكرٌم:
ج) التؤنً فً لراءته
أ) تعٌُّمه والتؤدب معه ب) المحافُّة عٌُه من التُؾ

د) تعُم أحكام التجوٌد

الجواب(ج)
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 )72ما داللة الحدٌث :أن النبً ملسو هيلع هللا ىلص كان ٌمرأ المرآن مترسبل وإذا مر بآٌة سبّح ....؟
تدبر آٌات هللا والعمل به
 )72ما واجب المسُم إذا تدبر المرأن الكرٌم؟
علٌه العمل بؤحكامه ولٌمه وتوجٌهاته فً شتى مجاالت الحٌاة
 )72ما أثر تدبر المرآن الكرٌم والعمل بتطبٌك أحكامه عُى األمة؟
ستعٌش برخاء وسعادة
داي فبل ٌَ ِض لل وال ٌشمَى)؟
")57دص "7770واجب المسُم نحو المرآن الكرٌم الذي ٌدل عٌُه لوله تعالى (فَ َم ِن ات َّ َب َع ُه َ
ب) حفُّه وتعٌُمه لُناس
أ) العمل بما جاء فٌه من احكام وتوجٌها ِ
الجواب(أ)
د) تعٌُّمه والتادب معه
ج) االستماع لتبلوته واالنصا ِ له بخشوع
 )50عُل  :كان الصحابة رضوان هللا عٌُهم إذا حفُّوا عشر آٌا ِ لم ٌتجاوزوها إلى ؼٌرها؟
حتى ٌتعلموا ما فٌها من علم وعمل
=====================================================================
 )57ما داللة لول عائشة رضً هللا عنها فً وصؾ خُمه ملسو هيلع هللا ىلص " كان خُمه المرآن"؟
التحلً بما جاء فً المرآن من أخبلق وآداب
 )55عُل :دعوة المرآن الكرٌم لُمسُم إلى األخبلق واآلداب الرفٌعة؟
ألنه من شؤنها أن تجعله مثبل لؽٌره فً الخلك واألدب
====================================================================
 )54عُل  :وجوب حفُّ شًء من المرآن عُى المسُم؟
ب) اذا حفظ المرآن كامبل فانه ٌنال بها منزلة رفٌعة فً الجنة
أ) لتموم به الصبلة
 )53ما جزاء من ٌحفُّ المرآن كامبل؟
اذا حفظ المرآن كامبل فانه ٌنال بها منزلة رفٌعة فً الجنة
 )50ما داللة لوله ملسو هيلع هللا ىلص ٌ ":مال لصاحب المرآن إذا دخل الجنة ،الرأ واصعد "...؟
ٌنال بحفظ المرآن منزلة رفٌعة فً الجنة
 7702" )52دص" ٌدل لوله ملسو هيلع هللا ىلص ٌ ":مال لصاحب المرآن إذا دخل الجنة ،الرأ واصعد  "...عُى واجب من واجبا ِ المسُم تجاه
المرآن الكرٌم  ،هو:
الجواب(أ)
د) اإلستماع لتبلوته
ب) تعٌُّمه والتؤدب معه ج) تدبر آٌاته والعمل به
أ) حفُّه
 )52ماذا ٌجب عُى المسُم إذا حفُّ المرآن الكرٌم؟
ب) ٌداوم على مراجعته كً ال ٌنساه
أ) ٌتعاهده
 )52لم عُى المسُم إذا حفُّ المرآن أن ٌداوم عُى مراجعته؟
ٌداوم على مراجعته كً ال ٌنساه
 7700" )47دش" ما داللة لوله ملسو هيلع هللا ىلص " خٌركم من تعُم المرآن وعُمه"؟
حفظه وتعلٌمه
)"7777دش" واجب المسُم الذي ٌدل عٌُه لوله ملسو هيلع هللا ىلص " خٌركم من تعُم المرآن وعُمه" هو:
د) االستماع واالنصا ِ
ج) حفُّه وتعاهده
ب) لراءته مرتبل
أ) تعٌُّمه والتؤدب معه
 )40المسُم ٌحرص عُى فعل الخٌر ونمل أثره لُؽٌر ،اربط الممولة بالحدٌث" خٌركم من تعُم المرآن وعُمه"؟
ج) ثم ٌعلمه لؽٌره
ب) ثم ٌتدبره
أ) ٌتعلم أحكام المرآن الكرٌم
واجب على المسلم أن

الجواب(ج)
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====================================================================
 7702")47دش"ما الواجب من واجبا ِ األمة نحو المرآن الكرٌم ٌدل عٌُه إلامة المسابما ِ وتمدٌم الجوائز التشجٌعٌة؟
نشره بٌن الناس
 7704" )45دش" أذكر عمبل ٌدل عُى لٌام المسُم بواجب نشر المرآن باستخدام التكنولوجٌا؟
أو /عدّد ثبلث صور لنشر المرآن الكرٌم باستخدام تكنولوجٌا اإلتصاال ِ الحدٌثة؟
أو /حدد وسٌُة لنشر المرآن وبٌان مُّاهر إعجازه والدفاع عنه أمام المشككٌن؟
المنوات الفضابٌة( للناطمٌن بالعربٌة وؼٌر العربٌة) /البرامج الحاسوبٌة/الموالع اإللكترونٌة.. /
 7700" )44دش" من واجبا ِ األمة نحو كتاب هللا تعالى نشره بٌن الناس ،أذكر عمٌُن لام ِ به الممُكة األردنٌة الهاشمٌة فً
هذا المجال؟
ب) انشاء مسابمة متعلمة بحفظه وتمدٌم الجوابز له كالمسابمة الهاشمٌة
أ) انشاء دور المرآن الكرٌم فً المساجد
 )43اذكر نبذة عن المسابمة الهاشمٌة؟
أ) تعنً بحفظ المرآن وتمدٌم الجوابز على ذلن
د) ٌستضاؾ لها عشرات الحفاظ من أنحاء العالم العربً واإلسبلمً
ج) برعاٌة ملكٌة
ب) تعمد سنوٌا
////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
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ؼ ِنً ح َِمٌ ٌد{َ }07و ِإ ْذ لَا َل لُ ْم َمانُ ِال ْبنِ ِه َو ُه َو ٌَ ِع ُ
ّللا َ
ُّهُ
َولَمَ ْد آت َ ٌْنَا لُ ْم َم َ
شك ُْر َف ِإ َّن َما ٌَ ْ
لِل َو َمن ٌَ ْ
ان ا ْل ِح ْك َمةَ أَ ِن ا ْ
شك ُْر ِ َّ ِ
شك ُُر ِل َن ْف ِ
س ِه َو َمن َك َف َر فَ ِإنَّ َّ َ
َ
ُ
ش ْرنَ لَ ُ
س َ
عَُى َو ْه ٍن َو ِفصَالُهُ فًِ عَا َمٌ ِْن أ ِن ا ْ
شك ُْر
ان ِب َوا ِل َد ٌْ ِه َح َمَُتْهُ أ لمهُ َو ْهنا َ
الِل إِنَّ ال ِ ّ
ً َال ت ُش ِْر ْن ِب َّ ِ
ُّ ُْ ٌم ع ٌَُِّ ٌم{َ }05و َو َّ
اإلن َ
ص ٌْنَا ْ ِ
ٌَا بُنَ َّ
َ
َ
َاح ْب ُه َما فًِ ال لد ْن ٌَا َم ْع ُروفا َواتَّبِ ْع
ْس َلنَ بِ ِه ِع ُْ ٌم ف َبل ت ُ ِط ْع ُه َما َوص ِ
ٌر{َ }04وإِن جَا َهدَانَ عَُى أن تُش ِْرنَ بًِ َما لٌَ َ
ً ا ْل َم ِص ُ
ِلً َو ِل َوا ِل َد ٌْنَ إِ َل َّ
َ
َ
ْ
ُ
َ
ُ
ً َم ْر ِجعُ ُك ْم فؤنَ ِّبئُكُم بِ َما كُنت ُ ْم ت َ ْع َمُُ َ
ً ِإنَّهَا ِإن ت َنُ ِمثمَا َل َحبَّ ٍة ِّم ْن َخ ْر َد ٍل فتَكُن فًِ ص َْخ َر ٍة أ ْو فًِ
َ
سبٌِ َل َم ْن أ َ َن َ
ون{ٌَ }03ا بُ َن َّ
ً ث َّم إِ َل َّ
اب إِ َل َّ
ْ
ْ
َ
َ
َ
عَُى َما
صبِ ْر َ
وؾ َوا ْنهَ ع َِن ا ْل ُمنك َِر َوا ْ
ض ٌَؤ ِ
اوا ِ
ً ألِ ِم ال َّ
ص َبلةَ َوأ ُم ْر ِبا ْل َم ْع ُر ِ
ال َّ
ّللا لَ ِط ٌ
 ِ أ ْو ِفً ْاأل ْر ِ
س َم َ
 ِ بِهَا َّ
ٌؾ َخبِ ٌ
ٌر{ٌَ }00ا بُنَ َّ
ّللاُ إِنَّ َّ َ
ْ
َ
َ
ُ
َ
ور{َ }02وال ِص ْد
ور{َ }02و َال ت ُ َ
اس َو َال ت َ ْم ِش فًِ ْاأل ْر ِ
ص ِعّ ْر َخدَّنَ ِلُنَّ ِ
ّللا َال ٌُ ِح ل
ب ُك َّل ُم ْختَا ٍل ف ُخ ٍ
أَصَابَنَ ِإنَّ ذ ِلنَ ِم ْن ع َْز ِم ا ْأل ُم ِ
ض َم َرحا ِإنَّ َّ َ
فًِ َم ْ
ٌر{}02
ُض ِمن ص َْو ِتنَ ِإنَّ أَنك ََر ْاألَص َْوا ِ
ش ٌِنَ َوا ْؼض ْ
 ِ لَص َْو ُِ ا ْلح َِم ِ
======================================================================
سانَ ِب َوا ِل َد ٌْ ِه" إلى لوله تعالى " أُنَ ِبّئُكُم ِب َما كُنت ُ ْم تَ ْع َمُُونَ "
 7707" )0دص" أكتب من لوله تعالى " َو َو َّ
ص ٌْ َنا اإلن َ
َ
ور"
" 7772دص" أكتب من لوله تعالى " َو َو َّ
ص ٌْنَا اإلن َ
ّللا ال ٌُ ِح ل
ب ُك َّل ُم ْختَا ٍل ف ُخ ٍ
سانَ بِ َوا ِل َد ٌْ ِه" إلى لوله تعالى " إِنَّ َّ َ
َ
َ
َ
ٌر"
ّللا ل ِط ٌ
ٌؾ خبِ ٌ
" 7700دش" أكتب من لوله تعالى َ ":وإِن جَا َهدَانَ عَُى أن تُش ِْرنَ بًِ" ،إلى لوله تعالى " :إِنَّ َّ َ
ْ
َ
ٌر"
َم
ح
ل
ا
َو
ص
ل
 ِ
ا
ْو
 ُِ
ِ
" 7707دش" أكتب من لوله تعالى َ ":و َال ت ُ َ
ِ
ْ
ص ِ ّع ْر َخدَّنَ ِلُ َّن ِ
اس " ،إلى لوله تعالىِ " :إنَّ أَنك ََر ْاألَص َ
ِ
ٌر"
"7704دص" أكتب من لوله تعالى " َو َو َّ
ص ٌْنَا اإلن َ
ّللا لَ ِط ٌ
ٌؾ َخبِ ٌ
سانَ بِ َوا ِل َد ٌْ ِه" إلى لوله تعالى " :إِنَّ َّ َ
ْ
َ
ْ
َ
َ
ُ
ٌر"
ّللا ل ِط ٌ
ٌؾ خبِ ٌ
"7700دش7702 +دش" أكتب من لوله تعالى " َوإِذ لا َل لم َمانُ ِال ْبنِ ِه " إلى لوله تعالى " :إِنَّ َّ َ
ُ
َ
ونَ
سانَ بِ َوا ِل َد ٌْ ِه" إلى لوله تعالىَ " :فؤُنَبِّئُكُم بِ َما كُنتُ ْم ت ْع َمُ "
"7702دش" أكتب من لوله تعالى " َو َو َّ
ص ٌْنَا اإلن َ
ْ
َ
َّ
َنُ
ٌر"
َم
ح
ل
ا
َو
ص
ل
"
تعالى:
لوله
إلى
"
ت
ن
إ
َا
ه
ن
إ
ً
 ُِ
ِ
ْ
ِ
"7702دش" أكتب من لوله تعالى " ٌَا بُنَ َّ ِ ِ

======================================================================
 )7عُل تسمٌة سورة لممان بهذا االسم؟
الشتمالها على وصاٌا لممان البنه ( وهو عبد من عباد هللا الصالحٌن)
 )5عُى ماذا أكد ِ سورة لممان؟
على فضٌلة الحكمة الموافمة للشرع

 )4بٌ ن ِ سورة لممان كٌفٌة بناء شخصٌة األبناء بتوجٌها ِ متكامُة ،وضح كٌفٌة ذلن؟
د) نصابح نافعة له فً الدنٌا واآلخرة
ج) تحذٌره من الشر
ب) توجٌهه وترؼٌبه بالخٌر
أ) تعلٌمه
 7705" )3دش" س ّمٌ ِ سورة لممان بهذا اإلسم الشتمالها عُى وصاٌا لممان البنه ،ولممان هو:
ب) مُن من مُون بنً إسرائٌل
أ) رسول إلى بنً إسرائٌل
د) عبد من عباد هللا الصالحٌن
ج) نبً لم ٌإمر بتبٌُػ رسالته

الجواب (د)

 )0وضح معانً المفردا ِ التالٌة:
 :ضعفا
وهــــنـــــا
"7772دش7700+دص7707+دص"
 :فطامه عن الرضاعة
وفصــــالـــه
"7772دش7700+دص7707+دص"
ً بالطاعة والتوبة واالستؽفار
إلً
"7772دش7700+دص7705+دص"
 :رجع إل ّ
أنــــــاب ّ
مثمال حبة من خردل :وزن بذرة من بذور الخردل وهً أصؽر من حبة السمسم
" 7707دص"
ال تصعر خدن  :ال تعرض وجهن عن الناس تكبرا
الصد فً مشٌن  :توسط واعتدل فً المشً
" 7704دش"
 :اخفض
اؼضض
======================================================================
 )2ما هً التوجٌها ِ التً تضمنتها اآلٌا ِ؟
د)دعوٌة
ج) اجتماعٌة
ب) أخبللٌة
أ) إٌمانٌه
=====================================================================
 )2ما هً التوجٌها ِ اإلٌمانٌة التً اشتمُتها اآلٌا ِ؟
ب) التحذٌر من الشرن(اٌه )13
أ) وجوب شكر هللا تعالى (اٌه )12
د) مرالبة هللا (اٌه )16
ج) الامة الصبلة(اٌه )17
) "7702دش" أمر لممان ابنه بالامة الصبلة ،والامة الصبلة تعد من التوجٌها ِ:
د) الدعوٌة
ج) اإلجتماعٌة
ب) األخبللٌة
أ) اإلٌمانٌة

الجواب (أ)
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ٌر" نوع
ض ٌَؤ ْ ِ
اوا ِ
ً ِإنَّهَا إِن ت َنُ ِمثْمَا َل َحبَّ ٍة ِّم ْن َخ ْر َد ٍل فَتَكُن ِفً ص َْخ َر ٍة أ َ ْو فًِ ال َّ
ّللا لَ ِط ٌ
 ِ أ َ ْو فًِ ْاأل َ ْر ِ
س َم َ
 ِ بِهَا َّ
ٌؾ َخبِ ٌ
ّللاُ ِإنَّ َّ َ
)" ٌَا بُ َن َّ
التوجٌها ِ التً تضمنتها اآلٌة:
الجواب (أ)
د) الدعوٌة
ج) اإلجتماعٌة
ب) األخبللٌة
أ) اإلٌمانٌة
ّللاُ إِنَّ
ض ٌَؤْ ِ
اوا ِ
ً إِنَّهَا ِإن تَنُ ِمثْمَا َل َحبَّ ٍة ِّم ْن َخ ْر َد ٍل فَتَكُن ِفً ص َْخ َر ٍة أ َ ْو فًِ ال َّ
 ِ أ َ ْو فًِ ْاأل َ ْر ِ
س َم َ
 ِ ِبهَا َّ
)"7770دص" لال تعالى(ٌَا بُنَ َّ
ٌر) التوجٌه الذي تضمنته اآلٌة من التوجٌها ِ التً تموم سُون الفرد وتجعُه حرٌصا عُى طاعة هللا تعالى:
ّللا لَ ِط ٌ
ٌؾ َخ ِب ٌ
َّ َ
الجواب(ج)
د) االعتدال والتوسط
ج) استشعار مرالبة هللا تعالى
ب) ذم التكبر
أ) حسن مخاطبة الناس
======================================================================
7702" )2دص" اذكر اثنٌن من التوجٌها ِ األخبللٌة التً اشتمُتها اآلٌا ِ؟
د) ذم اإلعراض عن الناس ()18
ج) ذم التكبر()18
ب) اإلعتدال والتوسط ()19
أ) الصبر ()17
ور):
)"7770دش" من التوجٌها ِ األخبللٌة التً ٌدل عٌُها لوله تعالى( َو َال ت َ ْم ِش ِفً ْاأل َ ْر ِ
ّللا َال ٌُ ِح ل
ب ُك َّل ُم ْختَا ٍل فَ ُخ ٍ
ض َم َرحا إِنَّ َّ َ
الجواب(ب)
د) حسن مخاطبة الناس
ج) مرالبة هللا تعالى
ب) ذم التكبر
أ) االلتداء بالصالحٌن
ض) من التوجٌها ِ:
)"7777دش" ٌعد التوجٌه الذي تضمنه لوله تعالى ( َو َال تَ ْم ِش فًِ ْاأل َ ْر ِ
د) االٌمانٌة
ج) االجتماعٌة
ب) االخبللٌة
أ) الدعوٌة

الجواب(ب)

)"7777دش" لوله تعالى الذي ورد فٌه توجٌه االعتدال والتوسط هو:
َ
ً
اس
أ) َو َال ت ُ َ
ب) َواتَّبِ ْع َ
سبٌِ َل َم ْن أَنَ َ
ص ِعّ ْر َخدَّنَ ِلُ َّن ِ
اب ِإل َّ
ش ٌِنَ
د) َو ْال ِص ْد ِفً َم ْ
الجواب(د)
وؾ َوا ْنهَ ع َِن ا ْل ُمن َك ِر
ج) َوأْ ُم ْر ِبا ْل َم ْع ُر ِ
======================================================================
 )07ما هً التوجٌها ِ اإلجتماعٌة التً اشتمُتها اآلٌا ِ؟
ج) حسن مخاطبة الناس()19
ب) اإللتداء بالصالحٌن()15
أ) اإلحسان للوالدٌن ()15 – 14
)"7770دش" التوجٌها ِ اإلجتماعٌة التً اشتمُتها سورة لممان اآلٌة:
َ
ّللا َ
َ
أ) َولَمَ ْد آت َ ٌْ َنا لُ ْم َم َ
نَّ
َ
شك ُْر فَ ِإنَّ َما ٌَ ْ
لِل َو َمن ٌَ ْ
ان ا ْل ِح ْك َمةَ أ َ ِن ا ْ
ؼ ِنً ح َِمٌ ٌد
إ
ف
ر
ف
ك
ن
م
شك ُْر ِ َّ ِ
شك ُُر ِلنَ ْف ِ
س ِه َو َ
َ ِ َّ َ
ش ْرنَ لَ ُ
ب) َو ِإ ْذ َلا َل لُ ْم َمانُ ِال ْبنِ ِه َو ُه َو ٌَ ِع ُ
ُّ ُْ ٌم ع ٌَُِّ ٌم
الِل ِإنَّ ال ِ ّ
ً َال تُش ِْر ْن ِب َّ ِ
ُّهُ ٌَا بُنَ َّ
ُ
س َ
عَُى َو ْه ٍن َو ِفصَالُهُ ِفً عَا َمٌ ِْن
ان بِ َوا ِل َد ٌْ ِه َح َمَُتْهُ أ لمهُ َو ْهنا َ
ج) َو َو َّ
اإلن َ
ص ٌْنَا ْ ِ
ْ
َ
َ
َ
ْ
ْ
ْ
َ
َ
عُى َما أصَابَنَ
صبِ ْر َ
وؾ َوانهَ ع َِن ال ُمنك َِر َوا ْ
ً ألِ ِم ال َّ
صبلة َوأ ُم ْر ِبال َم ْع ُر ِ
د) ٌَا بُ َن َّ

الجواب(ج)

) "7770دص" من التوجٌها ِ االجتماعٌة فً وصاٌا لممان البنه  :االلتداء بالصالحٌن ،وذلن فً لوله تعالى:
َاح ْب ُه َما فًِ ال لد ْن ٌَا َم ْع ُروفا
اس
أ) َو َال ت ُ َ
ب) َوص ِ
ص ِعّ ْر َخدَّنَ ِلُ َّن ِ
َ
َ
عَُى َما أصَا َبنَ
صبِ ْر َ
ً
د) َوا ْ
ج) َواتَّبِ ْع َ
س ِبٌ َل َم ْن أنَ َ
اب ِإلَ َّ

الجواب(ج)

اب" هً:
) " 7777دص" نوع التوجٌها ِ المتضمنة فً لوله تعالى " َواتَّبِ ْع َ
سبٌِ َل َم ْن أَنَ َ
الجواب(ج)
د) دعوٌه
ج) اجتماعٌة
ب) أخبللٌه
أ) إٌمانٌة
=====================================================================
 )00ما هً التوجٌها ِ الدعوٌة التً اشتمُتها اآلٌا ِ؟
األمر بالمعروؾ والنهً عن المنكر()17
=====================================================================
 7707" )07دش" واحد مما ًٌُ لٌس ِ من وصاٌا لممان البنه:
الجواب(ج)
د) الصبر
ج) إٌتاء الزكاة
ب) إلامة الصبلة
أ) التحذٌر من الشرن
======================================================================
 )05ما الذي تنُّمه التوجٌها ِ اإلٌمانٌة؟
ب) تحمك اإلٌمان فً للبه
ا) عبللة اإلنسان بربه
 )04كٌؾ تُّهر اآلثار اإلٌمانٌة عُى المسُم؟
تظهر آثارها فً ضبط سلون المسلم ولٌمه وأخبلله
====================================================================
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 )03لم خص هللا تعالى نعمة الحكمة بالشكر؟ أو ما الممصود بنعمة الحكمة؟
هً ان تموم على وضع الشًء فً مكانه المناسب
ّللا َ
شك ُْر فَ ِإنَّ َما ٌَ ْ
لِل َو َمن ٌَ ْ
 )00فسر معنى لوله تعالىَ ":أ ِن ا ْ
ؼ ِنً ح َِمٌ ٌد"؟
شك ُْر ِ َّ ِ
شك ُُر ِلنَ ْف ِ
س ِه َو َمن َكفَ َر فَ ِإنَّ َّ َ
أ) العبد ٌشكر ربه
ب) الشكر تعود على العبد بحفظ النعمة والمحافظة علٌها والزٌادة فٌها
د) هللا تعالى الؽنً عن خلمه
ج) من كفر نعمة هلل تعالى فإنما ٌضر نفسه بحرمانه من النعم
 )02ما أثر الشكر عُى العبد؟
ج) والزٌادة فٌها
ب) المحافظة علٌها
تعود على العبد  :أ) إدامة النعمة
 )02ما أثر كفران النعمة عُى العبد؟
ٌضر نفسه بحرمانها من النعٌم
 )02من لم ٌمم بواجب الشكر هلل تعالى فإن هذا ال ٌضر هللا تعالى ،وضح هذه العبارة
ّللا َ
ؼ ِنً ح َِمٌ ٌد" عُل ذلن؟
(أو) عُل ختم ِ اآلٌا ِ بموله تعالى " فَ ِإنَّ َّ َ
ألنه الؽنً عن خلمه وهو الذي ٌنبؽً أن ٌحمد على النعمة فً األحوال كلها
=====================================================================
ش ْرنَ َل ُ
سر
الِل إِنَّ ال ِ ّ
 7700" )77دص" لال تعالى":ال تُش ِْر ْن بِ َّ ِ
ُّ ُْ ٌم ع ٌَُِّ ٌم"  ،جاء التحذٌر من الشرن فً بداٌة وصاٌا لممان البنه ف ّ
سبب ذلن؟
"7702دص" لماذا بدأ لممان توجٌهاته البنه بتحذٌره من الشرن باهلل تعالى؟
ما داللة لوله ملسو هيلع هللا ىلص من حدٌث ابن مسعود  ":أي الذنب أعُّم؟ :لال أن تجعل هلل ندا وهو خُمن"....؟
الشرن باهلل اكبر الذنوب
"7777دص" بدأ لممان وصاٌاه البنه بـ :
ب) توحٌد هللا تعالى
أ) إلامة الصبلة

ج) االحسان إلى الوالدٌن

د) مرالبة هللا تعالى

الجواب(ب)

 )70ما أصل صبلح األعمال ٌوم المٌامة؟
توحٌد هللا
=====================================================================
ٌموم سُون الفرد وٌجعُه حرٌصا عُى طاعة هللا وٌبتعد عن معصٌته؟
 )77ما هو السُون االٌمانً الذي ّ
استشعار مرالبة هللا تعالى فً السر والعلن
تموم سُون الفرد استشعار مرالبة هللا ،وضح ذلن؟
 )75من التوجٌها ِ االٌمانٌة التً ّ
ج) سٌحاسبهم علٌها ٌوم المٌامة
ب) وال تخفى علٌه خافٌة من اعمال العباد
أ) هللا تعالى ٌعلم أدق األمور
====================================================================
 )74كٌؾ تتحمك إلامة الصبلة؟
بؤن ٌإدٌها المسلم فً أولاتها تامة ،بؤركانها ،وشروطها ،وواجباتها ،وسننها ،وآدابها ،وخشوعها
 )73ما منزلة إلامة الصبلة بٌن العبادا ِ؟
ما داللة لوله ملسو هيلع هللا ىلص " الصُوا ِ الخمس والجمعة إلى الجمعة  ...مكفرا ِ ما بٌنهن اذا اجتنب الكبائر؟
ب) سبب لتكفٌر الذنوب
أ) الصبلة هً صلة العبد بربه
 ) 70ما داللة لوله ملسو هيلع هللا ىلص  ":الصُوا ِ الخمس والجمعة إلى الجمعة  ..مكفرا ِ ما بٌنهن إذا اجتنب الكبائر"؟
الصبلة سبب لتكفٌر الذنوب
====================================================================
 )72ما هً فضائل التوجٌها ِ األخبللٌة الواردة فً سورة لممان؟
ب) ترتمً به إلى ما ٌرضً هللا
أ) تزكً نفس اإلنسان
 )72لم أرشد لممان ابنه إلى وجوب الصبر؟
أ) ألنه سٌصاب بؤمراض ومصابب وأذى

ب) مما ٌحتاج معها إلى لوة وإرادة فً تحمله
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 )72أذكر أمرا ٌعٌن المسُم عُى الصبر؟
أ) احتساب األجر المترتب علٌها عند هللا تعالى

ب) استحضار الفرج الذي ٌعمبه

8

ج) التواصً به والحث علٌه

ور"؟
صبِ ْر َ
 )57فسر معنى لوله تعالىَ ":ا ْ
عَُى َما أَصَا َبنَ ِإنَّ ذَ ِلنَ ِم ْن ع َْز ِم ْاأل ُ ُم ِ
ب) مما ٌحتاج معها إلى لوة وإرادة فً تحمله
أ) ألنه سٌصاب بؤمراض ومصابب وأذى
د) استحضار الفرج الذي ٌعمبه
ج) احتساب األجر المترتب علٌها عند هللا تعالى
و) التواصً به والحث علٌه
=====================================================================
َٰ
اس َوٌَك َ
ع َُ ٌْ ُك ْم ش َِهٌدا"؟
سو ُل َ
ش َه َدا َء َ
سطا ِّلتَكُونُوا ُ
 )50ما داللة لوله تعالى َ ":و َكذَ ِلنَ َجعَ ُْنَا ُك ْم أ ُ َّمة َو َ
الر ُ
عَُى النَّ ِ
ُون َّ
دعا المرآن الكرٌم إلى الوسطٌة واإلعتدال فً كل شًء
 )57وضح كٌؾ تكون مشٌة اإلنسان اعتداال؟
أن ٌمشً معتدال  ،فبل ٌستعجل فٌخل بولاره ،وال بطٌبا متثالبل
=====================================================================
 )55ما أثر الكبر عُى الناس؟
ب) ٌصرفهم عن الحك
أ) ٌولد بٌنهم العداوة والبؽضاء
 )54نهى اإلسبلم التكبر واإلختٌال فً المشً ،عُل ذلن؟
ألن المتكبر ٌرى نفسه أعظم من الناس واكبر منهم
======================================================================
اس)؟
 )53ما الممصود بموله تعالى ( َوال ت ُ َ
ص ِعّ ْر َخدَّنَ ِلُنَّ ِ
اإلعراض عن الناس  ،بإمالة الوجه عنهم فً أثناء المخاطبة
 )50حرم هللا تعالى اإلعراض عن الناس؟ عُل ذلن؟
ألنها صورة من صور الكبر
 )52ما واجب المسُم إذا تخاطب مع الناس؟
ب) ال ٌماطعه
أ) ٌصؽً لمن ٌكلمه

ج)ال ٌشتؽل عنه بشًء آخر كالهاتؾ ونحوه

7703" )52دص 7702 +دص" أكتب آٌة تدل عُى تحرٌم التكبر؟
ور
اس َو َال ت َْم ِش فًِ ْاأل َ ْر ِ
ص ِعّ ْر َخ َّدنَ ِللنَّ ِ
َّللا َال ٌ ُِحبُّ ُك َّل ُم ْخت َا ٍل فَ ُخ ٍ
َوال ت ُ َ
ض َم َرحا ً ِإ َّن َّ َ
======================================================================
 )52ما أثر الكبر عُى الفرد والمجتمع؟
ب) ٌصرفهم عن الحك
أ) ٌولد العداوة والبؽضاء بٌن الناس
 )47لماذ نه ِ اآلٌا ِ عن التكبر والمفاخرة والخٌبلء فً المشً؟
ألن المتكبر ٌرى نفسه أعظم من الناس وأكبر
======================================================================
 )40ما الذي تنُّمه التوجٌها ِ اإلجتماعٌة؟
عبللة المسلم بؽٌره من الناس وتوثمها
 )47ما هو األثر المباشر عُى المسُم والمجتمع إذا تحمم ِ فٌه التوجٌها ِ اإلجتماعٌة؟ أو ما الذي ٌعززه التوجٌه اإلجتماعً؟
ٌعزز روابط األلفة والمحبة بٌن الناس
=====================================================================
 )45بم لرن هللا تعالى عبادته؟ أو ما داللة لوله تعالىَ ":ولَ َ
سانا"؟
ض َٰى َر لبنَ أ َ َّال ت َ ْعبُدُوا إِ َّال ِإٌَّاهُ َو ِبا ْل َوا ِل َدٌ ِْن إِحْ َ
لرن هللا عبادته بطاعة الوالدٌن
 7772" )44دش7700+دص7702+دش" حث ِ اآلٌا ِ عُى اإلحسان إلى الوالدٌن ،فُماذا خص هللا األم بالذكر؟
خص هللا تعالى األم لما تعانٌه من الحمل وما ٌتبعه من والدة وحضانة ورضاع ورعاٌة وتربٌة
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 )43حث ِ اآلٌا ِ الكرٌمة عُى اإلحسان إلى الوالدٌن عُل ذلن؟
ب) وما تحمبله من عناء ومشمة وإنفاق فً طفولته إلى أن أصبح كبٌرا
أ) تمدٌرا لجهودهما على التربٌة والرعاٌة
 )40لال تعالى ":أ َ ِن ا ْ
ٌر" لماذا لدم هللا نفسه بالشكر عُى الوالدٌن؟
ً ا ْل َم ِص ُ
شك ُْر ِلً َو ِل َوا ِل َد ٌْنَ إِ َل َّ
اشعارا بؤن حك هللا أعظم من حك الوالدٌن
 )42ما د ور اإلبن المسُم إن صدر عن أباه أو أمه تصرؾ ٌخالؾ الشرع؟
على اإلبن أن أ) ٌبٌن لهم سبل الهداٌة وطرٌك الحك بؤدب واحترام
ب) أن ٌصاحبهما بالمعروؾ فً كل األحوال
 )42ما حال اإلبن مع والده المشرن؟
ٌحسن إلٌه وٌصاحبه بالمعروؾ
 )42ما حال اإلبن إن دعاه أحد والدٌه أو كبلهما إلى الشرن أو معصٌة هللا تعالى؟
ال ٌطعهما ،ألنه ال طاعة لمخلوق فً معصٌة الخالك
 )37ما حكم من هجر والدٌه أو عمهما؟
حرام
س َ
عَُى َو ْه ٍن َو ِفصَالُهُ ِفً عَا َمٌ ِْن أَ ِن ا ْ
ٌر{}
ان ِب َوا ِل َد ٌْ ِه َح َمَُتْهُ أ ُ لمهُ َو ْهنا َ
 7772" )30دش" َو َو َّ
اإلن َ
ً ا ْل َم ِص ُ
ص ٌْ َنا ِ
شك ُْر ِلً َو ِل َوا ِل َد ٌْنَ ِإلَ َّ
ً
ْس لَنَ ِب ِه ِع ُْ ٌم فبل ت ُ ِط ْع ُه َما َوص ِ
َاح ْب ُه َما ِفً ال لد ْن ٌَا َم ْع ُروفا َواتَّ ِب ْع َ
س ِبٌ َل َم ْن أَنَ َ
َو ِإن جَا َهدَانَ عَُى أَن تُش ِْرنَ ِبً َما َلٌ َ
ً ث ُ َّم ِإ َل َّ
اب ِإلَ َّ
َم ْر ِجعُ ُك ْم فَؤُنَ ِبّئُكُم ِب َما كُنت ُ ْم ت َ ْع َمُُ َ
ون" حدد سبب نزول اآلٌا ِ الكرٌمة؟
أ) نزلت اآلٌات فً سعد بن أبً ولاص رضً هللا عنه
ب) حٌن حلفت أمه أن ال تكلمه حتى ٌكفر بدٌنه وال تؤكل وال تشرب ولالت زعمت أن هللا تعالى وصان بوالدٌن وأنا أمن وأنا آمرن
بهذا ،فمكثت ثبلثا حتى ؼشً علٌها من الجهد
ج) فمام ابن لها ٌمال له عمارة فسماها  ،فجعلت تدعو على سعد فؤنزل هللا تعالى فً المرآن هذه اآلٌات
 7707" )37دص" نزل ِ اآلٌا ِ بشؤن صحابً أمرته أمه بالكفر فُم ٌطعها من هو الصحابً؟
" 7705دص" الصحابً الجٌُل الذي نزل ِ فٌه لوله تعالى " َو ِإن جَا َهدَانَ عَُى أَن تُش ِْرنَ ِبً  "...هو:
نزلت اآلٌات فً سعد بن أبً ولاص رضً هللا عنه
)" 7777دش" الصحابً الجٌُل الذي نزل ِ فٌه لوله تعالى " َو ِإن جَا َهدَانَ عَُى أَن تُش ِْرنَ ِبً  "...هو  ....رضً هللا عنه:
الجواب(ج)
د) عبدهللا بن الزبٌر
ج) سعدٌن ابً ولاص
ب) سعد بن معاذ
أ) مصعب بن عمٌر
اب
ْس َلنَ ِب ِه ِع ُْ ٌم فبل ت ُ ِط ْع ُه َما َوص ِ
َاح ْب ُه َما ِفً ال لد ْن ٌَا َم ْع ُروفا َواتَّ ِب ْع َ
س ِبٌ َل َم ْن أ َ َن َ
 )35لال تعالىَ ":و ِإن جَا َهدَانَ عَُى أَن تُش ِْرنَ ِبً َما َلٌ َ
ً َم ْر ِجعُ ُك ْم فَؤ ُ َن ِّبئُكُم ِب َما ُكنت ُ ْم ت َ ْع َمُُ َ
ما عنوان اآلٌة الكرٌمة؟
ون"
ً ث ُ َّم ِإلَ َّ
ِإلَ َّ
ال طاعة لمخلوق فً معصٌة الخالك.
=====================================================================
ً" وهم اتباع سبٌل التائبٌن المستمٌمٌن عُى هدٌه؟
"واتَّبِ ْع َ
سبٌِ َل َم ْن أَنَ َ
 )34ما هً اإلشارة الدالة فً لوله تعالى َ
اب ِإلَ َّ
أهمٌة الصحبة الصالحة
 )33ما هً دالال ِ اإلشارة الدالة عُى ضرورة اإللتداء بالصالحٌن؟
أو ما داللة لوله ملسو هيلع هللا ىلص " :مثل الجٌُس الصالح والجٌُس السوء "....؟
ب) وأنها من األسباب التً تعٌن المسلم على طاعة ربه واإلبتعاد عن المعاصً
ا) أهمٌة الصحبة الصالحة
 )30ما األثر المترتب عُى الصحبة الصالحة عُى الفرد؟
ب) واإلبتعاد عن المعاصً
أ) تعٌنه على طاعة ربه
 )32ما هً اآلٌة الدالة عُى ضرورة االلتداء بالصالحٌن؟
ً"
س ِبٌ َل َم ْن أَن َ
" َواتَّبِ ْع َ
َاب ِإلَ َّ
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====================================================================
 )32لم أكد اإلسبلم عُى أهمٌة الحوار؟
أ) لرر اإلسبلم اإلختبلؾ بوصفه حمٌمة إنسانٌة طبٌعٌة
ب) لذا ع ّد اإلسبلم الحوار ركٌزة من ركابز التعاٌش بٌن الناس
ج) حرص اإلسبلم على إلرار مبادئ الحوار
 )32كٌؾ تعامل اإلسبلم مع اإلختبلؾ؟
لرر اإلسبلم اإلختبلؾ بوصفه حمٌمة إنسانٌة طبٌعٌة وتعامل معها على هذا األساس
 )07ما هو المنطُك الذي انطُك منه اإلسبلم فً حل الخبلؾ؟
أكد اإلسبلم أهمٌة الحوار باعتباره ركٌزة من ركابز التعاٌش بٌن الناس
 )00عدد مبادئ الحوار فً اإلسبلم؟
ب) الكبلم بصوت هادئ
ا) المحافظة على الهدوء

ج) البعد عن العصبٌة

ٌر "؟
ُض ِمن ص َْو ِتنَ ِإنَّ أَنك ََر ْاألَص َْوا ِ
 )07فسر معنى لوله تعالىَ ":وا ْؼض ْ
 ِ َلص َْو ُِ ا ْلح َِم ِ
أو  /عُل :شبّه هللا تعالى رفع الصو ِ من ؼٌر حاجة بنهٌك الحمٌر؟
للداللة على البشاعة والمبح
=====================================================================
 ) 05ما الذي ٌحدث لُمسُم إن التزم بالتوجٌها ِ اإلٌمانٌة والتعبدٌة واألخبللٌة؟ أو ما ناتج هذا االلتزام؟
ب) فٌبادر إلى تمدٌم النصح لآلخرٌن
أ) سٌنعكس اٌجابا على سلوكه وعمله
د) ذلن سٌكون باألمر بالمعروؾ والنهً عن المنكر
ج) سٌتعاهد من ٌتوالهم بالتوجٌه واإلرشاد
 )04اضرب مثاال عُى التوجٌه واإلرشاد ( أو األمر بالمعروؾ والنهً عن المنكر)؟
ج) المسإول لمن هم تحت مسإولٌته
ب) تعاهد المعلم لطبلبه
أ) تعهد لممان البنه
 )03ما الممصود باألمر بالمعروؾ والنهً عن المنكر؟
ب) ونهٌهم عن كل شر ورذٌلة
أ) دعوة الناس إلى الخٌر

ج) بالحكمة واللٌن

 )00كٌؾ ٌكون األمر بالمعروؾ والنهً عن المنكر؟
بالحكمة واللٌن
 )02ما هً الماعدة التً تدل عُى صبلح المجتمع /أو  /ما هو ثمرة اإلٌمان؟
األمر بالمعروؾ والنهً عن المنكر
"7777دص" أشار ِ االٌا ِ فً سورة لممان إلى لاعدة مهمة من لواعد االصبلح فً المجتمع وهً:
ج) ذم التكبر على الناس د) االمر بالمعروؾ والنهً عن المنكر
ب) الصبر
أ) االلتداء بالصالحٌن

الجواب(د)

 )02عُل :ذكر الصبر بعد األمر بالمعروؾ والنهً عن المنكر؟
أ) إشارة إلى أن الناس لد ٌصدّون من ٌؤمرهم بالمعروؾ وٌنهاهم عن المنكر
ب) فمد ٌعرضون وال ٌمبلون بنصحهه
ج) فعلٌه الصبر والحرص على هداٌتهم وال ٌٌؤس
////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
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 )0عرؾ الممصود بتنٌُّم األولوٌا ِ؟
هو ترتٌب البدء بتنفٌذ الحموق والواجبات والمهام وفك اعتبارات تتعلك باألهمٌة والنتٌجة والمدرة والحاجة والولت
)"7777دش" المفهوم الذي ٌعنً :ترتٌب البدء بتنفٌذ الحموق والواجبا ِ والمهام وفك اعتبارا ِ تتعُك باألهمٌة والنتٌجة والمدرة
والحاجة والول ِ هو:
الجواب(د)
د) تنٌُّم االولوٌا ِ
ج) إدارة الذا ِ
ب) التخطٌط
أ) الضرورا ِ
 )7حدد األولوٌا ِ التً ٌنبؽً فعُها مما ال ٌنبؽً فعُها؟
أ) األعمال المشروعة ٌنبؽً المٌام بها فهً من األولوٌات

ب) المحرمات فبل تمع ضمن األولوٌات

 )5المحرما ِ ال تمع من األولوٌا ِ ،عُل ذلن؟
ألنه فعل ؼٌر صحٌح وجب اإلبتعاد عنه واجتنابه
 )4ما داللة لوله ملسو هيلع هللا ىلص ":فإذا نهٌتكم عن شًء فاجتنبوه وإذا أمرتكم بؤمر فؤتوا منه ما استطعتم"؟
ب) المحرمات فبل تمع ضمن األولوٌات
أ) األعمال المشروعة ٌنبؽً المٌام بها فهً من األولوٌات
)"7770دش" واحد مما ٌؤتً ٌمع ضمن تنٌُّم األولوٌا ِ:
ب) عموق الوالدٌن
أ) لذؾ المحصنا ِ من النساء

ج) االعمال المشروعة

د) شرب الخمر

الجواب(ج)

)"7777دص" االعمال اآلتٌة تمع ضمن تنٌُّم األولوٌا ِ ما عدا:
الجواب(ج)
ج) االبتعاد عن المحرما ِ د) االعمال النافُة
ب) الجهاد فً سبٌل هللا
أ) أداء العبادا ِ
====================================================================
 )3أذكر نموذجا فً اإلسبلم ٌدل عُى تنٌُّم األولوٌا ِ؟
أ) توجٌه المرآن المسلمٌن إلى ترتٌب أعمالهم وفك أهمٌتها ونتابجها على الفرد والمجتمع.
مثالها :تفاخر مشركً مكة بسماٌة الحجاج وعمارة المسجد حرام  ،بٌّن هللا لهم فضل اإلٌمان والتوحٌد والجهاد على سماٌة الحجاج
س ِبٌ ِل َّ ِ
ارة َ ْال َمس ِْج ِد ْال َح َر ِام َك َم ْن آ َمنَ ِب َّ ِ
َّللا َال
اّلل َو ْال ٌَ ْو ِم ْاآل ِخ ِر َو َجا َه َد فًِ َ
وعمارة المسجد الحرام لال تعالى  (:أ َ َج َع ْلت ُ ْم ِسمَا ٌَةَ ْال َحا ّجِ َو ِع َم َ
َّللاُ َال ٌَ ْهدِي ْالمَ ْو َم َّ
ٌَ ْست َُوونَ ِع ْن َد َّ ِ
الظا ِل ِمٌنَ )
َّللا َو َّ
ب) كثرة األحادٌث التً ورد فٌها تساإالت أي األعمال أفضل
مثالها ":لوله ملسو هيلع هللا ىلص عندما سبل أي األعمال أفضل لال:إٌمان باهلل ورسوله لٌل ثم ماذا لال الجهاد فً سبٌل هللا ..
 )0لم تكن إجابة النبً ملسو هيلع هللا ىلص فً ترتٌب األولوٌا ِ واحدة بل كثٌرة ،لماذا؟
اإلختبلؾ ٌعود إلى أحوال السابلٌن وظروفهم وما ٌتناسب معهم
أحً والدان لال نعم لال بهما فجاهد"؟
 )2ما داللة لوله ملسو هيلع هللا ىلص عندما استؤذنه رجل بالجهاد لال:
ل
اإلختبلؾ فً األولوٌات ٌعود إلى أحوال السابلٌن وظروفهم وما ٌتناسب معهم
=====================================================================
 )2كٌؾ نحدد األولوٌا ِ؟
"7702دص" ها ِ مثاال واحدا عُى تحدٌد األولوٌا ِ ضمن الضوابط الشرعٌة؟
ٌتم تحدٌد األولوٌات ضمن ضوابط شرعٌة ووفك اعتبارات كثٌرة كاألهمٌة أو الحاجة أو المدرة أو النتٌجة أو الولت
=====================================================================
 )2ما الممصود بترتٌب األعمال وفك األهمٌة؟ مع المثال؟
أن ٌضع كل عمل حسب أهمٌته ،فٌمدم األهم على المهم
مثاله صبلة الفرض  ،أهم من صبلة السنة (األعمال المفروضة أهم من األعمال النافلة)
)7770دص" من صور ترتٌب األعمال وفك األهمٌة لتحدٌد االولوٌا ِ ما ٌاتً:
ب) تمدٌم فهم اركان االٌمان عُى سائر االعمال
أ) تمدٌم الطعام عُى الصبلة اذا حضر ول ِ الصبلة
د) تمدٌم الصبلة لبل خروج ولتها عُى زٌارة المرٌض الجواب(ب)
ج) تمدٌم العمل الدائم المستمر عُى العمل المنمطع
 )07فً الترتٌب وفك األهمٌة لدم ِ التوحٌد وفهم أركان اإلٌمان عُى سائر المعارؾ والعُوم واألعمال ،لماذا؟
ألن التوحٌد وفهم أركان اإلٌمان هو األساس  ،ولهذا اهتم النبً ملسو هيلع هللا ىلص فً مكة بنشر التوحٌد لبل العبادات

المعلم جهاد العقرباوي

7220537770

12

====================================================================
 )00ما الممصود بترتٌب األعمال وفك الحاجة؟ مع المثال؟
هً تمدٌم الحاجة الملحة التً تإثر على ؼٌرها
مثاله  :إذا حضر الطعام وألام الصبلة  ...فالطعام أولى
 )07فً ترتٌب األعمال بحسب الحاجة لدم الطعام أو الحمام عُى الصبلة .لماذا؟
أ) ألنه سٌنشؽل للبه بالطعام أو الحمام عن الصبلة
ب) هذا لٌس من شؤنه التساهل بالصبلة بل هو تعظٌم لها
ج) ألنن ستإدٌها بخشوع وحضور الملب.
=====================================================================
 )05ما الممصود بترتٌب األعمال وفك المدرة؟
هو تمدٌم العمل الداب م الذي ٌستطٌع المسلم اإلستمرار فٌه وإن كان للٌبل على العمل المنمطع
 )04ما فائدة المداومة عُى عادة بسٌطة ٌومٌا؟
سٌفاجؤ بعد مدة أنه لم ٌحمك هدفه وحسب بل تجاوزه باشواط
 )03اضرب مثاال عُى ترتٌب األعمال وفك المدرة؟
لراءة جزء من المرآن بتدبر وخشوع أولى من لراءة خمسة أجزاء دون تدبر أو خشوع
 )00لراءة جزء من المرآن بتدبر وخشوع أولى من لراءة خمسة أجزاء دون تدبر أو خشوع ،عُل ذلن؟
ألن مدار اإلختبار واإلبتبلء على نوعٌة العمل ال على الكمٌة
7777")02دص 7777 +دش" ٌدل لوله ملسو هيلع هللا ىلص عٌُكم من العمل ما تطٌمون فوهللا ال ٌمل هللا حتى تمُوا "..عُى ترتٌب األعمال وفك:
الجواب(ج)
د) الحاجة
ج) المدرة
ب) النتٌجة
أ) األهمٌة
الجواب(د)
د) المدرة
ج) الحاجة
ب) االهمٌة
أ) النتٌجة
سنُ عَمبل)؟
 )02ما داللة لوله تعالى (الذِي َخَُكَ المو َِ َوالحٌاةَ ِلٌَ ْبُُ َو ُك ْم أَح َ
مدار اإلختبار واإلبتبلء على نوعٌة العمل ال على الكمٌة
 )02عُى ماذا ٌمع مدار االبتبلء واالختبار ؟
على نوعٌة العمل
=====================================================================
 )77ما الممصود بترتٌب األعمال وفك النتٌجة؟
تمدٌم العمل الذي ٌحمك المصالح العامة على العمل الذي ٌحمك مصلحة شخصٌة وال ٌتعدى نفعه اآلخرٌن ،فعلى لدر نفع العمل
لآلخرٌن ٌكون فضله وأجره عند هللا تعالى
 )70ما الممٌاس الذي ٌموم عٌُه ترتٌب األعمال وفك النتٌجة؟
على لدر نفع العمل لآلخرٌن ٌكون فضله وأجره عند هللا تعالى
 )77اضرب مثاال عُى ترتٌب األعمال وفك النتٌجة؟
العلم أعلى رتبة من النوافل من العبادات  ،ألن نفعه ٌعم وٌستفٌد منه اآلخرون
)"7777دص" ٌعد العُم أعُى رتبة من نوافل العبادا ِ ،وذلن ترنٌب االعمال وفك:
د) االهمٌة
ج) المدرة
ب) الحاجة
أ) النتٌجة

الجواب(أ)

 )75العُم أعُى رتبة من النوافل من العبادا ِ  ،عُل؟
ألن نفعه ٌعم وٌستفٌد منه اآلخرون
 )74ما داللة لوله ملسو هيلع هللا ىلص":فضل العالم عُى العابد كفضًُ عُى أدناكم"و "إذا ما ِ اإلنسان انمطع عمُه إال من ثبلث  ..عُم ٌنتفع به ؟
ترتٌب األعمال وفك النتٌجة ومثاله العلم ممارنة بالنوافل من العبادات

المعلم جهاد العقرباوي

7220537770

13

=====================================================================
7702" )73دص" تنُّم األو لوٌا ِ بناءا عُى اعتبارا ِ كثٌرة منها ترتٌب األعمال وفك الول ِ؟ وضح ذلن؟
أ) وهو أن ٌمدم المسلم العمل المهم المستعجل على ؼٌره من األعمال
ب) كؤداء صبلة الظهر لبل خروج ولتها أولى من زٌارة المرٌض التً تعد مهمة ولكن ؼٌر مستعجلة ،ألن ولتها متسع وٌمكن أن تتم
فً أي ولت
 )70ما الممصود بترتٌب األعمال وفك الول ِ؟
وهو أن ٌمدم المسلم العمل المهم المستعجل على ؼٌره من األعمال
7702" )72دص" اذكر أمرا ٌدل عُى ترتٌب األعمال وفك الول ِ؟
أداء صبلة الظهر لبل خروج ولتها أولى من زٌارة المرٌض التً تعد مهمة ولكن ؼٌر مستعجلة ،ألن ولتها متسع وٌمكن أن تتم فً
أي ولت
 )72أداء صبلة الُّهر لبل خروج ولتها أولى من زٌارة المرٌض التً تعد مهمة ،عُل؟
ألن ولت زٌارة المرٌض متسع وٌمكن أن تتم فً أي ولت
 )72ما داللة لوله ملسو هيلع هللا ىلص "  ...احرص عُى ما ٌنفعن"؟
ترتٌب األعمال وفك الولت
=====================================================================
7702" )57دش 7702 +دص"عدد بعضا من المهارا ِ البلزمة لتنٌُّم األولوٌا ِ؟
أ) إدارة الذات ومعرفة المدرات واإلمكانات الخاصة
ب) فهم طبٌعة األعمال والمهام المطلوبة وتصنٌفها وفك اإلعتبارات السابمة
ج) التخطٌط المستمر فً تنظٌم أولوٌات األعمال والمهام
صٌرةٌ)؟
سانُ عُى َنف ِ
7770" )50دص" المهارة البلزمة لتنٌُّم االولوٌا ِ فً لوله تعالى (ب ِل اإلن َ
س ِه بَ َ
ب) تحدٌد األهداؾ والؽاٌا ِ من تُن األعمال
أ) إدارة الذا ِ ومعرفة المدرا ِ واإلمكانا ِ الخاصة
د) تصنٌؾ االعمال وفك اعتبارا ِ خاصة
ج) فهم طبٌعة االعمال

الجواب(أ)

 ) 57ما داللة لوله ملسو هيلع هللا ىلص ٌ ":د المعطً العٌُا وابدأ بمن تعول أمن وأبان وأختن وأخان ثم أدنان أدنان"؟
فهم طبٌعة األعمال والمهام المطلوبة وتصنٌفها وفك اإلعتبارات السابمة
ٌم) إلى مهارة من
س ِوًٌّا عُى ِصراطٍ ُم ْ
جه ِه أ ْهدَى أ َّمن ٌَ ْم ِ
شً َ
ستَم ٍ
7770" )55دش" ٌشٌر لوله تعالى  (:أفَ َم ْن ٌَ ْمشً ُم ِك ًّبا عُى َو ِ
المهارا ِ البلزمة لتنٌُّم األولوٌا ِ وهً"
الجواب(د)
د) التخطٌط المستمر
ج) معرفة المدرا ِ الخاصة
ب) فهم طبٌعة االعمال
أ) ادارة الذا ِ
 )54وضح كٌؾ ٌكون التخطٌط المستمر فً تنٌُّم أولوٌا ِ األعمال والمهام؟
تحدٌد األهداؾ والؽاٌات من تلن األعمال والمهام
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المدرة

تمدٌم العمل الدام الذي
تمدٌم الحاجة الملحة
ٌستطٌع المسلم
التً تإثر على
اإلستمرار فٌه وإن كان
ؼٌرها
للٌبل على العمل
المنمطع

إذا حضر الطعام
وألام الصبلة ...
فالطعام أولى

لراءة جزء من المرآن
بتدبر وخشوع أولى من
لراءة خمسة أجزاء
دون تدبر أو خشوع

النتٌجة

الول ِ

تمدٌم العمل الذي ٌحمك
المصالح العامة على العمل
وهو أن ٌمدم المسلم
الذي ٌحمك مصلحة
العمل المهم المستعجل
شخصٌة وال ٌتعدى نفعه
على ؼٌره من األعمال
اآلخرٌن ،فعلى لدر نفع
العمل لآلخرٌن ٌكون
فضله وأجره عند هللا تعالى
أداء صبلة الظهر لبل
خروج ولتها أولى من
العلم أعلى رتبة من النوافل زٌارة المرٌض التً
تعد مهمة ولكن ؼٌر
من العبادات
مستعجلة

تعٌُل المثال

أ) ألنه سٌنشؽل للبه
بالطعام أو الحمام
عن الصبلة
ألن التوحٌد وفهم
ب) هذا لٌس من
أركان اإلٌمان هو
ألن مدار اإلختبار
ألن ولتها متسع وٌمكن
ألن نفعه ٌعم وٌستفٌد منه
األساس  ،ولهذا اهتم شؤنه التساهل
واإلبتبلء على نوعٌة
أن تتم فً أي ولت
اآلخرون
بالصبلة بل هو
النبً صلى هللا علٌه
العمل ال على الكمٌة
تعظٌم لها
وسلم فً مكة بنشر
التوحٌد لبل العبادات ج) ألنن ستإدٌها
بخشوع وحضور
الملب
////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
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الدرس الرابع 15:السنة النبوٌة ومكانتها

 )0تحتل السنة النبوٌة مكانة عٌُّمة فً التشرٌع اإلسبلمً .وضح ذلن؟
ً ٌُوحَى)
ك َ
نط ُ
ما داللة لوله تعالى ( َو َما ٌَ ِ
ع ِن ا ْله ََوىِ #إ ْن ُه َو إِ َّال َوحْ ٌ
أ) التطبٌك العملً لما جاء فً المرآن الكرٌم
ب) وضع المرآن األسس والمواعد العامة للتشرٌع وجاءت السنة بتفصٌلها وبٌانها
======================================================================
عرؾ السنة اصطبلحا؟
7702")7دش" ّ
هو كل ما أضٌؾ إلى الرسول ملسو هيلع هللا ىلص من فعل أو لول أو تمرٌر أو صفة
)"  7705دش" ما المصطُح الذي ٌطُك عُى التعرٌؾ اآلتً:
كل ما روي عن النبً ملسو هيلع هللا ىلص من فعل أو لول أو تمرٌر أو صفة َخُمٌة أو ُخُُمٌه ( السنة)
)"7702دش" ماذا ٌطُك عُى ما روي عن الرسول ملسو هيلع هللا ىلص من فعل أو لول أو تمرٌر أو صفة:
الجواب(ب)
د) السند
ج) عُم التراجم
ب) السنة النبوٌة
أ) السٌرة النبوٌة
======================================================================
 7707" )5دص" ما حكم األخذ بالسنة النبوٌة والعمل بها؟
هً حجة شرعٌة ٌجب األخذ بها والعمل بؤحكامها
)"7777دش" ما الحكم الشرعً فً االخذ بالسنة والعمل باحكامها وتوجٌهاتها:
د) مباح
ج) مستحب
ب) مندوب
أ) واجب

الجواب(أ)

 )4ثبت ِ حجٌة السنة بعدة أدلة أذكرها؟
المرآن الكرٌم  /السنة النبوٌة  /عمل الصحابة  /اإلجماع
 )3ثب ِ الدلٌل بحجٌة السنة من المرآن الكرٌم أذكر إحداها مع الشرح؟
اآلٌات الدالة على أمر المسلمٌن بطاعة النبً ملسو هيلع هللا ىلص وتحذر من مخالفته
سو ُل فَ ُخذُوهُ َو َما نَ َها ُك ْم َع ْنهُ فَانت َ ُهوا)
الر ُ
لوله تعالىَ (:و َما آت َا ُك ُم َّ
ع ْنهُ فَانت َ ُهوا )؟
سو ُل فَ ُخذُوهُ َو َما َنهَا ُك ْم َ
الر ُ
 )0ب ٌّن داللة لوله تعالى َ (:و َما آتَا ُك ُم َّ
اآلٌات الدالة على أمر المسلمٌن بطاعة النبً ملسو هيلع هللا ىلص وتحذر من مخالفته
ع ْنهُ َفانت َ ُهوا)داللة عُى:
سو ُل فَ ُخذُوهُ َو َما نَهَا ُك ْم َ
الر ُ
)"7777دص" فً لوله تعالى( َو َما آتَا ُك ُم َّ
ب) وجوب األخذ بالسنة والعمل بها
أ) تؤكٌد ما جاء فً المرآن من احكام
د) بٌان السنة النبوٌة ألحكام المرآن الكرٌم
ج) وجوب رد الشبها ِ عن السنة النبوٌة

الجواب(ب)

 )2ب ٌّن داللة لوله ملسو هيلع هللا ىلص  ":ترك ِ فٌكم أمرٌن لن تضُوا ما تمسكتم بهما كتاب هللا وسنة نبٌه"؟
أمر النبً ملسو هيلع هللا ىلص بالتمسن بسنته وأخذ الشعابر واستماع حدٌثه وحفظه وتبلٌؽه لمن لم ٌسمعه
 )2أجمع ِ األمة عُى األخذ بالسنه وضح ذلن؟
أ) ٌتجلى هذا األمر من عمل الصحابة
ب) إذ كانوا ٌرجعون إلى السنة النبوٌة لمعرفة األحكام عندما ال ٌجدونه فً المرآن الكرٌم
ج) وهم أحرص الناس على معرفة ألوال وأفعال وتمرٌرات النبً ملسو هيلع هللا ىلص وحفظها والعمل بها
 7707" )2دص" ما األثر المترتب عُى اإلكتفاء بالمرآن الكرٌم واإلستؽناء به عن السنة النبوٌة الشرٌفة؟
" 7704دش" بٌن فساد لول من ٌدعً اإلكتفاء بالمرآن الكرٌم واإلستؽناء به عن السنة النبوٌة الشرٌفة؟
أ) عدم األخذ بالسنة ٌعنً أن ال نعرؾ أداء العبادات كالصبلة والزكاة فالمرآن فرضها ولم ٌبٌن كٌفٌتها بل بٌنتها السنه النبوٌة
ب) ال ٌمكن فهم اإلسبلم وتشرٌعاته وتطبٌمها إال من خبلل هدي المصطفى ملسو هيلع هللا ىلص
ج) وردت العدٌد من األدلة من المرآن والسنة واإلجماع على وجوب األخذ بالسنة (أحفظ دلٌبل واحدا على األلل)
=====================================================================
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7704")07دص 7702 +دص" تُّهر عبللة السنة النبوٌة بالمرآن الكرٌم من حٌث األحكام فً ثبلثة أمور ،اذكرها؟
"7700دص" أذكر اثنٌن منها؟
ج) مستملة بؤحكام لم تذكرها المرآن الكرٌم
ب) مبٌنة ومفصلة ما جاء بالمرآن الكرٌم
أ) مإكدة ما جاء بالمرآن الكرٌم
======================================================================
 )00وضح الممصود بؤن السنة جاء ِ مإكدة لما فً المرآن الكرٌم مع الدلٌل؟
وردت فً المرآن أحكام وتوجٌهات وجاءت السنة تإكدها
مثالها :لال تعالى (إنَّما ال ُمإْ ِمنونَ ْ
إخ َوةٌ) ولوله ملسو هيلع هللا ىلص "كونوا عباد هللا إخوانا ،المسلم أخو المسلم"
 7705" )07دش" أي اآلٌا ِ الكرٌمة تإكد لول النبً ملسو هيلع هللا ىلص  :ال ٌحل مال امرئ مسُم إال بطٌب نفس منه؟

ّللا كَانَ ِب ُك ْم َر ِحٌما)
أ) ( ٌَا أٌَلهَا الَّ ِذٌنَ آ َمنُواْ الَ تَؤ ْ ُكُُواْ أ َ ْم َوالَ ُك ْم بَ ٌْنَ ُك ْم بِا ْلبَ ِ
اض ِّمن ُك ْم َوالَ ت َ ْمتُُُواْ أَنفُ َ
َارة عَن تَ َر ٍ
اط ِل إِالَّ أَن تَكُونَ تِج َ
س ُك ْم ِإنَّ ّ َ

سو ُه ْم)
ار ُزلُو ُه ْم فٌِهَا َوا ْك ُ
ب) ( َوالَ ت ُ ْإتُواْ ال ل
ّللاُ لَ ُك ْم لِ ٌَاما َو ْ
سفَهَاء أ َ ْم َوا َل ُك ُم الَّ ِتً َجعَ َل ّ
ٌ
َ
َ
َ
َ
ع ٌُِّ ٌم)
ّللا ِعن َدهُ أجْ ٌر َ
ج) ( َوا ْعَُ ُمواْ أَنَّ َما أ ْم َوالُ ُك ْم َوأ ْوالَ ُد ُك ْم فِتْنَة َوأنَّ ّ َ
عَُى ا ْلبِ َؽاء ِإ ْن أ َ َرد َ
ض ا ْل َحٌَا ِة ال لد ْن ٌَا)
ّللا الَّذِي آتَا ُك ْم َو َال تُك ِْر ُهوا فَتٌََاتِ ُك ْم َ
د) ( َوآتُو ُهم ِّمن َّما ِل َّ ِ
صنا ِلّتَ ْبتَؽُوا ع ََر َ
ْن ت َ َح ل

اجابه(أ)

)"7770دش" لوله ملسو هيلع هللا ىلص "كونوا عباد هللا إخوانا" مثال عُى عبللة المرآن بالسنة من حٌث:
ب) مإكدة لما جاء بالمرآن الكرٌم
أ) مستمُة باحكام لم بالمرآن الكرٌم
الجواب(ب)
د) ممٌدة لما جاء بالمرآن الكرٌم
ج) مفصُة لما جاء بالمرآن الكرٌم
=====================================================================
 7703" )05دش" بٌان السنة لُمرآن ٌتمثل فً عدة جوانب ،وضحها من خبلل األمثُة؟
ْ
َ
ّ
ْ
َ
َّ
ُ
اس َما
ن
ل
ل
ٌ
ب
ت
ل
ر
ك
ذ
ال
ٌ
ل
إ
َا
ن
ل
نزَ
أ
و
(
وتفصٌلها
أ) ورد فً المرآن أحكام وتوجٌهات مجملة ؼٌر مبٌنة وال مفصلة ،وجاءت السنة ببٌانها
ّ
نَ
ِ
ِ ْنَ
َ ِ َِ ِ ِ
َ
نُ ِ ّز َل ِإ َل ٌْ ِه ْم َولَ َعلَّ ُه ْم ٌَتَفَ َّك ُرونَ )
ب) مثالها  :هللا تعالى أمر بؤداء الصبلة من ؼٌر بٌان أولاتها وأركانها وركعاتها ،فبٌنت السنة ذلن ،لال ملسو هيلع هللا ىلص ":صلوا كما رأٌتمونً
أصلً"
 )04ما داللة لوله تعالىَ (:وأ َ َ
اس َما نُ ِ ّز َل ِإلٌَ ِْه ْم َولَعََُّ ُه ْم ٌَتَفَك َُّر َ
ون)؟
نز ْلنَا ِإ َل ٌْنَ ال ِذّك َْر ِلت ُ َب ٌِّ َن ِلُنَّ ِ
السنة مبٌنة لكتاب هللا تعالى
)"7777دش" اآلٌة الكرٌمة التً تبٌن دور السنة فً تفصٌل ما جاء مجمبل فً المرآن الكرٌم:
ب) َوأ َ َ
اس َما نُ ِ ّز َل ِإلَ ٌْ ِه ْم َولَ َعَُّ ُه ْم ٌَت َ َفك َُّر َ
ون
ك ع َِن ا ْله ََوى
نط ُ
أ) َو َما ٌَ ِ
نز ْلنَا ِإ َل ٌْنَ ال ِذّك َْر ِلت ُ َب ٌِّ َن ِلُنَّ ِ
ع ْنهُ َفانت َ ُهوا
سو ُل فَ ُخذُوهُ َو َما نَهَا ُك ْم َ
ّللا
سو َل فَمَ ْد أ َ َطا َ
الر ُ
الر ُ
د) َو َما آتَا ُك ُم َّ
ج) َّم ْن ٌُ ِط ِع َّ
ع َّ

الجواب(ب)

 7707" )03دش7702+دص" بٌان السنة النبوٌة لُمرآن الكرٌم ٌتمثل بجوانب عدة منها تفصٌل مجمُه ،وضّحه بمثال:
الصبلة وكٌفٌتها(،صلوا كما رأٌتمونً أصلً)  /الحج وكٌفٌتها (خذوا عنً مناسككم)
)"7770دص" من عبللة السنة النبوٌة بالمرآن الكرٌم أنها مبٌنة ومفصُة ومن امثُة ذلن لوله ملسو هيلع هللا ىلص:
ب) ال ٌحل مال امرئ مسُم اال بطٌب نفس منه
أ) كونوا عباد هللا إخوانا
الجواب(ج)
د) ترك ِ فٌكم أمرٌن لن تضُوا ما تمسكتم بهما
ج) صُوا كما رأٌتمونً أصًُ
======================================================================
 )00جاء ِ السنة بؤحكام مستمُه لم ترد فً كتاب هللا تعالى إضرب مثاال عُى ذلن؟
حرمت األحادٌث الجمع بٌن المرأة وعمتها والمرأة وخالتها ،و تحرٌم أكل لحم الحمر األهلٌة ،وتحرٌم أكل كل ذي ناب من السباع
=====================================================================
 7772" )02دش7702+دش" ها ِ مثاال عُى كل مما ًٌُ:
سنة مستمُة بؤحكام لم ترد فً المرآن :األحادٌث التً تحرم جمع المرأة مع عمتها ،او خالتها ،أو تحرٌم أكل لحم الحمر األهلٌة ،او
تحرٌم أكل كل ذات ناب من السباع
====================================================================
 )02بٌّن عبللة السنة النبوٌة بالمرآن الكرٌم من خبلل ما ًٌُ:
السنة فصلت مجمل المرآن الكرٌم
كٌفٌة أداء الصبلة
اإلتٌان بؤحكام لم ترد فً المرآن الكرٌم
تحرٌم الحمر األهٌُة
اإلتٌان بؤحكام لم ترد فً المرآن الكرٌم
الجمع بٌن المرأة وعمتها
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السنة جاءت مإكدة لما فً المرآن الكرٌم

) "7702دش" واحد من اآلتً تعد مثاال عُى حكم جاء بالسنة ولم تذكر فً المرآن نهائٌا:
ب) وجوب الصبلة
أ) تحرٌم أكل أموال الناس بالباطل
د) تحرٌم أكل الحمر األهٌُة
ج) اباحة أكل المٌتة والجراد

الجواب(د)

)"7702دش" صنؾ الحدٌثٌن اآلتٌٌن بحسب عبللتهما بالمرآن الكرٌم من حٌث األحكام الواردة فٌه"
السنة فصلت مجمل المرآن الكرٌم
لال ملسو هيلع هللا ىلص ":صُوا كما رأٌتمونً أصًُ"
اإلتٌان بؤحكام مستمله لم ترد فً المرآن الكرٌم
حدٌث ابن عباس فً تحرٌم أكل كل ذا ِ ناب من السباع
) "7702دص" من األمثُة عُى أن السنة مبٌنة ومفصُة لما جاء فً المرآن الكرٌم :
ب) لوله ملسو هيلع هللا ىلص  :صُوا كما رأٌتمونً أصًُ
أ) لوله ملسو هيلع هللا ىلص  :كونوا عباد هللا إخوانا
د) األحادٌث التً تحرم أكل الحمر األهٌُة
ج) األحادٌث التً تحرم الجمع فً الزواج بٌن المرأة وع ّمتها
)"7702دص" الحدٌث الذي ٌنهى عن أكل لحم الحمر األهٌُة ٌدل عُى عبللة السنة بالمرآن من حٌث:
ب) مإكدة لما جاء بالمرآن
أ) مبٌنة لما جاء بالمرآن الكرٌم
د) مستمُة بؤحكام لم ترد بالمرآن
ج) مفصُة لما جاء بالمرآن

الجواب(ب)

الجواب(د)

)" "7777تحرٌم الجمع فً الزواج بٌن المرأة وعمتها ٌعد مثاال عُى عبللة السنة بالمرآن من حٌث :
ب) مبٌنة لما جاء بالمرآن الكرٌم
ا) مإكدة لما جاء بالمرآن
الجواب(ج)
د) ناسخة لما جاء فً المرآن الكرٌم
ج) مستمُة بؤحكام لم ترد بالمرآن
=====================================================================
 )02ما واجبنا نحو السنة النبوٌة؟
أ) التمسن بها والعمل بما جاء فٌها من أحكام وتوجٌهات
ب) تعلمها وتعلٌمها ونشرها بٌن الناس ،وعدم معارضتها بآراء الناس وأهوابهم
ج) رد الشبهات والدفاع عن النبً ملسو هيلع هللا ىلص
د) بذل األسباب لحفظها من الضٌاع واإلجتهاد فً تمٌٌز صحٌحها من ضعٌفها
/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
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 7707")0دص" لبٌان عبلما ِ الساعة حكم عده ،بٌّنها؟
أ) تنبٌههم من ؼفلتهم
ب) حثهم على اإلستعداد للماء هللا تعالى باألعمال الصالحة

ج) مداومة التوبة

 )7إلى أي ركن من أركان اإلٌمان ٌصنؾ عبلما ِ الساعة؟
اإلٌمان بالٌوم اآلخر
================================================================================
عرؾ معنى عبلما ِ الساعة؟
ّ )5
هً الظواهر أو األحداث التً ٌسبك ولوعها لٌام الساعة وتدل على لرب ولوعها
 7705" )4دش" ما المصطُح الذي ٌطُك عُى التعرٌؾ اآلتً:
هً المُّاهر أو األمارا ِ التً تمع لبل ٌوم المٌامة وتدل عُى لرب ولوعه (أشراط الساعة)
)"7702دش7770+دش 7777 +دش" س ّمى المرآن الكرٌم الُّواهر واألحداث التً تدل عُى لرب ٌوم المٌامة بـ:
الجواب(ب)
د) الدالئل
ج) العبلما ِ
ب) األشراط
أ) األمارا ِ
الجواب(ج)
د) االحداث
ج) االشراط
ب) االمارا ِ
أ) الولائع
الجواب(ج)
د) االحداث
ج) االشراط
ب) الُّواهر
أ) الساعة
ساعَةَ أَن تَؤْتٌَِ ُهم َب ْؽتَة فَمَ ْد جَاء أَش َْرا ُ
 )3ما داللة لوله تعالى  (:فَ َه ْل ٌَن ُ
ُّ ُر َ
طهَا فَؤَنَّى لَ ُه ْم إِذَا جَاءتْ ُه ْم ِذك َْرا ُه ْم)
ون إِ َّال ال َّ
وجوب اإلٌمان بؤمارات أو أشراط الساعة
======================================================================
سم العُماء عبلما ِ الساعة إلى لسمٌن عددهما؟
 )0ل ّ
ب) عبلمات كبرى
أ) عبلمات صؽرى
عرؾ الممصود بعبلما ِ الساعة الصؽرى؟
ّ )2
هً العبلمات أو األمارات التً تسبك العبلمات الكبرى
عرؾ الممصود بعبلما ِ الساعة الكبرى؟
ّ )2
هً العبلمات التً ٌدل ظهورها على شدة التراب لٌام الساعة
7703 " )2دص" ما ألسام عبلما ِ الساعة الصؽرى؟
ب) ما ولع بعد وفاته ملسو هيلع هللا ىلص أو سٌمع
أ) ما ولع زمن النبً ملسو هيلع هللا ىلص
7702" )07دش" عبلما ِ الساعة الصؽرى كثٌرة ،عدد اثنتٌن منها؟
ب) إنشماق الممر
أ) بعثة النبً ملسو هيلع هللا ىلص
هـ) انتشار الجهل وال سٌما فً العلم الشرعً
ج) إضاعة األمانة بإسنادها إلى ؼٌر أهلها
ن)انتشار المعاصً كالمتل والزنا وشرب الخمر وعك الوالدٌن
و)التطاول فً البنٌان
م)عودة أرض العرب مروجا وأنهارا
ل)كثرة الزالزل
 )00عدد عبلماتان من عبلما ِ الساعة الصؽرى ولع ِ فً زمن النبً ملسو هيلع هللا ىلص؟
ب) إنشماق الممر
أ) بعثة النبً ملسو هيلع هللا ىلص
) "7702دص 7777+دش" من عبلما ِ الساعة الصؽرى التً ولع ِ زمن النبً ملسو هيلع هللا ىلص:
د) انشماق الممر
ج) تضٌٌع األمانة
ب) كثرة الزالزل
أ) التطاول فً البنٌان
ج) النطاول فً البنٌان د) انشماق الممر
ب) كمثرة الزالزل
أ) كثرة المال
 )07اذكر عبلمه من عبلما ِ الساعة الصؽرى ولع ِ بعد زمن النبً ملسو هيلع هللا ىلص ؟
ب) انتشار الجهل وال سٌما فً العلم الشرعً
أ) إضاعة األمانة بإسنادها إلى ؼٌر أهلها
د)انتشار المعاصً كالمتل والزنا وشرب الخمر وعك الوالدٌن
ج)التطاول فً البنٌان
و)عودة أرض العرب مروجا وأنهارا
هـ)كثرة الزالزل

الجواب(د)
الجواب(د)
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 )05تمسم العبلما ِ التً حدث ِ بعد زمن النبً ملسو هيلع هللا ىلص إلى لسمٌن حددهما؟
ب) تؽٌر فً السنن الكونٌة
أ) تؽٌر فً السنن االجتماعٌة
)"7770دص" التؽٌر فً السنن االجتماعٌة من االمثُة عُى عبلما ِ الساعة :
ب) الصؽرى التً ولع ِ بعد وفاة النبً ملسو هيلع هللا ىلص
أ) الصؽرى التً ولع ِ زمن النبً ملسو هيلع هللا ىلص
د) الكبرى التً ولع ِ بعد وفاة النبً ملسو هيلع هللا ىلص
ج) الكبرى التً ولع ِ زمن النبً ملسو هيلع هللا ىلص

الجواب(ب)

 )04اعط عبلمة من عبلما ِ الساعة الصؽرى تدل عُى تؽٌر فً السنن اإلجتماعٌة؟
ب) انتشار الجهل وال سٌما فً العلم الشرعً
أ) انتشار المعاصً كالمتل والزنا وشرب الخمر وعك الوالدٌن
د) إضاعة األمانة بإسنادها إلى ؼٌر أهلها
ج)التطاول فً البنٌان
)"7777دص" من عبلما ِ الساعة الصؽرى ،تضٌٌع االمانة ،وٌتمثل ذلن بـ:
ج) انتشار الجهل
ب) إسناد األمر إلى ؼٌر أهُه
أ) عموق الوالدٌن

د) تؽٌر السنن الكونٌة

الجواب(ب)

 )03اعط عبلمة من عبلما ِ الساعة الصؽرى تدل عُى تؽٌر فً السنن الكونٌة؟
ب)عودة أرض العرب مروجا وأنهارا
أ)كثرة الزالزل
)"7770دش" من عبلما ِ الساعة الصؽرى حدوث تؽٌر فً السنن الكونٌة ،منها:
الجواب(أ)
د) انتشار المعاصً
ج) التطاول فً البنٌان
ب) تضٌٌع االمانة
أ) كثرة الزالزل
=====================================================================
 )00حدد عبلمة الساعة الصؽرى التً تدل عٌُها النصوص اآلتٌة؟
ساعَةُ َوانشَكَّ ا ْلمَ َم ُر"
أ) لال تعالى ْ ":الت َ َر َب ِ
 ِ ال َّ
من عبلمات الساعة الصؽرى التً ولعت زمن النبوة إنشماق الممر
ب) لال ملسو هيلع هللا ىلص  ":بعث ِ أنا والساعة كهاتٌن  ،لال وضم إصبعٌه السبابة والوسطى"
من عبلمات الساعة الصؽرى التً ولعت زمن النبوة بعثة النبً ملسو هيلع هللا ىلص
ج)"7704دص" لال ملسو هيلع هللا ىلص .... ":لال فؤخبرنً عن أماراتها لال :أن تُد األمة ربتها وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاة
ٌتطاولون بالبنٌان"
من عبلمات الساعة الصؽرى التً ولعت بعد عصر النبوة ،تؽٌر فً السنن اإلجتماعٌة (انتشار المعاصً كالمتل والزنى وشرب
الخمر وعموق الوالدٌن)
د) لال ملسو هيلع هللا ىلص":إن بٌن ٌدي الساعة أٌاما ترفع فٌها العُم وٌنزل فٌها الجهل وٌكثر فٌها الهرج"
من عبلمات الساعة الصؽرى التً ولعت بعد عصر النبوة ،تؽٌر فً السنن اإلجتماعٌة (انتشار الجهل وال سٌما فً العلم الشرعً)
هـ) لال ملسو هيلع هللا ىلص ":فإذا ضٌع ِ األمانة فانتُّر الساعة "....
من عبلمات الساعة الصؽرى التً ولعت بعد عصر النبوة ،تؽٌر فً السنن اإلجتماعٌة (إضاعة األمانة بإسنادها إلى ؼٌر أهلها)
و) لال ملسو هيلع هللا ىلص ":ال تموم الساعة حتى ٌكثر المال وٌفٌض ... ،وحتى تعود أرض العرب مروجا وأنهارا"
من عبلمات الساعة الصؽرى التً ولعت بعد عصر النبوة ،تؽٌر فً السنن الكونٌة (عودة أرض العرب مروجا وأنهارا)
======================================================================
 )02ما الذي ٌمٌز عبلما ِ الساعة الكبرى؟
أ) لم تظهر بعد
ب) عبلمات متتابعة مترابطة مع بعضها البعض
ج) ٌجب على المإمن اإلٌمان بها جمٌعا بؽض النظر عن ترتٌبها
 7703" )02دش" أذكر خمسا من عبلما ِ الساعة الكبرى؟"7702دش" أذكر ثبلثا منها؟
ب) نزول عٌسى علٌه السالم
أ) ظهور الدجال
د) الخسوؾ الثبلث
ج) ظهور ٌؤجوج ومؤجوج
و) طلوع الشمس من مؽربها
هـ) الدخان
ن) النار
ي) الدابة
)"7702دص" واحد مما ًٌُ من عبلما ِ الساعة الكبرى:
الجواب(أ)
د) بعثة النبً ملسو هيلع هللا ىلص
ج)التطاول فً البنٌان
ب) كثرة الزالزل
أ) ُّهور ٌؤجوج وماجوج
======================================================================
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 )02من هو الدجال؟
أ) الدجال رجل ٌظهر فً آخر الزمان ٌدّعً األلوهٌة
ب) ٌعطٌه هللا تعالى من خوارق العادات وعجابب األمور لفتنة الناس واختبارهم
ج) سمً دجاال لشدة دجله وكذبه
د) جاءت اآلٌات واألحادٌث محذرة منه ومبٌنة لبعض صفاته وما ٌحدثه من فساد ،فإن خرج عرفه المإمنون فبل ٌفتنون وال ٌتبعونه
 )77ل َم سٌعطً هللا تعالى الدجال خوارق العادا ِ وعجائب األمور؟
لفتنة الناس واختبارهم
 )70لم جاء ِ اآلٌا ِ واألحادٌث محذرة منه ومبٌنة لبعض صفاته وما ٌحدثه من فساد؟
لٌعرفه المإمنون فبل ٌفتنون وال ٌتبعونه
 )77من هو المهدي؟
أ) رجل صالح فً آخر الزمان من أهل بٌت النبً ملسو هيلع هللا ىلص
ب) ٌحكم باإلسبلم وٌنشر العدل بٌن الناس والمسط

ب) ٌحارب الدجال

7704" )75دص" ما داللة لوله ملسو هيلع هللا ىلص ":لو لم ٌبك فً الدنٌا إال ٌوم  ...حتى ٌبعث هللا رجبل منً أو من أهل بٌتً
ظهور المهدي من عبلمات الساعة الكبرى
 )74ما رأٌن فٌمن ٌبالػ فً انتُّار المهدي وإُّهاره عُى انه وحده سٌنجٌهم من الفتن والمصائب؟
هو من عبلمات الساعة الكبرى التً تدل على التراب ٌوم المٌامة
 )73ما الذي ٌعصم المإمن من الدجال؟
أ) اإلٌمان باهلل تعالى
ج) لراءة فواتح سورة الكهؾ

ب) الحرص على األعمال الصالحة
د) التعوذ من فتنته وال سٌما فً الصبلة لبل التسلٌم

7702" )70دص" مما ٌعصم المسُم من فتنة الدجال لراءة:
ب) خواتٌم سورة البمرة
أ) فواتح سورة الكهؾ
الجواب(أ)
د) سورة الفاتحة
ج) خواتٌم سورة آل عمران
======================================================================
 )72نزول عٌسى علٌه السالم من عبلما ِ الساعة الكبرى ،وضح ذلن؟
أ) أخبر المرآن أن سٌدنا عٌسى علٌه السبلم من عبلمات الساعة الكبرى
ب) سٌنزل حكما عدال من السماء
ج) سٌمؾ مع المهدي ومن معه فً وجه الدجال وٌحاربونه ثم ٌمتله علٌه السبلم وتنتهً الحرب
د) أن عٌسى علٌه السالم سٌحكم بالمرآن فٌنتشر األمن وٌفٌض المال وٌعم الخٌر
 7705" )72دش" (نعم/ال) تكون نهاٌة الدجال عُى ٌدي سٌدنا عٌسى علٌه السالم ( نعم)
)"7702دص" الذي سٌمتل الدجال هو:
ج) عٌسى عٌُه السبلم
ب) المهدي
أ) دمحم ملسو هيلع هللا ىلص

د) موسى عٌُه السبلم

الجواب(ج)

ون ۚ َٰ َه َذا ِص َرا ٌ
ست َ ِمٌ ٌم ) عُى عبلمة من
سا َ
ط لم ْ
 7702" )72دش 7770 +دص"تدل اآلٌة الكرٌمة ( َو ِإنَّهُ َل ِع ُْ ٌم ِلُّ َّ
ع ِة َف َبل ت َ ْمت َ ُرنَّ بِهَا َواتَّبِعُ ِ
عبلما ِ الساعة الكبرى:
الجواب(ب)
د) الدابة
ج) ٌؤجوج ومؤجوج
ب) نزول عٌسى عٌُه السبلم
أ) ُّهور الدجال
د) نزول عٌسى عٌُه السبلم الجواب(د)
ج) ٌاجوج وماجوج
ب) طُوع الشمس من مؽربها
أ) ُّهور الدجال
======================================================================
 )57ب ٌّن الممصود بخروج ٌؤجوج ومؤجوج؟
ب) بعد نزول عٌسى علٌه السبلم
أ) ٌؤجوج ومؤجوج إسمان ألمة كبٌرة تخرج فً آخر الزمان
د) ثم ٌهلكهم هللا تعالى بإذنه
ج) سٌنشرون الفساد والدمار فً األرض
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سُُ َ
ون)
ج َو َمؤ ْ ُجو ُ
 )50ماداللة لوله تعالىَ ( :حتَّى ِإذَا فُتِ َح ِْ ٌَؤ ْ ُجو ُ
ب ٌَن ِ
ج َو ُهم ِّمن ُك ِّل َح َد ٍ
خروج ٌؤجوج ومؤجوج من عبلمات الساعة الكبرى
======================================================================
 )57ما الممصود بالخسوؾ الثبلثة؟
ب) هو عذاب من هللا تعالى ألهل األرض بسبب انتشار الفساد
أ) الخسؾ هو ؼٌاب الشًء فً األرض
ج) أشارت السنة إلى أنها ثبلث خسوؾ كبٌرة تمع لبل لٌام الساعة د) أحدها بالمشرق واآلخر بالمؽرب والثالث فً جزٌرة العرب
 7700" )55دش" أشار النبً ملسو هيلع هللا ىلص إلى ثبلثة خسوؾ كبٌره تمع لبل لٌام الساعة ،أذكرها؟
أحدها بالمشرق واآلخر بالمؽرب والثالث فً جزٌرة العرب
 )54لم سٌخسؾ هللا األرض فً آخر الزمان؟
بسبب انتشار الفساد
)"7777دص" من عبلما ِ الساعة الكبرى أن ٌمع عذاب من هللا تعالى ألهل االرض بسبب انتشار الفساد:
د) طُوع الشمس من مؽربها
ج) الخسوفا ِ الثبلث
ب) خروج الدابة
أ) الدخان

الجواب(ج)

 "7777")53واحد من اآلتٌة من عبلما ِ الساعة الكبرى:
الجواب(د)
د) الخسوفا ِ الثبلث
ج) عودة أرض العرب مروجا وانهارا
أ) انشماق الممر ب) كثرة الزالزل
======================================================================
 )50ب ٌّن الممصود بالدخان؟
ٌبعث هللا تعالى دخانا من السماء تؽشى الناس ،فٌصٌب المإمن كهٌبة الزكام اما الكفار فسٌصٌبهم منه ضٌك شدٌد
ٌن)
ارت َ ِم ْب ٌَ ْو َم تَؤْتًِ ال َّ
 )52ما داللة لوله تعالى (فَ ْ
ان لمبِ ٍ
س َماء بِ ُد َخ ٍ
الدخان من عبلمات الساعة الكبرى
=====================================================================
 )52من عبلما ِ الساعة الكبرى طُوع الشمس من مؽربها ،ب ٌّن ذلن؟
أ) سٌحدث انمبلب عظٌم فً نظام الكون فتطلع الشمس من مؽربها
ب) فبعد هذه العبلمة ال تنفع التوبة إال إذا تاب لبل ذلن
ج) هذا سٌدفع المإمن لئلكثار إلى الطاعات والتوجه هلل تعالى والتوبة الدابمة إلٌه
 7707")52دص" من عبلما ِ الساعه تخُؾ بعض السنن الكونٌه عن مسارها ،وضح عبللتها بالتوبه؟
أ) بعد هذه العبلمة ال تنفع التوبة إال إذا تاب لبل ذلن
ب) وهذا سٌدفع المإمن لئلكثار إلى الطاعات والتوجه هلل تعالى
ج) وٌدفع العصاة للمبادرة للتوبة
 )47إذا طُع ِ الشمس من مؽربها ال تنفع التوبة ،ما أثر معرفة المسُم بهذه العبلمة لبل حصولها؟
سٌدفع المإمن لئلكثار إلى الطاعات والتوجه هلل تعالى  ،وٌدفع العصاة للمبادرة للتوبة
 7772" )40دش 7702 +دص" عبلمة ٌوم المٌامة الكبرى التً ال تمبل بعدها توبة هً:
د) طُوع الشمس من مؽربها
ج) ُّهور المهدي
ب) ُّهور ٌؤجوج ومؤجوج
أ) الدخان
ج) ُّهور ٌؤجوج ومؤجوج د) نزول عٌسى عٌُه السبلم
ب) طُوع الشمس من مؽربها
أ) الخسوؾ

الجواب(د)
الجواب(ب)

 )47ما داللة لوله ملسو هيلع هللا ىلص ":ال تموم الساعة جتى تطُع الشمس من مؽربها"....؟
من عبلمات الساعة الكبرى طلوع الشمس من مؽربها
=====================================================================
 )45ما الممصود بالدابة؟
هً مخلوق من مخلولات هللا تعالى ،ال ٌُعلم نوعها وال شكلها إال هللا تعالى ،تكلم الناس ،وتمٌّز المإمن من الكافر
ض ت ُ َك ُِّ ُم ُه ْم)
 )44ما داللة لوله تعالى( َوإِذَا َولَ َع ا ْلمَ ْو ُل َ
عٌَُ ِْه ْم أ َ ْخ َرجْ نَا لَ ُه ْم دَابَّة ِّم َن ْاأل َ ْر ِ
خروج الدابة من عبلمات الساعة الكبرى
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 )43هنالن عبلمتان من عبلما ِ الساعة الكبرى ممترنتان (متماربتان جدا) ،ما هما؟
طلوع الشمس من مؽربها وخروج الدابة
 )40ما داللة لوله ملسو هيلع هللا ىلص " وأٌهما ما كان ِ لبل صاحبتها ،فاألخرى عُى إثرها لرٌبا"؟
عبلمتان من عبلمات الساعة الكبرى ممترنتان (متماربتان جدا) هما طلوع الشمس من مؽربها وخروج الدابة
)"7777دش" ٌدل لوله ملسو هيلع هللا ىلص " وأٌهما ما كان ِ لبل صاحبتها ،فاألخرى عُى إثرها لرٌبا" عُى عبلمتٌن من عبلما ِ الساعة هما:
ب) الخسوفا ِ الثبلث والدخان
أ) الدخان وطُوع الشمس من مؽربها
الجواب (ج)
د) ُّهور الدجال وخروج الدابة
ج) طُوع الشمس من مؽربها وخروج الدابة
======================================================================
 )42ما الممصود بالنار ؟
ب) هً نار تخرج من الٌمن تطرد الناس إلى محشرهم فً الدنٌا
أ) هً آخر عبلمات الساعة الكبرى ظهورا
 )42لال ملسو هيلع هللا ىلص ":وآخر ذلن نار تخرج من الٌمن تطرد الناس إلى محشرهم"؟
من عبلمات الساعة الكبرى نار تخرج من الٌمن تطرد الناس إلى المحشر
=====================================================================
 7707" )42دش" صنّؾ عبلما ِ الساعة اآلتٌة إلى عبلما ِ صؽرى وعبلما ِ كبرى
( إنشماق الممر ،الدابةُّ ،هور الدجال ،بعثة النبً ملسو هيلع هللا ىلص ،ضٌاع األمانة ،الدخان).
"7705دص"(إنشماق الممر ،الدابةُّ ،هور الدجال ،بعثة النبً ملسو هيلع هللا ىلص ،ضٌاع األمانةٌ ،ؤجوج ومؤجوج ،نزول عٌسى علٌه السالم)
عبلما ِ صؽرى  :إنشماق الممر  /بعثة النبً ملسو هيلع هللا ىلص /ضٌاع األمانة
عبلما ِ كبرى  :الدابة  /ظهور الدجال  /الدخان
 7704" )37دش" صنؾ ما ًٌُ إلى عبلما ِ ساعه واألخرى تمثل احداث الٌوم اآلخر
(طُوع الشمس من مؽربها /النفخة األولى /نار تخرج من الٌمن /الدخان /الورود عُى حوض النبً ملسو هيلع هللا ىلص)
عبلمات الساعه( :طلوع الشمس من مؽربها /نار تخرج من الٌمن /الدخان)
الٌوم اآلخر ( :النفخة األولى /الورود على حوض النبً ملسو هيلع هللا ىلص)
7702" )30دش" صنؾ ما ًٌُ إلى عبلما ِ ساعه واألخرى تمثل احداث الٌوم اآلخر
(الورود عُى حوض النبً ملسو هيلع هللا ىلص/إضاعة األمانة /المرور فوق الصراطُّ /هور المهدي /نزول عٌسى عٌُه السبلم)
عبلمات الساعه( :إضاعة األمانة  /ظهور المهدي /نزول عٌسى علٌه السبلم)
الٌوم اآلخر( :المرور فوق الصراط  /الورود على حوض النبً ملسو هيلع هللا ىلص)
/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
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أحداث الٌوم اآلخر
الدرس السادس 23 :

س إال لٌعبدون"؟
الجنَّ واإل ْن َ
 )0ما داللة لوله تعالى ":و َما َخَُ ْم ُِ ِ
ؼاٌة خلك اإلنسان هً العبادة
 )7بماذا كُؾ هللا تعالى اإلنس؟
ب) فعل الطاعات
أ) عمارة األرض

ج) اإلبتعاد عن المعاصً

 )5من كمال عدل هللا تعالى أن جعل ٌوما لٌحاسب فٌه اإلنسان عُى أعماله .عُل؟
ب) وٌعالبه على المعاصً إن شاء
أ) لٌثٌبه على الطاعات
======================================================================
 7705" )4دص  7700 +دش" ما الممصود باإلصطبلح الشرعً اإلٌمان بالٌوم اآلخر؟
هو اإلعتماد الجازم بوجود حٌاة أخرى أبدٌة بعد الموت ٌحاسب هللا فٌها اإلنسان على أعماله وعلى المسلم أن ٌإمن بكل ما اخبر به
هللا عزوجل فً كتابه الكرٌم وأخبر به رسوله األمٌن ملسو هيلع هللا ىلص من أخبار ٌوم المٌامة مما ٌكون بعد النفخة األولى وحتى دخول أهل الجنة
الجنة وأهل النار النار وما ٌجري فٌهما
اإلٌمان بالٌوم االخر
"7704دص" ما المصطُح الذي ٌطُك عٌُه التعرٌؾ
=====================================================================
 7700" )3دش7702+دش" اهتم المرآن بالتؤكٌد عُى وجوب اإلٌمان بالٌوم اآلخر ،أذكر مُّهرٌن من مُّاهر هذا اإلهتمام؟
ْس ْال ِب َّر أَن ت ُ َولُّواْ ُو ُجو َه ُك ْم لِ َب َل
أ) عد المرآن اإلٌمان بالٌوم اآلخر ركنا من أركان اإلٌمان ،فبل ٌصح إٌمان المسلم إال به لموله تعالى(:لٌَّ َ
ب َولَـ ِك َّن ْالبِ َّر َم ْن آ َمنَ بِ ّ ِ
ب َوال َّنبٌٌِِّنَ )
اّلل َو ْالٌَ ْو ِم اآل ِخ ِر َو ْال َمآلبِ َك ِة َو ْال ِكت َا ِ
ق َو ْال َم ْؽ ِر ِ
ْال َم ْش ِر ِ
ب) ربط اإلٌمان بالٌوم اآلخر باإلٌمان باهلل تعالى ،ألن اإلٌمان بهما هو الذي ٌضبط سلون اإلنسان فً الدنٌا فٌعمل العمل الصالح
وتتحمك نجاته وسعادته ٌوم المٌامة لموله تعالى (ذَ ِل ُك ْم ٌُو َع ُ
ظ ِب ِه َمن َكانَ ٌُإْ ِمنُ ِب َّ ِ
اّلل َو ْال ٌَ ْو ِم ْاآل ِخ ِر) وكذا ربط الرسول ملسو هيلع هللا ىلص بٌن اإلٌمان
باهلل تعالى والٌوم اآلخر ،فمال" من كان ٌإمن باهلل والٌوم اآلخر فلٌكرم ضٌفه"
ج) اإلكثار من ذكر الٌوم اآلخر حتى ال تكاد تجد موضوعا من موضوعات المرآن إال وٌذكر فً ثناٌاه الٌوم اآلخر
د) تسمٌة هذا الٌوم بؤسماء عدٌدةٌ :وم الدٌنٌ ،وم الفصلٌ ،وم الحساب ،المٌامة ،الحالة ،الوالعة ،الؽاشٌة ،الطامة ،الصاخة ،المارعة
وفً هذه األسماء إشارة إلى األحداث التً تمع فً هذا الٌوم
 7705" )0دش" من مُّاهر اهتمام اإلسبلم بالٌوم اآلخر تسمٌته بؤسماء متعدده أذكر ثبلثا منها؟
ٌوم الدٌنٌ ،وم الفصلٌ ،وم الحسابٌ ،وم المٌامة ،الحالة ،الوالعة ،الؽاشٌة ،الطامة ،الصاخة ،المارعة ،الساعه ...
 )2لم ربط االٌمان بالٌوم اآلخر باإلٌمان باهلل تعالى؟
ألن اإلٌمان بهما هو الذي ٌضبط سلون اإلنسان فً الدنٌا فٌعمل العمل الصالح وتتحمك نجاته وسعادته ٌوم المٌامة
اآلخ ِر
ب َولَـ ِكنَّ ا ْلبِ َّر َم ْن آ َم َن بِ ّ ِ
الِل َوا ْلٌَ ْو ِم ِ
ق َوا ْل َم ْؽ ِر ِ
 )2ما داللة اآلٌة الكرٌمة ،لال تعالى(:لٌَّ َ
ْس ا ْلبِ َّر أَن ت ُ َوللواْ ُو ُجو َه ُك ْم لِبَ َل ا ْل َمش ِْر ِ
ع ُ
ُّ بِ ِه َمن ك َ
ب َوالنَّ ِبٌِّ َ
الِل َوا ْلٌَ ْو ِم ْاآل ِخ ِر) ولوله ملسو هيلع هللا ىلص " من كان ٌإمن باهلل والٌوم
ٌن) ولوله تعالى (ذَ ِل ُك ْم ٌُو َ
َان ٌُ ْإ ِمنُ ِب َّ ِ
َوا ْل َمآلئِ َك ِة َوا ْل ِكتَا ِ
اآلخر فٌُكرم ضٌفه"
وجوب اإلٌمان بالٌوم اآلخر
======================================================================
 )2عُل عُى المسُم أن ال ٌشؽل نفسه فً السإال والبحث عن ول ِ ٌوم المٌامة؟
ألنه من علم الؽٌب الذي اختص هللا به
 )07ماذا ٌنبؽً لُمسُم أن ٌفعل استعدادا لآلخرة ؟
أ) ٌمبل على طاعة هللا تعالى
ب) اإللتزام بؤوامر هللا تعالى واجتناب نواهٌه إستعدادا لهذا الٌوم
 )00ما داللة لوله ملسو هيلع هللا ىلص  ":عندما سئل عن الساعة لال :ماذا أعدد ِ لها لال :ال شًء إال إنً أحب هللا تعالى ورسوله فمال :أن ِ مع
أحبب ِ"؟
ولت الٌوم اآلخر من علم الؽٌب وعلى المسلم أن ٌطٌع هللا وٌلتزم بؤوامره إستعدادا لهذا الٌوم
======================================================================
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 7772" )07دش 7707 +دص " تحدث فً الٌوم اآلخر أحداث عٌُّمة .أذكر ستا منها؟ " 7703دص" أذكر خمسا منها؟
ج) الحشر والشفاعة الكبرى
ب) النفخة الثانٌة (نفخة البعث)
أ) النفخة األولى ( نفخة نهاٌة الحٌاة)
هـ) الورود على الحوض
د) العرض والحساب
ح) الشفاعه الصؽرى
ز) دخول الجنة والنار
و) المرور على الصراط
)" "7777الترتٌب الصحٌح ألحداث الٌوم اآلخر هو:
ب) الحشر ثم العرض ثم الحساب ثم الشفاعة الكبرى
أ) الحشر ثم الشفاعة الكبرى ثم العرض ثم الحساب
الجواب(أ)
د) الشفاعة الكبرى ثم الحشر ثم الحساب ثم العرض
ج) الشفاعة الكبرى ثم الحشر ثم العرض ثم الحساب
======================================================================
 )05من أحداث الٌوم اآلخر النفخة األولى (نفخة نهاٌة الحٌاة) وضحها؟
أ) هً النفخة التً تنهً الحٌاة على األرض حٌث ٌؤمر هللا تعالى بالنفخ على الصور (البوق) فٌموت من فً السماوات واألرض
ب) فٌها إشارة النتهاء الحٌاة الدنٌا وبداٌة الٌوم االخر
ج) ترافمها احداث كونٌة مذهلة كتشمك السماء وتناثر النجوم وتفتت األرض
)"7770دص" من احداث الٌوم االخر الذي تشمك فٌه السماء وتناثر النجوم:
ج) الحشر
ب) النفخة الثانٌة
أ) التفخة االولى

د) الحساب

الجواب(أ)

 )04ما داللة اآلٌا ِ التالٌة:
َ
َ
ّللا ث ُ َّم نُ ِف َخ ِفٌ ِه أ ُ ْخ َرى فَ ِإ َذا ُهم ِل ٌَا ٌم ٌَن ُ
ْ
َّ
ُّ ُر َ
ون)؟
َاء
ش
ن
م
ال
إ
ض
ر
األ
ً
ف
ن
م
و
 ِ
ا
او
م
س
ال
ً
ف
ن
م
ع
ص
ف
ور
ِ
َ َ ِ
َ ِكَ َ ِ
لال تعالىَ ( :ونُ ِف َخ ِفً ال ل
َّ َ َ
ْ ِ ِ َ
ص ِ
َّ ُ
النفخة األولى (نفخة نهاٌة الحٌاة الدنٌا)
س َّما لَ َّد َم ِْ َوأ َ َّخ َر ِْ )؟
ور بُ ْعثِ َر ِْ َ #
لال تعالى  (:إِذَا ال َّ
س َماء انفَ َط َر ِْ َ #وإِ َذا ا ْلك ََوا ِك ُ
ع ُِ َم ِْ َن ْف ٌ
َار فُ ِ ّج َر ِْ َ #وإِذَا ا ْلمُبُ ُ
ب انتَث َ َر ِْ َ #و ِإذَا ا ْلبِح ُ
أحداث ترافك النفخة األولى (نفخة نهاٌة الحٌاة)
7702" )03دش" أول أحداث الٌوم اآلخر هو:
ب) النفخة الثانٌة
أ) النفخة األولى

ج) البعث

د) الحشر

الجواب(أ)

)"7702دص" تشمك السماء وتناثر النجوم وتفت ِ األرض ٌحدث بعد:
الجواب(أ)
د) العرض
ج) الحشر
ب) النفخة الثانٌة
أ) النفخة األولى
======================================================================
 )00وضح الممصود بالنفخة الثانٌة (البعث)؟
أ) ٌؤمر هللا تعالى بالنفخة الثانٌة على الصور (البوق) فتعود الحٌاة إلى األموات
ب) وهو ما ٌطلك علٌه إسم البعث
7700")02دص" ما داللة لوله تعالى (:ث ُ َّم نُ ِف َخ فٌِ ِه أ ُ ْخ َرى فَ ِإذَا ُهم ِلٌَا ٌم ٌَن ُ
ُّ ُر َ
ون)؟
النفخة الثانٌة (البعث)
)"7702دص"النفخة الثانٌة فً الصور ٌوم المٌامة تسمى نفخة:
ج) الحشر
ب) البعث
أ) المو ِ

د) العرض

الجواب(ب)

)"7777دص" من أحداث الٌوم اآلخر عودة الحٌاة إلى األموا ِ وٌحدث ذلن فً ٌوم:
الجواب(ب)
د) الحشر
ج) العرض
ب) النفخة الثانٌة
أ) النفخة األولى
======================================================================
 7700" )02دص" من احداث الٌوم اآلخر النفخة األولى والنفخة الثانٌة ،لارن بٌن النفختٌن من حٌث األثر عُى الحٌاة؟
النفخة األولى هً نفخة الموتٌ ،موت كل من فً السماوات واألرض إال من شاء هللا
النفخة الثانٌة هً نفخة البعث ،تعود فٌها الحٌاة لؤلموات
======================================================================
عرؾ الحشر؟
ّ )02
انتظارا لحسابهم من لبل رب العالمٌن.
المحشر
ٌسمى
واحد
كان
م
فً
الناس
جمع
ً
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الجواب(ج)

د) الصراط

 )77ما اسم المكان الذي ٌجتمع فٌه الناس ٌوم الحشر؟
المحشر
 )70صؾ ٌوم الحشر؟
ب) انتظار الحساب
أ) طول الولوؾ
هـ) ٌصاب الناس بالعرق بحسب أعمالهم
ز) فٌشفع النبً ملسو هيلع هللا ىلص شفاعته الكبرى

ج) الناس حفاة عراة
و) ٌلجؤ الناس إلى من ٌشفع لهم عند ربهم
ح) لٌعجل هللا حساب الناس

د) تدنو منهم الشمس

ٌر)؟
س َراعا ذَ ِلنَ َحش ٌْر َ
ض َ
 )77ما داللة لوله تعالىْ ٌَ (:و َم ت َ َ
شمَّ ُ
ع َُ ٌْ َنا ٌَ ِ
ع ْن ُه ْم ِ
ك ْاأل َ ْر ُ
س ٌ
الحشر ٌوم المٌامة فً أرض المحشر
 )75لم سمٌ ِ هذه الشفاعة بالكبرى؟
ألنها للناس كافة مسلمهم وكافرهم
) "7702دش" ما الحدث من أحداث الٌوم اآلخر الذي ٌشفع فٌه النبً ملسو هيلع هللا ىلص شفاعته الكبرى:
د) البعث
ج) العرض
ب) الحساب
أ) الحشر

الجواب(أ)

) "7702دش" ما الحدث من أحداث الٌوم اآلخر الذي تشتد فٌه أهوال المولؾ من طول الولوؾ وانتُّار الحساب:
الجواب(ب)
د) تطاٌر الصحؾ
ج) العرض
أ) نفخة البعث ب) الحشر
)"7702دص" جمع الناس فً مكان واحد انتُّارا لحسابهم من لبل رب العالمٌن ٌسمى:
د) الحشر
ج) النفخة الثانٌة
ب) الشفاعة الكبرى
أ) العرض

الجواب(د)

)"7770دص" ٌُجا الناس الى النبً ملسو هيلع هللا ىلص ٌوم المٌامة طُبا لُشفاعة وذلن لبدء :
د) الحساب
ج) الحشر
ب) المرور عن الصراط
أ) العرض

الجواب(د)

)"7777دش" من صور الشفاعة الكبرى ٌوم المٌامة :
ب) شفاعة النبً ملسو هيلع هللا ىلص لُناس بتعجٌل حسابهم
أ) شفاعة الصٌام لُصائمٌن
الجواب(ب)
د) شفاعة المرآن الكرٌم لمن كان ٌتُوه وٌحفُّه
ج) شفاعة الشهٌد لسبعٌن من أهُه
=====================================================================
 7772" )74دص" من أحداث ٌوم المٌامة العرض والحساب ،وضحهما؟
أ) ٌعرض الناس على هللا تعالى ٌوم المٌامة صفوفا
ب) تتطاٌر الصحؾ فٌطلع كل إنسان على صحٌفة أعماله التً سجلتها المبلبكة فً الحٌاة الدنٌا
ج) فمن أخذ كتابه بٌمٌنه فهم أهل السعادة واإلٌمان ومن أخذ كتابه بشماله فهم أهل الكفر والنفاق
د) بعد ذلن ٌحاسب هللا تعالى الناس على ما فعلوه فً الدنٌا صؽٌرا كان أم كبٌرا
هـ) فتوزن األعمال على المٌزان الذي ال ٌعلم طبٌعته إال هللا تعالى
ص ّفا لَّ َم ْد ِجئْت ُ ُمونَا َك َما َخَُ ْمنَا ُك ْم أَ َّو َل َم َّر ٍة بَ ْل َز َع ْمت ُ ْم أَلَّن نَّجْ عَ َل لَكُم َّم ْو ِعدا)؟
)73ما داللة لوله تعالىَ (:وع ُِرضُوا َ
عَُى َر ِبّنَ َ
عرض الناس أمام هللا ٌوم المٌامة صفوفا
 )70صؾ حال الناس ٌوم المٌامة عند تطاٌر الصحؾ؟
أ) تتطاٌر الصحؾ
ب) فٌطلع كل إنسان على صحٌفة أعماله التً سجلتها المبلبكة فً الحٌاة الدنٌا
ج) فمن أخذ كتابه بٌمٌنه فهم أهل السعادة واإلٌمان والخٌر
د) و من أخذ كتابه بشماله فهم أهل الكفر والنفاق
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 )72ما الذي ٌحدث بعد تطاٌر الصحؾ؟
أ) ٌحاسب هللا تعالى الناس على ما فعلوه فً الدنٌا صؽٌرا كان أم كبٌرا
ب) فتوزن األعمال على المٌزان الذي ال ٌعلم طبٌعته إال هللا تعالى
س ُرورا #
ب ِإلَ َٰى أ َ ْه ُِ ِه َم ْ
سابا ٌَ ِ
ب ِح َ
ؾ ٌُحَا َ
ً ِكتَابَهُ ِبٌَ ِمٌنِ ِه  #فَ َ
س ْو َ
سٌرا َ #وٌَ ْنمَ ُِ ُ
س ُ
 )72ما داللة لوله تعالى (فَؤ َ َّما َم ْن أُوتِ َ
س ِعٌرا )؟
ؾ ٌَ ْدعُو ثُبُورا َ #وٌَ ْ
صَُ َٰى َ
ً ِكتَابَهُ َو َرا َء َُّه ِْر ِه  #فَ َ
س ْو َ
َوأ َ َّما َم ْن أُو ِت َ
فمن أخذ كتابه بٌمٌنه فهم أهل السعادة واإلٌمان ومن أخذ كتابه بشماله فهم أهل الكفر والنفاق
7700" )72دص" ما داللة لوله تعالى"ونضع الموازٌن المسط لٌوم المٌامة""
توزن األعمال على المٌزان الذي ال ٌعلم طبٌعته إال هللا تعالى
 )57الحساب نوعان ،فما هما؟
ب) عسٌر
أ) ٌسٌر
 )50اشرح الممصود بالحساب الٌسٌر؟
أ) خاص بالمإمن
ج) إذا عرضت علٌه ذنوبه ألر بها

ب) ٌُسؤل عن أعماله فٌجٌب بما ٌشرح صدره
د) فٌسترها هللا علٌه وٌتجاوز عنه

 )57اشرح الممصود بالحساب العسٌر؟
ج) فتشهد علٌهم ألسنتهم وأٌدٌهم وأرجلهم بما عملوا
ب) ٌنكرون معاصٌهم
أ) خاص بؤهل النار
======================================================================
 )55صؾ الحوض؟
ب) ماإه أحلى من العسل
أ) أكرم هللا تعالى نبٌه ملسو هيلع هللا ىلص بالحوض
د) ٌرد علٌه الناس بعد معاناتهم من أهوال المحشر
ج) أبٌض من الثلج
و) ومن ٌبعد عنه هو المفرط بسنة دمحم ملسو هيلع هللا ىلص وأحكام اإلسبلم وعدم التزامه
هـ) من ٌشرب منه ال ٌظمؤ أبدا
 )54ما داللة لوله ملسو هيلع هللا ىلص ":انا فرطكم عُى الحوض من مر عًُ شرب ومن شرب لم ٌُّمؤ ابدا؟
ورود حوض النبً ملسو هيلع هللا ىلص
 )53سٌُمنع أناس من الشرب من الحوض؟ لم؟
ألنهم فرطوا بسنة دمحم ملسو هيلع هللا ىلص وأحكام اإلسبلم ولم ٌلتزموا بها
======================================================================
 )50عرؾ الصراط؟
جسر منصوب فوق جهنم وحوله ظلمة دابمة ،فمن اجتازها دخل الجنة ومن سمط دخل النارٌ ،مر علٌه الخبلبك جمٌعهم.
) " 7707دص" ٌطُك عُى الجسرالمنصوب فوق جهنم لٌمر عٌُه الخبلئك جمٌعهم ٌوم المٌامه:
الجواب (أ)
د) الدركا ِ
ج) المحشر
ب) الحوض
أ) الصراط
======================================================================
 )52عرؾ ما ًٌُ:
النار  :هً مثوى الكافرٌن باهلل المستكبرٌن عن طاعته وعبادته.
الجنة  :دار المرار التً أعدها هللا تعالى لعباده الذٌن آمنوا به وألبلوا على طاعته فً الحٌاة الدنٌا.
 )52لارن بٌن ما أعده هللا تعالى لُمسُم فً الجنة وما أعده لُكافر فً النار؟
المسُم  :أعد هللا له الجنة وفٌها أنواع ال تحصى من النعٌم ،وهً درجات تتناسب مع األعمال التً لدمها اإلنسان فً الدنٌا
الكافر  :أعد هللا له النار فهً مثوى المستكبرٌن عن طاعة هللا وعبادته  ،وفٌها كذلن أنواع متعددة من العذاب  ،وهً منازل ودركات
تتناسب مع مستوى الذنوب والمعاصً التً ارتكبها العاصً فً الحٌاة الدنٌا
 )52ماذا تسمى طبما ِ الجنة والنار؟
الجنه تسمى درجات  ،والنار تسمى دركات
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======================================================================
 )47ممن تمبل الشفاعة ٌوم المٌامة؟
ب) كل على لدر مراتبهم عند ربهم
أ) من أذن له هللا تعالى ولمن ارتضى من عباده كاألنبٌاء والصدٌمٌن والشهداء
 )40اضرب مثاال عُى شفاعة من شفاعا ِ ٌوم المٌامة؟
أ) الشهٌد الذي ٌدافع عن وطنه ٌشفع فً سبعٌن من أهله
ج) شفاعة الصٌام للصابمٌن

ب) شفاعة المرآن لمن كان ٌتلوه أو ٌحفظه أو ٌعمل به
د) الطفل الصؽٌر الذي مات صؽٌرا لوالدٌه

 7707")47دش" 7707"+دش7702+دش7777+دص" أول الخُك الذٌن ٌإذن لهم بالشفاعة ٌوم المٌامة هوسٌدنا:
الجواب(د)
د) دمحم ملسو هيلع هللا ىلص
ج) عٌسى علٌه السالم
ب) موسى علٌه السالم
أ) آدم علٌه السالم
الجواب(د)
د) دمحم ملسو هيلع هللا ىلص
ج) موسى علٌه السالم
ب) ابراهٌم عٌُه السبلم
أ) نوح علٌه السالم
الجواب(ج)
ج) عٌسى عٌُه السبلم
ج )دمحم ملسو هيلع هللا ىلص
ب) ابراهٌم عٌُه السبلم
أ) آدم عٌُه السبلم
الجواب(د)
د) دمحم ملسو هيلع هللا ىلص
ج) عٌسى عٌُه السبلم
ب) ابراهٌم عٌُه السبلم
أ) آدم عٌُه السبلم
7703" )45دش" لئلٌمان بالٌوم اآلخر آثار عده تعود عُى اإلنسان ،وضّح اثنٌن منها؟
 ) 1استمامة المسلم وانضباطه والتزامه العمل الصالح ومرلبة هللا فً السر والعلن
 )2عدم تعلك المسلم بالدنٌا وطلب ملذاتها إلٌمانه بما اعده هللا للمإمنٌن من نعٌم الجنة فٌفضله على ملذات الدنٌا الزابلة
 )3تحمك الطمؤنٌنة فً للب المإمن وذلن عندما ٌستشعرعدل هللا تعالى وحسابه للناس ٌوم المٌامة
 )44من آثار اإلٌمان بالٌوم اآلخر توجٌه المسُم وانضباطه والتزامه بالعمل الصالح عُل ذلن؟
الٌمانه أنه محاسب على أعماله ٌوم المٌامة
 )43من آثار اإلٌمان بالٌوم اآلخر عدم تعُك المسُم بالدنٌا عُى مُذاتها عُل ذلن؟
إلٌمانه بما اعده هللا للمإمنٌن من نعٌم الجنة فٌفضله على ملذات الدنٌا الزابلة
 )40من آثار اإلٌمان بالٌوم اآلخر شعور المإمن بالطمؤنٌنة عُل ذلن؟
ألنه ٌستشعرعدل هللا تعالى وحسابه للناس ٌوم المٌامة
7702" )42دص" رتب أحداث ٌوم المٌامة اآلتٌة حسب حدوثها:
تطاٌر الصحؾ /النفخة الثانٌة /العرض والحساب
النفخة الثانٌة (نفخة البعث) /العرض والحساب  /تطاٌر الصحؾ
////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
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صدلة
الدرس السابع  :أفعال الخٌر

عن أبً هرٌرة رضً هللا عنه لال :لال رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص ":كل سبلمً من الناس عٌُه صدله ،كل ٌوم تطُع فٌه الشمس ٌعدل بٌن اإلثنٌن
صدله ،وٌعٌن الرجل عُى دابته فٌحمل عٌُها أو ٌرفع عٌُها متاعه صدله ،والكُمة الطٌبة صدلة ،وكل خطوة ٌخطوها إلى الصبلة
صدلة ،وٌمٌط األذى عن الطرٌك صدلة.
======================================================================
 7707")0دش 7700 +دش 7704 +دش7703+دش 7702+دش7702+دش" أكتب الحدٌث الشرٌؾ":كل سبلمً من الناس"
إلى لوله ملسو هيلع هللا ىلص "عن الطرٌك صدلة"
" 7707دش 7707 +دص7702+دص" أكتب الحدٌث الشرٌؾ":كل سبلمً من الناس" إلى لوله ملسو هيلع هللا ىلص " والكُمة الطٌبة صدلة"
======================================================================
 7700" )7دص" من الصحابً الجٌُل راوي الحدٌث الشرٌؾ؟
أبً هرٌرة رضً هللا عنه ،عبدالرحمن بن صخر الدوسً
 7705" )5دش" (نعم/ال) الصحابً الذي روى حدٌث " كل سبلمً من الناس" هو أبوحمٌد الساعدي (ال)
======================================================================
 7772" )4دص"  7700" +دص" ما معنى المفردا ِ التالٌة:
 :هً مفاصل اإلنسان (إذا ذكرت كلمة عظام بدل مفصل فالجواب خطؤ)
7700+دص" سبلمً
 :كل ما ٌستحك األجر والثواب
صدلة
ٌُ :بعد وٌزٌل
ٌمٌط األذى
)"7702دص 7770 +دص" معنى كُمة سبلمً من الحدٌث:
الجواب(ب)
د) مجموعة الناس
ج) أعضاء اإلنسان
ب) مفاصل اإلنسان
أ) حواس اإلنسان
الجواب(ج)
د) ذنوب االنسان
ب) اجهزة جسم االنسان ج) مفاصل االنسان
أ) سنوا ِ عمر االنسان
======================================================================
 )3ذكر الحدٌث النبوي أحدى النعم وهً مفاصل اإلنسان عُل ذلن؟
أ) حركة اإلنسان تعتمد على هذه المفاصل وهً من أعظم نعم هللا تعالى علٌنا
ب) تدل على لدرة هللا تعالى الذي خلك اإلنسان على هذا النحو من التناسك ومرونة الحركة
 7772" )0دص7700+دص" كٌؾ ٌشكر المسُم ربه عُى ما انعم عٌُه بؤن خُمه فً أحسن تموٌم؟
أ) ٌظهر ذلن باستخدام الجسد فً طاعة هللا تعالى
ب) باستعمالها فً فعل الخٌرات ومساعدة الناس
ج) فً كل ما ٌحمك مصلحة اإلنسان بنٌة عبادة هللا تعالى بمعناها الشامل
7702" )2دش7702+دش7702+دص7702+دص" جاء ِ كُمة "صدلة" فً الحدٌث نكره .عُل ذلن؟
لتشمل األجر على كل أنواع البر والخٌر دون تمٌٌد ،فهً لٌست لاصرة على الصدلات المادٌة بل وحتى الصدلات المعنوٌة التً فً
أدابها دلٌل على شكر هللا تعالى ،فالممصود هنا كل ما ٌستحك األجر العظٌم من األعمال
)"7702دش7770+7777+دش" بمصد بالصدلة فً الحدٌث:
د) ما ٌستحك األجر والثواب
ج) صدلة الفطر
ب) الصدلا ِ المالٌة فمط
أ) الزكاة المفروضة
د) كل افعال الخٌر التً ٌموم بها اإلنسان
ج) التبرعا ِ المالٌة
ب) الزكاة
أ) صدلة الفطر
د) ما ٌستحك االجر والثواب
ج) صدلة الفطر
ب) التبرعا ِ المالٌة
أ) الزكاة المفروضة

الجواب(د)
الجواب(د)
الجواب(د)

 )2الصدلا ِ لٌس ِ مادٌة فمط بل هنالن صدلا ِ معنوٌة ذكرها الحدٌث .عددها؟
ب) إعانة اآلخرٌن
أ) العدل بٌن المتخاصمٌن
د) كثرة الخطى إلى المساجد
ج) الكلمة الطٌبة
هـ) إماطة األذى عن الطرٌك
======================================================================
7703 " )2دص" إشرح معنى لوله ملسو هيلع هللا ىلص " كل ٌوم تطُع فٌه الشمس ٌعدل بٌن اإلثنٌن صدله"؟
أ) الممصود هنا العدل فً اإلصبلح بٌن المتخاصمٌن
ب) ولئلصبلح فضل عظٌم فً إزالة عوامل الفرلة بٌن المسلمٌن فخٌره ٌتعدى اآلخرٌن وبه تزول الشحناء بٌن الناس
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 )07بٌّن أثر العدل فً اإلصبلح عُى المجتمع؟
إزالة عوامل الفرلة بٌن المسلمٌن فخٌره ٌتعدى اآلخرٌن وبه تزول الشحناء بٌن الناس
7770")00دش" العبارة التً تدل عُى اصبلح ذا ِ البٌن فً الحدٌث هً:
ب) وكل خطوة ٌخطوها إلى الصبلة صدلة
أ) وٌعٌن الرجل عُى دابته
الجواب(ج)
د) وٌمٌط األذى عن الطرٌك صدلة.
ج) ٌعدل بٌن اإلثنٌن
======================================================================
 )07إشرح معنى لوله ملسو هيلع هللا ىلص "وٌعٌن الرجل عُى دابته  ...متاعه صدله"؟
لٌس الممصود هنا تخصٌص الصدلة على إعانة المسلم على ركوب دابة أو حمل متاعه علٌها فمط بل ٌإجر المسلم على كل عمل فٌه
إعانة الناس على أمور الدنٌا
7770 )05دص" اكد الحدٌث عُى اهمٌة التكافل بٌن الناس ونص الحدٌث الدال عُى ذلن هو:
ج) وكل خطوة ٌخطوها إلى الصبلة صدلة
ب) وٌمٌط األذى عن الطرٌك صدلة
أ) ٌعدل بٌن اإلثنٌن صدله
الجواب(د)
د) وٌعٌن الرجل عُى دابته فٌحمل عٌُها أو ٌرفع عٌُها متاعه صدله
======================================================================
 7705")04دص" اشرح الممصود بموله ملسو هيلع هللا ىلص :والكُمة الطٌبة صدله؟ " 7772دص" لماذا جاء ِ "الكُمة طٌبة" عامه؟ "7700
دص" جاء ِ الكُمة الطٌبة فً الحدٌث عامه ،سواء أكان ِ فً حك هللا تعالى أو فً حك الناس ،أذكر مثاال واحدا لكل من الحمٌن؟
" 7705دش" ها ِ مثاال عُى كُمة طٌبة فً حك هللا تعالى؟
جاءت الكلمة الطٌبة عامة حتى تعنً أي كلمة طٌبه سواء ذلن أكان:
أ) حك هللا تعالى كالتسبٌح والتهلٌل
ب) فً حك الناس كاألمر بالمعروؾ والنهً عن المنكر ورد السبلم ووالنصح واإلرشاد وؼٌرها
======================================================================
 7700" )03دش" عُى ماذا ٌدل لوله ملسو هيلع هللا ىلص "وكل خطوة ٌخطوها إلى الصبلة صدلة"؟
أ) حث الرسول ملسو هيلع هللا ىلص على لصد المسجد (سواء لصبلة الجماعة أو لسماع درس)..
ب ) الحدٌث ٌدل على أهمٌة صبلة الجماعة فً تؤلٌؾ للوب المسلمٌن وتحمٌك وحدتهم وتعاونهم
======================================================================
 )00فسر معنى لوله ملسو هيلع هللا ىلص " ٌمٌط األذى عن الطرٌك صدله"؟
أي إزالة كل ما ٌإذي الناس عن الطرٌك كاألشوان واألوساخ ،وهً تعتبر شعبة من شعب اإلٌمان
 7772")02دص" استخرج من الحدٌث ما ٌدل عُى إهتمام اإلسبلم بالبٌئة؟
" 7700دص" فً الحدٌث الشرٌؾ جمُه تدل عُى حرص اإلسبلم عُى نُّافة البٌئة أذكرها؟
 #فً الحدٌث شعبة من شعب اإلٌمان ،حددها؟
لوله ملسو هيلع هللا ىلص " ٌمٌط األذى عن الطرٌك صدله"
)"7777دص" دعا الرسول ملسو هيلع هللا ىلص فً الحدٌث إلى اإلهتمام بالبٌئة وذلن من خبلل لوله:
د)ٌمٌط االذى عن الطرٌك صدلة
أ) وٌعٌن الرجل عُى دابته ب) والكُمة الطٌبة صدلة ج) ٌعدل بٌن االثنٌن
 )02لٌام المسُم بؤعمال البر والتموى تعد شكرا هلل ،وضح ذلن؟
أ) ألنه ٌنال زٌادة االنعمة (ولبن شكرتم ألزٌدنكم)

الجواب(د)

ب) ٌنال ثواب من هللا تعالى عن أعماله الصالحة

 )02ما داللة لوله تعالى (ولئن شكرتم ألزٌدنكم)؟
ٌنال العبد زٌادة االنعمة بالشكر
====================================================================
7777")77دش" من أعمال الصدلة التً بٌنها الرسول ملسو هيلع هللا ىلص بالحدٌث :
أ) العدل بٌن المتخاصمٌن  ،صبلة الضحى  ،كثرة الخطى إلى الصبلة
ب) الكُمة الطٌبة  ،مساعدة الناس ولضاء حوائجهم  ،االحسان إلى الجار
ج) كثرة الخطى إلى الصبلة  ،الكُمة الطٌبة  ،صٌام النافُة
الجواب(د)
د) العدل بٌن المتخاصمٌن  ،لول الخٌر والتواصً به  ،إماطة األذى عن الطرٌك
//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
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 7772" )0دش 7704 +دص 7700+دش" تُّهر أهمٌة الصبلة فً أمور عدٌدة ،اذكرها؟
ب) سبب استمامة سلون المسلم
أ) صلة بٌن العبد وربه
ج) تشعره بالراحة النفسٌة خصوصا إن أداها جماعة
 )7ما داللة لوله ملسو هيلع هللا ىلص ":خٌر ٌوم طُع ِ عٌُه الشمس ٌوم الجمعة "...؟
فضّل هللا الجمعة على ما سواه من األٌام
 )5اٌن ٌتجُى فضل ٌوم الجمعة فً المصحؾ؟
سمى هللا تعالى سورة من سور المرآن بسورة الجمعة
=====================================================================
 )4لصبلة الجمعة والسعً إلٌها فضائل عدٌده ،أذكرها؟
ب) تكفٌر الذنوب والخطاٌا
أ) نٌل األجر العظٌم من هللا تعالى
 )3ما داللة لوله ملسو هيلع هللا ىلص  ":من اؼتسل ٌوم الجمعة وبكر إلى الصبلة " .......؟
نٌل األجر العظٌم من هللا تعالى
 )0ما داللة لوله ملسو هيلع هللا ىلص  ":من اؼتسل ثم أتى الجمعة فصُى ما لدر"؟
تكفٌر الذنوب والخطاٌا
=====================================================================
 )2ما حكم صبلة الجمعة؟
واجبة على كل مسلم بشروط معٌنة
 )2ما داللة لوله تعالى ( ٌاأٌها الذٌن آمنوا إذا نُودي لُصبلة من ٌوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر هللا وذروا البٌع ذلكم خٌر لكم إن كنتم
تعُمون)؟ "7702دص" ما حكم ترن البٌع ول ِ صبلة الجمعه؟
أمر بترن البٌع والسعً لصبلة الجمعة  ،دلٌل على الوجوب
)" "7777األمر بترن البٌع ول ِ صبلة الجمعة بموله تعالى" ٌاأٌها الذٌن آمنوا إذا نُودي لُصبلة من ٌوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر
هللا وذروا البٌع" ٌدل عُى:
الجواب(أ)
د) التحرٌم
ج)اإلباحة
ب) اإلستحباب
أ) الوجوب
 )2ما داللة لوله ملسو هيلع هللا ىلص  ":لٌنتهٌن ألوام عن َو ْد ِعهم أو لٌختمن هللا عُى لُوبهم "..؟
حذر النبً ملسو هيلع هللا ىلص من التهاون فً أداء صبلة الجمعة
=====================================================================
7702" )07دص"ٌشترط لوجوب صبلة الجمعة شروطا عدة ،أذكر اثنٌن منها؟
د) اإللامة
ج) وجود مجموعة من الناس
ب) المدرة والذكورة والتكلٌؾ
أ) دخول الولت
)"7777دص"من شروط صبلة الجمعه :
ب) االؼتسال والتطٌب
أ) اطالة الخطبة ولصر الصبلة

ج) دخول الول ِ

د) التبكٌر فً الذهاب لُمسجد

الجواب(ج)

 )00متى ول ِ صبلة الجمعة؟
ٌبدأ من زوال الشمس  ،والدلٌل أن النبً ملسو هيلع هللا ىلص كان ٌصلً الجمعة حٌن تمٌل الشمس
)"7770دش" حدٌث انس بن مالن رضً هللا عنه "أن النبً ملسو هيلع هللا ىلص كان ٌصًُ الجمعه حٌن تمٌل الشمس" دلٌل عُى شرط من شروط
وجوب صبلة الجمعه وهً:
الجواب(أ)
د) المدرة
ج) االلامة
ب) التكٌُؾ
أ) دخول الول ِ
 )07ما الممصود بالتكٌُؾ؟
مسلم عالل بالػ

المعلم جهاد العقرباوي

7220537770

31

 )05من هم الذٌن استثناهم النبً ملسو هيلع هللا ىلص من صبلة الجمعة ؟
المرأة والصبً والمرٌض
 )04ما حكم صبلة الصبً من ٌوم الجمعة؟
صحت صبلته ،واحتسبت له طوعا ،ولوالدٌه أجر على حثه وتعوٌده على أدابها
 )03لم ٌإجر الوالدٌن إن صُى الصبً الجمعة؟
األجر على حثه وتعوٌده على أدابها
 )00ما حكم صبلة المجنون؟ مع التعٌُل؟
صبلته باطلة  ،لعدم إدراكه
)"7777دش" إحدى الفئا ِ اآلتٌة ،إن صُى الجمعة فصبلته باطُة:
ج) المسافر
ب) المرأة
أ) الصبً

د) المجنون

الجواب(د)

 )02ما حكم صبلة المرٌض أو المرأة الجمعة؟
صحّت صبلتهم فرضا ،وأجزأتهم عن فرض الظهر
"7702دش" ب ٌّن صحة التصرؾ اآلتً :ص ُّ ِ امرأة صبلة الجمعة فً المسجد
)" "7777الحكم الشرعً لصبلة المرأة صبلة الجمعة فً المسجد:
ب) تصح صبلتها فرضا وال تعٌد صبلة الُّهر
أ) تصح صبلتها فرضا وتعٌد الُّهر تطوعا
ج) تصح صبلتها تطوعا وتعٌد صبلة الُّهر فرضا د) تصح صبلتها تطوعا وال تعٌد صبلة الُّهر فرضا

الجواب(ب)

 )02ما حكم صبلة الجمعة لوحده؟
التصح ،ألنها جماعٌة
 )02ما حكم من حضر إلى البُد من سفر ٌوم الجمعة؟
ال تجب علٌه ،وٌصلً الظهر ،أما إن صلى الجمعة فتجزأه عن الظهر
اي تصح صبلته فرضا وال ٌعٌد الظهر تطوعا
=====================================================================
 )77كٌؾ تكون صبلة الجمعة؟
ٌ – 2موم المإذن باألذان الثانً
ٌ – 1صعد اإلمام المنبر
ٌ – 4حمد هللا فٌهما وٌصلً على النبً ملسو هيلع هللا ىلص وٌوصً الناس بتموى هللا
ٌ – 3خطب اإلمام خطبتٌن
 )70حدد سنة من سنن الخطبة؟ مع الدلٌل؟
ب) أن تكون الثانٌة ألصر من األولى
أ) عدم اإلطالة فً الخطبتٌن
ّ
":إن طول صبلة الرجل ولصر خطبته مبنة فمهه"
لال ملسو هيلع هللا ىلص
)"7777دش" من السنة فً صبلة الجمعه :
ب) أن تكون الخطبة األولى ألصر من الثانٌة
أ) اإلطالة فً الخطبتٌن
د) إطالة الخطبة ولصر الصبلة
ج) إطالة الصبلة ولصر الخطبة

الجواب(ج)

 )77ما داللة لوله ملسو هيلع هللا ىلص "إنّ طول صبلة الرجل ولصر خطبته مئنة فمهه"؟
من سنن الخطبة عدم اإلطالة فً الخطبتٌن
 )75ما الذي ٌنبؽً لُخطٌب ٌوم الجمعة اإلنتباه إلٌه فً خطبته؟
ب) معرفة أحكام الدٌن
أ) توجٌه الناس إلى اإللتزام باألخبلق اإلسبلمٌة والمٌم النبٌلة
د) عدم تجرٌح الهٌبات ومإسسات الدولة
ج) عدم التشهٌر بالناس
هـ) ٌستحب الدعاء لولً األمر بالصبلح والسداد والتوفٌك لخدمة العباد وحماٌة الببلد.
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ٌ )74ستحب الدعاء لولً األمر بالصبلح والسداد والتوفٌك لخدمة العباد وحماٌة الببلد؟ عُل؟
لما فً ذلن من الخٌر لؤلمة فً دٌنها ودنٌاها
 )73ماذا ٌفعل اإلمام بعد اإلنتهاء من الخطبتٌن؟
ٌصلً بالناس ركعتٌن ٌجهر فٌهما بالمراءة
 )70ماذا ٌستحب أن ٌمرأ فً الصبلة من ٌوم الجمعة؟
بعد لراءة الفاتحة  ،فً األولى سورة األعلى وفً الثانٌة سورة الؽاشٌة
)"7702دص 7770+دص" ٌستحب فً صبلة الجمعة أن ٌمرأ اإلمام فً الركعة األولى بعد الفاتحة سورة:
د) الؽاشٌة
ج) األعُى
ج) الطارق
أ) البروج
ب) االولى الؽاشٌة والثانٌة االعُى
 ++أ) االولى االعُى والثانٌة الفتح
د) االولى الفتح والثانٌة الؽاشٌة
ج) االولى االعُى والثانٌة الؽاشٌة

الجواب(ج)
الجواب(ج)

 ) 72لرأ اإلمام من ٌوم الجمعة فً األولى سورة الكوثر وفً الثانٌة سورة الصمد ،فما حكم الصبلة؟
تصح الصبلة
 )72ما هً آداب وسنن ٌوم الجمعة؟
أ) اإلؼتسال والتطٌب ولبس أحسن الثٌاب
ب) التبكٌر للذهاب للمسجد والجلوس حٌث ٌرى المصلً متسعا وٌكره تخطً الرلاب
ج) اإلنصات للخطٌب وعدم التحدث ،وترن العبث وعدم اإلنشؽال بؤي شًء كالهاتؾ
د) أن ٌصلً ركعتٌن أو أربع ركعات بعد صبلة الجمعة
هـ) أال ٌؽلك طرق المرور أمام المسجد
7770")72دش" الحكم الشرعً لتخطً رلاب المصٌُن ٌوم الجمعه لُصبلة فً الصؾ االول هو:
د) مباح
ج) مندوب
ب) مكروه
أ) حرام

الجواب(ب)

 )57ما حكم من تحدث فً الخطبة أو عبث بالحصا أو انشؽل بهاتفه؟ مع الدلٌل؟
مس الحصا فمد لؽا"
لؽت الصبلة فبل جمعة له  ،لال ملسو هيلع هللا ىلص  ":من ّ
 )50ما داللة لوله ملسو هيلع هللا ىلص  ":ال ٌؽتسل رجل ٌوم الجمعة وٌتطهر ما استطاع "......؟
اإلؼتسال والتطٌب ولبس أحسن الثٌاب من سنن وآداب الجمعة
7770")57دص" احدى العبارا ِ االتٌة صحٌحه فٌما ٌتعُك بصبلة الجمعه :
ب) ٌجب عُى كل مسُم ذكر أو انثى
أ) ٌكره البٌع والشراء اذا تودي لُصبلة
الجواب(د)
د) ال ٌصح اداإها لبل زوال الشمس
ج) تصًُ ركعتٌن فً المسجد أو المنزل
///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
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 )0ما معنى مماصد الشرٌعة؟
هً الؽاٌات التً جاءت الشرٌعة اإلسبلمٌة لتحمٌمها ،وتتمثل فً جلب المنافع للناس ودرء المفاسد عنهم فً الدنٌا واآلخرة ،ألن
مصدرها هللا تعالى وهو األعلم بما ٌحمك مصالحهم
 )7ما الماعدة التً اعتمد ِ عٌُها مماصد الشرٌعة؟
ب) درء المفاسد
أ) جلب المنافع
 )5ما هو مصدر مماصد الشرع؟ ولم؟
مصدرها هللا تعالى وهو األعلم بما ٌحمك مصالحهم
بٌر)؟
 )4ما داللة لوله تعالى (أالٌَع ُّ ُم َم ْن َخ َُكَ َو ُه َو الُّ ُ
طٌؾ ال َخ ُ
مصدرمماصد الشرع هو هللا تعالى وهو األعلم بما ٌحمك مصالحهم
=====================================================================
 )3عدد مصالح الشرع؟
هـ) حفظ المال
د) حفظ النسل والعرض
ج) حفظ العمل
ب) حفظ النفس
أ) حفظ الدٌن
"7702دش" الترتٌب الصحٌح لمصالح الناس حسب األولوٌة:
أ) حفُّ الدٌن ،حفُّ العمل ،حفُّ النفس،حفُّ النسل والعرض ،حفُّ المال
ب) حفُّ الدٌن ،حفُّ النفس ،حفُّ النسل والعرض ،حفُّ العمل ،حفُّ المال
ج) حفُّ الدٌن ،حفُّ النفس ،حفُّ العمل ،حفُّ النسل والعرض ،حفُّ المال
الجواب(ج)
د) حفُّ الدٌن ،حفُّ النفس ،حفُّ العمل ،حفُّ المال ،حفُّ النسل والعرض
====================================================================
 )0ما هً أهم المصالح الخمسة؟ مع التعٌُل؟
حفظ الدٌن
ب) ألنه ٌلبً الحاجة الفطرٌة التً ٌتدفع اإلنسان إلى عبادة هللا
أ) ألنه ٌمثل النظام العام الذي تستمٌم به حٌاة اإلنسان
الجنَّ
دون)؟
َ
 )2ما داللة لوله تعالى ( َو َما َخَُ ْم ُِ ِ
واإلنس إال ِلٌَ ْعبُ ِ
حفظ الدٌن ٌلبً الحاجة الفطرٌة التً تدفع اإلنسان إلى عبادة هللا
 )2ما الذي ٌحممه حفُّ الدٌن؟
ٌموي فً نفس اإلنسان معانً الخٌر والشر ،فٌشعر بالطمؤنٌنة والسعادة
7702" )2دص" حدد وسٌُه من وسائل حفُّ الدٌن؟
ب) التزام تعالٌمه فً شتى مناحً الحٌاة
أ) أداء العبادات على اختبلفها
د) تحرٌم البدع والخرافات التً تإثر فً عمابد الناس
ج) الجهاد دفاعا عنه وردا للعدوان
 )07عُى عاتك من تمع واجب حفُّ الدٌن؟
واجبات الدولة
 )00ما واجب الدولة فً مجال حفُّ الدٌن؟
ب) حرٌة ممارسة العبادة
أ) تضمن لئلنسان حرٌة اإلختٌار
د) تحرٌم إكراه ؼٌر المسلمٌن على اعتناق اإلسبلم
ج) منع اإلعتداء علٌها
====================================================================
 )07ما األساس الذي ٌموم عٌُه حفُّ النفس؟
كرم هللا النفس البشرٌة وأمر بحفظها
 )05ما وسائل حفُّ النفس التً شرعها اإلسبلم؟
ب) وجوب التداوي إذا أصٌب اإلنسان بمرض
أ) تحرٌم إٌذاء النفس البشرٌة أو اإلعتداء علٌها
ج) تشرٌع عموبة المصاص لمن ٌعتدي على على النفس وٌنتهن حرمتها
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اس جمٌعا)؟
نفس أة فَسا ٍد فً
ٌر ٍ
ِ
األرض فكَؤنَّما َلت َ َل ال ّن َ
 )04ما داللة لوله تعالى ( َم ْن لَت َ َل نَفسا ِبؽَ ِ
من وسابل حفظ النفس فً اإلسبلم تحرٌم إٌذاء النفس البشرٌة أو اإلعتداء علٌها
ب لعُّكم تتمُ َ
ون)؟
(ولَ ُك ْم فً ال ِم
ِ
 )03ما داللة لوله تعالى َ
صاص حٌاة ٌاأولً األلبا ِ
من وسابل حفظ النفس فً اإلسبلم تشرٌع عموبة المصاص لمن ٌعتدي على على النفس وٌنتهن حرمتها
====================================================================
 )00بم مٌّز هللا اإلنسان عن ؼٌره من المخُولا ِ؟
العمل
 )02لم م ٌّز هللا اإلنسان عن ؼٌره من المخُولا ِ بالعمل؟
لٌرشده إلى طرٌك الخٌر والصواب
7702" )02دش" أذكر وسٌُة شرعٌة لحفُّ العمل؟
ب) النهً عن التملٌد األعمى
أ) الحث على طلب العلم والبحث والتفكر
ج) تحرٌم كل ما ٌفسده وٌضعؾ عمله وٌإثر فٌه والمعالبة علٌه كشرب الخمر وتناول المخدرات
َ
 )02ما داللة لوله تعالى (لُل َهل ٌَست َ ِوي الذٌِن ٌعَُ َ
ٌعُمون)؟
مون والذٌن ال
من وسابل حفظ العمل التً شرعها اإلسبلم الحث على طلب العلم والبحث والتفكر
َ
)"7777دص" من مماصد الشرٌعة التً ٌدعو لها لوله تعالى (لُل َهل ٌَست َ ِوي الذٌِن ٌع َُ َ
ٌعُمون) ،حفُّ :
مون والذٌن ال
الجواب(ج)
د) المال
ج) العمل
ب) النفس
أ) الدٌن
 )77ما داللة لوله ملسو هيلع هللا ىلص "كل مسكر حرام"؟
وسابل حفظ العمل التً شرعها اإلسبلم تحرٌم كل ما ٌفسده وٌضعؾ عمله وٌإثر فٌه والمعالبة علٌه
) " "7777داللة لوله ملسو هيلع هللا ىلص "كل مسكر حرام" عُى نوع من مصالح الناس هو حفُّ:
د) الدٌن
ج) المال
ب) النفس
أ) العمل

الجواب(أ)

)"7777دش" حرم اإلسبلم شرب الخمروتناول المخدرا ِ لتحمٌك ممصد من مماصد الشرٌعة وهو:
الجواب(ج)
د) المال
ج) العمل
ب) النفس
أ) الدٌن
=====================================================================
 )70حث اإلسبلم عُى التناسل وإعمار األرض؟ إلى أي من المصالح الخمسه تعود؟
حفظ النسل والعرض
 )77ما وسائل حفُّ النسل والعرض التً شرعها اإلسبلم؟
ب) أمر بؽض البصر
أ) شرع الزواج ور ّؼب فٌه

ج) حرم الزنا وما ٌإدي إلٌها وحدد لمرتكبها عموبة

 )75كٌؾ ر ّ
ؼب اإلسبلم بالزواج وحث عٌُه؟
جعله الطرٌك الشرعً لحفظ النسل واألنساب من اإلختبلط
 )74كٌؾ تعامل اإلسبلم مع الزنا؟
حرم الزنا وما ٌإدي إلٌها وحدد لمرتكبها عموبة
الزانٌ ِة َّ
 )73ما داللة لوله تعالى ( َّ
والزانً فَاج ُِدوا ك َّل واح ٍد منهما مائة جُد ٍة)؟
من وسابل حفظ النسل والعرض التً شرعها اإلسبلم تحرٌم الزنا وما ٌإدي إلٌها وحدد لمرتكبها عموبة
=====================================================================
 )70لم اعتنى اإلسبلم بالمال؟
ألنه أساس الحٌاة التً ال تموم إال به
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سفها َء أموالَكُم التً َجعَ َل هللا لكم لٌاما)؟
 )72ما داللة لوله تعالى (وال تُإتوا ال ل
اعتنى اإلسبلم بالمال
 )72من وسائل حفُّ المال التً شرعها اإلسبلم؟
أ) حث على كسب المال وتحصٌله بالطرابك المشروعة
حرم السرلة وأكل أموال الناس بالباطل
ج) ّ

ب) جعل العمل هو المصدر األول للكسب
د) فرض علٌها عموبات رادعة

 )72ما داللة لوله ملسو هيلع هللا ىلص "ما أكل أحد طعاما لط خٌرا من أن ٌؤكل من عمل ٌده"؟
من وسابل حفظ المال التً شرعها اإلسبلم العمل
س ِارلَةُ فال َطعوا أٌ ِدٌَ ُهما)؟
سار ُ
ق وال َّ
 )57ما داللة لوله تعالى (ال َّ
حرم السرلة وأكل أموال الناس بالباطل وفرض علٌها عموبات رادعة
من وسابل حفظ المال التً شرعها اإلسبلم ّ
===================================================================
7770")50دش" بٌن العُماء أن مماصد الشرع خمسه أنواع مرتبة حسب االولوٌة  ،وجعُوا لكل ممصد منها وسائل تحافُّ عٌُه،
أي الوسائل اآلتٌة مرتبة بحسب مماصد الشرع:
أ) وجوب التداوي ،الحث عُى طُب العُم ،تشرٌع الزواج ،تحرٌم السرلة ،تحرٌم البدع
ب) الحث عُى طُب العُم ،تشرٌع الزواج ،تحرٌم السرلة ،تحرٌم البدع ،وجوب التداوي
ج) تشرٌع الزواج ،تحرٌم السرلة ،تحرٌم البدع ،وجوب التداوي ،الحث عُى طُب العُم
الجواب(د)
د) تحرٌم البدع ،وجوب التداوي ،الحث عُى طُب العُم ،تشرٌع الزواج ،تحرٌم السرلة
====================================================================
 )57ما الؽاٌة من مماصد الشرع؟
الؽاٌة هً تحمٌك مصالح الناس الخمسة
 )55كٌؾ تحمك مماصد الشرع المصالح الخمسة؟
المصالح الخمسة لٌست على درجة واحدة من حٌث األهمٌة  ،لذا كانت على ثبلث مراتب وهً
الضرورٌات  /الحاجٌات  /التحسٌنٌات
 )54ما هً مراتب مماصد الشرع؟
الضرورٌات  /الحاجٌات  /التحسٌنٌات
 )53عرؾ الممصود بالضرورٌا ِ؟
هً ما البد منه لمٌام حٌاة الناس وٌتولؾ علٌها وجودهم فً الدنٌا ،فإذا لم تتحمك انعدمت الحٌاة واختل النظام وفسدت مصالح الناس
وعمت الفوضى
 )50اضرب مثال عُى ضرورٌا ِ؟
تحرٌم لتل النفس  ،فلو كان مباحا لمات الناس وانعدمت الحٌاة
 )52عرؾ الممصود بالحاجٌا ِ؟
هً ما ٌحتاج إلٌه الناس للتوسعة علٌهم والتخفٌؾ عنهم مرعاة ألحوالهم وبدونها ال تنعدم الحٌاة لكن ٌمع الناس فً مشمة وحرج
 )52اضرب مثال عُى حاجٌا ِ؟
الرخص التً جاءت للتخفٌؾ  ،كإباحة اإلفطار فً رمضان للمسافر والمرٌض
ّ
 )52عرؾ الممصود بالتحسٌنٌا ِ؟
هً األخذ بما ٌلٌك باإلنسان من محاسن العادات ومكارم األخبلق مما ال تمس إلٌها الحاجة ،وتموم الحٌاة من ؼٌرها ،وإذا فمدت ال
تتؤثر حٌاة اإلنسان ،ولكن وجودها ٌجعل الحٌاة ذات بهجة وجمال.
 )47اضرب مثال عُى التحسٌنٌا ِ؟
كطهارة البدن والثوب  ،ونهً البٌع على البٌع ،أخذ الزٌنة للمسجد ،نوافل الطاعات من صبلة وصدلة ،آداب الطعام والشراب وتجنب
اإلسراؾ
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 )40اضرب مثال عُى تحسٌنٌا ِ أمر بها الشرع ؟
طهارة البدن والثوب
 )47اضرب مثال عُى تحسٌنٌا ِ حكمها مندوب؟
ب) التمرب إلى هللا تعالى بنوافل الطاعات من صبلة أو صدلة
أ) أخذ الزٌنة إلى المسجد
د) تجنب االسراؾ
ج) االخذ بآداب الشراب واالطعام
 )45اضرب مثال عُى تحسٌنٌا ِ تمع ممام الحرام؟
حرمة بٌع االنسان على اخٌه االنسان
)"7770دش" من األمثُة عُى التحسٌنٌا ِ فً الشرٌعة االسبلمٌة:
ب) وجوب الصُوا ِ الخمس
أ) تحرٌم شتم االخرٌن
د) اباحة الجمع بٌن الصُوا ِ لُمسافر
ج) ندب السعً فً طُب العُم
المصُحة المرتبة
حفُّ الدٌن
حفُّ النفس
حفُّ العمل
حفُّ النسل
حفُّ المال

الضرورٌا ِ
وجوب الصلوات الخمس
تحرٌم لتل النفس
تحرٌم شرب الخمر
مشروعٌة الزواج
تحرٌم السرلة

الجواب(ج)

الحاجٌا ِ
اباحة الجمع بٌن الصلوات للمسافر
تحرٌم شتم اآلخرٌن
إباحة التخدٌر لؽاٌات العبلج
تحرٌم الزواج ممن ٌنجبون أطفاال
مصابٌن بالتبلسٌمٌا
تحرٌم اإلحتكار

التحسٌنٌا ِ
وجوب طهارة البدن لصحة الصبلة
لبس المبلبس الساترة الجمٌلة
ندب السعً لطلب العلم
وجوب ؼض البصر
وجوب التوسط واإلعتدال فً
اإلنفاق

7702" )44دص" صنّؾ ما ًٌُ إلى ضرورٌا ِ وحاجٌا ِ وتحسٌنٌا ِ:
 -7إباحة اإلفطار فً رمضان لُمرٌض والمسافر (حاجٌات)
 -0األخذ بآداب الطعام والشراب (تحسٌنٌات)
 -4عدم اإلسراؾ فً الطعام والشراب (تحسٌنٌات)
 -5تحرٌم لتل النفس (ضرورٌات)
)"7702دص"
 -0لبس المبلبس الساترة الجمٌُة (تحسٌنٌات)
 -5اباحة التخدٌر لؽاٌا ِ العبلج (حاجٌات)

 -7مشروعٌة الزواج(ضرورٌات)

)"7770دص" االلتزام بآداب الطعام والشراب من التحسٌنٌا ِ :
ح) الواجبة
ب) المندوبة
أ) المباحة
)"7770دص" من االمثُة عُى الحاجٌا ِ التً شرع ِ لحفُّ النفس :
ج) تحرٌم شتم االخرٌن
ب) تحرٌم لتل النفس
أ) اباحة التخدٌر لُعبلج

د) المكروهه
د) مشروعٌة الزواج

الجواب(ب)
الجواب(ج)

)"7777دش" من األمثُة عُى الضرورٌا ِ التً شرع ِ لحفُّ المال  ،تحرٌم :
د) االسراؾ فً االنفاق
ج) االحتكار
ب) شرب الخمر
أ) السرلة

الجواب(أ)

)"7777دص" من األحكام التً شرع ِ لُناس لُتوسعة عٌُهم ومراعاة ألحوالهم ورفع المشمة والحرج:
ب) الجمع بٌن الصُوا ِ لُمسافر
أ) أخذ الزٌنة عند المسجد
د) التمرب إلى هللا تعالى بالنوافل
ج) ؼض البصر

الجواب(ب)

//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
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الدرس العاشر  :حموق اإلنسان37فً اإلسبلم

 )0متى تم اإلعبلن عن حموق اإلنسان العالمً؟
عام 1948م
 )7بم امتاز اإلسبلم عن اإلعبلن العالمً لحموق اإلنسان؟أو لارن بٌن حموق االنسان فً االسبلم وؼٌره؟
ج) من عند هللا تعالى
ب) مبلبمة للفطرة اإلنسانٌة
أ) مبادئ اإلسبلم ثابتة ال تتبدل
====================================================================
7703" )5دص" ما الممصود بحموق اإلنسان فً االسبلم؟
هً المصالح والمٌزات التً أثبتته الشرٌعة اإلسبلمٌة لئلنسان وألزمت اآلخرٌن باحترامها والسعً لتحمٌمها بما ٌإدي إلى حفظ دٌنه
أو نفسه أو عمله أو نسله أو ماله
)"7770دص" المفهوم الذي ٌشٌر الً  :المصالح والمٌزا ِ التً أثبتته الشرٌعة اإلسبلمٌة لئلنسان وألزم ِ اآلخرٌن باحترامها
والسعً لتحمٌمها  ،هو مفهوم :
الجواب(أ)
د) االولوٌا ِ
ج) مماصد الشرٌعة
ب) الضرورٌا ِ
أ) حموق االنسان
 )4ما عبللة حموق االنسان فً االسبلم ومماصد الشرع؟
مماصد الشرع هً االساس الذي بنً علٌه حموق االنسان
======================================================================
 7705" )3دش 7702 +دص" ها ِ مثاال عُى أساس من أسس حموق اإلنسان فً اإلسبلم؟
"7705دص" ألام اإلسبلم حموق اإلنسان عُى مجموعة من األسس أذكر ثبلثا منها؟
ج) العدل بٌن الناس
ب) التكرٌم اإلنسانً
أ) وحدة األصل للجنس البشري
)"7770دص" من االسس التً لام ِ عٌُها حموق االنسان فً االسبلم:
أ) الحموق االجتماعٌة ب) العدل فً الحموق والواجبا ِ ج) حرٌة الراي والفكر

د) الحموق الشخصٌة

الجواب(ب)

 )0ما الممصود بوحدة األصل لُجنس البشري؟
أ) خلك هللا الناس جمٌعا من نفس واحدة
ب) وجود اإلختبلفات بٌنهم فً الجنس أو اللون ٌنبؽً أن ٌكون دافعا للتعارؾ والتآلؾ والتعاون بٌن الناس ولٌس منطلما للنزاع
ع ٌُِ ٌم
ّللا َ
اس ِإنَّا َخ َُ ْمنَاكُم ِّمن ذَك ٍَر َوأُنثَى َو َجعَ ُْنَا ُك ْم ُ
ارفُوا ِإنَّ أَك َْر َم ُك ْم ِعن َد َّ ِ
شعُوبا َولَ َبائِ َل ِلتَعَ َ
 )2ما داللة لوله تعالى (ٌَا أٌَل َها ال َّن ُ
ّللا أَتْمَا ُك ْم ِإنَّ َّ َ
ٌر) ،ولوله ملسو هيلع هللا ىلص ":أنتم بنو آدم وآدم من تراب"؟
َخ ِب ٌ
ألر اإلسبلم اساس وحدة األصل للجنس البشري
 )2ما الحك الذي شمُه أساس التكرٌم اإلنسانً؟
أ) من حك اإلنسان أن ٌحٌا حٌاة رالٌة ٌؤمن فٌها على نفسه وماله وعرضه
ب) من حك اإلنسان أن ال ٌتعرض للمهر أو التعذٌب أو الظلم وأن الٌعامل باحتمار
 ِ َو َف َّ
ٌر ِّم َّم ْن َخَُ ْمنَا
ض ُْنَا ُه ْم َ
 )2ما داللة لوله تعالى ( َولَمَ ْد ك ََّر ْمنَا َبنًِ آ َد َم َو َح َم ُْنَا ُه ْم ِفً ا ْلبَ ِ ّر َوا ْلبَحْ ِر َو َر َز ْلنَا ُهم ِّم َن ال َّط ٌِّبَا ِ
عَُى َك ِث ٍ
ت َ ْف ِضٌبل)؟
ألر اإلسبلم اساس التكرٌم اإلنسانً
 )07ما الممصود العدل بٌن الناس؟
عدلت الشرٌعة بٌن الناس جمٌعا فً الحموق والواجبات من ؼٌر النظر إلى عرق او لون او جنس أو ؼنى او فمر
هللا ٌؤ ُم ُر ُك ْم بالعَ ْد ِل واإلحسان)؟
 )00ما داللة لوله تعالى( :إنَّ َ
ألر اإلسبلم اساس العدل بٌن الناس
======================================================================
 )07ما هً الحموق التً ألرها اإلسبلم لئلنسان؟
د) الحموق اإلجتماعٌة
ج) الحموق السٌاسٌة
ب) الحموق اإلعتمادٌة والفكرٌة
أ) الحموق الشخصٌة
======================================================================
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7704")05دص" ها ِ مثاال عُى حك من الحموق الشخصٌة لبلنسان فً االسبلم؟
ب) المساواة
أ) حك الحٌاة
)"7702دص" من الحموق الشخصٌة لئلنسان فً اإلسبلم:
الجواب(د)
د) المساواة
ج) الترشح واإلنتخاب
ب) العمل
أ) التعُم
======================================================================
 )04ما الممصود بحك الحٌاة التً الرتها الشرٌعة اإلسبلمٌة؟
حرم اإلسبلم اإلعتداء على النفس البشرٌة
أ) ّ
ب) عد لتل إنسان واحد بمثابة اإلعتداء على حٌاة الناس جمٌعا
ج) شرع اإلسبلم المصاص حفظا لحٌاة اإلنسان وصٌانة ألمن المجتمع واستمراره
د) اوجب اإلسبلم تؤمٌن الوسابل البلزمة لحماٌة هذا الحك من الؽذاء والدواء واألمن
شرع هللا المصاص؟ 7702" //دش" مشروعٌة المصاص فً اإلسبلم ،عُل ذلن؟
7703" )03دص" لم ّ
ب) وصٌانة ألمن المجتمع واستمراره
أ) حفظا على حٌاة اإلنسان
اس ج َِمٌعا)؟
 )00ما داللة لوله تعالى( َمن لَت َ َل نَ ْفسا ِبؽٌَ ِْر نَ ْف ٍس أ َ ْو فَ َ
سا ٍد ِفً األ َ ْر ِ
اس ج َِمٌعا َو َم ْن أَحْ ٌَا َها فَكَؤَنَّ َما أَحْ ٌَا النَّ َ
ض فَكَؤَنَّ َما لَت َ َل ال َّن َ
حك الحٌاة ،فمد عد اإلسبلم لتل إنسان واحد بمثابة اإلعتداء على حٌاة الناس جمٌعا
 )02ما الرابط بٌن حك الحٌاة ومماصد الشرع؟
حفظ النفس
===================================================================
 )02ما الممصود بحك المساواة التً الرتها الشرٌعة اإلسبلمٌة؟
أن ٌتساوى الناس جمٌعا فً الحموق والواجبات من ؼٌرتفرلة أو تمٌٌز بسبب جنس أو طبمة أو مذهب أو عصبٌة أو حسب أو مال
 )02ما داللة لوله ملسو هيلع هللا ىلص ٌ ":اأٌها الناس إن ربكم واحد ،أال ال فضل لعربً عُى أعجمً وال لعجمً عُى عربً ...إال بالتموى"؟
حك المساواة التً الرتها الشرٌعة اإلسبلمٌة
) "ٌ "7777عد حك المساواة من حموق اإلنسان:
الجواب(أ)
د) السٌاسٌة
ج) اإلجتماعٌة
ب) اإلعتمادٌة والفكرٌة
أ) الشخصٌة
=====================================================================
 )77ما أبرز الحموق الفكرٌة واإلعتمادٌة التً ألرتها الشرٌعة اإلسبلمٌة؟
ج) حك حرٌة الرأي والفكر
ب) حك التعلم
أ) حك حرٌة التدٌن
 7707")70دش" واحد مما ًٌُ ال ٌعد من الحموق الفكرٌة واالعتمادٌة:
ج) حك التعُم
ب) حك حرٌة لُتدٌن
أ) حك تولً المناصب العامة

د) حك حرٌة الرأي والفكر

الجواب(أ)

) "7770+7777دش" حك اإلنسان فً التعُم ٌعد من الحموق:
الجواب(ب)
د) السٌاسٌة
ج) اإلجتماعٌة
ب) اإلعتمادٌة والفكرٌة
أ) الشخصٌة
الجواب(أ)
د) الشخصٌة
ج) السٌاسٌة
ب) االجتماعٌة
أ) الفكرٌه
====================================================================
7702")77دص" من الحموق التً ألرها اإلسبلم لئلنسان حك حرٌة التدٌن ،وضح ذلن؟
أ) أعطى اإلسبلم اإلنسان حك اختٌار دٌنه
ب) دعا اإلسبلم إلى احترام بٌوت العبادة وحرم اإلعتداء علٌها
الر ْ
ً ِ)؟
ٌِن َلد ت َّ َب ٌَّ َن ل
 )75ما داللة لوله تعالى (الَ ِإك َْرا َه فًِ ال ّد ِ
ش ُد ِم َن ا ْلؽَ ّ
أعطى اإلسبلم اإلنسان حك اختٌار دٌنه
 )74دعا اإلسبلم إلى احترام بٌو ِ العبادة وحرم اإلعتداء عٌُها ،اذكر مُّهرا ٌدل عُى احترام هذا الحك ؟
عدم اإلستهزاء بالذات اإللهٌة والرسل والدٌن وشعابره

المعلم جهاد العقرباوي

7220537770

39

ستَه ِْز َ
إن)؟
ب لُ ْل أ ِبا ِ
سو ِل ِه كُنت ْم ت َ ْ
سؤَلت َ ُه ْم َلٌَمُو ُلنَّ إنَّ َما ُكنَّا نَ ُخ ُ
(و َل ِئ ْن َ
هلل َوءاٌَاتِ ِه َو َر ُ
 )73ما داللة لوله تعالى َ
وض َونَُعَ ُ
حرمة اإلستهزاء بالذات اإللهٌة والرسل والدٌن وشعابره
=====================================================================
 )70ما الممصود بحك التعُم التً الرتها الشرٌعة اإلسبلمٌة؟
اعطى اإلسبلم لئلنسان حك اكتساب المعرفة واختٌار نوع العلم الذي ٌرؼب فً تعلمه
 )72ما أثر حك التعُم عُى الفرد؟
تحمٌك تمدم األمة ونٌل مرضاة هللا تعالى
َ
الذٌن أ َمنُوا ِمن ُك ْم َوال ِذٌ َْن ْأوت ُ ْو ال ِعُ َم د ََرجا ٍِ)؟
 )72ما داللة لوله تعالى ( ٌَر َف ُع هللاُ
اعطى اإلسبلم لئلنسان حك اكتساب المعرفة واختٌار نوع العلم الذي ٌرؼب فً تعلمه
 )72ما هً أهم العُوم التً ٌجب أن ٌتعُمها اإلنسان؟
العلم الشرعً
 )57لم كان أهم العُوم التً ٌجب أن ٌتعُمها اإلنسان هو العُم الشرعً ؟
لما له من أثر عظٌم فً استمامة الفرد
=====================================================================
 )50ما الممصود بحك حرٌة الرأي والفكر التً الرتها الشرٌعة اإلسبلمٌة؟
أ) حك اإلنسان فً التفكٌر والتعبٌر عن آرابه ولناعاته
ب) دعوة اإلنسان ألن ٌمؾ مع نفسه وٌتفكر وٌمحص األلوال واآلراء
ج) عدم اتخاذ حرٌة الرأي ذرٌعة لنشر األفكار الهدامة والمنحرفة ونشر الباطل واٌذاء الناس وتجرٌحهم
 )57ما داللة لوله تعالى (لُ ْل إنَّ َما أ ِع ُ
اح َد ٍة ْ
لِل َمثْنى َوفُرادَى ث َّم تَتَفَكَّروا)؟
أن تَموموا ِ ِ
ُّ ُك ْم بِو ِ
دعوة اإلنسان ألن ٌمؾ مع نفسه وٌتفكر وٌمحص األلوال واآلراء
)"7770دش" لوله تعالى (لُ ْل إنَّ َما أ ِع ُ
واح َد ٍة ْ
لِل َمثْنى َوفُرادَى ث َّم تَتَفَكَّروا) ٌدل عُى حك من حموق االنسان هو:
أن تَموموا ِ ِ
ُّ ُك ْم ِب ِ
الجواب(ب)
د) التمُن
ج) الحٌاة
ب) حرٌة الراي
أ) المساواة
=====================================================================
7703" )55دش" ها ِ حما من الحموق اإلجتماعٌة لُفرد فً اإلسبلم؟
ب) حك التملن والتصرؾ
أ) حك العمل
)"7777دش" الحك الذي ٌعد مثاال عُى الحموق االجتماعٌة هو حك :
ج) الرأي والفكر
ب) التمُن
أ) المساواة

د) تولً المناصب العامة

الجواب(ب)

 )54ما الرابط بٌن الحموق االجتماعٌة ومماصد الشرع؟
حفظ المال
====================================================================
 )53ما الممصود بحك العمل التً الرتها الشرٌعة اإلسبلمٌة؟
أ) حث اإلسبلم على العمل ودعاه إلى االخذ باالسباب و السعً فً طلب الرزق
ج) وأوجب على الدولة أن تهًء العمل للمادرٌن علٌه
ب) اعتبر اإلسبلم العمل عبادة إذا ما لصد به مرضاة هللا تعالى
د) حذر أصحاب العمل من أكل حموق العمال
 )50ما مسإولٌة الدولة فً ما ٌتعُك بحك اإلنسان فً العمل؟
اوجب على الدولة أن تهًء العمل للمادرٌن علٌه
ُور)؟
 )52ما داللة لوله تعالى ( ُه َو الَّذِي َجعَ َل لَ ُك ُم ْاأل َ ْر َ
ض ذَلُوال فَ ْ
امشُوا فًِ َم َنا ِك ِبهَا َو ُكُُوا ِمن ِ ّر ْزلِ ِه َو ِإلَ ٌْ ِه النلش ُ
حث اإلسبلم على العمل ودعاه إلى االخذ باالسباب و السعً فً طلب الرزق
====================================================================
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 )52ما الممصود بحك حرٌة التمُن والتصرؾ التً الرتها الشرٌعة اإلسبلمٌة؟
أ) المال فً نظر الشرٌعة عصب الحٌاة ووسٌلة للحٌاة الكرٌمة اآلمنة لؤلمم واألفراد
ج) حرم اإلستؽبلل وأكل أموال الناس بالباطل
ب) من حك اإلنسان أن ٌمتلن ما ٌرٌد وٌتصرؾ به كما ٌرٌد
د) شرعت عموبات رادعة تمنع اإلعتداء على أموال اآلخرٌن بالسرلة والنهب
اط ِل)؟
 )52ما داللة لوله تعالى ( َوالَ تَؤ ْ ُكُُواْ أ َ ْم َوالَكُم َب ٌْنَكُم بِا ْلبَ ِ
حرمت الشرٌعة اإلسبلمٌة إستؽبلل وأكل أموال الناس بالباطل
اط ِل) ،الحموق:
)"7777دص" من حموق االنسان التً أمر هللا بحفُّهافً لوله تعالى ( َوالَ تَؤ ْ ُكُُواْ أ َ ْم َوالَكُم َب ٌْنَكُم ِبا ْل َب ِ
الجواب(أ)
د) االعتمادٌة
ج) السٌاسٌة
ب) الشخصٌة
أ) االجتماعٌة
=====================================================================
 )47ما الممصود بالحموق السٌاسٌة التً الرتها الشرٌعة اإلسبلمٌة؟
أ) حك اإلنسان فً ممارسة األنشطة السٌاسٌة
ب) ضمان حموله السٌاسٌة بسن لوانٌن تكفلها
ج) نشر الثمافة التً تجعل الناس تدرن هذه الحموق
7700" )40دص" أذكر اثنٌن من الحموق السٌاسٌة التً ألرتها الشرٌعة اإلسبلمٌة؟"7702دص" أذكر أمرا؟
ج) حمه فً ممارسة العمل السٌاسً
ب) حمه فً الترشح واإلنتخاب
أ) حك تولً المناصب العامة فً الدولة
)" 7700دص" ألر ِ الشرٌعة اإلسبلمٌة مجموعة من الحموق السٌاسٌة منها حمه:
ج) التمُن
ب) الترشح واإلنتخاب
أ) العمل

د) التدٌن

الجواب(ب)

)" 7707دص" من الحموق السٌاسٌة التً ألرتها الشرٌعة اإلسبلمٌه لئلنسان حك:
الجواب(ج)
د) التمُن
ج) الترشح واإلنتخاب
ب) العمل
أ) التعٌُم
======================================================================
 7707")47دص" ها ِ مثاال واحدا عُى كل من الحموق التالٌة:
 :حك الحٌاة  /حك المساواة
الحموق الشخصٌة
 :حك حرٌة التدٌن
الحموق اإلعتمادٌة
الحموق اإلعتمادٌة والفكرٌة :حك التعلم  /حك الرأي والفكر /حك التدٌن
 :العمل  /التملن والتصرؾ
الحموق اإلجتماعٌة
"7700دش" الحموق السٌاسٌة  :حك تولً المناصب العامة فً الدولة/حك الترشح واإلنتخاب/حك ممارسة النشاط السٌاسً
///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
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 )0تعد السٌرة النبوٌة مدرسة تربوٌة متكامُة ،وضح ذلن؟
ألنها تحمل فً ثناٌاها لٌم عظٌمة ت ضع للبشرٌة منهجا فً التربٌة الصحٌحة ،التً تعنً بسلون اإلنسان وحسن التعامل مع الموالؾ
الحٌاتٌة المختلفة.
=====================================================================
7702" )7دص" ما الممصود بالمٌم؟
هً المعاٌٌر التً ٌُصدر الشخص بناءا ً علٌها أحكامه على األشٌاء واألحداث ،وٌنطلك منها فً سلوكه وعبللاته مع اآلخرٌن
 )5من أٌن ٌستمد اإلنسان لٌمه؟
من دٌنه وأعرافه وعبللاته اإلجتماعٌة
 7702" )4دش7702+دش" لُمٌم أهمٌة كبٌرة فً بناء الفرد والمجتمع ،أذكر أمرٌن ٌوضحان ذلن؟
أ) تبنً شخصٌة إٌجابٌة مإثرة
ب) تساعد على تعدٌل السلون اإلنسانً إلى سلون إٌجابً فً المجتمع
ج) تساهم فً تكوٌن جٌل صالح
 )3حدد متى ٌمر اإلسبلم العادا ِ والتمالٌد؟
إذا لم ٌتعارض مع مبادئ اإلسبلم وتشرٌعاته
 )0متى تصبح العادا ِ والتمالٌد حكما إلثبا ِ حكم شرعً؟
إذا لم ٌرد نص فً ذلن الحكم
 )2ما الذي تعنٌه لاعدة "العادة محكمة"؟
ب) ولم ٌتعارض مع مبادئ اإلسبلم وتشرٌعاته
أ) اذا وجدت عادة لم ٌرد فٌها نص
======================================================================
 )2ما هً المٌم التً عنٌ ِ السٌرة النبوٌة بها؟
ب) أخبللٌة و سلوكٌة
أ) إٌمانٌه
=====================================================================
 )2ما الممصود بالمٌم اإلٌمانٌة؟
هً لٌم تتعلك بالمعاٌٌر واألحكام المستمدة من حمابك اإلٌمان التً تنظم عبللة اإلنسان بربه
7702" )07دص" أذكر أمرا صحٌحا (مثاال) عُى لٌمة إٌمانٌة؟
اإلٌمان باهلل ومبلبكته وكتبه ورسله والٌوم اآلخر والمدر خٌره وشره
 )00ما هً أهم األسس التً ألامها النبً ملسو هيلع هللا ىلص لتثبٌ ِ المٌم اإلٌمانٌة؟
تعظٌم هللا تعالى واإلخبلص واإلحسان والتموى
 )07متى ٌنشؤ اإلحسان؟
ٌنشؤ من اتصاؾ المإمن بكامل اإلٌمان
 )05ما معنى اإلحسان؟
لوله ملسو هيلع هللا ىلص ":أن تعبد هللا كؤنن تراه فإن لم تكن تراه فإنه ٌران"
7702")04دص" ما المٌمة التربوٌة التً ٌدل عٌُها لوله ملسو هيلع هللا ىلص ":أن تعبد هللا كؤنن تراه فإن لم تكن تراه فإنه ٌران"؟
اإلحسان
 )03ما أثر اإلحسان عُى اإلنسان؟
أ) ٌشعر بمرالبة هللا تعالى
ج) ٌحرص على عمل الطاعات واإلبتعاد عن المعاصً

ب) ٌضبط ألواله وأفعاله
د) ٌإدي واجباته فً الحٌاة على أحسن وجه
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)"7777دص" من المٌم االٌمانٌة التً تربً المسُم عُى ضبط ألواله وافعاله:
ج) االحسان
ب) التوكل عُى هللا تعالى
أ) الثمة باهلل تعالى
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د) األمانة

الجواب(ج)

 )00ما أثر اإلحسان عُى الطالب؟
ج) ٌعامل معلمٌه وزمبلبه باحترام
ب) ٌحافظ على مرافك المدرسة
أ) ٌشعر بمرالبة هللا تعالى له
و) ألنه ٌشعر أن هللا مطلع علٌه وسٌحاسبه على أفعاله
د) ٌطٌع والدٌه هـ) ٌفعل كل سلون محمود وٌجتنب المذموم
 )02من آثار اإلحسان عُى الطالب المحافُّة عُى مرافك المدرسة أو طاعته لوالدٌه  .....عُل ذلن؟
ألنه ٌشعر أن هللا مطلع علٌه وسٌحاسبه على أفعاله
=====================================================================
 )02من المٌم اإلٌمانٌة التً اتصؾ بها دمحم ملسو هيلع هللا ىلص الثمة باهلل تعالى والتوكل عٌُه ،اضرب مثاال عُى ذلن؟
أ) لوله ملسو هيلع هللا ىلص لخباب رضً هللا عنه" :وهللا لٌتمن هذا األمر حتى ٌسٌر الراكب من صنعاء إلى حضرموت ال ٌخاؾ إال هللا "...
ب) فً حادثة الهجرة  ،لوله ألبً بكر رضً هللا عنه ":ما ظنن باثنٌن هللا ثالثهما"
ٌ "7777")02دل لوله ملسو هيلع هللا ىلص" :وهللا لٌتمن هذا األمر حتى ٌسٌر الراكب من صنعاء إلى حضرمو ِ ال ٌخاؾ إال هللا  "...عُى لٌمة
تربوٌة ورد ِ فً السٌرة النبوٌة وهً المبم :
الجواب(أ)
د) السُوكٌة
ج) المهارٌة
ب) األخبللٌة
أ) اإلٌمانٌة
) " 7770دش" من األمثُة عُى المٌم اإلٌمانٌة التً حرص النبً ملسو هيلع هللا ىلص عُى تربٌة الصحابة عٌُها :
ب) األخوة والترابط بٌن الناس
أ) التوكل عُى هللا تعالى
د) العناٌة بالعبللا ِ األسرٌة
ج) السُون اإلٌجابً نحو البٌئة

الجواب (أ)

ّللا إِ ْذ أ َ ْخ َر َجهُ الَّذ َ
ً اثْنٌَ ِْن ِإ ْذ ُه َما
)"7770دص" المٌمة االٌمانٌة التً ٌدل عٌُها لوله تعالى  " :إِالَّ تَن ُ
ٌِن َكفَ ُرواْ ثَانِ َ
ص ُروهُ فَمَ ْد َنص ََرهُ ّ ُ
ّللا َمعَ َنا" هً:
فًِ ا ْلؽَ ِار ِإ ْذ ٌَمُو ُل ِلص ِ
َاحبِ ِه الَ تَحْ َز ْن إِنَّ ّ َ
الجواب(ج)
د) الصبر واالحتساب
ب) السعً وبذل الجهد ج) الثمة والتوكل عُى هللا
أ) االمانة واالحسان
======================================================================
 )77ما الممصود بالمٌم األخبللٌة والسُوكٌة؟
المٌم التً تتعلك بالمعاٌٌر التً توجه سلون اإلنسان وتحدد عبللته باآلخرٌن ،على نحو ٌجعله لادرا على التفاعل والتوافك معهم
)"7777دش" المٌم التً تتعُك بالمعاٌٌر التً توجه سُون اإلنسان وتحدد عبللته باآلخرٌن ،هً المٌم:
د) المهارٌة
ج) األخبللٌة
ب) االٌمانٌة
أ) االجتماعٌة

الجواب(ج)

 )70ما أثر المٌم السُوكٌة واألخبللٌة عُى المجتمع؟
ٌإدي لتكوٌن مجتمع فاضل تسوده المحبة والوبام
 )77ما داللة لوله ملسو هيلع هللا ىلص  ":إن من خٌاركم أحسنكم أخبللا"؟
حرص النبً ملسو هيلع هللا ىلص على ؼرس األخبلق الفاضلة فً المجتمع اإلسبلمً
 )75من أٌن كان النبً ملسو هيلع هللا ىلص ٌستمد أخبلله؟ مع الدلٌل؟
من المرأن ،والدلٌل من حدٌث عابشة رضً هللا عنها":كان خلمه المرآن"
=====================================================================
 ِ ِإلَ َٰى أ َ ْه ُِهَا)؟
ّللا ٌَؤ ْ ُم ُر ُك ْم أ َ ْن ت ُ َإدلوا ْاأل َ َما َنا ِ
 )74ما داللة لوله تعالى ( ِإنَّ َّ َ
دعا اإلسبلم إلى األمانة
 )73ما هو أشهر خُك اتصؾ به النبً ملسو هيلع هللا ىلص لبل اإلسبلم وبعده؟ مع الدلٌل؟
األمانة ،والدلٌل حرصه ملسو هيلع هللا ىلص على رد األمانات لبٌل الهجرة ألصحابها
 )70اضرب مثاال عُى خُك األمانة ٌُّهر عُى المسُم؟
تؤدٌة الفرابض على أتم وجه ،الحفاظ على جوارحه وأعضابه وحفظ الودابع واإلتمان فً العمل
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 )72وضح كٌؾ تُّهر األمانة عُى المسُم عندما ٌإدي الفرائض؟
تؤدٌة الفرابض على أتم وجه لاصدا بها وجه هللا تعالى
 )72وضح كٌؾ تُّهر األمانة عُى المسُم عندما ٌحافُّ عُى جوارجه؟
عندما ال ٌستعملها فٌما ٌؽضب هللا تعالى
 )72وضح كٌؾ تُّهر األمانة عُى المسُم فً الودائع؟
بحفظها وارجاعها ألصحابها عندما ٌطلبونها
 )57وضح كٌؾ تُّهر األمانة عُى المسُم فً العمل؟
بإتمان العمل وأدابه على أتم وجه
 )50وضح كٌؾ تُّهر األمانة عُى المسُم عندما ٌعطى سرا؟
بحفظ السر فبل ٌخون أخاه وال ٌفشً سره
====================================================================
7702" )57دص" أذكر أمرا صحٌحا (مثاال) عُى سُون إٌجابً نحو البٌئة؟
تنظٌؾ الطرلات وإماطة األذى عن الطرٌك وزراعة األشجار والرفك بالحٌوان
 )55ما داللة لوله ملسو هيلع هللا ىلص إن لام ِ الساعة وفً ٌد أحدكم فسٌُة  ...فٌُؽرسها؟
الحث على الزراعة كسلون اٌجابً نحو البٌبة
7702")54دص" ما المٌمة التربوٌة التً ٌدل عٌُها لوله ملسو هيلع هللا ىلص ":إن لام ِ الساعة وفً ٌد أحدكم فسٌُة  ...فٌُؽرسها؟
السلون اإلٌجابً نحو البٌبة
 )53ما داللة لوله ملسو هيلع هللا ىلص  ":دخُ ِ امرأة النار فً هرة "...؟
الحث على الرفك بالحٌوان كسلون اٌجابً نحو البٌبة
 )50ما داللة لوله ملسو هيلع هللا ىلص لسعد  ":ما هذا السرؾ ٌا سعد"؟
الحث على اإللتصاد فً الماء كسلون اٌجابً نحو البٌبة
7702")52دص" ها ِ مثاال من السٌرة النبوٌة دعا فٌها النبً ملسو هيلع هللا ىلص إلى السُون اإلٌجابً نحو البٌئة؟
أ) لوله ملسو هيلع هللا ىلص إن لامت الساعة وفً ٌد أحدكم فسٌلة  ...فلٌؽرسها
ب) لوله ملسو هيلع هللا ىلص  ":دخلت امرأة النار فً هرة "...
ج) لوله ملسو هيلع هللا ىلص لسعد  ":ما هذا السرؾ ٌا سعد"
)" 7770دش" النص الشرعً الذي ٌدل عُى السُون اإلٌجابً نحو البٌئة هو:
 ِ ِإلَ َٰى أ َ ْه ُِهَا)
ّللا ٌَؤ ْ ُم ُر ُك ْم أ َ ْن ت ُ َإدلوا ْاأل َ َمانَا ِ
أ) ( ِإنَّ َّ َ
ب) لوله ملسو هيلع هللا ىلص ":أن تعبد هللا كؤنن تراه فإن لم تكن تراه فإنه ٌران"
ج) لوله ملسو هيلع هللا ىلص  ":إن من خٌاركم أحسنكم أخبللا"
الجواب(د)
د) لوله ملسو هيلع هللا ىلص ":إن لام ِ الساعة وفً ٌد أحدكم فسٌُة  ...فٌُؽرسها
/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
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 44فً السٌرة النبوٌة 7
الدرس الثانً عشر :المٌم التربوٌة
(المٌم المهارٌة)

 )0عرؾ الممصود بمفهوم المٌم المهارٌة؟
هً المٌم التً تتعلك بالمدرات واإلمكانٌات المكتسبة لدى اإلنسان ،والتً تساعده على تسهٌل سبل حٌاته ،والتكٌّؾ مع مجتمعه،
وتكوٌن عبللات إٌجابٌة مع األخرٌن وتٌسٌر سبل حٌاته
 )7اضرب مثاال عُى مفهوم المٌم المهارٌة؟
التعلم  ،التواصل ،المٌادة ،الحوار....،
=====================================================================
 )5كٌؾ عنى النبً ملسو هيلع هللا ىلص بالمواهب عندما كان ٌكتشفها؟
د) حسن توظٌفها
ج) اتمانها
ب) إنماإها
أ) تعلمها
 )4اضرب مثاال من عصر النبوة عُى اكتشاؾ المواهب وإنمائها وتوٌُّفها؟
أ) إرساله لمعاذ بن جبل وأبوموسى األشعري لاضٌٌن إلى الٌمن ،لمعرفته بمهارتهما فً المضاء
ب) إرساله لمصعب بن عمٌر للمدٌنة المنورة لمعرفته بمهارته فً إلناع الناس باإلسبلم بالحجة والمنطك
ج) استثماره لمهارة حسان بن ثابت فً الشعر لخدمة اإلسبلم والمسلمٌن
د) طلبه لزٌد بن ثابت تعلم السرٌانٌة لٌترجم للنبً ملسو هيلع هللا ىلص الكتب التً تؤتٌه بهذه اللؽة
 )3عُى ماذا ٌدل إرسال النبً ملسو هيلع هللا ىلص لمعاذ بن جبل وأبوموسى األشعري لاضٌٌن إلى الٌمن؟
على اكتشاؾ المواهب وإنمابها وتوظٌفها
7702" )0دص" عُل :أرسل النبً ملسو هيلع هللا ىلص معاذ بن جبل وأبوموسى األشعري لاضٌٌن إلى الٌمن؟
لمعرفته بمهارتهما فً المضاء وعلى اكتشاؾ المواهب وإنمابها وتوظٌفها
)"7770دص" الصحابٌان الجٌُبلن الُذان استثمر النبً ملسو هيلع هللا ىلص مواهبهما فؤرسُهما لاضٌٌن إلى الٌمن:
ب) ابوموسى االشعري وحسان بن ثاب ِ رضً هللا عنهما
أ) معاذ بن جبل وأبوموسى االشعري رضً هللا عنهما
د) مصعب بن عمٌر وحسان بن ثاب ِ رضً هللا عنهما
ج) مصعب بن عمٌر وابوموسى االشعري رضً هللا عنهما

الجواب(أ)

7702" )2دص" عُل :إرسال النبً ملسو هيلع هللا ىلص مصعب بن عمٌر لُمدٌنة المنورة؟
لمعرفته بمهارته فً إلناع الناس باإلسبلم بالحجة والمنطك وعلى اكتشاؾ المواهب وإنمابها وتوظٌفها
)"7770دش" المهارة التً كان ٌتمٌز بها الصحابً الجٌُل مصعب بن عمٌر رضً هللا عنه هً :
ب) نُّم الشعر والمائه
أ) اتمان اكثر من لؽة
د) المضاء بٌن الناس
ج) الناع الناس بالحجة والمنطك

الجواب(ج)

 )2كٌؾ استثمر النبً ملسو هيلع هللا ىلص مهارة حسان بن ثاب ِ فً الشعر؟
لخدمة اإلسبلم والمسلمٌن
)"7777دص" الصحابً الجٌُل رضً هللا عنه الذي استثمر النبً ملسو هيلع هللا ىلص مهارته فً الشعر هو:
د) مصعب بن عمٌر
ج) زٌد بن حارثة
ب) حسان بن ثاب ِ
أ) زٌد بن ثاب ِ

الجواب(ب)

7702" )2دص" لماذا طُب النبً ملسو هيلع هللا ىلص من زٌد بن ثاب ِ رضً هللا عنه أن ٌتعُم السرٌانٌة؟
لٌترجم للنبً ملسو هيلع هللا ىلص الكتب التً تؤتٌه بهذه اللؽة
=====================================================================
 )07عدد بعضا من المهارا ِ التً حرص النبً ملسو هيلع هللا ىلص عٌُها وعُى تربٌة الصحابة عٌُها؟
ب) مهارة بناء العبللات اإلٌجابٌة مع اآلخرٌن
أ) مهارة المٌادة
د) مهارة إدارة الولت
ج) مهارة الحوار
=====================================================================
 )00عرؾ مهارة المٌادة؟
هً محاولة التؤثٌر فً الناس وتوجٌههم إلنجاز الهدؾ المطلوب
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 )07لم تعتبر مهارة المٌادة مهارة عالٌه؟
ألنه ال ٌمكن الوصول إلٌها إال إذا امتلن اإلنسان
ب) ومعرفة اآلخرٌن
أ) شخصٌة تتمتع بالمسإولٌة
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ج) والحرص على نفعهم وخدمتهم

 )13لماذا ٌعتبر النبً ملسو هيلع هللا ىلص لدوة حسنة فً مجال فن المٌادة؟ أو عدد ثبلثا من أخبلق المائد الناجح؟
ألنه كان ٌتمتع بؤخبلق المابد الناجح وكفاٌات ه فً الشجاعة والعدل والصبر والحزم والنزاهة واللبالة والشورى وجسن التعامل
 )14حدد أثر فن لٌادته ملسو هيلع هللا ىلص عُى الناس؟
ب) التدابهم به
أ) أحبه الناس
 )15ما داللة لوله ملسو هيلع هللا ىلص " كُكم راع وكُكم مسإول عن رعٌته"؟
تربٌة الصحابة على مهارة المٌادة والمسإولٌة
)"7777دش" المهارة التً ٌشٌر إلٌها لوله ملسو هيلع هللا ىلص " كُكم راع وكُكم مسإول عن رعٌته" هً مهارة:
الجواب(أ)
د) إدارة الول ِ
ج) الحوار
ب) التخطٌط
أ) المٌادة
======================================================================
 )16تتضمن مهارة بناء العبللا ِ اإلٌجابٌة مع اآلخرٌن العدٌد من الكفاٌا ِ ،أذكرها؟
)"7702دش" ها ِ كفاٌة من الكفاٌا ِ التً ٌنبؽً عُى المسُم امتبلكها لتحمٌك مهارة بناء العبللا ِ اإلٌجابٌة مع اآلخرٌن؟
ب) حسن التعامل معهم
أ) المدرة على فهم اآلخرٌن ومنطلماتهم
 )17ما داللة لوله ملسو هيلع هللا ىلص  ":التدخُون الجنة حتى تإمنوا ،وال تإمنوا حتى تحابوا "....
نشر السبلم من مهارة حسن التعامل مع الناس
ٌ "7777")18دل لوله ملسو هيلع هللا ىلص  ":اإلستئذان ثبلث ،فإن أذن لن ،وإال فارجع" عُى مهارة هً:
د) ادارة الول ِ
ج) الحوار
ب) بناء عبللا ِ اٌجابٌة مع اآلخرٌن
أ) المٌادة

الجواب(ب)

7770")19دش" ٌشٌر لوله ملسو هيلع هللا ىلص ":تبسمن فً وجه أخٌن صدلة" الى مهارة هً:
ج) بناء العبللا ِ االٌجابٌة
ب)ادارة الول ِ
أ) المٌادة

الجواب(ج)

د) الحوار

(:و َل ْو ُك ْن َِ فَ ُّّا َ
ب الن َفضلوا ِمن ح َْو ِلنَ )؟
 )20ما داللة لوله تعالى َ
ؼ ٌُِ َُّ ال َمُ ِ
المرونة فً التعامل وتجاوز الزالت من مهارة حسن التعامل مع الناس
7702" )70دص" أذكر أمرا صحٌحا (مثاال) عُى لٌمة لمهارة بناء العبللا ِ اإلٌجابٌة مع اآلخرٌن؟
ب) اإلستبذان لبل دخول البٌوت
أ) نشر السبلم
د) المرونة فً التعامل وتجاوز الزالت
ج) البشاشة فً وجوه الناس
هـ) زٌارة المرٌض واإلطمبنان علٌه
======================================================================
 )77ما هً الوسٌُة األساسٌة لُتواصل بٌن الناس؟
مهارة الحوار
 )75مهارة الحوار هً الوسٌُة األساسٌة لُتواصل بٌن الناس ،دلل عُى صدق هذه العبارة؟
ب) لكً ٌستطٌع الحٌاة مع ؼٌره وٌعبر عن احتٌاجاته
أ) اإلنسان كابن اجتماعً ال ٌعٌش إال مع ؼٌره
ج) فهو ٌحتاج للحوار مع حوله
 )74ما هً أسالٌب الحوار التً أتمنها المصطفى ملسو هيلع هللا ىلص؟
ب) ٌكلمه بتهذٌب من ؼٌر شتم أو سب أو إٌذاء
أ) كان ٌحترم من ٌحاوره
د) كان ٌدعم رأٌه بالحجج العملٌة المنطمٌة
ج) كان ٌستمع لآلخرٌن وال ٌماطعهم
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 )73ما داللة لوله ملسو هيلع هللا ىلص  ":لٌس المإمن بالطعان وال الُعان وال الفاحش وال البذيء"؟
من أسالٌب الحوار الكبلم بتهذٌب من ؼٌر شتم أو سب أو إٌذاء
 )70ما داللة حدٌث الشاب الذي استؤذن النبً ملسو هيلع هللا ىلص بالزنا؟
من أسالٌب الحوار دعم الرأي بالحجج العملٌة المنطمٌة
 )72ما كان اسُوب الحوار الذي اتبعه النبً ملسو هيلع هللا ىلص مع ؼٌر المسُمٌن؟ مع الدلٌل؟
أ) اللطؾ واللٌن
َّ
ث أ َسفا)ً
ْ
َ
ّ
َ
باخ ٌع نف َسنَ على
ُإمنوا بهذا ال َحدٌِ ِ
ءاثاره ْم إن ل ْم ٌ ِ
ب) الدلٌل :حواره ملسو هيلع هللا ىلص مع المشركٌن حتى أرهك نفسه فنزلت اآلٌة (فلعَلنَ ِ
ِ
=====================================================================
7770")72دص 7777+دص" المهارة التً توازن بٌن االهداؾ والواجبا ِ وانجاز العمل وتمٌُل االخطاءهً:
الجواب(د)
د) ادارة الول ِ
ج) التواصل
ب) التخطٌط
أ) المٌادة
 )72ما أثر تنٌُّم الول ِ عُى األهداؾ والواجبا ِ؟
أ) ٌإدي إلى زٌادة سرعة إنجاز العمل

ب) تملٌل األخطاء

7702" )57دش" أذن مُّهرٌن من مُّاهر تنٌُّم الول ِ فً اإلسبلم؟
أ) جعل العبادات فً أولات محدودة وموالٌت معدودة ال تصح إال بها
ب) ع ّد الولت أمانة ٌُسؤل اإلنسان عنها ٌوم المٌامة
ج) دعوة النبً ملسو هيلع هللا ىلص لتنظٌم واستثمار الولت فٌما ٌفٌده وحذّر من تضٌٌعه والتفرٌط فٌه
 )50ما داللة لوله ملسو هيلع هللا ىلص  ":اؼتنم خمسا لبل خمس شبابن لبل هرمن  ... ،وفراؼن لبل شؽُن".؟
دعوة النبً ملسو هيلع هللا ىلص لتنظٌم واستثمار الولت فٌما ٌفٌده وحذّر من تضٌٌعه والتفرٌط فٌه
===================================================================
7702" )57دش" لارن بٌن المٌم المهارٌة ،والمٌم األخبللٌة والسُوكٌة من حٌث ما ٌتعُك به كل منهما؟
المٌم األخبللٌة والسلوكٌة :تتعلك بالمعاٌٌر التً توجه سلون اإلنسان وتحدد عبللته باآلخرٌن ،على نحو ٌجعله لادرا على على
التفاعل والتوافك معهم
المٌم المهارٌة :تتعلك بالمدرات واإلمكانٌات المكتسبة لدى اإلنسان ،والتً تساعده على تسهٌل سبل حٌاته ،والتكٌّؾ مع مجتمعه،
وتكوٌن عبللات إٌجابٌة مع األخرٌن وتٌسٌر سبل حٌاته.
////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
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عوامل قوة األمة ،اآلٌات من ( )007 – 077من47سورة آل عمران
الدرس الثالث عشر :من

ّللا ج َِمٌعا َوالَ تَفَ َّرلُواْ َو ْ
س ُِ ُم َ
ٌَا أٌَلهَا ا َّلذ َ
ّللا
اذك ُُرواْ نِ ْع َم َِ ّ ِ
ون{َ }077وا ْعتَ ِص ُمواْ ِب َح ْب ِل ّ ِ
ّللا حَكَّ ت ُ َماتِ ِه َوالَ ت َ ُموت ُنَّ ِإالَّ َوأَنتُم لم ْ
ٌِن آ َمنُواْ اتَّمُواْ ّ َ
ّللاُ لَ ُك ْم آ ٌَاتِ ِه
عَُ َى َ
صبَحْ تُم بِ ِن ْع َمتِ ِه إِ ْخ َوانا َوكُنت ُ ْم َ
َ
ؾ َبٌ َْن لُُُوبِ ُك ْم فَؤ َ ْ
عَُ ٌْ ُك ْم إِ ْذ كُنت ُ ْم أ َ ْعدَاء فَؤَلَّ َ
شفَا ُح ْف َر ٍة ِّم َن النَّ ِار فَؤَنمَذَكُم ِّم ْنهَا َكذَ ِلنَ ٌُبَ ٌِّنُ ّ
ٌ
ْ
ُ
ُ
ْ
ْ
ْ
ْ
ْ
ْ
ْ
َ
َ
َّ
َ
ون{َ }074والَ
وؾ َوٌَنه َْو َن ع َِن ال ُمنك َِر َوأ ْولـ ِئنَ ُه ُم ال ُمف ُِ ُح َ
ُون ِإلى الخٌ ِْر َو ٌَؤ ُم ُر َ
ُون{َ }075ولتَكُن ِّمن ُك ْم أ َّمة ٌَ ْدع َ
لَعَُ ُك ْم ت َ ْهتَد َ
ون بِال َم ْع ُر ِ
ٌِن تَفَ َّرلُواْ َو ْ
س َو لد ُو ُجوهٌ فَؤ َ َّما الَّذ َ
تَكُونُواْ كَالَّذ َ
ٌِن
اختََُفُواْ ِمن بَ ْع ِد َما جَاء ُه ُم ا ْلبٌَِّ َنا ُِ َوأ ُ ْولَـ ِئنَ لَ ُه ْم َ
ض ُو ُجوهٌ َوت َ ْ
اب ع ٌَُِّ ٌم{ْ ٌَ }073و َم ت َ ْبٌَ ل
ع َذ ٌ
ون{َ }070وأ َ َّما الَّذ َ
اب بِ َما ُك ْنت ُ ْم ت َ ْكفُ ُر َ
ّللا ُه ْم فٌِهَا
ٌِن ا ْبٌَضَّ ِْ ُو ُجو ُه ُه ْم فَ ِفً َرحْ َم ِة ّ ِ
ا ْ
س َودَّ ِْ ُو ُجو ُه ُه ْم أ َ ْكفَ ْرتُم بَ ْع َد ِإٌ َمانِ ُك ْم َفذُولُواْ ا ْلعَذَ َ
ُ
ْ
ْ
ْ
ْ
َ
َ
َ
ّ
ُ
ْ
ّللاُ ٌُ ِرٌ ُد ُُّما ِلُعَال ِم َ
َخا ِلد َ
ٌن
ّللا نتُو َها َ
ُون{ }072تُِنَ آٌَا ُِ ّ ِ
َك َو َما ّ
عُ ٌْنَ بِالح ّ ِ
======================================================================
س ُِ ُمونَ " ،إلى لوله
ّللا َح َّ
ك تُمَا ِت ِه َوالَ ت َ ُموت ُنَّ ِإالَّ َوأَنت ُم لم ْ
 7772" )0دص" اكتب اآلٌا ِ الكرٌمة من لوله تعالىٌَ " :ا أٌَلهَا الَّ ِذٌنَ آ َمنُواْ اتَّمُواْ ّ َ
تعالىُ " :ه ْم فٌِهَا َخا ِل ُدونَ "
وؾ َوٌَ ْنه َْونَ ع َِن ا ْل ُمنك َِر َوأ ُ ْولَـئِنَ ُه ُم
" 7772دش" اكتب اآلٌا ِ الكرٌمة من لوله تعالىَ " :و ْلتَكُن ِ ّمن ُك ْم أ ُ َّمةٌ ٌَ ْد ُ
عونَ ِإلَى ا ْل َخٌ ِْر َو ٌَؤ ْ ُم ُرونَ ِبا ْل َم ْع ُر ِ
سمُونَ "
ا ْل ُم ْف ُِ ُحونَ " ،إلى لوله تعالى "ِّ :م ْن ُه ُم ا ْل ُم ْإ ِمنُونَ َوأَ ْكثَ ُر ُه ُم ا ْلفَا ِ
ّللا َج ِمٌعا َوالَ تَفَ َّرلُواْ"،لموله تعالى":لَ َعَُّ ُك ْم تَ ْهتَ ُدونَ "
" 7707دص"  7704" +دش" اكتب اآلٌا ِ الكرٌمة من لوله تعالىَ ":وا ْعت َ ِص ُمواْ ِب َح ْب ِل ّ ِ
" 7700دش" اكتب من لوله تعالىْ ٌَ ":و َم ت َ ْبٌَضل ُو ُجو ٌه" ،إلى لوله تعالىُ ":ه ْم فٌِهَا َخا ِل ُدونَ "
ُ
َ
َ
َ
اب ع ٌَُِّ ٌم "
عونَ إِلَى ا ْل َخٌ ِْر " ،إلى لوله تعالىَ ":وأ ْولـئِنَ ل ُه ْم َ
" 7700دص" اكتب من لوله تعالىَ ":و ْلت َ ُكن ِ ّمن ُك ْم أ ُ َّمةٌ ٌَ ْد ُ
عذ ٌ
" 7707دص" اكتب من لوله تعالىْ ٌَ ":و َم ت َ ْبٌَضل ُو ُجو ٌه" ،إلى لوله تعالىِ ":ب َما ُك ْنت ُ ْم تَ ْكفُ ُرونَ "
ُ
ك تُمَاتِ ِه" إلى لوله تعالىَ ":وأ ْولَـئِنَ ُه ُم ا ْل ُم ْف ُِ ُحونَ "
ّللا َح َّ
" 7705دش"اكتب من لوله تعالىٌَ ":ا أٌَلهَا الَّ ِذٌنَ آ َمنُواْ اتَّمُواْ ّ َ
ور "
" 7703دش"اكتب من لوله تعالىَ ":وأ َ َّما الَّ ِذٌنَ ا ْبٌَضَّ ِْ ُو ُجو ُه ُه ْم " إلى لوله تعالىَ ":وإِلَى ّ ِ
ّللا ت ُْر َج ُع األ ُ ُم ُ
اب ِب َما ُك ْنت ُ ْم تَ ْكفُ ُرونَ "
"7700دص" اكتب من لوله تعالىَ " :وا ْعت َ ِص ُمواْ ِب َح ْب ِل ّ ِ
ّللا ج َِمٌعا َوالَ تَفَ َّرلُواْ"  ،إلى لوله تعالى ":فَذُولُواْ ا ْل َعذَ َ
ُ
ور "
"7702دص" اكتب من لوله تعالىْ ٌَ ":و َم ت َ ْبٌَضل ُو ُجوهٌ" ،إلى لوله تعالىَ ":وإِ َلى ّ ِ
ّللا ت ُْر َج ُع األ ُم ُ
ُ
ْ
ْ
ّللاُ ٌُ ِرٌ ُد ُُّما ِلُّعَالَ ِم َ
ٌن"
" 7702دص" اكتب من لوله تعالىْ ٌَ ":و َم تَ ْبٌَضل ُو ُجو ٌه" ،إلى لوله تعالى" َو َما ّ

=====================================================================
 )7حدد معانً المفردا ِ والتراكٌب التالٌة:
واعتصموا بحبل هللا (7707دش7707+دش7704 +دص7702+دش) :تمسكوا بدٌن هللا وعهده
 :ال تختلفوا
وال تفرلوا (7702دص)
 :حافة النار
شفا حفرة(7707دش)7707(+دش)
 :الدالبل الواضحة
البٌنا ِ
======================================================================
 )5ما الموضوعا ِ التً تناولتها سورة آل عمران؟
ب) اثبات وحدانٌة هللا تعالى
أ) الثبات على اإلسبلم
هـ) التحذٌر من كٌدهم
د) رد شبهات ؼٌر المسلمٌن
ج) اثبات صدق المرآن
 )4ما الموضوعا ِ التً تناولتها اآلٌا ِ الممررة؟
ب) التحذٌر من التفرق واالختبلؾ وبٌان عالبتها فً اآلخرة
أ) عوامل لوة المسلمٌن

ُون إِلَى ا ْل َخٌ ِْر َوٌَؤ ْ ُم ُر َ
)"7777دص" السورة التً ورد فٌها لوله تعالى َ ":و ْلتَكُن ِّمن ُك ْم أ ُ َّمةٌ ٌَ ْدع َ
وؾ َوٌَ ْنه َْو َن ع َِن ا ْل ُمنك َِر
ون بِا ْل َم ْع ُر ِ
َوأ ُ ْولَـ ِئنَ ُه ُم ا ْل ُم ْف ُِ ُح َ
ون" هً سورة :
الجواب(أ)
د) لممان
ج) التوبة
ب) المائدة
أ) آل عمران
======================================================================
 7707" )3دش7702+دش7702+دش7702+دش" تضمن ِ اآلٌا ِ الكرٌمة دعوة المسُمٌن إلى األخذ بعدد من عوامل لوة
المسُمٌن أذكر ثبلثا من هذه العوامل؟
ج) اإلعتصام باإلسبلم
ب) اإلستمامة والثبات على دٌن اإلسبلم
أ) تموى هللا
هـ) الدعوة إلى الخٌر
د) الوحدة وعدم اإلختبلؾ
======================================================================
ّللا حَكَّ تُمَاتِ ِه"؟ 7702" /دص" وضّح كٌؾ ٌتمً المسُم هللا حك تماته؟
7702" )0دش" فسر لوله تعالى "اتَّمُواْ ّ َ
ج) الشعور بمرالبته
ب) اإلمتثال ألوامر هللا واجتناب نواهٌه
أ) ٌخاؾ هللا
======================================================================
س ُِ ُم َ
ون"؟
سر لوله تعالى " َوالَ ت َ ُموت ُنَّ إِالَّ َوأَنتُم لم ْ
 )2ف ّ
ب) مع الثبات واإلستمرار علٌها حتى الممات
أ) أن من أسباب لوة المسلمٌن اإللتزام بؤحكام اإلسبلم ولٌمه وأخبلله وتشرٌعاته
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س ُِ ُم َ
ون"؟ هو:
)" "7777عامل لوة األمة فً لوله تعالى"" َوالَ ت َ ُموت ُنَّ ِإالَّ َوأَنتُم لم ْ
ب) اإلستمامة والثبا ِ عُى دٌن اإلسبلم
أ) تموى هللا تعالى
د) الوحدة وعدم اإلختبلؾ
ج) اإلعتصام باإلسبلم

48

الجواب(ب)

)"7770دص" من عوامل لوة المسُمٌن االلتزام باحكام االسبلم مع الثبا ِ واالستمرارعٌُها  ،دل عُى ذلن لوله تعالى:
ّللا ج َِمٌعا َوالَ تَفَ َّرلُواْ
أ) َوا ْعتَ ِص ُمواْ ِب َح ْب ِل ّ ِ
ُ
ْ
َ
ٌِن تَف َّرلواْ َو ْ
ب) َوالَ تَكُونُواْ كَالَّذ َ
اختََُفُواْ ِمن بَ ْع ِد َما جَاء ُه ُم ال َبٌِّنَا ُِ .
َ
َ
ُ
ْ
ْ
َ
َّ
َ
س ُِ ُمونَ
ُ
ُ
َّ
ج) ٌَا أٌَلهَا الَّذ َ
ُنَّ
ّللا حَكَّ تماتِ ِه َوال ت ُموت إِال َوأنتم لم ْ
ٌِن آ َمنُوا اتموا ّ َ
ُون ِإ َلى ا ْل َخٌ ِْر َو ٌَؤ ْ ُم ُر َ
د) َو ْلتَكُن ِّمن ُك ْم أ ُ َّمةٌ ٌَ ْدع َ
الجواب(ج)
ع ِن ا ْل ُمنكَر
وؾ َو ٌَ ْنه َْو َن َ
ون ِبا ْل َم ْع ُر ِ
)"7777دش"من عوامل لوة المسُمٌن والتً بٌنتها لوله تعالى َ ( :و ْلتَكُن ِّمن ُك ْم أ ُ َّمةٌ ٌَ ْدع َ
ُون إِلَى ا ْل َخٌ ِْر):
ب) األمر بالمعروؾ والنهً عن المنكر
أ) اإللتزام بؤحكام اإلسبلم
الجواب(ب)
د) التمسن بكتاب هللا تعالى وسنة دمحم ملسو هيلع هللا ىلص
ج) الوحدة وعدم التفرق
======================================================================
ّللا ج َِمٌعا"؟
 )2فسر لوله تعالى " َا ْعت َ ِص ُمواْ ِب َح ْب ِل ّ ِ
أ) التمسن بكتاب هللا وسنة نبٌه الشرٌفة
ب) (جمٌعا) للداللة على اهمٌة المسإولٌة المجتمعٌة أي ٌكلؾ الفرد بؤن ٌموم بدوره تجاه مجتمعه
ج) فٌكونوا بحك إخوة (انما المإمنون أخوة)
 7702" )2دش"لماذا جاء التعبٌر بـ (جمٌعا)؟
للداللة على اهمٌة المسإولٌة المجتمعٌة أي ٌكلؾ الفرد بؤن ٌموم بدوره تجاه مجتمعه فٌكونوا بحك إخوة.
ّللا ج َِمٌعا" ٌشٌر إلى اهمٌة:
)"7770دش" التعبٌر بـ (جمٌعا) فً لوله تعالى " َا ْعتَ ِص ُمواْ ِب َح ْب ِل ّ ِ
الجواب(د)
د) المسإولٌة المجتمعٌة
ب) تموى هللا ج) الثبا ِ عُى دٌن هللا تعالى
أ) الدعوة إلى الخٌر
======================================================================
 )07إلى ماذا دعا تعالى بمولهَ ":و ْ
صبَحْ تُم ِبنِ ْع َمتِ ِه إِ ْخ َوانا"؟
ّللا َ
ؾ َبٌ َْن لُُُوبِ ُك ْم فَؤ َ ْ
اذك ُُرواْ نِ ْع َم َِ ّ ِ
عَُ ٌْ ُك ْم ِإ ْذ كُنت ُ ْم أ َ ْعدَاء فَؤَلَّ َ
دعا إلى الوحدة وعدم اإلختبلؾ وحذرت من الفرلة واالختبلؾ
)"7770دش" لوله تعالى الذي ٌحذر من التنازع والتناحر هو:
س ُِ ُم َ
أ) ٌَا أٌَلهَا الَّذ َ
ون
ّللا حَكَّ تُمَاتِ ِه َوالَ ت َ ُموت ُنَّ ِإالَّ َوأَنتُم لم ْ
ٌِن آ َمنُواْ اتَّمُواْ ّ َ
ٌ
ْ
ُ
ُ
وؾ َوٌَ ْنه َْو َن ع َِن ا ْل ُمنك َِر َوأ ْو َلـ ِئنَ ُه ُم ا ْل ُم ْف ُِ ُح َ
ُون ِإ َلى ا ْل َخٌ ِْر َو ٌَؤ ُم ُر َ
ب) َو ْلتَكُن ِّمن ُك ْم أ َّمة ٌَ ْدع َ
ون
ون بِا ْل َم ْع ُر ِ
ُ
َ
ْ
َ
َ
َ
ُ
َ
ْ
ْ
ْ
ج) َوالَ تَكُونُواْ كَا َّلذ َ
اب ع ٌَُِّ ٌم
ٌِن تَفَ َّرلُوا َواختَُفوا ِمن بَ ْع ِد َما جَاء ُه ُم ال َبٌِّنا ُِ َوأ ْولـ ِئنَ ل ُه ْم َ
عذ ٌ
ّللاُ ٌُ ِرٌ ُد ُ
ُّ ُْما ِلّ ُْ َعالَ ِم َ
ٌن
ّللا نَتُُْو َها َ
د) ِت ُْنَ آٌَا ُِ ّ ِ
َك َو َما ّ
عَُ ٌْنَ ِبا ْلح ّ ِ

الجواب(ج)

 )00بٌن ِ اآلٌة مولفٌن ،حددهما؟
أ) مولؾ الذٌن تفرلوا واختلفوا فكان سببا فً ضعفهم وصاروا فرلا متناحرة
ب) مولؾ المإمنٌن الذٌن أنعم هللا علٌهم باألخوة بعد أن كانوا أعداءا ً فً الجاهلٌة ومشرفٌن على النار فؤنجاهم هللا باإلسبلم
صبَحْ ت ُم ِبنِ ْع َمتِ ِه إِ ْخ َوانا"؟
ّللا َ
ؾ بَ ٌْنَ لُُُو ِب ُك ْم َفؤ َ ْ
7702")07دص"حدد سبب نزول اآلٌة الكرٌمة" َوا ْذك ُُرواْ ِن ْع َم َِ ّ ِ
عَُ ٌْ ُك ْم ِإ ْذ كُنت ُ ْم أ َ ْعدَاء فَؤَلَّ َ
روي أن ٌهودٌا إسمه شاس بن لٌس لد مر على إصحاب النبً ملسو هيلع هللا ىلص من األوس والخزرج فؽاظه ما رأى من ألفتهم وصبلح ذات بٌنهم
بعد ما كانت من عداوتهم فً الجاهلٌة فؤمر شابا من الٌهود بتذكٌرهم بٌوم بعاث فً الجاهلٌة (هو ٌوم التتلت األوس والخزرج وكان
الظفر لؤلوس على الخزرج) ففعل وتكلم وتنازعوا وتفاخروا حتى هاج الفرٌمان ولالوا السبلح السبلح ،فبلػ ذلن النبً ملسو هيلع هللا ىلص فخرج إلٌهم
ولالٌ ":ا معشر المسلمٌن هللا هللا أبدعوى الجاهلٌة وأنا بٌن أظهركم؟ بعد إذ هداكم هللا إلى اإلسبلم وأكرمكم به ولطع به عنكم أمر
الجاهلٌة واستنمذكم من الكفر وألؾ به بٌنكم ،ترجعون إلى ما كنتم كفارا؟" فعرؾ الموم أنها نزغ من الشٌطان وكٌد من العدو فؤلموا
السبلح
 7707")05دش" كٌؾ عمل شاس بن لٌس عُى إثارة العداوة بٌن األوس والخزرج؟
أمر شابا من الٌهود بتذكٌرهم بٌوم بعاث فً الجاهلٌة (هو ٌوم التتلت األوس والخزرج وكان الظفر لؤلوس على الخزرج) ففعل وتكلم
وتنازعوا وتفاخروا حتى هاج الفرٌمان ولالوا السبلح السبلح

المعلم جهاد العقرباوي

7220537770

49

 7707" )04دش" ماذا فعل النبً ملسو هيلع هللا ىلص لُمضاء عُى هذه الفتنة.؟
بلػ ذلن النبً ملسو هيلع هللا ىلص فخرج إلٌهم ولالٌ ":ا معشر المسلمٌن هللا هللا أبدعوى الجاهلٌة وأنا بٌن أظهركم؟ بعد إذ هداكم هللا إلى اإلسبلم
وأكرمكم به ولطع به عنكم أمر الجاهلٌة واستنمذكم من الكفر وألؾ به بٌنكم ،ترجعون إلى ما كنتم كفارا؟" فعرؾ الموم أنها نزغ من
الشٌطان وكٌد من العدو فؤلموا السبلح
======================================================================
 7705 ")03دص"(اكمل العباره) الدعوة إلى الخٌر فً لوله تعالى " َو ْلتَكُن ِّمن ُك ْم أ ُ َّمةٌ ٌَ ْدع َ
ُون إِ َلى ا ْل َخٌ ِْر" متمثُة:
بالدعوة إلى اإلسبلم ألن فٌه صبلح الدنٌا واآلخرة
 )00اضرب مثاال عُى الدعوة إلى الخٌر؟
األمر بالمعروؾ والنهً عن المنكر.
 )02عُل الدعوة إلى الخٌر متمثل فً الدعوة إلى اإلسبلم؟ أو ما أثر الدعوة إلى الخٌر عُى المجتمع؟
ب) وتنشر فٌه المٌم اإلسبلمٌة الفاضلة
أ) ألن فٌها أمان للمجتمع من الفساد واإلنحراؾ
د) تموى األمة وتزداد األخوة بٌن أفرادها
ج) توفر بٌبة ٌجد فٌها المسلم أعوانا على الخٌر
 7700")02دش" ما حكم األمر بالمعروؾ والنهً عن المنكر؟
واجب على كل مسلم ومسلمة كل بحسب مسإولٌته وسلطته وعلمه (الجملة تامه بدون نمصان)
7702" )02دص" أكتب آٌة تدل عُى األمر بالمعروؾ والنهً عن المنكر
وؾ َو ٌَ ْن َه ْونَ َع ِن ْال ُمنك َِر َوأ ُ ْولَـبِنَ ُه ُم ْال ُم ْف ِل ُحونَ )
( َو ْلت َ ُكن ِّمن ُك ْم أ ُ َّمةٌ ٌَ ْدعُونَ ِإ َلى ْال َخٌ ِْر َو ٌَؤ ْ ُم ُرونَ ِب ْال َم ْع ُر ِ
=====================================================================
 )77لارن بٌن جزاء المتآلفٌن والمختُفٌن من حٌث السبب والنتٌجة:
المختُفٌن
المتآلفٌن
اختلفوا وتفرلوا
لم ٌتفرلوا ولم ٌختلفوا
السبب
او اتحدوا وتآلفوا
أ) التشتت والضعؾ والهزٌمة فً الدنٌا
أ) العزة والرفعة والموة والؽلبة فً الدنٌا
النتٌجة
ب) ٌوبخهم هللا تعالى على كفرهم بعد اٌمانهم
ب) فً اآلخرة تشرق وجوههم فرحا
ج) فً األخرة تسود وجوههم من الحزن والكآبة
ج) ٌتنعمون بؤصناؾ النعٌم فً الجنة
////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
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الدرس الرابع عشر  :وثٌمة المدٌنة 51
المنورة

 )0ما الفئا ِ التً تكون مجتمع المدٌنة بعد الهجرة النبوٌة؟
ج) العرب من ؼٌر المسلمٌن
ب) الٌهود
أ) المسلمون (المهاجرون واألنصار)
======================================================================
 )7ما داللة لوله ملسو هيلع هللا ىلص":هذا كتاب من دمحم النبً رسول هللا بٌن المإمنٌن والمسُمٌن من لرٌش وأهل ٌثرب ومن تبعهم .........أنهم
امة واحدة من دون الناس"؟
لٌام أمة إسبلمٌة مستملة
 )5ما الهدؾ البارز من هذه الوثٌمة ؟
أ) تحوٌل المجتمع من جماعات متبعثرة ذات روابط لبلٌة أوعصبٌة إلى أمة واحدة هً أمة اإلسبلم
ب) تموم على أساس رابطة واحدة وهً رابطة اإلسبلم بمٌمه وتشرٌعاته
 )4أعُن النبً ملسو هيلع هللا ىلص أن األمة اإلسبلمٌة لائمة عُى رابطة واحدة أذكرها؟
رابطة اإلسبلم بمٌمه وتشرٌعاته
======================================================================
 7705" )3دص" ركز ِ الوثٌمة النبوٌة ألهل المدٌنة المنورة عُى تنٌُّم عبللا ِ افراد المجتمع من خبلل بٌان حمولهم ،اذكر ثبلثا
من هذه الحموق؟
هـ) حك التملن
د) حك المساواة
ج) حك األمن والتنمل
ب) حك التدٌن واإلعتماد
أ) حك المواطنة
=====================================================================
7703 )0دش" وضح مولؾ من السٌرة ٌدل عُى إعطاء حك المواطنة لؽٌر المسُمٌن الممٌمٌن بالمدٌنة المنورة؟
 /أو /كٌؾ كان ِ تكتسب حك المواطنة فً المدٌنة؟
ب) أما ؼٌر المسلمون فبممتضى اإللامة فً المدٌنة وااللتزام بؤحكام الوثٌمة
أ) المسلمون ٌكتسبونها بممتضى إسبلمهم
7702" )2دص" أثبت ِ وثٌمة المدٌنة حك المواطنة لُمسُمٌن بممتضى إسبلمهم ،فبؤي ممتضى أثبت ِ هذا الحك لؽٌر المسُمٌن؟
ب) واإللتزام بؤحكام الوثٌمة
أ) بممتضى اإللامة فً المدٌنة
7702" )2دص"ما داللة لول النبً ملسو هيلع هللا ىلص ٌ ":هود بنً عوؾ أمة من المإمنٌن"؟
أعطت الوثٌمة لؽٌر المسلمٌن الممٌمٌن فً المدٌنة حك المواطنة ،لهم حموق وعلٌهم واجبات كما للمسلمٌن بصفة عامه
 7702") )2دص" ما الحك الذي ٌدل عٌُه النص :حك المواطنة
)" 7772دص" لوله ملسو هيلع هللا ىلصٌ":هود بنً عوؾ أمة من المإمنٌن" ٌثب ِ لٌهود حك:
الجواب(أ)
د) المساواة
ج) األمن والتنمل
ب) التدٌن واإلعتماد
أ) المواطنه
)"7702دص"
الجواب(أ)
د) التمُن
ج) المساواة
ب) اإلعتماد والتدٌن
أ) المواطنة
)"7777دص"
الجواب(ج)
د) االمن والتنمل
ج) المواطنة
ب) التكافل االجتماعً
أ) التمُن
====================================================================
 )07ما الممصود بحك التدٌن واإلعتماد ؟
ب) فبل ٌجبرون على الدخول فً اإلسبلم
أ) للمسلمون عمٌدتهم وألهل الكتاب حك فً ممارسة شعابرهم
الدلٌل من الوثٌمة ":للٌهود دٌنهم وللمسلمٌن دٌنهم"
=====================================================================
 )00ما الممصود بحك األمن والتنمل؟
العٌش دون خوؾ على أنفسهم وأموالهم واعراضهم فً اإللامة والسفر ،إذا التزموا أحكام الوثٌمة
الدلٌل من الوثٌمة  ":وأنه من خرج آمن ،ومن لعد آمن بالمدٌنة إال من ظلم وأثم "..
 )07حدد ِ الوثٌمة شرطا الستكمال حك األمن والتنمل؟ ما هو؟
اإللتزام بؤحكام الوثٌمة
 7707 ")05دص" لول الرسول ملسو هيلع هللا ىلص الذي ٌدل عُى حرٌة األمن والتنمل:
ب) وأنه من خرج آمن ،ومن لعد آمن
أ) وإنه من تبعنا من الٌهود فُه النصر واألسوة
د) ٌهود بنً عوؾ أمة من المإمنٌن
ج) وإن بٌنهم النصح والنصٌحة والبر دون اإلثم

الجواب(ب)

المعلم جهاد العقرباوي

7220537770

51

األمن والتنمل
" 7702دص  7702+دش 7702+دص" ما الحك الذي ٌدل عٌُه النص:
====================================================================
 )05ما الممصود بحك المساواة؟
أفراد المجتمع جمٌعهم أمام المانون سواء ،من حٌث المعاملة وعصمة الدماء وذلن بممتضى المواطنة
الدلٌل من الوثٌمة ":وإنه من تبعنا من ٌهود فإن له النصر واألسوة ؼٌر مظلومٌن وال متناصر علٌهم"
7702")04دش" ما الحك الذي ٌدل عٌُه النص  ":وإنه من تبعنا من ٌهود فإن له النصر واألسوة ؼٌر مُُّومٌن وال متناصر
حك المساواة
عٌُهم"
)"7702دش7770 +دش" "وأنه من تبعنا ٌ "....دل الحدٌث عُى حك من الحموق التً تنُّم عبللا ِ أفراد المجتمع وهو:
الجواب(ج)
د) التمُن
ج) المساواة
ب) األمن والتنمل
أ) اإلعتماد والتدٌن
الجواب(أ)
د) االعتماد والتدٌن
ج) المواطنة
ب) التمُن
أ) المساواة
)"7777دش" من الحموق التً ألرتها وثٌمة المدٌنة بٌن فئا ِ المجتمع :
ج) المساواة
ب) التعاون
أ) التكافل اإلجتماعً

د) التناصح بالخٌر

الجواب(ج)

7704" )03دص" عُل :نص ِ الوثٌمة عُى أفراد المجتمع جمٌعهم أمام الشرع سواء ،من حٌث المعامُة وعصمة الدماء؟
 )2النفس البشرٌة واحده أمام الشرع لها الحرمة نفسها وال فرق بٌنها ألي سبب
 )1بممتضى المواطنة
======================================================================
 )00ما الممصود بحك التمُن؟
ب) فلهم ذمتهم المالٌة المستملة
أ) ألرت الوثٌمة حك التملن لؽٌر المسلمٌن
الدلٌل من الوثٌمة ":وإن على الٌهود نفمتهم وعلى المسلمٌن نفمتهم"
)"7702دش7702+دص" ما الحك الذي ٌدل عٌُه النص " :وإن عُى الٌهود نفمتهم وعُى المسُمٌن نفمتهم"
)" "7777جاء فً وثٌمة المدٌنة "وإن عُى الٌهود نفمتهم وعُى المسُمٌن نفمتهم" ٌدل هذا الحدٌث عُى حك:
الجواب(د)
د) التمُن
ج) المساواة
ب) األمن والتنمل
أ) المواطنة
 )02ما الحموق اإلضافٌة التً لحم ِ بحرٌة التمُن؟
ب) حرٌة التصرؾ باألموال
أ) حرٌة العمل
======================================================================
 7705 ")02دش" لرر ِ الوثٌمة ألهل المدٌنة مجموعة من الواجبا ِ عُى األفراد اذكر ثبلث منها؟
"7700دص" أذكر اثنٌن منها؟
ب) التكافل اإلجتماعً
أ) إحترام سٌادة النظام والمانون
د) التعاون فً منع الظلم
ج) التناصح والتواصً بالخٌر
هـ) وجوب مشاركة أفراد المجتمع جمٌعهم فً أمن المجتمع و) منع تمدٌم أي عون أو مساعدة لمن ٌتهدد الدولة من الخارج
=====================================================================
 )02ما الممصود باحترام سٌادة النُّام والمانون؟
ب) هو الذي ٌحكم فً كل نزاع ٌمع فً المجتمع
أ) المانون متمثل فً مرجعٌة المرآن والسنه
ج) حكمه نافذ فً العبللات بٌن األفراد
الدلٌل من الوثٌمة ":وأنه ما كان بٌن أهل هذه الوثٌمة من حدث أواشتجار ...فإن مرده إلى هللا وإلى دمحم رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص
 )77ما مرجعٌة المانون من الوثٌمة؟
مرجعٌتة المرآن والسنه
=====================================================================
 7703")70دش" وضح مولؾ من السٌرة ٌدل عُى ألرارشكل من أشكال التكافل اإلجتماعً التً ساد ِ لبل االسبلم ؟
كان التكافل ٌبدأ من العشٌرة فإذا عجزت العشٌرة ٌنتمل الواجب إلى المجتمع
مثال التكافل  :فداء األسرى  ،دٌة لتل الخطؤ
الدلٌل من الوثٌمة ":المهاجرون من لرٌش على ربعتهم ٌتعاللون بٌنهم وهم ٌفدون عانٌهم"
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الجواب(ب)

7702")77دش" ما الحك الذي ٌدل عٌُه النص ":المهاجرون من لرٌش عُى ربعتهم ٌتعالُون بٌنهم وهم ٌفدون عانٌهم"
التكافل اإلجتماعً
 )75ما هو الواجب الذي ألرته الوثٌمة بصورته لبل اإلسبلم؟
التكافل اإلجتماعً
=====================================================================
7704" )74دش" عُل :لتنٌُّم مجتمع المدٌنة ،جعُ ِ الوثٌمة النبوٌة التناصح واألمر بالمعروؾ بإرادة الخٌر ألفراد المجتمع كُهم
ولٌس لبعضهم؟
 - 2تحمٌك الثمة المتبادلة بٌنهم
 -1اإلستفادة من خبرات الجمٌع
الدلٌل من الوثٌمة ":وان بٌنهم النصح والنصٌحة والبر دون اإلثم"
====================================================================
 )73ما الممصود بالتعاون فً منع الُُّم ؟
ٌجب علٌهم منع الظالم من الظلم
الدلٌل من الوثٌمة ":وأن المإمنٌن المتمٌن على كل من بؽً منهم"
"7702دش" ما الحك الذي ٌدل عٌُه النص ":وأن المإمنٌن المتمٌن عُى كل من بؽً منهم"
)"7777دش" الواجب الذي ٌدل عٌُه لوله ملسو هيلع هللا ىلص فً وثٌمة المدٌنة " وأن المإمنٌن المتمٌن عُى كل من بؽً منهم" واجب:
ب) مشاركة جمٌع االفراد فً أمن المجتمع
أ) التناصح والتواصً بالخٌر
الجواب(د)
د) التعاون فً منع الُُّم
ج) منع تمدٌم العون لمن ٌهدد الدولة
 7707" )70دص" عُل :إلرار وثٌمة أهل المدٌنة بوجوب منع الُّالم من ُُّمه ولو كان ولد أحدهم؟
لتحمٌك األمن ألفراد المجتمع جمٌعهم
=====================================================================
 )72ما الممصود بوجوب مشاركة أفراد المجتمع جمٌعهم فً أمن المجتمع؟
إذا حدث اعتداء على الدولة وجب على افراد المجتمع جمٌعهم التعاون فً حماٌتها من أي عدو ٌعتدي علٌها أو على أهلها ،ما داموا
ٌعٌشون معهم فً بلد واحد
الدلٌل من الوثٌمة ":وأن بٌنهم النصر على من حارب أهل الوثٌمة"
ب) وجوب اإلنفاق مع المسلمٌن فً أثناء المتال
الدلٌل من الوثٌمة ":وان الٌهود ٌنفمون مع المسلمٌن ما داموا محاربٌن"
)"7770دص"نص الوثٌمة التً ٌدل عٌُها واجب مشاركة افراد المجتمع جمٌعهم فً المحافُّة عُى أمن المجتمع هو:
أ) وأن المإمنٌن المتمٌن عُى كل من بؽً منهم
ب) وأن بٌنهم النصر عُى من حارب أهل الوثٌمة
ج) وان بٌنهم النصح والنصٌحة والبر دون اإلثم
الجواب(ب)
د) وانه ال ٌجٌر مشرن ماال لمرٌش وال نفسا وال ٌحول دونه عُى مإمن
======================================================================
 )72ما الممصود بعبارة "منع تمدٌم أي عون أو مساعدة لمن ٌتهدد الدولة من الخارج"؟
منع تمدٌم أي حماٌة لمرٌش أو اموالها ،ألنها حاربت دعوة هللا وأخرجت المسلمٌن من دٌارهم وأموالهم بؽٌر حك
الدلٌل من الوثٌمة ":وانه ال ٌجٌر مشرن ماال لمرٌش وال نفسا وال ٌحول دونه على مإمن"
 )72أجاز ِ الوثٌمة منع تمدٌم أي حماٌة لمرٌش أو أموالها ،بٌن سبب ذلن؟
ب) وأخرجت المسلمٌن من دٌارهم وأموالهم بؽٌر حك
أ) ألنها حاربت دعوة هللا
 )57لم ألزم ِ الوثٌمة من كل أفراد المجتمع التعاون فً تحمٌك أوامرها؟
حتى تتحمك المصلحة ألفراد المجتمع كلهم
=====================================================================
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 7707")50دش" ما الحك أو الواجب التً تدل عٌُه النصوص التالٌة:
حك المواطنة
أ) " ٌهود بنً عوؾ أمة من المإمنٌن"
حك األمن والتنمل
ب) " وأنه من خرج آمن ،ومن لعد آمن"
حك منع الظلم
ج) " وأن المإمنٌن المتمٌن عُى كل من بؽً منهم"
د) "وأنه ما كان بٌن أهل هذه الوثٌمة من حدث أواشتجار ...فإن مرده إلى هللا وإلى دمحم رسول هللا"
حك احترام سٌادة النظام والمانون
وجوب مشاركة أفراد المجتمع جمٌعهم فً أمن المجتمع
هـ) " وان الٌهود ٌنفمون مع المسُمٌن ما داموا محاربٌن"
====================================================================
 )57استشهد جبللة المُن عبدهللا الثانً ابن الحسٌن – فً ورلته النماشٌة السادسة التً وجهها لؤلردنٌٌن بهذه الوثٌمة ،وضح
سبب ذلن
أ) ألهمٌتها فً بناء دولة المانون والمواطنة
ب) ألنها أول دستور مدنً فً تارٌخ البشرٌة
ج) أكدت أن أفراد المجتمع مواطنون متساوون فً الحموق والواجبات بؽض النظر للجنس أو العرق أو األصل أو الدٌن
د) أنهم جمٌعا تحت مظلة المانون
 )55ما هً أول وثٌمة مدنٌة فً تارٌخ البشرٌة؟
وثٌمة المدٌنة المنورة
/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
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الدرس الخامس عشر  :البناء الحضاري54اإلسبلمً

 )0ما الذي حرص ِ عٌُه األمة اإلسبلمٌة؟
ج) مواكبة مستجدات الوالع
ب) تحمٌك التمدم والرفاه
أ) تحمٌك مبدأ عمارة األرض
===================================================================
 )7عرؾ الحضارة؟
هً منجزات األمة المادٌة والمعنوٌة فً مجاالت الحٌاة جمٌعها السٌاسٌة والعسكرٌة واإللتصادٌة واإلجتماعٌة والدٌنٌة والفنٌة وؼٌرها
من المجاالت
 )5أضرب مثاال عُى الجانب المعنوي لُحضارة؟
الموانٌن والمٌم واألفكار والتراث واآلداب ونحوها
 )4أضرب مثاال عُى الجانب المادي لُحضارة؟
وسابل اإلتصال والمواصبلت والعمارة والبناء والصناعات وؼٌرها
7702" )3دش" أذكر أساسٌن استمد ِ الحضارة اإلسبلمٌة بناءها منها؟
ج) اإلفادة من الخبرات والعلوم البشرٌة المكتسبة
ب) السنة النبوٌة
أ) المرأن الكرٌم
 )0عُى ماذا لام ِ الحضارة اإلسبلمٌة؟
ب) على عمٌدة ربانٌة مصدرها وحً من هللا تعالى
أ) الفضابل الخلمٌة واإلجتماعٌة واإلنسانٌة
===================================================================
 )2تم ٌّز ِ الحضارة اإلسبلمٌة بمجموعة من المٌزا ِ والخصائص ،أذكرها؟
"7702دص" ها ِ مثاال عُى خصٌصة من خصائص الحضارة اإلسبلمٌة؟
ج) المرونة واإلنفتاح
ب) الوسطٌة والتوازن
أ) اإلنسانٌة والعالمٌة
==================================================================
 )2اشرح خصٌصة اإلنسانٌة والعالمٌة لُحضارة اإلسبلمٌة؟
أ) لامت على أساس أن اإلنسان أهم مخلولات هللا تعالى
ب) أن األنشطة البشرٌة جمٌعها البد أن تإدي إلى سعادته ورفاهٌته
ج) أن كل عمل ٌمصد به تحمٌك هذه الؽاٌة هو عمل فً سبٌل هللا تعالى
اس ِإنَّا َخَُ ْمنَاكُم ِّمن ذَك ٍَر َوأُنثَى َو َجعَ ُْنَا ُك ْم ُ
ارفُوا ِإنَّ أَك َْر َم ُك ْم ِعن َد َّ ِ
ّللا أَتْمَا ُك ْم إِنَّ َّ
شعُوبا َولَ َبائِ َل ِلتَعَ َ
 )2ما داللة لوله تعالى (ٌَا أ َ لٌهَا النَّ ُ
ّللاَ
ٌر)؟
َ
ع ٌُِ ٌم َخبِ ٌ
كل عمل ٌمصد به تحمٌك ؼاٌة سعادة البشرٌة هو عمل فً سبٌل هللا تعالى
شعُوبا
اس ِإنَّا َخَُ ْمنَاكُم ِّمن ذَك ٍَر َوأُنثَى َو َج َع ُْنَا ُك ْم ُ
)"7777دش" من خصائص الحضارة اإلسبلمٌة الواردة فً لوله تعالى " ٌَا أٌَلهَا النَّ ُ
ارفُوا" هً :
َولَبَائِ َل ِلتَعَ َ
الجواب(ب)
د) الشمول
ج) المرونة
ب) العالمٌة
أ) التوازن
 )07افتخر ِ الحضارة اإلسبلمٌة عُى بالً الحضارا ِ بؤمرٌن؟ أذكرهما؟
أ) اشتملت الجضارة اإلسبلمٌة على الناس جمٌعا من ؼٌر نظر لعرق أو جنس أو لون أو دٌن
ب) تفتخر بعلماإها الذٌن ألاموا صرحها من الشعوب جمٌعا فً ظل سماحة اإلسبلم
 )00اشرح خصٌصة الوسطٌة والتوازن لُحضارة اإلسبلمٌة؟
أ) وازنت بٌن الجانب الروحً والمادي والتمتع بالحٌاة الدنٌا ،فبل إفراط وال تفرٌط وال ؼلو
ب) وازنت بٌن حاجات الفرد والمجتمع ،فسمحت بالملكٌة الفردٌة والرت حك المجتمع فٌها
)"7770دش" االهتمام بالجانب الروحً والجانب المادي من دون تفرٌط وال افراط وال ؼُو ٌدل عُى خصٌصة من خصائص
الحضارة اإلسبلمٌة وهً:
الجواب(ج)
د) االنفتاح
ج) التوازن
ب) العالمٌة
أ) اإلنسانٌة
 )07ما داللة لوله تعالى (وابتػ ما ءاتان هللا الدار اآلخرة وال تنس نصٌبن من الدنٌا)؟
وازنت الحضارة اإلسبلمٌة بٌن الجانب الروحً والمادي والتمتع بالحٌاة الدنٌا
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)"7777دص" خصائص الحضارة االسبلمٌة التً ٌدل عٌُها لوله تعالى (وابتػ ما ءاتان هللا الدار اآلخرة وال تنس نصٌبن من الدنٌا)

أ) التوازن

ب) االنسانٌة

ج) االنفتاح

د) الشمول

الجواب(أ)

 )05ما الحدود التً وضعتها الشرٌعة لحرٌة المُكٌة الفردٌة؟
ٌفعل ما ٌرٌد مالم ٌكن فسادا أو إضرارا باآلخرٌن
 )04اشرح خصٌصة المرونة واإلنفتاح لُحضارة اإلسبلمٌة؟
أ) جاءت الحضارة اإلسبلمٌة حلمة من حلمات الحضارة اإلنسانٌة فاستفادت وأفادت
ب) أخذت من الحضارات والثمافات اإلنسانٌة
==================================================================
 )03ما هً عوامل ازدهار الحضارة اإلسبلمٌة؟
ب) العلم
أ) حمابك اإلٌمان
)"7777دش" من اسباب ازدهار الحضارة االسبلمٌة :
الجواب(ب)
د) الهٌمنة الثمافٌة
ج) التعصب المذهبً
ب) حمائك االٌمان
أ) الوسطٌة والتوازن
===================================================================
 )00ما أثر حمائك اإلٌمان عُى ازدهار الحضارة اإلسبلمٌة؟
أ) ٌستمد الفرد أساس سلوكه من حمٌمة اإلٌمان المابمة على أركان اإلٌمان الست التً تموده لٌصبح عنصرا فاعبل فً بناء الحضارة
اإلسبلمٌة
ب) العبادة هً المظهر ال سلوكً لحمابك اإلٌمان والتً تنملها من حٌز الفكر المجرد إلى حٌز الملب الذي ٌشعر فتكون بذلن لوة دافعة
للعمل والتطبٌك
ج) العبادة تمنح اإلنسان الموة واإلرادة لمواجهة مصاعب الحٌاة
د) المجتمع األلدر على الثبات والتضحٌة هو المجتمع األلدر على بناء حضارته
هـ) تؽذي العبادة روح اإلنسان وللبه فٌوظؾ طالاته فً البناء الحضاري وال ٌوظفها فً الشر والطؽٌان
 )02ما هو المُّهر السُوكً لحمائك اإلٌمان؟
أو  /ما الذي ٌنمُن من حٌز الفكر المجرد إلى حٌز المُب؟
أو /ما هو التطبٌك العمًُ فً االسبلم؟
العبادة
 )02من أٌن ٌستمد الفرد حمٌمة إٌمانه؟
من أركان اإلٌمان الست
 )02ما أثر أركان اإلٌمان عُى الفرد؟
تموده لٌصبح عنصرا فاعبل فً بناء الحضارة اإلسبلمٌة
 )77ما عبللة اإلٌمان بالعبادة؟
أ) العبادة هً المظهر السلوكً لحمابك اإلٌمان
ب) والتً تنملها من حٌز الفكر المجرد إلى حٌز الملب الذي ٌشعر
ج) فتكون بذلن لوة دافعة للعمل والتطبٌك
 )70ما أثر العبادة عُى الفرد؟
أ) العبادة تمنح اإلنسان الموة واإلرادة لمواجهة مصاعب الحٌاة
ب) تؽذي العبادة روح اإلنسان وللبه فٌوظؾ طالاته فً البناء الحضاري وال ٌوظفها فً الشر والطؽٌان
 )77ما أثر العُم عُى ازدهار الحضارة اإلسبلمٌة؟
أ) حض هللا تعالى المسلمٌن على طلب العلم لٌتعرفوا على خالمهم ولٌتمكنوا من اإلسهام فً عمارة الكون وبناء الحضارة
ب) لم ٌفصل اإلسبلم بٌن علوم الدٌن والدنٌا كانت دعوته عامة إلى العلم
ج) كانت دعوته عامة إلى العلم وٌظهر ذلن فً إطبلق لفظ العلم والعلماء فً كل مكان ورد فٌه (ولل رب زدنً علما)
د) ربط اإلسبلم بٌن العلم والعمل والحٌاة
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 )75لم حض هللا تعالى المسُمٌن عُى طُب العُم؟
ب) ولٌتمكنوا من اإلسهام فً عمارة الكون وبناء الحضارة
أ) لٌتعرفوا على خالمهم
 )74عُى ماذا ٌدل عمومٌة لفُّ العُم فً المرآن والسنة؟  /ما داللة لوله تعالى (ولل رب زدنً عُما)؟
لم ٌفصل اإلسبلم بٌن علوم الدٌن والدنٌا
 )73ربط اإلسبلم بٌن العُم والعمل والحٌاة ،وضح هذه العبارة؟
أ) جاءت دعوة اإلسبلم لتعلم العلوم التجرٌبٌة النافعة لؤلمة ولئلنسانٌة
ب) العلم بوالعنا المعاصر والتخصص ف ً شعب المعرفة والعلم بالسنن الكونٌة واإلجتماعٌة واإلجتهاد الفكري
 )70لبناء الحضارة ٌجب أن ٌتسُح المسُم بعُوم ،ما هً؟
ب) التخصص فً شعب المعرفة
أ) العلم بوالعنا المعاصر
د) اإلجتهاد الفكري
ج) العلم بالسنن الكونٌة واإلجتماعٌة
====================================================================
 )72ما هً أسباب تراجع الحضارة اإلسبلمٌة؟
ب) أسباب خارجٌة
أ) أسباب داخلٌة
===================================================================
7702" )72دش7702+دش" أذكر ثبلثة أسباب من األسباب الداخٌُة التً ساهم ِ فً تراجع دور الحضارة اإلسبلمٌة؟
أ) سٌطرة الحٌاة المادٌة وؼٌاب الفهم الصحٌح لبعض المفاهٌم اإلسبلمٌة
ب) انتشار الفرلة والعصبٌة
ج) التراجع العلمً وتولؾ حركة البحث واإلجتهاد وانتشار التملٌد
)"7770دش" من األسباب الداخٌُة التً ساهم ِ فً تراجع دور الحضارة اإلسبلمٌة:
أ) تمكن األجنبً من احتبلل ببلد المسُمٌن والسٌطرة عُى شعوبها
ب) التراجع العُمً وتولؾ حركة البحث واإلجتهاد وانتشار التمٌُد
ج) سٌطرة بعض الموى العالمٌة عُى مصادر الثروة فً العالم اإلسبلمً
د) تعٌُّم الحٌاة الؽربٌة واتباع نمطها بوصفها سببا لُحضارة

الجواب(ب)

 )72وضح كٌؾ كان ِ سٌطرة الحٌاة المادٌة وؼٌاب الفهم الصحٌح لبعض المفاهٌم اإلسبلمٌة لد ساهم ِ فً تراجع دور الحضارة
اإلسبلمٌة؟
أ) منهم من أسرتهم الحٌاة المادٌة فتوجهوا للدنٌا تاركٌن حمابك الدٌن واإلٌمان
ب) ٌوجد من فهم أن الدٌن هو ترن الدنٌا وملذاتها وأن التموى هو فمط مبلزمة المسجد والعبادة
 )57وضح كٌؾ كان ِ انتشار الفرلة والعصبٌة لد ساهم ِ فً تراجع دور الحضارة اإلسبلمٌة؟
أ) اإلختبلؾ فً اآلراء سنة من سنن هللا تعالى فً الكون وهو تنوع ٌفٌد األمة
ب) جعله بعضهم مجاال للنزاع والتباؼض
 )50ما أثر التراجع العُمً وتولؾ حركة البحث واإلجتهاد وانتشار التمٌُد عُى األمة اإلسبلمٌة؟
أضعؾ مسٌرتها الحضارٌة
=====================================================================
 )57ما هً األسباب الخارجٌة التً ساهم ِ فً تراجع دور الحضارة اإلسبلمٌة؟
ج) الهٌمنة الثمافٌة والفكرٌة
ب) الهٌمنة اإللتصادٌة
أ) الهٌمنة العسكرٌة والسٌاسٌة
)"7777 + 7777دش" من األسباب الخارجٌة التً ساهم ِ فً تراجع دور الحضاري لُمسُمٌن:
ب) التراجع العُمً وتولؾ حركة البحث
أ) سٌطرة الحٌاة المادٌة
د) انتشار الفرلة والعصبٌة
ج) الهٌمنة الثمافٌة والفكرٌة
ب) تولؾ حركة البحث واإلجتهاد
++أ) انتشار الفرلة والعصبٌة
د) سٌطرة الحٌاة المادٌة
ج) الهٌمنة الثمافٌة والفكرٌة

الجواب(ج)
الجواب(ج)
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 )55وضح كٌؾ ساهم ِ الهٌمنة العسكرٌة والسٌاسٌة فً تراجع دور الحضارة اإلسبلمٌة؟
أ) تمكن األجنبً من احتبلل ببلد المسلمٌن والسٌطرة على شعوبها
ب) عمل على بث الخبلؾ والفرلة بٌن المسلمٌن لٌسهل علٌه مواجهتهم والتؽلب علٌهم
)"7770دص" االحتبلل االجنبً لببلد المسُمٌن والسٌطرة عُى شعوبها وبث الفرلة بٌنهم لٌسهل مواجهتهم والتؽُب عٌُهم ٌعد
مُّهر من مُّاهر الهٌمنة:
الجواب(ج)
د) السٌاسٌة والثمافٌة
ج) العسكرٌة والسٌاسٌة
ب) الفكرٌة والثمافٌة
أ) االلتصادٌة والسٌاسٌة
 )54لم بث المحتُون الخبلؾ والفرلة بٌن المسُمٌن؟
لٌسهل علٌه مواجهتهم والتؽلب علٌهم
 )53وضح كٌؾ ساهم ِ الهٌمنة اإللتصادٌة فً تراجع دور الحضارة اإلسبلمٌة؟
أ) عن طرٌك سٌطرة بعض الموى العالمٌة على مصادر الثروة فً العالم اإلسبلمً
ب) ربط العمبلت الوطنٌة بالعمبلت األجنبٌة
 )50وضح كٌؾ ساهم ِ الهٌمنة الثمافٌة والفكرٌة فً تراجع دور الحضارة اإلسبلمٌة؟
ب) إضعاؾ الروح اإلسبلمٌة لدى المسلمٌن
أ) تعظٌم الحٌاة الؽربٌة واتباع نمطها بوصفها سببا للحضارة
د) تشوٌه التارٌخ والحضارة اإلسبلمٌة
ج) لبول األفكار الؽربٌة والمبادئ الوافدة التً تتعارض مع المٌم اإلسبلمٌة
)"7777دص" تعٌُّم المسُمٌن لُحٌاة الؽربٌة واتباع نمطها هو أحد مُّاهر الهٌمنة :
د) السٌاسٌة
ج) االلتصادٌة
ب) الثمافٌة
أ) العسكرٌة

الجواب(ب)

 )52لم ع ُّّم بعض المسُمٌن الحضارة الؽربٌة؟
التباع نمطها بوصفها سببا للحضارة
======================================================================
 )52عدد أمورا تعٌن المسُم عُى المساعدة فً إعادة دور الحضارة اإلسبلمٌة؟
أ) حسن فهم اإلسبلم وجدٌة اإللتزام بؤحكامه
ب) الحرص على اإلفادة من المنهج العلمً فً صناعة المعرفة والتمدم
ج) المبادرة إلى التخلص من السلبٌات التً ٌعٌشها الناس الٌوم
 )52وضح كٌؾ ٌساعد حسن فهم اإلسبلم وجدٌة اإللتزام بؤحكامه فً إعادة دور الحضارة اإلسبلمٌة؟
أ) عن طرٌك تطبٌمه فً تكامل وتوازن ببل تطرؾ وال جمود
ب) العودة للفهم الصحٌح لئلسبلم
ج) ٌجب تموٌة اإلٌمان والعمل الصالح باعتبارهما الخطوة األولى فً الجهود التربوٌة الهادفة إلى إلى إٌجاد الشخصٌة المسلمة
 )47ما داللة لوله تعالى(وكذلن جعُناكم أمة وسطا)؟
العودة للفهم الصحٌح لئلسبلم
 )40من األمور التً تعٌن المسُم عُى المساعدة فً إعادة دور الحضارة اإلسبلمٌة تموٌة اإلٌمان والعمل الصالح؟ وضحها؟
ألنهما الخطوة األولى فً الجهود التربوٌة الهادفة إلى إلى إٌجاد الشخصٌة المسلمة
 )47وضح كٌؾ ٌساعد الحرص عُى اإلفادة من المنهج العُمً فً صناعة المعرفة والتمدم فً إعادة دور الحضارة اإلسبلمٌة؟
ٌستفٌد المسلم من معطٌات الحضارات األخرى فً األشٌاء المفٌدة والنافعة التً ال تتعارض مع مبادئ اإلسبلم ولواعده
 )45المبادرة إلى التخُص من السُبٌا ِ التً ٌعٌشها الناس الٌوم أضرب مثاال عٌُها؟
"7702دص" إلعادة البناء الحضاري اإلسبلمً البد من التخُص من السُبٌا ِ التً ٌعٌشها المسُمون الٌوم .أذكر ثبلثا منها؟
ب) التطرؾ الفكري والسلوكً
أ) التعصب المذهبً
هـ) عدم إدران لٌمة الولت
ج) اإللحاد أو البلدٌنٌة التً تموم على رفض ارتباط الدٌن بالحٌاة
//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
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7770" )0دص"ٌعد االنتماء من الحاجا ِ:
ب) اإلجتماعٌة
أ) السٌاسٌة

الدرس السادس58عشر  :اإلنتماء

ج) الدٌنٌة

 )7ماذا ٌعبر اإلنتماء؟
أ) ٌعبر عن الرؼبة فً التعاون مع اآلخرٌن

د) االلتصادٌة

ب) العمل على إسعادهم

الجواب(ب)
ج) تمدٌم العون لهم

 )5ما هو مُّهر اإلنتماء الذي ٌشكل المُّهر الرئٌس فً انتمائه لدٌنه إٌمانه باهلل تعالى؟
اإلنتماء للوطن ولؤلمة
===================================================================
 )4عرؾ الوطن؟
هو أرض لها حدود ٌعٌش علٌها مجموعة من الناس ٌحكمهم نظام سٌاسً ممثل فً حكومة
 )3ما هً مموما ِ الوطن؟
ب) الشعب
أ) األرض

ج) النظام

)"7770دش" االرض والشعب والنُّام هً مموما ِ:
ج) االمة االسبلمٌة
ب) التراث االسبلمً
أ) الوطن

د) التارٌخ االسبلمً

الجواب(أ)

 )0ما أهمٌة الوطن لئلنسان؟ أو  /لؤلمة اإلسبلمٌة لدسٌة خاصة فً نفوس أبنائها ؟ عُل ذلن؟
ب) ٌعمل فٌه
أ) ٌمثل الحٌاة المستمرة
د) ٌرى فٌه تحمٌك آماله وطموحاته
ج) ٌعٌش فٌه بٌن أهله وذوٌه
و) ٌعتز به
هـ) ٌدافع عنه
ز) ٌفتخر باإلنتساب إلٌه
 )2ما داللة لوله ملسو هيلع هللا ىلص ":لد عُم ِ أن أحب الببلد إلى هللا مكة ولوال أن لومً أخرجونً ما خرج ِ "....؟
وفعل النبً ملسو هيلع هللا ىلص أنه إذا أشرؾ عُى المدٌنة إال عرؾ فً وجهه البشر والفرح .
أهمٌة الوطن لئلنسان
 )2حدد صورة ٌتحمك فٌها اإلنتماء لُوطن؟
أ) فهم تارٌخه وثمافته وطموحاته والدفاع عنه ضد كل ما ٌعترٌه من تهدٌدات
ب) حبه ورعاٌة مصالحه واإلخبلص له ولت الشدة كما فً ولت الرخاء
ج) االلتزام بالموانٌن والتشرٌعات التً تنظم الناس
د) المحافظة على مإسساته والعمل على تطوٌرها
هـ) حب أبناء الوطن ورعاٌتهم ومساعدتهم والدفاع عنهم وعدم إٌذابهم
====================================================================
7702" )2دش" عرؾ األمة اإلسبلمٌة؟
هً مجموعة من الناس ٌجمعهم إطار فكري ثمافً واحد
)"7702دص "7777+هً مجموعة من الناس ٌجمعهم إطار فكري ثمافً واحد ٌشمل الدٌن اإلسبلمً والُؽة العربٌة والتارٌخ
اإلسبلمً والمصالح المشتركة هو تعرٌؾ:
الجواب(ب)
د) العولمة
ج) الحضارة اإلسبلمٌة
ب) األمة اإلسبلمٌة
أ) الوطن
الجواب(ب)
د) مماصد الشرٌعة
ج) الوطن
ب) األمة اإلسبلمٌة
أ) الحضارة اإلسبلمٌة
 )07ما هو اإلطار الذي ٌجمع األمة اإلسبلمٌة؟
الدٌن اإلسبلمً واللؽة العربٌة والتارٌخ اإلسبلمً والمصالح المشتركة
 )00ماذا نتج عن مفهوم األمة اإلسبلمٌة؟
أ) حضارة اسبلمٌة شملت أجناس من العرب وؼٌر العرب

ب) ال تزال آثار هذه الحضارة ماثلة إلى هذا الولت
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 )07ما الخصائص الدٌنٌة لؤلمة اإلسبلمٌة؟
ٌجمعهم رب واحد ،رسول واحدٌ ،إمنون بالمرآن وٌصلون باتجاه واحد وٌصومون رمضان واحد وٌحجون معا وٌلتزمون بسابر
العبادات نفسها
7702" )05دص" ها ِ مثاال عُى صورة ٌتحمك فٌها اإلنتماء لئلسبلم؟
أ) المحافظة على منجزاتها واإلعتزاز بحضارتها
ب) الدفاع عنه والحذر من أعدابها والسعً لتحمٌك مستمبل زاهر لها
ج) الحرص على وحدة األمة اإلسبلمٌة بالمحافظة على وحدة أوطاننا
 )04ما داللة لوله تعالى (إنّ هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون)؟
الحرص على وحدة األمة اإلسبلمٌة بالمحافظة على وحدة أوطاننا
 )03كٌؾ نحمك متطُب وحدة األوطان؟
ب) نصرتهم وعدم خذالتهم
أ) محبة ابناء األمة اإلسبلمٌة
د) محاربة عوامل التفرلة بٌنهم
ج) التعاون معهم على ما فٌه خٌرهم
هـ) العودة لكتاب هللا تعالى وسنة رسوله ملسو هيلع هللا ىلص .
///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
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والمفتً

 )0ما المعرفة التً ٌحتاجها المسُم حتى تكون تصرفاته وأعماله موافمة ألمر هللا تعالى؟
معرفة الحكم الشرعً (حرام حبلل )،،
 )7من أٌن ٌؤخذ المسُم عُم الحكم الشرعً؟
من أهل العلم المتخصصٌن
====================================================================
 )5عرؾ مفهوم الفتوى؟
هو بٌان حكم شرعً فً مسؤلة من المسابل من لِبل أهل العلم واإلختصاص
 )4عرؾ اإلستفتاء؟
هو سإال أهل العلم الشرعً عن حكم مسؤلة معٌنة
)"7770دش" سإال أهل العُم الشرعً عن حكم مسؤلة معٌنة هو تعرٌؾ:
د) المستفتً
ج) المفتً
ب) االستفتاء
أ) المفتى به

الجواب(ب)

 )3ما داللة لوله تعالى ( ٌَستَ ْفتُونَنَ لُ ِل هللاُ ٌُ ْفتٌ ُك ْم فً الكَبل َل ِة)؟
أشارة من المرآن إلى الفتوى
 )0لم لام النبً ملسو هيلع هللا ىلص بالفتوى؟
بوصفه جزءا من مهمة التبٌٌن الموكلة إلٌه
 )2ما داللة لوله ملسو هيلع هللا ىلص "نعم لها أجران  ،أجر المرابة وأجر الصدلة"؟
دلٌل على سإال أهل اإلختصاص لبٌان حكم شرعً
====================================================================
 )2عدد بعضا من األمور التً تدلل عُى أهمٌة الفتوى؟
أ) تعد من أهم الطرابك لمعرفة األحكام الشرعٌة
ب) إع انة المسلمٌن على أداء التكالٌؾ الشرعٌة والمٌام بواجباتهم واعمالهم بما ٌتفك مع أحكام الدٌن
ج) تؤكٌد مرونة الشرٌعة اإلسبلمٌة وصبلحٌتها لكل زمان ومكان ولدرتها على حل المشكبلت
 )2تعد الفتوى من أهم الطرائك لمعرفة األحكام الشرعٌة؟ عُل ذلن؟
ألن سإال المستفتً وإجابة المفتً ٌتعلم فٌها السابل أحكام الدٌن
 )07إلى ماذا ٌإدي تعُم السائل أحكام الدٌن بعد اإلستفتاء؟
ٌإدي إلى إزالة الجهل
====================================================================
7702")00دص" ها ِ مثاال واحدا عُى  ،طرؾ من أطراؾ الفتوى؟
د) المفتى به
ج) المستفتى عنه
ب) المفتً
أ) المستفتً
====================================================================
 )07عرؾ المستفتً؟
هو الذي ٌطلب بٌان الحكم الشرعً فً المسؤلة
 )05ما هً آداب المستفتً؟
أ) إال ٌوجه سإاال إال ألهل العلم المتخصصٌن
ب) إن سؤل المستفتً المفتً عن مسؤلة فٌجب أن ٌكون دلٌما وأمٌنا فً سإاله
ج) أن ٌحرص على أن ٌظهر احترامه للمفتً
د) علٌه العمل بممتضى الفتوى التً صدرت عن المفتً ،من ؼٌر أن ٌبحث عن فتاوي أخرى
 )04وضح كٌؾ اهتمم ِ الممُكة األردنٌة الهاشمٌة بالمتخصصٌن من أهل العُم الشرعً؟
أنشؤت دابرة مستملة لئلفتاء هً دابرة اإلفتاء األردنٌة
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 )03وضح دور دائرة اإلفتاء األردنٌة؟
ب) تموم بالنظر والبحث واإلفتاء فً مسابل المجتمع العامة
أ) هً دابرة مستملة لئلفتاء
ج) تموم بالنظر والبحث واإلفتاء فً المسابل التً تستفتٌها الحكومة لبٌان حكم شرعً فٌها
 )00أذكر اسم مجمع فمهً؟
أ) دابرة اإلفتاء األردنٌة
ج) مجمع الفمه اإلسبلمً التابع لرابطة العالم اإلسبلمً

ب) مجمع الفمه اإلسبلمً الدولً المنبثك عن منظمة المإتمر اإلسبلمً
د) مجمع البحوث اإلسبلمٌة التابع لؤلزهر

 )02الى اي منُّمة ٌتبع مجمع الفمه االسبلمً؟
رابطة العالم اإلسبلمً
 )02الى اي منُّمه ٌتبع مجمع البحوث االسبلمً الدولً؟
منظمة المإتمر اإلسبلمً
 )02الى اي منُّمة ٌتبع مجمع البحوث اإلسبلمٌة؟
االزهر
7702" )77دش"عُى المستفتً إن سؤل المفتً عن مسؤلة فٌجب أن ٌكون دلٌما وأمٌنا فً سإاله ،عُل ذلن؟
أ) ألنه هو (المستفتً) الذي سٌتحمل الحكم الذي ٌجٌبه به المفتً
ب) كما أن السإال إن كان واضحا ال إبهام فٌه ستكون الفتوى صحٌحة
ج) وإذا نمل المستفتً الفتوى لؽٌره فٌجب أن ٌنملها بدلة من ؼٌر زٌادة أو نمصان
ٌ )70جب عُى المستفتً أن ٌكون سإاله واضحا ال إبهام فٌها؟
لتكون الفتوى صحٌحة
 )77كٌؾ ٌحرص المستفتً أُّهار احترامه لُمفتً؟
ب) ال ٌرفع صوته أمام المفتً دون حاجة
أ) اإللتزام بؤدب السإال والحوار
ج) ال ٌماطعه فً الكبلم حتى ٌتم الجواب
 ) 75لماذا عُى المستفتً العمل بممتضى الفتوى التً صدر ِ عن المفتً من ؼٌر أن ٌبحث عن فتاوي أخرى؟
ألنه ارتضى المفتً لبٌان حكم شرعً ووثك بعلمه وورعه
=====================================================================
 )74عرؾ المفتً؟
هو العالم المتخصص الذي ٌبٌن األحكام الشرعٌة ،سواء أكان ذكرا أو أنثى
سؤلوا أ ْه َل ال ِذّك ِْر إن كنتم ال ت َ ْعَُ َ
مون)؟
 )73ما داللة لوله تعالى (فَ ْ
أمر هللا بسإال أهل اإلختصاص
 )70ما هً شروط المفتً؟
أ) معروؾ بالتموى والصبلح ،عامبل بممتضى علمه وبما ٌفتً الناس به
ب) أن ٌكون من أهل العلم واإلختصاص الذٌن ٌعرفون األحكام الشرعٌة والخبٌرٌن بوالع الناس
َ
 )72ما داللة لوله تعالى( :أتؤ ُم َ
ب)؟
س ْو َن أنفسكم وأنتم
البر وت َ ْن َ
تتُون ال ِكتا ِ
رون النّ َ
اس بِ ِ ّ
المفتً ٌجب أن ٌكون عامبل بممتضى علمه وبما ٌفتً الناس به
ب) ٌدل عُى شرط من الشروط الواجب توفرها فً
البر وت َ ْن َ
اس ِب ِ ّ
)"7777دص" لوله تعالى( :أتؤ ُمرونَ النّ َ
س ْونَ أنفسكم وأنتم تتُونَ ال ِكتا ِ
الجواب(ب)
د) المستفتً
ج) المستفتى عنه
ب) المفتً
أ) المفتى به
 )72ما داللة لوله تعالى (وال تمولوا لما تصؾ ألسنتكم الكذب هذا حبلل وهذا حرام لتفتروا عُى هللا الكذب)؟
ب) عدها من الكذب واإلفتراء على هللا تعالى
أ) حذر اإلسبلم من الفتوى بؽٌر علم
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7702" )72دص" اذكر اثنٌن من اآلداب التً ٌجب ان ٌُتزم بها المفتً؟
أ) التؤنً فً إصدار الفتوى وال ٌتسرع لبل أن ٌعطٌها حمها من التثبت والنظر والفكر
ب) أن ٌفتً بما ٌعلم أنه الحك ،فإذا سبل عما ال ٌعلم لال ال أدري
ج) معاملة المستفتً بالحسنى والرحمة واللٌن ،وٌراعً ظروفه وأحواله وٌرفك به وٌكتم سره
)"7777دص"من الضوابط الواجب عُى المفتً االلتزام بها :
ب) أن ٌعطً الفتوى حمها فً التثب ِ والفكر
أ) أن ٌكون دلٌما وأمٌنا فً السإال
الجواب(ب)
د) أن ٌكون من اهل العُم واالختصاص
ج) أن ٌعمل بممتضى الفتوى
=====================================================================
 )57ما الممصود بالمستفتى عنه؟
)"7777+ 7777دش" هً المسؤلة المراد بٌان الحكم الشرعً فٌها ،هو تعرٌؾ:
)"7702دص" أحد أطراؾ الفتوى التً ٌطُب فٌه بٌان الحكم الشرعً فً المسؤلة:
الجواب(ج)
د) المفتى به
ج) المستفتى عنه
ب) المفتً
أ) المستفتً
الجواب(ج)
د) المستفتً
ج) المستفتى عنه
ب) االستفتاء
أ) المفتى به
 )50ما هً شروط المستفتى عنه؟
أ) ٌنبؽً أن تكون مما ٌتصل بحٌاة المستفتً

ب) بعٌدا عن الجدل واإلفتراضات التً ال فابدة منها

 )57ما داللة لوله ملسو هيلع هللا ىلص "إن هللا كره لكم ثبلثا لٌل ولال وكثرة السإال وإضاعة المال"؟
ٌجب أن ٌكون المستفتى عنه بعٌدا عن الجدل واإلفتراضات التً ال فابدة منها
=====================================================================
 )55ما الممصود بالمفتى به؟
)7770دص" هو الحكم الخاص الذي ٌصدر عن المفتً بشؤن مسؤلة معٌنة
الجواب(أ)
د) المستفتً
ج) المستفتى عنه
ب) االستفتاء
أ) المفتى به
 )54من أٌن ٌستمد الحكم؟
من المرآن والسنة وؼٌرها من المصادر اإلجتهادٌة كاإلجماع والمٌاس
====================================================================
 )53لم تتعدد آراء المفتٌن ووجها ِ النُّر فً المسؤلة الواحدة؟
ب) اإلحاطة بالمسؤلة المستفتى فٌها
أ) منها ما ٌتعلك بفهم النصوص واألدلة وتنزٌلها على الوالع
ج) والع حال المستفتً
 )50ما هو األساس المعتمد فً منع الفرلة واإلختبلؾ بٌن الفمهاء فً المسؤلة الواحدة؟
بتوسٌع دابرة الحوار بٌن المفتٌن والمستفتٌن على أساس:
ج)عدم التعنٌؾ والمسوة
ب) التماس األعذار
أ) حسن الظن
)52أعط مثاال عُى اختبلؾ فً وجها ِ نُّر فً مسؤلة واحدة ،لم تإد إلى نزاع ،بل إلى حسن ُّن والتماس عذر
من حٌاته ملسو هيلع هللا ىلص
ٌوم األحزاب أمر النبً ملسو هيلع هللا ىلص الصحابة بموله ( الٌصلٌن أحد العصر إال فً بنً لرٌظة)
أ) فهم بعضهم أن المراد بها اإلسراع – فصلوا بالطرٌك
ب) فهم بعضهم ظاهر النص ـــ فصلوا ببنً لرٌظة
النتٌجة فً اختبلؾ الفهم والمصد ،اعتبرت أن أن عبارته ملسو هيلع هللا ىلص تحتمل المعنٌٌن ،فلم ٌحدث نزاع أو خبلؾ
////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
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 63لؤلحادٌث الموضوعة
الدرس الثامن عشر  :اآلثار السُبٌة

 )0وضح دور العُماء فً حفُّ الحدٌث النبوي الشرٌؾ؟
دونوا األحادٌث باألسانٌد ع ّمن سمعوها
أ) ّ
ّ
ب) صنفوا كتبا فً أحوال الرواة
ج) حكموا على كل حدٌث بما ٌستحك من المبول والرد
د) مٌّزوا األحادٌث الممبولة التً ٌعتمد علٌها من األحادٌث الموضوعة واألحادٌث الضعٌفة
=====================================================================
7702" )7دص"عرؾ الحدٌث الموضوع؟
هو المول الذي ٌنسب كذبا إلى رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص
"7702دش" ما المصطُح الدال عٌُه التعرٌؾ  :الكذب فً نسبة الحدٌث الى النبً ملسو هيلع هللا ىلص
7702" )5دص"ما حكم الحدٌث الموضوع؟
هو لٌس حدٌثا ،وال ٌعد حجة شرعٌة وتحرم رواٌته
)"7770دش" الحكم الشرعً لرواٌة الحدٌث الموضوع:
ج) مكروه
ب) مندوب
أ) مباح

د) حرام

الجواب(د)

 )4لم سمى العُماء الموضوع حدٌثا؟
بالنظر إلى زعم رواٌته
حرم العُماء رواٌة الحدٌث الموضوع ،عُل ذلن مع الدلٌل؟
ّ )3
ألنه كذب على الرسول ملسو هيلع هللا ىلص
ً متعمدا فلٌتبوأ ممعده من النار
لال ملسو هيلع هللا ىلص  :من كذب عل ّ
=====================================================================
7702" )0دش7702+دص" بدأ الوضع فً الحدٌث ألسباب عدة ،أذكر ثبلثا منها؟
 )1العداء لئلسبلم
 )2التعصب المذهبً
 ) 3ترؼٌب الناس فً فعل الطاعات وترهٌبهم من فعل المعاصً والمحرمات ،كالوعاظ الذٌن وضعوا بعض األحادٌث فً فضل بعض
السور للترؼٌب فً حفظها ولراءتها
 )2وضح كٌؾ ٌكون العداء لئلسبلم سببا فً الوضع؟
بلجوء المنافمٌن وؼٌرهم لمحاربة اإلسبلم بتشوٌه صورته عن طرٌك وضع أحادٌث مكذوبة
 )2عُل لجوء المنافمٌن لنمل أحادٌث مكذوبة؟
لتشوٌه صورة اإلسبلم
 )2وضح كٌؾ ٌكون التعصب لُمذهب سببا فً الوضع؟
بؤن ٌموم الجهلة المتعصبٌن للمذهب العمدي أو الفمهً بوضع أحادٌث مكذوبة لنصرة مذهبهم ولتؤٌٌد ما ٌمولون
 )07عُل لجوء المتعصبٌن لُمذهب بنمل أحادٌث مكذوبة؟
لنصرة مذهبهم ولتؤٌٌد ما ٌمولون
7770")00دص" سبب الوضع فً حدٌث :إذا بكى الٌتٌم ولع ِ دموعه فً كؾ الرحمن فٌمول من أبكى هذا الٌتٌم الذي وارٌ ِ
والدٌه الثرى ...هو:
الجواب(ج)
ج) الترؼٌب والترهٌب د) تشوٌه صورة االسبلم
ب) العداء لبلسبلم
أ) التعصب المذهبً
 )07عُل  :جمع العُماء األحادٌث الموضوعة فً كتب خاصة؟
ب) وتحذٌر الناس منها
أ) لبٌان كذبها
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7702" )05د7702+دص7770+دش" مإلؾ كتاب (المصنوع فً معرفة الحدٌث الموضوع) هو:
ج) عًُ الماري د) عًُ بن دمحم بن األثٌر الجواب(ج)
أ) احمد بن عًُ بن حجر ب) عًُ بن أبً طالب رضً هللا عنه
الجواب(ج)
د) الشوكانً
ج) عًُ الماري
ب) النووي
أ) ابن حجر العسمبلنً
الجواب(أ)
د) محً الدٌن النووي
ج) الخطٌب البؽدادي
ب) ابن حجر العسمبلنً
أ) عًُ الماري
======================================================================
 )04تُّهر خطورة األحادٌث الموضوعة بؤمور عدة ،أذكر ثبلث منها؟
 )3تشوٌه صورة الصحابة والطعن فٌهم
 )2الولوع فً الشرن
 )1انتشار البدع بٌن المسلمٌن
)"7770دش7777+دص" من آثار انتشار األحادٌث الموضوعة:
ب) تشوٌه صورة الصحابة والطعن فٌهم
أ) نشر العُم بٌن المسُمٌن
د) بٌان العبادا ِ الصحٌحة
ج) دعوة الناس إلى التوحٌد
ج) انتشار البدع
ب) التعصب المذهبً
*أ) العداء لبلسبلم

د) الترؼٌب والترهٌب

الجواب(ب)
الجواب(ج)

 )03ما داللة " من زار لبر والدٌه أو أحدهما ٌوم الجمعة فمرأ ٌس ؼفر له"؟
حدٌث موضوع فً بدعة لٌس لها أصل فً الدٌن
 )00حدٌث " من زار لبر والدٌه أو أحدهما ٌوم الجمعة فمرأ ٌس ؼفر له" بدعه عُل ذلن؟
أو ما األثر السُبً من نشر هذا الحدٌث؟
بدعة لٌس له أصل فً الدٌن
)"7777دش" االثر السُبً المترتب عُى انتشارالحدٌث الموضوع" من زار لبر والدٌه أو أحدهما ٌوم الجمعة فمرأ ٌس ؼفر له"
ب) التعصب المذهبً
أ) انتشار البدع بٌن المسُمٌن
الجواب(أ)
د) الولوع فً الشرن
ج) تشوٌه صورة الصحابة رضوان هللا عٌُهم
 )02ما داللة " لو أحسن أحدكم ُّنه بحجر نفعه"؟
حدٌث موضوع  ،تولع صاحبها فً الشرن ،ألنها تدعو لعبادة الحجر
 ) 02حدٌث " لو أحسن أحدكم ُّنه بحجر نفعه"بدعه عُل ذلن؟ أو ما األثر السُبً من نشر هذا الحدٌث؟
تولع صاحبها فً الشرن ،ألنها تدعو لعبادة الحجر
 )02ما دور المذاهب المنحرفة فً الرواٌة عن الصحابة؟
ب) نشرت لصصا مكذوبة عنهم
أ) روت أحادٌث فً ذم الصحابة وتكفٌرهم
 )77ما سبب رواٌة المذاهب المنحرفة لُرواٌا ِ المكذوبة عن الصحابة؟
لتشوٌه صورة الصحابة والطعن فٌهم
 )70ما ردن عُى من أتى بحدٌث فٌه سب أو لدح لصحابً؟
أ) الرسول ملسو هيلع هللا ىلص أمرنا بحبهم وتولٌرهم وعدم بؽضهم
ب) لوله ملسو هيلع هللا ىلص  :ال تسبوا أصحابً ،فوالذي نفسً بٌده لو أن أحدكم أنفك مثل أحد ذهبا ما أدرن م ّد أحدهم وال نصٌفه
====================================================================
 )77ما مولؾ المسُم من األحادٌث الموضوعة؟
أ) التثبت من صحة الحدٌث ومدى توافر شروط الحدٌث الممبول لبل نشره
ب) الرجوع للمصادر الحدٌثٌة المعتمدة ككتب الحدٌث الصحٌحة أو سإال أهل العلم من المتخصصٌن فً صحة الحدٌث أو الرجوع
للموسوعات الفمهٌة المعتمدة عند العلماء فً تخرٌج الحدٌث والتحمك من صحته أو الرجوع للموالع األلكترونٌة الموثولة المتخصصة
ج) إذا علم بؤن الحدٌث موضوع فٌجب علٌه تركه وعدم نشره
7777" )75دص" مولؾ المسُم من األحادٌث الموضوعة هو:
أ) اإلٌمان بها ب) العمل بما جاء بها ج) تركها وعدم العمل بها

د) نشرها بٌن الناس بمصد التعٌُم

الجواب(ج)
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)"7777دص" الحكم الشرعً فً نشر الحدٌث الموضوع عبر وسائل التواصل االجتماعً بهدؾ نشر الخٌر بٌن الناس:
الجواب(د)
د) حرام
ج) مباح
ب) مكروه
أ) واجب
 )75لم عُى المسُم التثب ِ من الحدٌث لبل نشره فً وسائل التواصل اإلجتماعً؟
أو كٌؾ تساهم وسائل اإلتصاال ِ الحدٌثة فً نشر األحادٌث الموضوعة؟
أ) ألن وسابل التواصل الحدٌثة تموم بدور كبٌر فً نشر هذه األحادٌث
ب) كثٌر من الناس تصله هذه األحادٌث
ج) فٌعٌد إرسالها إلى اآلخرٌن بحسن نٌة وهدفه نشر الخٌر بٌن الناس من ؼٌر تثبت من صحتها
 )74ما هو هدؾ ناشر األحادٌث الوضوعة ذو النٌة الحسنة فً وسائل التواصل اإلجتماعً؟
هدفه نشر الخٌر بٌن الناس من ؼٌر تثبت من صحتها
 )73ما هً المصادر التً ٌمكن أن تتبعها لُتؤكد من صحة الحدٌث؟
أ) المصادر الحدٌثٌة المعتمدة ككتب الحدٌث الصحٌحة
ب) سإال أهل العلم من المتخصصٌن فً صحة الحدٌث
ج) الرجوع للموسوعات الفمهٌة المعتمدة عند العلماء فً تخرٌج الحدٌث والتحمك من صحته
د) الرجوع للموالع األلكترونٌة الموثولة المتخصصة
 )70اضرب مثاال عُى مصدر حدٌثً صحٌح؟
صحٌح البخاري  /صحٌح مسلم
 )72لم عُى المسُم التثب ِ من الحدٌث من مصادرها المتنوعة؟
ب) الحكم علٌها
أ) للتحمك من صحتها
 )72ما دور المسُم إن ثب ِ لدٌه أن هذا الحدٌث موضوع؟
ٌجب علٌه تركه وعدم نشره
 )72عُى المسُم ترن الحدٌث الموضوع وعدم نشره عُل ذلن؟
ألنه ال ٌجوز العمل به أو تصدٌمه أو تعلٌمه للناس إال بؽرض التحذٌر منه وبٌان ضعفه ووضعه
 )57ما هً الحالة التً ٌجوز نمل الحدٌث الموضوع؟
بؽرض التحذٌر منه وبٌان ضعفه ووضعه
///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
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عن سهل بن سعد رضً هللا عنه لال :لال رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص :إٌاكم ومحمرا ِ الذنوب ،كموم نزلوا فً بطن واد ،فجاء ذا بعود ،حتى
أنضجوا خبزتهم ،وإن محمرا ِ الذنوب متى ٌُإخذ بها صاحبها تُه ُِكه
======================================================================
7702" )0دص7702+دص" أكتب الحدٌث الشرٌؾ من لوله ملسو هيلع هللا ىلص ":إٌاكم ومحمرا ِ الذنزب" إلى لوله ملسو هيلع هللا ىلص ...":تهُكه".
======================================================================
 7702" )7دش" من راوي الحدٌث؟
هو الصحابً الجلٌل سهل بن سعد
 )5ما كان اسمه لبل اإلسبلم؟
حزن
 )4من هو آخر من ما ِ من الصحابة فً المدٌنة المنورة؟
هو الصحابً الجلٌل سهل بن سعد
======================================================================
 )3ما معنى المفردا ِ والتراكٌب اآلتٌة:
محمرا ِ الذنوب  :هً صؽابر األعمال التً ال ٌبالً اإلنسان بها
 :اسم إشارة بمعنى هذا
ذا
7702" )0دش" اكتب كُمة محمرا ِ  ،مبٌنا حركة حرؾ الماؾ؟
فتحه ،وشده ( َّ)
======================================================================
 )2ما هً أوامر هللا تعالى؟
ب) تنفٌذ أوامره ج) اجتناب نواهٌه
أ) عبادته
7702" )2دص" وضح الصورة التً التً ش ّبه النبً ملسو هيلع هللا ىلص خطر الذنوب الصؽٌرة فً الحدٌث؟
شبهها بعود الشجر الصؽٌر الذي ال ٌشعل وحده نارا كبٌرة ،لكن باجتماعها عود إلى عود ،سٌإدي إلى اشتعال نار كبٌرة ،وكذا
الذنوب الصؽٌرة باجتماعها تهلن صاحبها فً النار
*)" "7777شبة النبً ملسو هيلع هللا ىلص خطر الذنوب الصؽٌرة فً الحدٌث بـ"
الجواب(ب)
د) مجموعة من الناس
ب) عود الشجر الصؽٌر ج) لطع الخبز الصؽٌرة
أ) الشجر الكبٌر
======================================================================
 )2ما هً أنواع الذنوب؟
كبابر وصؽابر
 7002" )07دص 7009+دش 700: +دش700:+دص 7002+دش" عرف الكبٌرة ومعٌاره ؟
هو كل ذنب لرن بوعٌد شدٌد ،كاللعنة أو الغضب أو العذاب الشدٌد فً النار
 )00اضرب مثاال على الكبٌرة؟
كالزنا والسرلة والسحر والردة ...
)"7077دش" من األمثلة على الكبائر:
أ) مجالسة رفقاء السوء
ج) ترك رد السالم بٌن الناس

ب) القتل
د) إحداث الفتنة بٌن أفراد المجتمع

الجواب(ب)

 )07ما داللة لوله تعالى ( َو َم ْن ٌَ ْمت ُ ْل ُم ْإ ِمنا ُمت َ َع ِّمدا فَج ََزا ُإهُ َج َهنَّ ُم َخا ِلدا ِفٌهَا َو َ
عذَابا ع ٌَُِّما)؟
ع َّد لَهُ َ
عَُ ٌْ ِه َولَ َعنَهُ َوأ َ َ
ّللاُ َ
ؼ ِض َ
ب َّ
المتل كبٌرة من الكبابر
 )05عرف الصغٌرة؟
هً الذنب الذي ال ٌكون فٌه ما ٌوجب الحد فً الدنٌا أو الوعٌد فً اآلخرة.
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 )09الي من االنواع تصنف محقرات الذنوب؟
الصغائر
7070")0:دص" محقرات الذنوب هً الذنوب التً:
أ) توجب الحد فً الدنٌا أو الوعٌد فً االخرة
ج) ال ٌوجب الحد فً الدنٌا او الوعٌد فً االخرة

ب) ٌقترن بها وعٌد شدٌد
د) توجب اللعن من هللا على مرتكبها

)"7077دص" تضمن قوله ملسو هيلع هللا ىلص  :إٌاكم ومحقرات الذنوب  ...التحذٌر من :
ب) التهاون فً ارتكاب المعاصً الصغٌرة
أ) ارتكاب الكبائر
د) الذنوب التً قرن بها وعٌد شدٌد
ج) المجاهرة بالمعاصً

الجواب(ج)

الجواب(ب)

7702" )00دص"اضرب مثالٌن على الصغٌرة؟
ترن رد السبلم على الناس ،مجالسة رفماء السوء ،الخصومة فوق ثبلث لٌال و....
 )02ما هو أصل الفبلح والصبلح فً الدنٌا واآلخرة؟
ب) تعاظم الخوؾ من هللا تعالى فً للب المسلم
أ) اإلٌمان باهلل تعالى
 )02ما داللة لوله ملسو هيلع هللا ىلص  ":من كان ٌإمن باهلل والٌوم اآلخر فبل ٌإذي جاره"؟
ربط النبً ملسو هيلع هللا ىلص اإلٌمان بالعمل الصالح وترن المعصٌة
 )02ما أمارا ِ ضعؾ اإلٌمان؟
لسوة الملب ،هجر المرآن ،الؽفلة عن الصبلة والعبادات
 )77ما الذي ٌحدث لُذي ٌمع فً المعصٌة وٌصر عٌُها؟ أو ما الدلٌل عُى ضعؾ اإلٌمان؟
ب) ٌؤلفها حتى تصبح جزءا من حٌاته
أ) ٌبدأ حب المعاصً بالتزاٌد فً للبه
 )70ما داللة لوله ملسو هيلع هللا ىلص  ":ال ٌزنً الزانً وهو مإمن وال ٌشرب الخمر حٌن ٌشربها وهو مإمن "....
أمارات ضعؾ اإلٌمان
7702" )77دش" أذكر حالتٌن ٌزداد فٌها إثم مرتكب الذنوب الصؽٌرة؟
ب) الفرح بفعلها والتفاخر بها
أ) كثرة ارتكابها واإلصرار على فعلها

ج) صدورها عمن ٌمتدي به الناس

)"7770دش" احدى العبارا ِ اآلتٌة خطؤ فٌما ٌتعُك بالحاال ِ التً ٌزداد فٌها إثم مرتكب الذنوب الصؽٌرة:
ب) الفرح بفعُها والتفاخر بها
أ) كثرة ارتكابها واإلصرار عُى فعُها
د) صدورها عمن ٌمتدي به الناس
ج) الندم عُى فعُها

الجواب(ج)

 )75ما داللة لول ابن عباس رضً هللا عنه :ال كبٌرة مع استؽفار وال صؽٌرة مع استؽفار؟
كثرة ارتكاب الصؽابر واإلصرار على فعلها ٌزٌد من إثمها
7770")74دص" الذنوب الصؽٌرة ٌزداد اثمها اذا فرح المذنب بها وتفاخر بفعُها والدلٌل عُى ذلن لوله ملسو هيلع هللا ىلص :
ب) كل أمتً معافى إال المجاهرٌن
أ) اٌاكم ومحمرا ِ الذنوب
ُ
د) وإن محمرا ِ الذنوب متى ٌُإخذ بها صاحبها ته ُِكه
ج) ال ٌزنً الزانً حٌن ٌزنً وهو مإمن

الجواب(ب)

 )73صدور الصؽائر عمن ٌمتدي به الناس ٌزٌد من إثمها ،عُل ذلن؟
ألنه بفعل ها ٌتسبب بإؼوابهم فٌكون علٌه وزر نفسه ووزر من التدى به
=====================================================================
 )70حذر الحدٌث الشرٌؾ من التهاون فً الذنوب ،وضح ذلن؟
"7702دص" عُل ٌجب عُى المسُم ترن الذنوب كُها صؽٌرها وكبٌرها؟
ألنه سٌإدي إلى اعتٌاده علٌها ولبولها واإللبال علٌها مما ٌستوجب ؼضب هللا وسخطه
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 )72ما عُى المسُم فعُه بصؽائر الذنوب؟
علٌه تركها ضؽابر كانت أم كبابر تعظٌما لحك هللا تعالى ،فبل ٌنظر لصؽر الذنب بل لعظمة من عصى
 )72لم عُى المسُم ترن صؽائر الذنوب؟
تعظٌما لحك هللا تعالى  ،فبل ٌنظر لصؽر الذنب بل إلى عظمة من عصى
 )72ما دوري أن ولع ِ فً الصؽائر من الذنوب؟
ب) التوبة إلى هللا تعالى
أ) اإلسراع باإللبلع عن المعصٌة

ج) اإلكثار من اإلستؽفار والعمل الصالح

 ِ ۚ َٰ َذ ِلنَ ِذك َْر َٰى ِلُ َّذا ِك ِر َ
ٌن"؟
س ٌِّئَا ِ
س َنا ِ
 )57ما داللة لوله تعالى َ ":وأ َ ِل ِم ال َّ
َار َو ُز َلفا ِم َن الَُّ ٌْ ِل ۚ ِإنَّ ا ْل َح َ
 ِ ٌُ ْذ ِهب َْن ال َّ
ص َبلةَ َط َرفًَ ِ النَّه ِ
اإلكثار من اإلستؽفار والعمل الصالح تذهب الصؽابر
 )50عُى ماذا ٌدل تحذٌر النبً ملسو هيلع هللا ىلص من صؽائر الذنوب؟
ٌدل على حرصه ملسو هيلع هللا ىلص على طهارة المجتمع المسلم من الذنوب والمعاصً
///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
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 )0ما داللة لوله تعالى(ال إكراه فً الدٌن)؟
جعل اإلسبلم لئلنسان حرٌة اختٌار الدٌن
 )7ما حكم من كفر مسُما بفتوى ؼٌر مستندة لضابط شرعً ،أو أخطؤ بفهم الدلٌل؟
"7702دش" ما حكم تكفٌر مسُم ممر بالشهادتٌن؟
ٌحرم ذلن
=====================================================================
عرؾ التكفٌر؟
 7707" )5دش" ّ
هو وصؾ مسلم بالكفر
" 7704دص" ما المصطُح الشرعً الذي ٌطُك عٌُه التعرٌؾ ( التكفٌر)
======================================================================
س َِ ُم ْإ ِمنا ت َ ْبتَؽُ َ
ٌِن آ َمنُواْ ِإ َذا َ
 )4ما داللة لوله تعالى ٌَ (:ا أ َ لٌهَا الَّذ َ
ون
س ِبٌ ِل ّ ِ
سبلَ َم لَ ْ
ض َر ْبت ُ ْم ِفً َ
ّللا فَتَ َب ٌَّنُواْ َوالَ تَمُولُواْ ِل َم ْن أ َ ْلمَى ِإلَ ٌْ ُك ُم ال َّ
ض ا ْل َحٌَا ِة ال لد ْن ٌَا)؟
ع ََر َ
نهى هللا أن ٌبادر للحكم على الناس أو إطبلق لفظ الكفر على من آمن باهلل
 )3ما داللة لوله ملسو هيلع هللا ىلص " من رمى مإمنا بكفر فهو كمتُه"؟
ساوى النبً ملسو هيلع هللا ىلص بٌن التكفٌر والمتل
*)" "7777الذنب الذي عدّه النبً ملسو هيلع هللا ىلص مساوٌا لُمتل هو:
ج) تكفٌر المسُم
ب) السرلة
أ) الزنا
)"7770دش" الذنب الذي عدّه النبً ملسو هيلع هللا ىلص مساوٌا لُتكفٌر هو:
ج) أخذ الرشوة
ب) أكل الربا
أ) شهادة الزور

د) أكل الربا

الجواب(ج)

د) لتل المسُم

الجواب(د)

 )0ما داللة لول أبً سفٌان عندما سؤل جابر بن عبدهللا رضً هللا عنه :هل كنتم تمولون ألحد من أهل المبُة كافر؟ لال :ال ،لُ ِ وكنتم
تمولون مشرن؟ لال معاذ هللا؟
إلتداء الصحابة رضوان هللا علٌهم بهدي النبً ملسو هيلع هللا ىلص بعدم تكفٌر المسلم
7702" )2دش" أي األدلة الشرعٌة تدل عُى تحرٌم تكفٌر المسُم:
أ) لوله تعالى  ":وال تمولوا لمن ألمى السبلم لس ِ مإمنا"
ب) لوله تعالى ":وال تمولوا لمن تصؾ ألسنتكم الكذب هذا حبلل وهذا حرام"
ج) لوله ملسو هيلع هللا ىلص " كل أمتً معافى إال المجاهرٌن"
الجواب (أ)
د) لوله ملسو هيلع هللا ىلص ":المسُم من سُم المسُمون من لسانه وٌده"
======================================================================
 7700" )2دش7700+دص7702+دش7702+دش" ٌُّهر التكفٌر فً المجتمعا ِ ألسباب عده ،أذكر سببٌن منها؟
ب) التعصب الفكري والمذهبً
أ) الجهل وعدم الفهم السلٌم لؤلحكام الشرعٌة
)"7777دش" من أسباب ُّهور التكفٌر فً المجتمعا ِ:
ب) نشر مبادئ االسبلم الصحٌحة
أ) عدم الخوض فً نواٌا الناس
د) إحداث الفتنة بٌن أفراد المجتمع
ج) الخطؤ فً فهم األدلة الشرعٌة

الجواب(ج)

 7707" )2دش" من أسباب التكفٌر فً المجتمعا ِ اإلسبلمٌة الجهل وعدم الفهم السٌُم لؤلحكام الشرعٌة وضح ذلن؟
أ) الخطؤ فً فهم دلٌل شرعً التً تبنى علٌه أحكام شرعٌة
ب) ظهور بعض الفتاوي التً ال تستند على ضابط شرعً
 ) 07ما الخطؤ فً فهم الدلٌل اآلتً  ،لال ملسو هيلع هللا ىلص "وهللا ال ٌإمن وهللا ال ٌإمن  ...الذي ال ٌؤمن جاره بوائمه"؟
أ) الفهم الخاطا :نفً اإلٌمان عمن ٌإذي جاره
ب) الفهم الصحٌحٌ :مول العلماء الممصود هنا حك الجار ،واإلساءة إلٌه ال تتفك مع كمال اإلٌمان
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 )00من أسباب التكفٌر التعصب الفكري والمذهبً إشرح ذلن؟
أ) بالتعصب ٌضٌك األفك
ب) فٌتبع رأي من اتبعه ببل تمحٌص
ج) مما ٌإدي إلى عدم تمبل الرأي اآلخر
د) ٌإدي إلى ؼٌاب منهج الدعوة المابم على الحكمة والموعظة الحسنة والمجادلة بالتً هً احسن
 7705" )07دش" اإلنؽبلق عُى الذا ِ وعدم تمبل الرأي اآلخر ،وإنزال رأي الشخص منزلة النصوص الشرعٌةٌ ،وضح سببا من
أسباب التكفٌر هو:
ب) التعصب الفكري وضٌك األفك
أ) الجهل وعدم الفهم السٌُم لؤلحكام الشرعٌة
الجواب (ب)
د) استؽبلل أعداء المسُمٌن
ج) عدم التثب ِ من أحوال الناس لبل إصدار الحكم
 )05ما هو المنهج الذي تموم عٌُه الدعوة اإلسبلمٌة ؟
ب) والمجادلة بالتً هً احسن
أ) الحكمة والموعظة الحسنة
 7772" )04دص" حذر اإلسبلم من تكفٌر المسُم لما ذلن من مخاطر عدٌده ،وضح ثبلثا منها؟
" 7707دش7702+دص7702+دص" لُتكفٌر مخاطر وآثار سُبٌة عُى األفراد والمجتمع ،اشرح اثنٌن من تُن المخاطر؟
" 7704دش7702+دش" لتكفٌر المسُم مخاطر وآثار سُبٌة عُى األفراد والمجتمعا ِ أذكر ثبلث منها؟
أ) مخالفة منهج اإلسبلم وأحكامه والولوع فٌما نهى النبً ملسو هيلع هللا ىلص عنه "إذا لال الرجل ألخٌه ٌا كافر فمد باء به أحدهما"
ب) اإلعتداء على حموق المسلم وإخراجه من دابرة اإلسبلم والحكم علٌه بالكفر
ج) تمزٌك وحدة المجتمع بإحداث الفتن وتؽذٌة الفرلة والشحناء بٌن المسلمٌن مما ٌإدي إلى استباحة الحرمات وإهدار الدماء
7777")03دص"خطر التكفٌر الذي ورد فً لوله ملسو هيلع هللا ىلص " :إذا لال الرجل ألخٌه ٌا كافر فمد باء به أحدهما" هو:
ب) مخالفة منهج االسبلم واحكامه
أ) احداث الفتنة بٌن أفراد المجتمع
الجواب(ب)
د) استباحة الحرما ِ وهدر الدماء
ج) الخطؤ فً فهم االدلة الشرعٌة
======================================================================
7772" )00دش" 7700" +دص" 7707" +دص 7700 +دش 7702+دص"
لُتؽُب عُى تكفٌر المسُمٌن بعضهم بعضا وسائل عدٌده أذكر أربعة منها؟
ب) نبذ التعصب ،وتؤكٌد أهمٌة تمبل الرأي اآلخر
أ) نشر العلم الصحٌح الثابت من المرآن والسنة
د) النصح لمن ٌُمدم على تكفٌر المسلمٌن
ج) عدم الخوض فً نواٌا الناس وما ستروا من أحوالهم
هـ) تعاون المإسسات الحكومٌة ومإسسات المجتمع المدنً فً التصدي للتكفٌر
)"7770دص" من وسائل مواجهة التكفٌر فً المجتمعا ِ؟
ب) نفً االٌمان عمن ٌكفر الناس
أ) تتبع اراء االخرٌن دون تمحٌص
د) عدم الخوض فً نواٌا الناس
ج) عدم تمبل الراي االخر

الجواب(د)

 )02ما الممصود بنبذ التعصب؟
تؤكٌد أهمٌة تمبل الرأي اآلخر
 )02إلى من ٌرجع بمضٌة التكفٌر؟
أهل اإلختصاص فً الفتوى  ،كدابرة اإلفتاء ودابرة لاضً المضاة
 )02وضح كٌؾ ٌكون تعاون المإسسا ِ الحكومٌة ومإسسا ِ المجتمع المدنً فً التصدي لُتكفٌر؟
بنشر مبادئ اإلسبلم الصحٌحه
/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
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المجتمعً
الدرس الحادي والعشرٌن  :العنؾ

 )0كٌؾ تعامل اإلسبلم مع لضٌة العنؾ المجتمعً؟
أ) وضع مجموعة من المواعد والتشرٌعات التً تضبط تعامل اإلنسان مع ؼٌره
ج) أن ٌتعامل مع من حوله برفك وتسامح وحلم
ب) أمره بالتحلً باألخبلق الفاضلة
هـ) نهاه عن كل صور اإلعتداء على اآلخرٌن
د) أن ٌصبر على أذى الناس
 ) 7ما داللة لوله تعالى (والذٌن ٌإذون المإمنٌن والمإمنا ِ بؽٌر ما اكتسبوا فمد احتمُوا بهتانا وإثما مبٌنا)؟
نهى اإلسبلم عن كل صور اإلعتداء على اآلخرٌن
===================================================================
7702" )5دش"عرؾ العنؾ؟
هو سلون عدوانً ٌتصؾ بالمسوة أو المهر أو اإلكراه ،وٌصدر من فرد أو جماعة ،وٌلحك ضررا مادٌا أو معنوٌا بالنفس أو اآلخرٌن
)"7777دش" المفهوم الذي ٌعنً :سُون عدوانً ٌتصؾ بالمسوة أو المهر أو اإلكراه ،وٌصدر من فرد أو جماعة ،وٌُحك ضررا
مادٌا أو معنوٌا بالنفس أو اآلخرٌن هو
الجواب(ج)
د) التفكن االسري
ج) العنؾ
ب) التعصب المذهبً
أ) التكفٌر
 )4كٌؾ ٌحصل العنؾ؟
نتٌجة حالة نفسٌة ٌكون الشخص فٌها عاجزا عن التعامل مع األحداث حوله بطرٌمة صحٌحة
 )3ما هً نتائج العنؾ؟
ٌلحك األذى بنفسه أو بالناس أو بالممتلكات
 )0العنؾ نوعان  ،أذكرهما؟
ب) معنوي
أ) مادي
 )2اضرب مثال عُى العنؾ المادي؟
ضرب اآلخرٌن  /السطو المسلح  /حرق الممتلكات  /اؼبلق الشوارع
)"7770دص" من األمثُة عُى العنؾ المادي الذي نهى عنه االسبلم:
ج) االستهزاء بالناس
أ) تحمٌر اراء االخرٌن ب) تخرٌب الممتُكا ِ

د) السب والشتم

الجواب(ب)

 )2اضرب مثال عُى العنؾ المعنوي؟
شتم الناس  /اإلستهزاء بهم  /تسفٌه اآلراء وتحمٌرها
)"7770دش 7777 +دش" من األمثُة عُى العنؾ المعنوي الذي نهى عنه االسبلم:
الجواب(ب)
د) السطو المسُح
ج) االستهزاء بالناس
ب) حرق الممتُكا ِ
أ) اؼبلق الشوارع
الجواب(د)
د) تحمٌر اآلخرٌن
ج) السرلة
ب) إؼبلق الشوارع
أ) تخرٌب الممتُكا ِ
=====================================================================
7702" )2دص" ما هً أسباب العنؾ المجتمعً؟ وضح ثبلثا منها؟
ب) اإلضطرابات اإلنفعالٌة والنفسٌة
أ) ضعؾ الوازع الدٌنً
د) التؤثر السلبً باآلخرٌن
ج) التنشبة األسرٌة ؼٌر السلٌمة والتفكن األسري
و) الشعور بالظلم
هـ) األمن من العموبة
====================================================================
 )07وضح كٌؾ ٌكون ضعؾ الوازع الدٌنً سببا من أسباب العنؾ المجتمعً؟
ب) المإمن ال ٌإذي أحدا
أ) اإلٌمان صمام األمان فً حٌاة اإلنسان وٌهذب سون الفرد
 )00ما داللة لوله ملسو هيلع هللا ىلص ":المسُم من سُم المسُمون من لسانه وٌده"؟
المإمن ال ٌإذي أحدا
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 )07وضح كٌؾ ٌكون اإلضطرابا ِ اإلنفعالٌة والنفسٌة سببا من أسباب العنؾ المجتمعً؟
أ) شعور اإلنسان باإلحباط والفشل وضعؾ الثمة بالنفس ٌإدي بصاحبها إلى ممارسة العنؾ
ب) لٌلفت اإلنتباه أو إلظهار الموة أو لتفرٌػ حالة الضؽط النفسً التً بداخله
)" "7777شعور اإلنسان باإلحباط والفشل وضعؾ الثمة بالنفس ٌدل عُى سبب من اسباب العنؾ المجتمعً هو:
ب) التنشئة األسرٌة ؼٌر السٌُمة والتفكن األسري
أ) ضعؾ الوازع الدٌنً
الجواب(ج)
د) التؤثر السُبً باآلخرٌن
ج) اإلضطرابا ِ اإلنفعالٌة والنفسٌة
) "7702دص" شعور اإلنسان باإلحباط والفشل وضعؾ الثمة بالنفس ٌإدي بصاحبها إلى ممارسة العنؾ ،عُل ذلن؟
ج) لتفرٌػ حالة الضؽط النفسً التً بداخله
ب) إلظهار الموة
أ) لٌلفت اإلنتباه
 )05ما أسباب العنؾ األسري؟
أ) انتشار حاالت الفرلة بٌن الزوجٌن
ج) محاولة حل الخبلؾ أمام األبناء

ب) ؼٌاب أحد الوالدٌن
د) الممارسات السلٌبة داخل األسرة كالضرب والشتم

 )04ما نتائج العنؾ األسري؟
ٌإدي إلى مٌل األبناء لئلعتداء على اآلخرٌن بصورة مختلفة
 )03كٌؾ نستطٌع حل مشكُة العنؾ األسري؟
أ) تربٌة األبناء على التسامح والعفو عمن أساء

ب) عدم الرد بالمثل أو إٌذاء الناس

 )00ما داللة لوله تعالى (وال تستوي الحسنة وال السٌئة ادفع بالتً هً أحسن)؟
تربٌة األبناء على التسامح والعفو عمن أساء
 )02وضح كٌؾ ٌكون التؤثر السُبً باآلخرٌن سببا من أسباب العنؾ المجتمعً؟
أ) كثٌرا ما ٌتعامل الكبار مع الصؽار بسلوكٌات انفعالٌة لاسٌة
ب) فٌتسرعون بالعماب البدنً أو اللفظً ضدهم أو أمامهم
ج) فٌملد الصؽار هذا السلون مع ألرانهم ومجتمعهم
 )02ما دور اآلباء والمربٌن فً الحد من تؤثر األطفال بالسُون السُبً؟
التعامل مع الصؽار بحكمة ورفك
 )02ما داللة لوله ملسو هيلع هللا ىلص  ":إن هللا رفٌك ٌحب الرفك وٌعطً عُى الرفك ما ال ٌعطً عُى العنؾ"؟
التعامل مع الصؽار بحكمة ورفك
 )77وضح كٌؾ ٌكون األمن من العموبة سببا من أسباب العنؾ المجتمعً؟  /وضح لاعدة (من أمن العموبة أساء األدب)؟
أ) من أمن العموبة أساء األدب واعتدى على اآلخرٌن
ب) شرع اإلسبلم العموبات لحفظ اإلنسان وكرامته من اإلعتداء
ج) ضعؾ تطبٌك العموبات والموانٌن وعدم معالبة الجانً بالعموبة
د) أدت إلى انتشار العنؾ والجرابم وتساهل بعض الناس فً سلب حموق اآلخرٌن واإلعتداء علٌهم
 )70ما دور اإلسبلم فً معالجة األمن من العموبة؟
شرع اإلسبلم العموبات لحفظ اإلنسان وكرامته من اإلعتداء
 )77ما نتٌجة ضعؾ تطبٌك العموبا ِ والموانٌن وعدم معالبة الجانً بالعموبة؟
أدت إلى انتشار العنؾ والجرابم وتساهل بعض الناس فً سلب حموق اآلخرٌن واإلعتداء علٌهم
 )75وضح كٌؾ ٌكون الشعور بالُُّم سببا من أسباب العنؾ المجتمعً؟
ب) هٌمنة بعض الشعوب واستموابها على الشعوب الفمٌرة
أ) عدم العدالة بٌن المواطنٌن أو بٌن الناس
ج) ٌولد الشعور بالظلم
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)"7770دش" هٌمنة بعض الشعوب واستموائها عُى الشعوب الفمٌرة ٌولد:
د) ضعؾ الوازع الدٌنً
ج) الفشل
ب) التاثٌر االٌجابً باالخرٌن
أ) الشعور بالُُّم

الجواب( أ)

 )74ما داللة لوله ملسو هيلع هللا ىلص  ":اتموا الُُّم فإن الُُّم ُُّما ِ ٌوم المٌامة"؟
الشعور بالظلم سببا من أسباب العنؾ المجتمعً
====================================================================
 )73ما هً األسالٌب التً شرعها اإلسبلم لحماٌة المجتمع من العنؾ؟
ب) التثمٌؾ والتوعٌة والرفك
أ) تعمٌك معانً اإلٌمان باهلل تعالى
ج) تمدٌر المبدعٌن وإتاحة الفرصة للشباب للسعً للنجاح وممارسة األنشطة المناسبة
و) توفٌر فرص عمل للشباب
هـ) استخدام مهارات التواصل اإلٌجابً
د) تحمٌك العدالة اإلجتماعٌة
===================================================================
ٌ )70عتبر تعمٌك معانً اإلٌمان باهلل تعالى من األسالٌب التً تحمً المجتمع من العنؾ؟
أ) جعل هللا تعالى األمن واألمان مرتبطتان باإلٌمان به
ب) ٌزٌد اٌمان المسلم باألعمال الصالحة والمداومة على ذكر هللا تعالى باللسان والملب
ج) هذا ٌجعل اإلنسان محبا لمجتمعه وهادبا فً تصرفه ونافعا لنفسه وؼٌره
 )72ما أثر تعمٌك معانً اإلٌمان باهلل تعالى عُى الفرد والمجتمع؟
ب) وهادبا فً تصرفه
أ) هذا ٌجعل اإلنسان محبا لمجتمعه

ج) ونافعا لنفسه وؼٌره

7702")72دص"اسُوب حماٌة المجتمع من العنؾ الذي ٌشٌر إلٌه لوله تعالى (الذٌن آمنوا وتطمئن لُوبهم بذكر هللا أال بذكر هللا
تطمئن المُوب):
ب) التثمٌؾ والتوعٌة والرفك
أ) تعمٌك معانً اإلٌمان باهلل تعالى
الجواب(أ)
د) توفٌر فرص عمل لُشباب
ج) تحمٌك العدالة اإلجتماعٌة
ٌ )72عتبر التثمٌؾ والتوعٌة والرفك من األسالٌب التً تحمً المجتمع من العنؾ؟
وضح دور العُماء فً نشر التثمٌؾ والتوعٌة والرفك؟
أ) على العلماء والمتخصصٌن أن ٌموموا بدورهم فً توعٌة الناس واآلباء واألمهات بؤهمٌة الحوار ونشر ثمافة التسامح
ب) على العلماء أن ٌكونوا لرٌبٌن من الناس وبخاصة الشباب وأن ٌعاملوهم برفك وٌصبروا على تساإالتهم
ج) على العلماء توضٌح هدي النبً ملسو هيلع هللا ىلص فً هذا المجال
 )57من الراعً لمجال التثمٌؾ والتوعٌة ؟ (المسإول عن نشره)؟
العلماء والمتخصصٌن
 )50من هم الفئة المستهدفة فً مجال التثمٌؾ والتوعٌة؟
الشباب
 )57كٌؾ كان هدي النبً ملسو هيلع هللا ىلص فً مجال التثمٌؾ والتوعٌة؟ مع الدلٌل؟
ب) رحٌما مع أعدابه
أ) تعامل مع الناس برفك
المثال :عند عودته من الطابؾ حزٌنا جاءه ملن الجبال ٌمول له ":إن شبت أن أطبك علٌهم األخشبٌن فمال ملسو هيلع هللا ىلص أرجو أن ٌخرج هللا من
أصبلبهم من ٌعبد هللا وحده"
ٌ )55عتبر تمدٌر المبدعٌن وإتاحة الفرصة لُشباب لُسعً لُنجاح وممارسة األنشطة المناسبة من األسالٌب التً تحمً المجتمع من
العنؾ؟
ج) إشؽال ولت فراؼهم بما هو نافع ومفٌد كالنشاط الرٌاضً والثمافً
ب) تفرٌػ طالاتهم
أ) بتلبٌة حاجاتهم
و) خدمة المجتمع
هـ) العمل التطوعً
د) تعلم المهارات
ز) لٌنمً فٌهم تحمل المسإولٌة تجاه أنفسهم ووطنهم وٌبعدهم عن ممارسة مظاهر العنؾ
ح) على الدولة أن تموم برعاٌة المبدعٌن وأصحاب المواهب المختلفة وتمدٌرهم وتعزٌزهم
 )54ما دور الدولة تجاه المبدعٌن وأصحاب المواهب المختُفة؟
ج) تعزٌزهم
ب) تمدٌرهم
أ) رعاٌتهم
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 )53بم نشؽل أولا ِ فراغ الشباب؟
ب) العمل التطوعً
ا) تعلم المهارات
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ج) خدمة المجتمع

7702")50دش"ٌعتبر تحمٌك العدالة اإلجتماعٌة من األسالٌب التً تحمً المجتمع من العنؾ وضح ذلن؟
أو /وضح دور الدولة فً تحمٌك العدالة اإلجتماعٌة؟
أ) جعل هللا تعالى الناس سواسٌة فً الحموق والواجبات
ب) على الدولة أن ترعى حصول الناس على حمولهم وأداء واجباتهم بعدالة وتكافإ فرص
ج) على الدولة أن تعمل على تفعٌل دور الموانٌن والتشرٌعات وتطبٌمها على الكل
)"7770دص" ٌإدي تكافإ الفرص بٌن افراد المجتمع الى محاربة العنؾ المجتمعً من خبلل:
ب) تحمٌك العدالة االجتماعٌة
أ) تعزٌز التواصل االجتماعً
د) تعمٌك معانً االٌمان
ج) تمدٌر المبدعٌن والناجحٌن

الجواب(ب)

 )52من المسإول عن تحمٌك العدالة اإلجتماعٌة؟
الدولة
 )52عُى الدولة أن ترعى حصول الناس عُى حمولهم وأداء واجباتهم بعدالة وتكافإ فرص؟ عُل؟
ألنه سٌصبح متوازنا فً تصرفاته
 )52عُى الدولة أن تعمل عُى تفعٌل دور الموانٌن والتشرٌعا ِ وتطبٌمها عُى الكل ؟ عُل؟
لٌرتدع كل من تسول له نفسه أن ٌعتدي على األخرٌن
 )47وضح كٌفٌة استخدام التواصل اإلٌجابً فً مكافحة العنؾ؟
ب) فإما تعزز سلوكه الصحٌح
أ) اإلنسان معرض ألن ٌصٌب وٌخطا
ج) عندها ٌكون أحسن استجابة وأكثر فاعلٌة للمجتمع
ب) أو تعدل سلوكه ؼٌر الصحٌح
)"7777دص" من مهارا ِ التواصل االجتماعً لُحد من العنؾ:
ج) تفعٌل دور الموانٌن
ب) تكافإ الفرص
أ) الحد من البطالة واالفمر
 )40ما أثر استخدام التواصل اإلٌجابً عُى الفرد والمجتمع؟
ب) ٌسعى لخٌر ومنفعة مجتمعه
أ) ٌحب الفرد مجتمعه

د) تعزٌز السُون الصحٌح

الجواب(د)

ٌ )47عتبر توفٌر فرص العمل لُشباب من األسالٌب التً تحمً المجتمع من العنؾ؟
بوضع الخطط للتخفٌؾ من البطالة والفمر
 )45وضع الخطط لُتخفٌؾ من البطالة والفمر تحمً المجتمع من العنؾ؟ عُل؟
ألنهما مدخل للفكر المتطرؾ لد ٌستؽله بعضهم لحرؾ الشباب عن الفكر السلٌم
 )44ما هو المدخل الرئٌس لُفكر المتطرؾ عند الشباب؟
ب) الفمر
أ) البطالة
////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
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 )50 – 75سورة المائدة
الدرس الثانً والعشرٌن  :لصة ابنً آدم (72

ّللاُ ِم َن ا ْل ُمت َّ ِم َ
ٌن ()72
َواتْ ُل َ
َك ِإ ْذ لَ َّر َبا لُ ْر َبانا فَتُمُ ِبّ َل ِم ْن أ َ َح ِد ِه َما َولَ ْم ٌُتَمَبَّ ْل ِم َن ْاآلَ َخ ِر لَا َل َأل َ ْلتَُُ َّننَ لَا َل ِإنَّ َما ٌَت َ َمبَّ ُل َّ
عٌَُ ِْه ْم نَ َبؤ َ ا ْبنَ ًْ آ َ َد َم ِبا ْلح ّ ِ
َ
َ
ْ
َ
َ
ْ
ْ
ُ
َ
ْ
ٌن ( )72إِ ِّنً أ ِرٌ ُد أ ْن تَبُو َء ِب ِإث ِمً َوإِث ِمنَ فتَك َ
ب ا ْلعَالَ ِم َ
ُون
لَئِ ْن بَ َ
ِي إِ َل ٌْنَ ِأللتَُُنَ إِ ِّنً أ َخ ُ
ّللا َر َّ
اؾ َّ َ
سط َِ إِلَ َّ
ً ٌَدَنَ ِلت َ ْمتَُُنًِ َما أ َنا ِببَاسِطٍ ٌَد َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
ّللاُ ُ
ٌن ( )57فبَ َع َ
ؼ َرابا ٌَ ْبح ُ
س ِر َ
ب النَّ ِار َوذ ِلنَ ج ََزا ُء ال َُّّا ِل ِم َ
َث
سهُ لتْ َل أ ِخٌ ِه ف َمتََُهُ فؤ ْ
ِم ْن أَ ْ
ص َب َح ِم َن ا ْل َخا ِ
ٌن ( )72فط َّوعَ ِْ لَهُ نَ ْف ُ
ث َّ
صحَا ِ
عج َْز ُِ أ َ ْن أَك َ
صبَ َح ِم َن النَّاد ِِمٌ َن
س ْو َءةَ أ َ ِخٌ ِه لَا َل ٌَا َو ٌَُْتَى أ َ َ
س ْوأَةَ أ َ ِخً َفؤ َ ْ
ي َ
ْؾ ٌُ َو ِاري َ
ض ِلٌُ ِرٌَهُ َكٌ َ
فًِ ْاأل َ ْر ِ
ُون ِمثْ َل َهذَا ا ْلؽُ َرا ِ
ب فَؤ ُ َو ِار َ
=====================================================================
 )0السورة الكرٌمة التً ورد ِ فٌها لصة ابنً آدم هً سورة:
الجواب(ج)
د) التوبة
ج) المائدة
ب) آل عمران
أ) البمرة
======================================================================
س ِر َ
ٌن"
7702" )7دش7702+دص" اكتب من لوله تعالى " َواتْ ُل َ
عٌَُ ِْه ْم نَ َبؤ َ" إلى لوله تعالى " فَؤ َ ْ
صبَ َح ِم َن ا ْل َخا ِ
======================================================================
 )5ما هً أهم األحكام التً تناولتها اآلٌا ِ؟
د) بعض المصص للعظة والعبرة
ج) أحكام الٌمٌن
ب) بعض العموبات الشرعٌة
أ) األحكام الشرعٌة كالطهارة
=====================================================================
 )4ما معنى المفردا ِ والتراكٌب اآلتٌة:
 :ما ٌتمرب به العبد لربه
لربانا
 :ترجع
تبوأ
ٌبحث فً األرض ٌ :حفر فً األرض
فطوع ِ له نفسه  :زٌّنت له نفسه
)"7702دص" ّ
)"7777دص" الممصود من كُمة طوع ِ :
الجواب(ب)
لرب ِ
ج) رجع ِ
ب) ز ٌّن ِ
أ) بسط ِ
د) ّ
)"7770دص" معنى كُمة "سوءة أخٌه":
الجواب(د)
د) جثة أخٌه
ج) لربان
ب) عورة
أ) معصٌة
)"7770دش" ما معنى كُمة ٌواري:
الجواب(د)
د) ٌستر
ج) ٌحمل
ب) ٌطهر
أ) ٌرفع
======================================================================
 )3تتبع باختصار أحداث المصة من السورة؟
ب) مولؾ األخ من عدوان أخٌه ()29 – 27
أ) عدوان األخ على أخٌه ()27
د) درس من الؽراب ()31
ج) جرٌمة المتل ()31
)"7770دص" االٌة التً تناول ِ مولؾ األخ المعتدى عٌُه من عدوان أخٌه فً لصة ابنً ادم هً:
س ِر َ
ٌن
سهُ َلتْ َل أ َ ِخٌ ِه فَمَتََُهُ فَؤ َ ْ
ص َب َح ِم َن ا ْل َخا ِ
أ) فَ َط َّوعَ ِْ لَهُ نَ ْف ُ
عج َْز ُِ أ َ ْن أَك َ
س ْوأَةَ أ َ ِخً
ب) لَا َل ٌَا َو ٌَُْتَى أ َ َ
ي َ
ُون ِمثْ َل َهذَا ا ْلؽُ َرا ِ
ب َفؤ ُ َو ِار َ
ِي ِإلَ ٌْنَ ِأل َ ْلت ُ َُنَ
ج) َلئِ ْن بَ َ
س ْط َِ ِإلَ َّ
ً ٌَدَنَ ِلت َ ْمت ُ َُ ِنً َما أَنَا ِب َباسِطٍ ٌَد َ
َ
َ
ُ
َ
الجواب(ج)
د) إِ ْذ لَ َّر َبا ل ْر َبانا فتُمُ ِبّ َل ِم ْن أ َح ِد ِه َما َولَ ْم ٌُتَمَبَّ ْل ِم َن ْاآل َخ ِر
======================================================================
 )0لم ٌحرص المسُم عُى التمرب هلل تعالى بشتى أنواع الطاعا ِ؟
ألن فً ذلن سعادته فً الدنٌا واالخرة
 )2لم لدّم ابنً آدم المربان؟ أو لم ابتدأ ِ اآلٌة بتمدٌم المربان إلى هللا؟ ( ِإ ْذ لَ َّربَا لُ ْربَانا)
عبلمة على طاعة هللا
 )2من لصة ابنً آدم ،عُل سبب تمبل هللا تعالى لربان أحدهم دون اآلخر؟
فسر لوله تعالى( :فَتُمُبِّ َل ِم ْن أَ َح ِد ِه َما َولَ ْم ٌُت َ َمبَّ ْل ِم َن ْاآلَ َخ ِر)
ألنه من أهل التموى واإلٌمان
 )2ما كان رد فعل الذي لم تمبل لربانه؟
ْ
َ
ّللا ِم َن ال ُمتَّ ِم َ
ٌن)
فسر لوله تعالى( :لَا َل َأل َ ْلتَُُ َّننَ لَا َل إِنَّ َما ٌَتَمبَّ ُل َّ ُ
أ) استنكر لبول هللا تعالى لمربان أخٌه
ج) زالت كل معانً الرحمة من للبه تجاه أخٌه

ب) تمكن الحمد من نفسه وسٌطر علٌه
د) توعّده بالمتل
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 )07عُل سبب لٌام األخ بمتل أخٌه؟
تمكن الحمد من نفسه وسٌطر علٌه
======================================================================
 )00ما كان رد األخ عندما توعده أخوه بالمتل؟
ب) ووضّح له سبب عدم لبول هللا تعالى لمربانه
أ) حاول أن ٌثنٌه عن فعله
 )07وضّح كٌؾ بٌّن ألخٌه فً حوار دار بٌنهما سبب عدم لبول المربان؟
َ
ْ
َ
َ
ب العَال ِم َ
ٌن)
فسر لوله تعالى( :لَئِ ْن بَ َ
ِي إِ َل ٌْنَ ِأل َ ْلتُُنَ ِإنًِّ أ َخ ُ
ّللا َر َّ
اؾ َّ َ
س ْط َِ إِ َل َّ
ً ٌَدَنَ ِلت َ ْمتَُُ ِنً َما أَنَا بِ َباسِطٍ ٌَد َ
ب) انه لن ٌمابل العدوان بمثله
أ) التموى أساس لبول األعمال عند هللا
د) فظاعة إثم جرٌمة المتل
ج) ما ٌمنعه من مماتلة أخٌه هو الخوؾ من هللا
)"7770دش" لوله تعالى الذي ٌدل عُى فُّاعة جرٌمة المتل فً لصة ابنً ادم هً:
ِي إِ َل ٌْنَ ِأل َ ْلت ُ َُنَ
أ) لَ ِئ ْن بَ َ
س ْط َِ ِإلَ َّ
ً ٌَدَنَ ِلت َ ْمت ُ َُنًِ َما أ َ َنا ِببَاسِطٍ ٌَد َ
ّللاُ ِم َن ا ْل ُمتَّ ِم َ
ٌن
ب) لَا َل َأل َ ْلت ُ َُنَّنَ لَا َل ِإنَّ َما ٌَت َ َمبَّ ُل َّ
ج) ِإنًِّ أ ُ ِرٌ ُد أ َ ْن تَبُو َء ِب ِإثْ ِمً َو ِإثْ ِمنَ فَتَك َ
ب ال َّن ِار
ُون ِم ْن أ َ ْ
صحَا ِ
َ
َ
ُ
َ
عج َْز ُِ أَ ْن أَك َ
س ْوأةَ أ ِخً
د) لَا َل ٌَا َو ٌْ َُتَى أَ َ
ي َ
ُون ِمثْ َل َهذَا ا ْلؽُ َرا ِ
ب فؤ َو ِار َ

الجواب(ج)

 )05ما هو أساس لبول األعمال عند هللا تعالى؟ مع الدلٌل؟
َّللاُ ِمنَ ْال ُمتَّمٌِنَ )
التموى لوله تعالى ( :لَا َل ِإنَّ َما ٌَت َ َمبَّ ُل َّ
 )04أوضح ابن آدم انه لن ٌمابل العدوان بمثُه؟ عُل ذلن؟ مع الدلٌل؟
ألن المإمن ٌعلم ما للنفس البشرٌة من حرمة فبل ٌعمل على إزهالها
س ْ
َ
ِي إِ َلٌْنَ ِأل َ ْلتُلنَ )
لوله تعالى( :لَبِ ْن بَ َ
طتَ ِإلَ َّ
ً ٌَدَنَ ِلت َ ْمتُلَنًِ َما أَنَا ِببَاسِطٍ ٌَد َ
 )03ما الذي منع األخ من مماتُة أخٌه؟ مع الدلٌل؟
َّللا َربَّ ْال َعالَ ِمٌنَ )
الخوؾ من هللا  ،لوله تعالىِ (:إنًِّ أَخ ُ
َاؾ َّ َ
 )00اعتبر ِ جرٌمة المتل إثم فٌُّع ،وضح ذلن؟
َ
َ
ْ
َ
ب النَّ ِار َوذَ ِلنَ ج ََزا ُء ال َُّّا ِل ِم َ
َ
نَ
ٌن)
َا
ح
ص
أ
ن
م
ُون
ك
ت
ف
فسر لوله تعالىِ ( :إ ِنًّ أ ُ ِرٌ ُد أَ ْن تَبُو َء ِب ِإثْ ِمً َو ِإثْ ِم
ِ
ْ ِ
ب) ٌدخل النار ٌوم المٌامة
أ) سٌحمل إثم لتل أخٌه
=====================================================================
 )02حاول األخ استعطاؾ أخٌه فما كان رد األخ؟
ب) فؤلدم على لتله
أ) رفض نصابح أخٌه
صور المرآن نفسٌة الماتل؟
 )02كٌؾ ّ
أ) سهلت له نفسه األمارة بالسوء جرٌمة المتل
ج) أصبح خاسرا
هـ) اصبح أول من سن جرٌمة المتل،

ب) لم ٌدفع الوساوس فمتله
د) فصار مثاال للبؽً والعدوان على مر الزمان
و) سٌحمل اثم كل نفس تمتل ظلما إلى ٌوم المٌامة

 )02ما داللة لوله ملسو هيلع هللا ىلص  :ال تمتل نفسا ُُّما إال كان عُى ابن أدم األول كفل دمها....؟
سٌحمل ابن آدم اثم كل نفس تمتل ظلما إلى ٌوم المٌامة
 )77لم سٌحمل ابن ادم الماتل إثم كل من لُتِل ُُّما إلى ٌوم الدٌن؟
ألنه أول من سن جرٌمة المتل
======================================================================
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 )70ماذا حدث بعد أن لتل األخ أخاه؟
َ
َ
َ
َ
ْ
َ
َ
َ
ّللاُ ُ
فسر لوله تعالى(:فَبَعَ َ
ؼ َرابا ٌَ ْبح ُ
عج َْز ُِ أ ْن أك َ
ب
س ْو َءةَ أ ِخٌ ِه لا َل ٌَا َو ٌَُْتَى أ َ
ْؾ ٌُ َو ِاري َ
ض ِلٌُ ِرٌَهُ َكٌ َ
َث ِفً ْاأل ْر ِ
ث َّ
ُون ِمث َل َهذا ا ْلؽُ َرا ِ
ص َب َح ِم َن ال َّناد ِِم َ
ٌن)
س ْوأَةَ أ َ ِخً فَؤ َ ْ
ي َ
فَؤ ُ َو ِار َ
ب) أرسل هللا له ؼرابا ٌعلمه كٌؾ ٌستر جثة أخٌه
أ) لم ٌعرؾ ماذا سٌصنع بجثة أخٌه
د) فهم الماتل هذه الحركة
ج) حفر الؽراب األرض ،لٌلفت انتباه الماتل لٌملده
و) دفن أخاه ووارى جثمانه التراب
هـ) دعا على نفسه بالهبلن والم نفسه على ضعفه
ن) ندمه لن ٌنفعه ،ولن ٌنجٌه من العذاب ،ألنه ندم العاجز ،ولٌس ندم التابب
ي) أحس بالندم بعد دفنه أخاه
 )77ما الحٌوان الذي أرسُه هللا تعالى البن آدم الماتل؟ وماذا فعل؟
ب) حفر الؽراب األرض ،لٌلفت انتباه الماتل لٌملده
أ) أرسل هللا له ؼرابا ٌعلمه كٌؾ ٌستر جثة أخٌه
ج) فهم الماتل هذه الحركة
7702" )75دص" الطٌر الذي أرسُه هللا تعالى لٌعُم ابن آدم كٌؾ ٌستر جثة أخٌه الذي لتُه هو:
د) الؽراب
ج) الحمامة
ب) الصمر
أ) الهدهد

الجواب(د)

 "7777")74الدرس الذي تعُمه ابن آدم الماتل من الؽراب هو:
ج) الندم عُى المعاصً
أ) كٌفٌة المتل ب) كٌفٌة دفن أخٌه

الجواب(ب)

د) اإلحسان إلى الؽٌر

 )73لم دعا الماتل عُى نفسه؟
ألنه لم ٌكن مثل الؽراب الذي علمه طرٌمة الدفن
 )70ماذا أحس الماتل بعد دفنه ألخٌه؟

أحس بالندم

 )72لم لم ٌمبل هللا تعالى ندمه؟
ألن ندمه كان ندم العاجز الخاسر  ،ال ندم التابب المنٌب
=====================================================================
 )72ما البٌان الذي أوضحته اآلٌا ِ من لصة ابنً آدم؟
خطورة عدم الخوؾ من هللا تعالى ،واإلفساد فً األرض
 )72ما أهم مُّاهر اإلفساد فً األرض؟
العدوان والمتل والحسد
 )57ما أثر اإلفساد فً األرض عُى الفرد والمجتمع؟
أ) تمتطع أواصر المحبة بٌن أفراد البٌت الواحد

ب) تنشر العداوة والبؽضاء بٌن األفراد

س ٌْت ُ ْم إن ت َ َو َّل ٌْت ُ ْم ْ
أرحَا َم ُك ْم)؟
سدوا ِفً
 )50ما داللة لوله تعالى ( فَهَل َ
أن ت ُ ْف ِ
ع َ
ِ
األرض َوتُمَ ِ ّطعُوا ْ
خطورة اإلفساد فً األرض وعدم الخوؾ من هللا
=====================================================================
7702")57دش" ما هو مولؾ المسُم من المنهج المرآنً فً المصص؟
أ) الولوؾ على تفاصٌل المصة كما ذكرها المرآن الكرٌم والنبً دمحم ملسو هيلع هللا ىلص فً أحادٌثه
ب) ال ٌشؽل نفسه فً البحث عن األسبلة التً لم ترد فً المرآن
ج) لو كان فٌها فابدة لذكرها المرآن والحدٌث
د) الهدؾ المرآنً من المصص هو أخذ العبرة والعظة
 )55ما الهدؾ المرآنً من المصص؟
أخذ العبرة والعظة من األحداث
 )54ما داللة لوله تعالى (فَ ْ
َص لَعَُّ ُه ْم ٌَتَفَكَّر َ
ون)؟
ص المَص َ
ال ُ
ص ِ
الهدؾ من المصص المرآنٌة هو أخذ العبرة والعظة من األحداث
/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
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الدرس الثالث والعشرون  :اهتمام األردن78بالمضاٌا اإلسبلمٌة

 7772" )0دش" ها ِ ثبلث مُّاهر تدل عُى اهتمام األردن برعاٌة الممدسا ِ اإلسبلمٌة فً فُسطٌن؟
أ) التصدي للمطامع اإلسرابٌلٌة وخططها الرامٌة لتهوٌد الممدسات اإلسبلمٌة فً فلسطٌن
ب) اإلعمارات الهاشمٌة للمسجد األلصى المبارن
ج) إاإلشراؾ على شإون األولاؾ اإلسبلمٌة وإدارتها فً المدس
======================================================================
 )7ما الذي سعى إلٌه الٌهود بعد أن وضعوا أٌدٌهم عُى المدس؟
ب) نشر إدعاءات حول ٌهودٌة مدٌنة المدس
أ) الرؼبة فً تهوٌد مدٌنة المدس ووضع ٌدها على الممدسات اإلسبلمٌة
 )5حدد دور األردن فً التصدي لُمخططا ِ الٌهودٌة؟
أصدرت الحكومة األردنٌة مذكرة عاجلة فندت فٌها المزاعم الٌهودٌة
 )4عُى ماذا احتو ِ المذكرة األردنٌة لُرد عُى المزاعم الٌهودٌة؟
"7700دص" لفُسطٌن مكانة عٌُّمة عند المسُمٌن ،أذكر مُّهرٌن ٌدالن عُى ذلن؟
أ) امت ببٌان حمابك ومسلمات تارٌخٌه ودٌنٌه ولانونٌه بمدٌنة المدس
ب) أن العرب هم بناة هذه المدٌنة ،فهم أسسوها وعاشوا فٌها منذ أكثر من خمسة آالؾ عام (تارٌخٌا)
ج ) أن المسلمون مرتبطون بالمدس عمابدٌا فهً أولى المبلتٌن وثانً المسجدٌن وثالث الحرمٌن ومسرى النبً ملسو هيلع هللا ىلص ومعراجه إلى
السماوات العلى (دٌنٌا)
) "7705دص" أول لبُة لُمسُمٌن فً الصبلة كان ِ تجاه:
ج) مسجد لباء
ب) المسجد النبوي
أ) المسجد الحرام

د) المسجد األلصى

)"7777دش" كل العبارا ِ اآلتٌة صحٌحة فٌما ٌتعُك بالمسجد األلصى المبارن  ،ما عدا:
ب) ثالث مسجد بنً عُى األرض
أ) أولى المبُتٌن
د) مسرى النبً ملسو هيلع هللا ىلص ومعراجه إلى السماوا ِ العبل
ج) ثالث مسجد تشد إلٌه الرحال

الجواب(د)

الجواب(ب)

 )3احتو ِ المذكرة األردنٌة عُى رد تارٌخً فً معرض ردها عُى المزاعم اإلسرائٌٌُة ،فما هو؟
أن العرب هم بناة هذه المدٌنة ،فهم أسسوها وعاشوا فٌها منذ أكثر من خمسة آالؾ عام
 )0احتو ِ المذكرة األردنٌة عُى رد عمائدي فً معرض ردها عُى المزاعم اإلسرائٌٌُة ،فما هو؟
أن المسلمون مرتبطون بالمدس عمابدٌا فهً أولى المبلتٌن وثانً المسجدٌن وثالث الحرمٌن ومسرى النبً ملسو هيلع هللا ىلص ومعراجه إلى
السماوات العلى
 ) 2حرص ِ األردن عُى الدفاع عن المضٌة الفُسطٌنة فً كل المحافل ،ما اسم تُن المحافل؟
هٌبة األمم المتحدة و منظمة الٌونسكو
 )2ما كان دور األردن فً الدفاع عن المضٌة الفُسطٌنٌة عند األمم المتحدة؟
عمل على إصدار لرارات تدٌن االنتهاكات اإلسرابٌلٌة المتكررة للممدسات اإلسبلمٌة فً المدس وبخاصة المسجد األلصى
 )2ما كان دور األردن فً الدفاع عن المضٌة الفُسطٌنٌة عند منُّمة الٌونسكو؟
انتصر ِ األردن سٌاسٌا لمضٌة المسجد األلصى فً الٌونسكو .وضح ذلن اإلنتصار؟
أ) كان لؤلردن دور هام فً وراء المرار ا عتبار المسجد األلصى مكانا خاصا بالمسلمٌن والعبللة للٌهود به
ب) واعتماد التسمٌة اإلسبلمٌة (المسجد األلصى  /الحرم الشرٌؾ) ال التسمٌة الٌهودٌة وهو جبل الهٌكل
ج) إدانة كل الممارسات التً لام بها اإلحتبلل اإلسرابٌلً ضد الممدسات اإلسبلمٌة والمسٌحٌة فً المدس
د) إدانة أعمال الحفرٌات فٌها وطالبتها بالرجوع عنها
======================================================================
 7707 ")07دش" من الذي تولى اإلعمار الهاشمً األول؟
الشرٌؾ الحسٌن بن علً رحمه هللا
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7703" )00دص" ها ِ مثاال عن أعمار من اإلعمارا ِ الهاشمٌة لُمسجد األلصى؟.
األعمار الهاشمً األول :بدأ 1924م –وانتهى 1928م
اإلعمار الهاشمً الثانً :بدأ 1954م – 1964م
اإلعمار الهاشمً الثالث :بدأ 1994- 1969م
 )07فً عام 0202م أشعل الٌهود النار بالمسجد األلصى فما كان ِ آثاره عُى المسجد؟
ب) احترق منبر صبلح الدٌن
أ) احترق أكثر من ثلث المسجد األلصى
 7707")05دش" اإلعمار الهاشمً الثالث لُمسجد اإللصى المبارن جاء عُى إثر لٌام اإلحتبلل الصهٌونً بإشعال النار
فً المسجد عام:
الجواب (ج)
د) 7773م
ج) 0202م
ب) 0234م
أ) 0272م
7702")04دش" أولى الهاشمٌون اهتماما كبٌرا ٌإعادة اعمار المسجد األلصى ولد برز اإلهتمام فً:
د) س ِ إعمارا ِ
ج) خمس اعمارا ِ
ب) ثبلث إعمارا ِ
أ) إعمارٌن اثنٌن
 )03لارن بٌن اإلعمارا ِ الثبلث من حٌث
اإلعمار الهاشمً األول
السنه
انتهى 1928م
العهد
الشرٌؾ الحسٌن بن علً
نوع الدعم

( )25111ألؾ دٌنار ذهبً

المكان

إعمار المسجد األلصى
ولبة الصخرة

اإلعمار الهاشمً الثانً
بدأ 1954م – 1964م
الملن الحسٌن بن طبلل رحمه
هللا
 )1ترمٌم المسجد األلصى
 )2وصٌانة مرافمه
 )3واإلعمار الشامل
لمبنى لبة الصخرة

الجواب(ب)

اإلعمار الهاشمً الثالث
بدأ 1994- 1969م
الملن الحسٌن بن طبلل

جاء إثر لٌام اإلحتبلل
بحرق المسجد األلصى
حٌث احترق ثلث المسجد
ومنبر صبلح الدٌن

) "7770دش" االعمار الشامل لمبنى لبة الصخرة المشرفة من أهم ما ٌمٌز االعمار الهاشمً:
د) الرابع
ج) الثالث
ب) الثانً
أ) االول

الجواب(ب)

)"7777دص" العام الذي تم فٌه انجاز االعمار الهاشمً الثالث لُمسجد األلصى المبارن :
د) 0224
ج) 0204
ب)0202
أ) 0234

الجواب(د)

7702" )00دص" عُل  :اإلعمار الهاشمً الثالث لُمسجد األلصى؟
جاء إثر لٌام اإلحتبلل بحرق المسجد األلصى ،حٌث احترق ثلث المسجد ومنبر صبلح الدٌن
 )02كان من مز اٌا اإلعمار الثالث ،إعادة منبر صبلح الدٌن ،ها ِ نبذة عن هذا اإلعمار؟
ب) على نفمة جبللة الملن عبدهللا الثانً حفظه هللا الخاصة
ج) نمل المنبر بعد تجهٌزه فً األردن إلى المسجد األلصى فً عام 2117م
د) هو تحفة فنٌة بدٌعة الصنع.
 7707")02دص" استكمل منبر صبلح الدٌن ونمُه إلى مكانه فً المسجد األلصى فً عهد:
"7702دش" تم إعادة منبر صبلح الدٌن فً عهد:
ب) جبللة المُن الحسٌن بن طبلل رحمه هللا
أ) الشرٌؾ الحسٌن بن عًُ رحمه هللا
د) جبللة المُن عبدهللا األول بن الحسٌن رحمه هللا
ج) جبللة المُن عبد هللا الثانً بن الحسٌن حفُّه هللا

الجواب(ج)

)" 7707دص" تم اإلعمار الذي تعاون فٌه مصممون من األردن وسورٌا ومصر ومالٌزٌا والمؽرب وأندونٌسٌا فً عام:
الجواب (د)
د) 7772م
ج) 0224م
ب) 0204م
أ) 0274م
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) "7702دش7770+دش" تم إعادة إعمار منبر صبلح الدٌن األٌوبً رحمه هللا عُى نفمة:
ب) جبللة المُن الحسٌن بن طبلل رحمه هللا
أ) جبللة المُن عبد هللا الثانً ابن الحسٌن حفُّه هللا
د) الشرٌؾ الحسٌن بن عًُ رحمه هللا
ج) جبللة المُن طبلل بن عبدهللا رحمه هللا
) "7702دص" اإلعمار الهاشمً الثانً تم فً عهد:
ب) جبللة المُن الحسٌن بن طبلل رحمه هللا
أ) الشرٌؾ الحسٌن بن عًُ رحمه هللا
د) جبللة المُن عبدهللا األول بن الحسٌن رحمه هللا
ج) جبللة المُن عبد هللا الثانً بن الحسٌن حفُّه هللا

الجواب(أ)
الجواب(ج)

 )02ما هو دور الصندوق الهاشمً والُجنة المُكٌة فً صٌانة والحفاُّ عُى الممدسا ِ من التُؾ والتخرٌب؟
ج) اإلنارة والكهرباء
ب) صٌانة الفسٌفساء والزخارؾ والعمدة
أ) أجهزة اإلنذار والحرٌك
====================================================================
 ) 77وضح دور الممُكة األردنٌة الهاشمٌة فً اإلشراؾ عُى شإون األولاؾ اإلسبلمٌة وإدارتها فً المدس؟
أ ) عن طرٌك المدٌرٌة العامة لؤلولاؾ فً المدس التً تتبع وزارة األولاؾ والشإون والممدسات اإلسبلمٌة
ب) ٌعمل فٌها لرابة من  811موظؾ ٌشرفون على األولاؾ اإلسبلمٌة فٌها
ج) تشمل أكثر من  111مسجد إضافة للمسجد األلصى وعددا كبٌرا من األمبلن الولفٌة
د) لوال هذه الجهود الستولت سلطات اإلحتبلل على هذه األمبلن الولفٌة
 )70ما اسم المدٌرٌة المسإولة عن األولاؾ فً المدس ،ولمن تتبع؟
المدٌرٌة العامة لؤلولاؾ فً المدس التً تتبع وزارة األولاؾ والشإون والممدسات اإلسبلمٌة
======================================================================
 )77اعتنى األردن بتوضٌح صورة اإلسبلم الصحٌحة لُناس عن طرٌك أمور كثٌره عددها؟
ب) اصدار رسالة عمان
أ) انشاء مإسسة آل البٌت الملكٌة للفكر اإلسبلمً
ج) خطابات جبللة الملن عبدهللا الثانً حفظه هللا
======================================================================
 )75ها ِ نبذة عن مإسسة آل البٌ ِ المُكٌة لُفكر اإلسبلمً؟
ب) ممرها عمان
أ) هً هٌبة علمٌة إسبلمٌة عالمٌة مستملة
د) باشرت عملها عام 1981م
ج) تؤسست بؤمر الملن الحسٌن رحمه هللا
و) تعمد المإسسة مإتمرا علمٌا دورٌا مرة كل سنتٌن
هـ) اعضاإها من كبار علماء المسلمٌن من شتى بلدان العالم اإلسبلمً
 7707 ")74دش" كٌؾ ٌتم اختٌار أعضاء مإسسة آل البٌ ِ المُكٌة لُفكر؟
أ) من كبار العلماء المسلمٌن من شتى بلدان العالم اإلسبلمً
ب) ممن اشتهروا بمإلفاتهم وأبحاثهم وآرابهم العلمٌة فً مٌادٌن المعرفة التً نشؤت وازدهرت فً ظل الحضارة اإلسبلمٌة كالعلوم
الشرعٌة وآداب اللؽة العربٌة والتارٌخ اإلسبلمً والعلوم اإلنسانٌة والتطبٌمٌة
7705")73دص"تسعى مإسسة آل البٌ ِ المُكٌة لُفكر اإلسبلمً عُى تحمٌك أهداؾ معٌنة،أذكر اثنٌن منها ؟
"7704دص" اذكر واحده؟
أ) التعرٌؾ بالشرٌعة اإلسبلمٌة ،وتصحٌح المفاهٌم واألفكار الخاطبة عن اإلسبلم والتراث اإلسبلمً
ب) تمدٌم تصور إسبلمً معاصر وموحد لمٌم المجتمع ونظمه والتعامل مع لضاٌا العصر ومشكبلته وتحدٌاته بإٌجاد حلول اسبلمٌة
من هدي المرآن والسنة
ج) التماء علماء المسلمٌن وتعارفهم وتعرٌفهم بؤحوال المسلمٌن والسعً للتمرٌب بٌن أتباع المذاهب والفرق اإلسبلمٌة وبناء جسور
الثمة بٌنهم
======================================================================
 )70ما الهدؾ األساس التً جاء ِ رسالة عمان لتمدٌمه؟
جاءت لتمدم رإٌة شمولٌة حضارٌة لحمٌمة اإلسبلم
 )72من أعد رسالة عمان؟
أ) اعدها صفوة من العلماء بتكلٌؾ ومتابعة جبللة الملن عبدهللا الثانً،
ب) ثم شكلت لجنة عالمٌة علمٌة من عشرٌن عالما من علماء المسلمٌن لدراسة نص رسالة عمان وتداول مضامٌنها
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ب) جبللة المُن عبدهللا األول طٌب هللا ثراه
د) جبللة المُن عبدهللا الثانً بن الحسٌن حفُّه هللا

الجواب (د)

 )72ما اهم توصٌا ِ هذه الُجنه؟
عمد المإتمر اإلسبلمً العالمً فً عمان ،عام 2115م وحضره عدد كبٌر من علماء المسلمٌن
 )72ما هً اهداؾ رسالة عمان؟
أ) تؤكٌد تكرٌم اإلسبلم لئلنسان من ؼٌر نظر إلى لون أو جنس أو دٌن
ج) نشر ثمافة التوازن والوسطٌة واإلعتدال

ب) الدعوة إلى المحافظة على النفس البشرٌة

)"7702دص" تؤكٌد تكرٌم اإلسبلم لئلنسان من ؼٌر نُّر إلى لون أو جنس أو دٌن من أفكار وأهداؾ:
ب) رسالة عمان
أ) مإسسة آل البٌ ِ المُكٌة لُفكر اإلسبلمً
د) منُّمة الٌونسكو
ج) الهٌئة الخٌرٌة األردنٌة الهاشمٌة لئلؼاثة والتنمٌة

الجواب(ب)

)"7777دش" من أفكار رسالة عمان:
أ) مكافحة صور الفمر والجهل
ج) توثٌك الصبل ِ بٌن الشعوب

الجواب(ب)

ب) المحافُّة عُى النفس
د) االهتمام بالعمل التطوعً

 )57ما داللة لوله تعالى ( ولمد كرمنا لنً آدم وحمُناهم فً البر والبحر ورزلناهم من الطٌبا ِ)؟
تؤكٌد تكرٌم اإلسبلم لئلنسان من ؼٌر نظر إلى لون أو جنس أو دٌن
 )50ما داللة لوله تعالى (من لتل نفسا بؽٌر نفس أو فساد فً األرض فكؤنما لتل الناس جمٌعا)؟
حٌاة اإلنسان هً أساس العمران البشري فبل ٌجوز اإلعتداء على المدنٌٌن المسالمٌن وال ممتلكاتهم
 )57ما داللة لوله تعالى ( وكذلن جعُناكم أمة وسطا)؟
اإلسبلم لابم على نشر ثمافة التوازن والوسطٌة
)"7770دص" ٌدعو االسبلم الى التوازن واالعتدال ودلٌل ذلن لوله تعالى :
أ) أنه من لتل نفسا بؽٌر نفس أو فساد فً األرض فكؤنما لتل الناس جمٌعا
ب) ولمد كرمنا لنً آدم وحمُناهم فً البر والبحر ورزلناهم من الطٌبا ِ
الجواب(د)
د) وكذلن جعُناكم أمة وسطا
ّللا أَتْ َما ُك ْم
ج) ِإنَّ أَك َْر َم ُك ْم ِعن َد َّ ِ
====================================================================
 )55ما دور جبللة المُن عبد هللا الثانً فً الدفاع عن الممدسا ِ اإلسبلمٌة؟
كان له خطابات فً كل زٌارة ولماء وممابلة مع لادة العالم
 )54ما أثر خطابا ِ جبللة المُن عبدهللا الثانً عُى المادة؟
وضحت صورة اإلسبلم الحمٌمٌة للناس
=====================================================================
 )53ما دور األردن فً توثٌك الصبل ِ مع شعوب العالم ؟
أ) حرصت على بناء عبللات إٌجابٌة مع شعوب العالم اإلسبلمً
ب) تبنت لضاٌاهم اإلسبلمٌة والدفاع عنها فً المحافل الدولٌة
ج) شاركت فً لوات حفظ السبلم فً العالم
هـ) إنشاء الهٌبة الخٌرٌة األردنٌة الهاشمٌة لئلؼاثة والتنمٌة والتعاون العربً واإلسبلمً
 7707 ")50دش 7700+دص" فً أي سنة تؤسس ِ الهٌئة الخٌرٌة األردنٌة الهاشمٌة؟
د) 7772م
ج) 0227م
ب) 7773م
أ) 0220م

الجواب (ج)
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 )52ما أهداؾ الهٌئة الخٌرٌة الهاشمٌة األردنٌة؟
أ) العمل على مكافحة صور الفمر والجهل والمرض
ب) اإلهتمام بالعمل التطوعً والخدمة العامة وفك مفهوم تنموي شامل
ج) إظهار الوجه اإلنسانً المشرق لؤلردن بمٌادته الهاشمٌة
د) توثٌك الصبلت والعبللات المابمة بٌن الشعب األردنً والشعوب األخرى
)" "7777اإلهتمام بالعمل التطوعً والخدمة العامة ٌعد من أهداؾ :
ب) الُجنة المُكٌة إلعمار المسجد األلصى
أ) مإسسة آل البٌ ِ المُكٌة لُفكر اإلسبلمً
د) الهٌئة الخٌرٌة الهاشمٌة األردنٌة لئلؼاثة والتنمٌة
ج) رسالة عمان

الجواب(د)

)"7770دص" من اهداؾ الهٌئة الخٌرٌة الهاشمٌة لبلؼاثة والتنمٌة والتعاون العربً واالسبلمً:
ب) االهتمام بالعمل التطوعً
أ) السعً الى التمرٌب بٌن المذاهب
د) توضٌح صورة االسبلم الحفٌفٌة
ج) التماء العُماء وتعارفهم

الجواب(ب)

 )52ما الجوانب التً شمُتها أنشطة الهٌئة؟ أو لُهٌئة الخٌرٌة األردنٌة عبللا ِ بالهٌئا ِ الدولٌة أذكرها؟
ألامت عبللات متٌنة مع المفوضٌة السامٌة لشإون البلجبٌن وبرنامج األمم المتحدة اإلنمابً
7702" )52دش" ما اسم الهٌئة األردنٌة التً تسعى إلى تحرٌن الفعالٌا ِ الخٌرٌة التطوعٌة ،والتعاون معها داخل األردن وخارجه،
وتهتم بالعمل التطوعً والخدمة العامة فً إطارها الشامل؟
الهٌبة الخٌرٌة الهاشمٌة األردنٌة
////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
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الدرس الرابع والعشرون  :حموق المرأة83وواجباتها فً اإلسبلم

 )0عُى ماذا تموم الحٌاة البشرٌة ،وعُى أي أساس تبنى عٌُه؟
تموم الحٌاة البشرٌة على الذكر واألنثى ،وتبنى على أساس التعارؾ والتراحم بٌنهما
 7772")7دص" بٌّن أساس التفاضل عند هللا تعالى بٌن البشر جمٌعا؟
التموى  ،لموله تعالى ( ِإ َّن أ َ ْك َر َم ُك ْم ِعن َد َّ ِ
َّللا أَتْمَا ُك ْم)
 )5ما داللة لوله ملسو هيلع هللا ىلص  ":إنما النساء شمائك الرجال"؟
جعل اإلسبلم للذكر واألنثى حمولا وواجبات
 )4ما طبٌعة العبللة بٌن الرجل والمرأة فً اإلسبلم؟
عبللة تكاملٌة
======================================================================
 7772" )3دص" أذكر خمسة من حموق المرأة فً اإلسبلم ؟
"  7707دش7702+دش" أذكر حمٌن؟
" 7705دش 7700 +دص" ها ِ مثاال واحدا عُى حك من الحموق الخاصة بالمرأة فً اإلسبلم؟
"7703دص" أذكر أربعة؟
ب) حك العمل والتملن والتصرؾ بالمال
أ) حك التعلم
د) حك التعاون فً بناء األسرة وتربٌة األبناء
ج) حك المٌراث
و)حك المهر
هـ) حك اختٌارالزوج
ن) حك الحضانة وإرضاع الطفل
ي) حك النفمة
)"7777دش" من الحموق الخاصة بالمرأة دون الرجل  ،حك :
الجواب(أ)
د) المساواة واالعتماد
ج) التصرؾ بالمال
ب) تربٌة االبناء
أ) الحضانة
======================================================================
 )0ما هً الحموق المشتركة بٌن الرجل والمرأة؟
ب) حك العمل والتملن والتصرؾ بالمال
أ) حك التعلم
د) حك التعاون فً بناء األسرة وتربٌة األبناء
ج) حك المٌراث
)"7777دص" من الحموق المشتركة بٌن الرجل والمرأة ،حك:
الجواب(أ)
د) المهر
ج) الحضانة
ب) النفمة
أ) الحٌاة
======================================================================
 ) 2ما داللة لوله ملسو هيلع هللا ىلص ":ما منكن امرأة تمدم بٌن ٌدٌها من ولدها ثبلثة إال كان لها حجابا من النار"...؟
حك التعلم واجب على الذكر واألنثى
 )2كان ِ لُمرأة المسُمة دور فً نشر العُم ،اضرب مثاال عُى ذلن؟
عابشة رضً هللا عنها كان الصحابة ٌلجإون إلٌها وٌسؤلونها فً أمور دٌنهم
=====================================================================
 )2حدد كٌؾ ألر اإلسبلم لُمرأة حك العمل والتمُن والتصرؾ بالمال؟
أ) أعطى اإلسبلم للمرأة حك العمل والتجارة وفك ضوابط شرعٌة
ب) ٌحرم على األب أو الزوج أو األخ أن ٌؤخذ أموال المرأة من ؼٌر رضاها
 )07لم أعطى اإلسبلم لُمرأة حك العمل والتجارة وفك ضوابط شرعٌة؟
لتشارن فً بناء المجتمع وتحمٌك نموه واستمراره
نصٌب مما اكتسبن) عُى حك من حموق المرأة وهو:
ساء
(لُرجا ِل َن
صٌب مما اكتسبوا ولُنِ ِ
ُ
ُ
7702" )00دش" ٌدل لوله تعالى ِ ّ
الجواب(ب)
د) التعاون فً بناء األسرة وتربٌة األبناء
ج) المٌراث
ب) العمل والتمُن
أ) التعُم
 )07ما داللة لوله ملسو هيلع هللا ىلص":ال ٌحل مال امرئ إال بطٌب نفس منه"؟
ٌحرم على األب أو الزوج أو األخ أن ٌؤخذ أموال المرأة من ؼٌر رضاها
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====================================================================
 )05صؾ حال المرأة لبل اإلسبلم وبعده؟
ب) فً اإلسبلم أعطاها حك المٌراث مهما كان ممدار ما ترثه
أ) العرب فً الجاهلٌة كانوا ال ٌورثون المرأة
ون ِم َّما َل َّل ِم ْنهُ أ ْوَ
ْ
َ
ْ
ْ
َ
ّ
َ
َ
َان َواأل َ ْل َربُ َ
َ
نَ
نَ
َان َواألل َربُون َو ِلُ ِن َ
ساء ن ِص ٌ
ُرجَا ِل نَصٌِ ٌ
 )04ما داللة لوله تعالى( ِلّ ِ ّ
ٌب ِّم َّما ت َر ال َوا ِلد ِ
ب ِّم َّما ت َر ال َوا ِلد ِ
َكث ُ َر نَ ِصٌبا َّم ْف ُروضا)؟
أعطى اإلسبلم المرأة حك المٌراث
َان َواأل َ ْل َربُ َ
ون ِم َّما لَ َّل ِم ْنهُ أ َ ْو َكث ُ َر" ٌدل عُى حك من حموق المرأة هو:
)"7770دش" لوله تعالىَ ":و ِلُ ِنّ َ
ساء نَ ِص ٌ
ٌب ِّم َّما ت َ َرنَ ا ْل َوا ِلد ِ
الجواب(ب)
د) المهر
ج) النفمة
ب) المٌراث
أ) العمل
7704")03دص" كٌؾ ترد عُى من ٌدعً أن اإلسبلم م ٌّز بٌن الذكر واألنثى فً المٌراث؟
 - 1هنالن حاالت فً المٌراث تكون فٌها المرأة نصٌبا مساوٌا للرجل
 - 2فً حاالت أخرى ٌزٌد نصٌبها عن نصٌب الرجل
====================================================================
7703")00دش"ها ِ مثاال عُى واجب من الواجبا ِ العائٌُة عُى المرأة؟
بر الوالدٌن ،واإلحسان لؤللارب واألخوة وصلة الرحم ،وأداء حمولهم العامة
 )02لم كان حك التعاون فً بناء األسرة وتربٌة األبناء مشتركا بٌن الزوج والزوجة؟
ألن األسرة هً نواة المجتمع ،فصبلحها ٌساعد على صبلح المجتمع
 )02ما داللة لوله ملسو هيلع هللا ىلص  ":كُكم راع وكُكم مسإول عن رعٌته  ...والمرأة راعٌة فً بٌ ِ زوجها ومسإولة عن رعٌتها؟
حك التعاون فً بناء األسرة وتربٌة األبناء مشتركا بٌن الزوج والزوجة
 )02ما عبللة حك التعاون فً بناء األسرة ورعاٌة األم ألبنائها وتربٌتهم؟
أ) تتحمل األم النصٌب األكبر فً مسإولٌة تربٌة ورعاٌة األبناء على األخبلق الحمٌدة
ب) تربً األم أوالدها على الصدق والشجاعة والعفة  .....والعادات السلٌمة
=====================================================================
 )77ما هً الحموق الخاصة بالمرأة؟
د) حك الحضانة وإرضاع الطفل
ج) حك النفمة
ب)حك المهر
أ) حك اختٌارالزوج
=====================================================================
 7707 )70دص" ألر اإلسبلم لُمرأة حك اختٌار الزوج وضح ذلن؟
حك المراة فً لبول الخاطب أو رفضه
 )77ما الممصود بحك اختٌار الزوج؟
حك المراة فً لبول الخاطب أو رفضه
زوجنً ابن أخٌه  ....فجعل النبً ملسو هيلع هللا ىلص األمر إلٌها "...؟
 )75ما داللة لوله ملسو هيلع هللا ىلص "إن أبً ّ
حك اختٌار الزوج
====================================================================
 )74ألر اإلسبلم لُمرأة حك المهر ،وضح ذلن؟
ب) ال ٌجوز لولٌها وال زوجها أن ٌؤخذ منه شٌبا من ؼٌر رضاها
أ) ألر لها أن ٌكون لها مهر فً عمد زواج
 ) 73ما داللة لوله تعالى (وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج وءاتٌتم إحداهن لنطارافبل تؤخذوا منه شٌئا)؟
ال ٌجوز لولٌها وال زوجها أن ٌؤخذ من مهرها شٌبا من ؼٌر رضاها
)" 7777دص" لوله تعالى (وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج وءاتٌتم إحداهن لنطارافبل تؤخذوا منه شٌئا) ٌدل عُى حك من
حموق المرأة الخاصة وهو:
الجواب(ب)
د) الحضانة وإرضاع الطفل
ج) النفمة
ب) المهر
أ) اختٌار الزوج
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"7770دص" احد الحموق الخاصة بالمرأة فً االسبلم ورد فً لوله تعالى:
َان َواأل َ ْل َربُ َ
ون
أ) َو ِلُنِّ َ
ساء َن ِص ٌ
ٌب ِّم َّما ت َ َرنَ ا ْل َوا ِلد ِ
َ
نصٌب مما اكتسبن
ساء
لُرجا ِل ن
صٌب مما اكتسبوا ولُنِ ِ
ُ
ُ
ب) ِ ّ
ج) وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج وءاتٌتم إحداهن لنطارافبل تؤخذوا منه شٌئا
الجواب(ج)
ع ٌَُ ِْه َما فٌِ َما ْافتَدَ ِْ ِب ِه
ّللا فَبلَ ُج َنا َح َ
د) فَ ِإ ْن ِخ ْفت ُ ْم أَالَّ ٌُ ِمٌ َما ُحدُو َد ّ ِ
====================================================================
 )70ما الممصود بحك النفمه؟
أ) للمرأة حك النفمة من مؤكل ومشرب وملبس وسكن وحاجات ضرورٌة وفك ما هو ممرر شرعا
ب) النفمة تكون على زوجها أو ولٌها.
حفظا وصٌانة لها
 7707" )72دش" عُل :اوجب اإلسبلم لُمرأة حك النفمه؟
=====================================================================
للمرأة
 "7772")72لمن أعطى اإلسبلم حك حضانة وارضاع عُى الطفل؟
 7700")72دش" أعطى اإلسبلم المرأة حك الحضانة لطفُها ،عُل؟
ب) ألنها أكثر حنوا وشفمه
أ) ألن فٌها تلبٌة لحاجة نفسٌة عند األم وطفلها
=====================================================================
 )57ما واجبا ِ المرأة فً اإلسبلم؟ "7700دش" ها ِ مثاال عُى واجب من واجبا ِ المرأة فً اإلسبلم؟
ب) واجبات نحو الزوج
أ) واجبات دٌنٌة
====================================================================
7702")50دش" ماذا ٌترتب عُى الفتاة إذا بُؽ ِ سن التكٌُؾ؟
"7702دص" اذكر اثنٌن من الواجبا ِ الدٌنٌة التً أوجبها اإلسبلم عُى المرأة؟
إذا بلؽت األنثى سن التكلٌؾ تصبح مطالبة كالذكر بالتكالٌؾ التً فرضها الشرع على المسلم من صبلة وصٌام وإلتزام باللباس
الشرعً وعدم إظهار الزٌنة وتجنب اإلختبلط المحرم ....وؼٌرها من الواجبات
)"7770دش" التزام المرأة بالُباس الشرعً هو:
ج) حك خاص بالمرأة
ب) واجب نحو الزوج
أ) واجب دٌنً

د) واجب نحو االبناء

الجواب(أ)

 )57ما داللة لوله تعالى (إن المسُمٌن والمسُما ِ والمإمنٌن والمإمنا ِ والمانتٌن والمانتا ِ والصادلٌن والصادلا ِ)؟
األنثى مطالبة كالذكر بالتكالٌؾ التً فرضها الشرع على المسلم
)"7777دش" لوله تعالى (إن المسُمٌن والمسُما ِ والمإمنٌن والمإمنا ِ والمانتٌن والمانتا ِ والصادلٌن والصادلا ِ) دلٌل عُى:
ب) الواجبا ِ الدٌنٌة
أ) الحموق الخاصة بالمرأة
الجواب(ب)
د) واجبا ِ المرأة نحو زوجها
ج) الحموق المشتركة بٌن الرجل والمرأة
====================================================================
7702")55دص" أذكر حك من حموق الزوج عُى زوجته؟
"7702دص" ها ِ مثاال واحدا عُى واجب من واجبا ِ الزوجة نحو زوجها؟
د) إدخال السرور إلى للبه
ج) إحسان الظن به
ب) حفظ ماله
أ) طاعة الزوج فً ؼٌر معصٌة الخالك
)"7770دص" من واجبا ِ المرأة فً اللسبلم:
ب) حسن اختٌار الزوج
أ) الحضانة وارضاع الطفل
د) المشاركة فً النفمة
ج) المحافُّة عُى مال زوجها

الجواب(ج)

تسرن أذا أبصر ِ وتطٌعن أذا أمر ِ وتحفُّ عٌنن فً نفسها ومالن"؟
 )54ما داللة لوله ملسو هيلع هللا ىلص  ":خٌر النساء ّ
واجب المرأة نحو الزوج من واجباتها فً اإلسبلم
===================================================================
7702" )53دص" صتؾ ما ًٌُ إلى حموق مشتركة مع الرجل ،وحموق خاصة بالمرأة:
 )5المٌراث (مشترن)
 )7الحضانة (خاصة)
أ) العمل (مشترن)
///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
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أحكام العدة
الدرس الخامس والعشرٌن 86 :

عرؾ العدة اصطبلحا؟
 7707 ")0دش صل عباره" 7707"+دص تعرٌؾ" ّ
اصطبلحا :مدة زمنٌة تنتظر المرأة المتزوجة نتٌجة الفرلة بٌنها وبٌن زوجها لوفاة أو فسخ أو طبلق.
 )7ما داللة لوله تعالى ( َوا ْل ُم َطَُّمَا ُِ ٌَت َ َر َّبص َ
س ِهنَّ ثَبلثَةَ لُ ُروءٍ )؟
ْن بِؤ َ ْنفُ ِ
مشروعٌة العدة
=====================================================================
 )5ما حكم العدة؟ "7702دص" ما حكم حداد المرأة عُى زوجها طٌُة مدة العده؟
واجب
 )4ما هً الحاال ِ التً تجب فٌها العده؟
أ) إذا مات الزوج فً زواج صحٌح سواء أكان الموت لبل الدخول او بعده
ب) أذا تمت بسبب الطبلق بعد الدخول
ج) إذا فسخ عمد الزواج
ون أ َ ْز َواجا ٌَت َ َر َّبص َ
ٌِن ٌُت َ َوفَّ ْو َن ِمن ُك ْم َوٌَذَ ُر َ
 )3ما داللة لوله تعالى( َوالَّذ َ
س ِهنَّ أ َ ْربَ َعةَ أَ ْ
عشْرا)؟
ش ُه ٍر َو َ
ْن ِبؤَنفُ ِ
تجب العده إذا مات الزوج فً زواج صحٌح سواء أكان الموت لبل الدخول او بعده
 )0ما داللة لوله تعالى (ٌَا أ َ لٌهَا الَّذ َ
ع ٌَُ ِْهنَّ ِم ْن ِع َّد ٍة ت َ ْعتَدلونَهَا
سوهُنَّ فَ َما لَ ُك ْم َ
ٌِن آ َمنُوا إِذَا نَكَحْ ت ُ ُم ا ْل ُم ْإ ِمنَا ِ
 ِ ث ُ َّم َطَُّ ْمت ُ ُموهُنَّ ِمن َل ْب ِل أَن ت َ َم ل
س َراحا ج َِمٌبل)؟
س ِ ّر ُحوهُنَّ َ
فَ َم ِت ّعُوهُنَّ َو َ
ال عدة للمرأة المطلمة لبل الدخول
=====================================================================
 )2ما الحكمة من وجوب العده؟
أ) التؤكد من براءة الرحم وخلوه من الحمل ،كٌبل تختلط األنساب
ب) إعطاء الفرصة للزوجٌن ل ٌراجع كل منهما نفسه على ما ولع من طبلق رجعً ،وتمكٌنهما من الرجوع لبعضهما
ج) مظهر من مظاهر الوفاء للزوج المتوفً حزنا علٌه واحتراما وتمدٌرا لمكانته
مبلحُّة :

األولى هً حالة مشتركة بٌن من توفى عنها زوجها والمطلمة
الثانٌة هً حالة متعلمة بالطبلق فمط
الثالثة متعلمة بمن توفى عنها زوجها

 7700" )2دش" عُل :تشرٌع العدة عُى المرأة المتوفى عنها زوجها؟
ب) واحتراما وتمدٌرا لمكانته
أ) الحداد على الزوج المتوفى حزنا علٌه

ج) وفٌها مظهر الوفاء

 )2من الحكم لوجوب الشرع لُعدة التاكد من براءة الرحم عُل ذلن؟
كً ال تختلط األنساب
====================================================================
 7700" )07دص" العدة فً اإلسبلم عُى ثبلثة أنواع أذكرها؟
ج) العدة بوضع الحمل
ب) العدة باألشهر
أ) العدة بالحٌض
=====================================================================
 )00الحالة األولى  :تزوج ِ امرأة من رجل ،ولبل الدخول طُمها؟
ال عدة لها
7704")07دص7702+دش" ها ِ حالة ال تجب فٌها العدة عُى المرأة المطُمه؟
لبل الدخول (ؼٌر مدخول بها)
)"7770دص" من الحاال ِ التً ال تجب فٌها العدة عُى المرأة:
ب) الطبلق لبل الدخول
أ) وفاة الزوج لبل الدخول
د) وفاة الزوج بعد الدخول
ج) فسخ عمد الزواج بعد الدخول

الجواب(ب)
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 )05تزوج ِ امرأة ؼٌر مدخول بها بعد أن طُمها زوجها مباشرة؟
ٌجوز (صحٌح) ،ألنه العدة للمطلمة لبل الدخول
====================================================================
 )04الحالة الثانٌة :طُمها زوجها بعد الدخول ،وكان ِ حامبل؟
العدة هً بوضع الحمل طالت المدة أو لصرت
 7705")03دص" تنتهً عدة المرأة المطُمة الحامل:
ب) بعد ثبلثة أشهر
أ) بوضع الحمل

ج) بعد أربعة أشهر وعشرا

د) بانتهاء النفاس

الجواب(أ)

 )00ما داللة لوله تعالىَ ( :وأ ُ ْو َال ُِ ْاألَحْ َما ِل أ َ َجُُ ُهنَّ أَن ٌَ َ
ض ْع َن ح َْمَُ ُهنّ )؟
عدة المرأة المطلمة الحامل هً حتى تضع حملها طال الزمن أو لصر
 )02تزوج ِ امرأة وهً حامل بعد أن طُمها زوجها بثبلثة أشهر؟
حرام (ؼٌر صحٌح) ،ألن عدة الحامل المطلمة هً بوضع حملها
=====================================================================
 )02الحالة الثالثة  :طُمها زوجها ولم تكن حامبل وكان ِ ممن تحٌض؟
عدتها ثبلثة لروء
7704" )02دص"ماالممصود بالمروء فً لوله تعالى ( َوا ْل ُم َطَُّمَا ُِ ٌَت َ َربَّص َ
س ِهنَّ ثَبلثَةَ لُ ُروءٍ )؟
ْن ِبؤ َ ْنفُ ِ
المطلمة التً تحٌض تكون عدد الحٌضات ثبلث
====================================================================
)77الحالة الرابعة :طُمها زوجها ولم تكن حامبل وكان ِ ممن ال تحٌض؟
عدتها ثبلثة اشهر لمرٌة
 7705")70دش" ها ِ مثاال عُى مطُمة عدتها ثبلثة أشهر؟
صؽٌرة السن  /كبٌرة السن التً ال تحٌض  /الحامل فً الشهر السادس
 7702" )77دص" ما نوع العدة فً حالة طبلق المرأة ال ِ ال تحٌض لكبرها أو صؽرها
عدتها ثبلثة اشهر لمرٌة
)"7702دص" عدة المطُمة التً ال تحٌض:
ب) أربعة أشهر وعشرة أٌام
أ) ثبلثة اشهر لمرٌة

ج) ثبلث حٌضا ِ

د) ال عدة لها

الجواب(أ)

 )75ما داللة لوله تعالى ( َو َّ
ارت َ ْبت ُ ْم فَ ِع َّدت ُ ُهنَّ ثَ َبلثَةُ أ َ ْ
ش ُه ٍر)؟
البل ِئً ٌَئِ ْ
ٌض ِمن ِّن َ
س َن ِم َن ا ْل َم ِح ِ
سائِ ُك ْم ِإ ِن ْ
اذا طلمها زوجها ولم تكن حامبل وكانت ممن ال تحٌض فعدتها ثبلثة اشهر لمرٌة
=====================================================================
 )74الحالة الخامسة :توفً عنها زوجها ولم ٌكن لد دخل بها؟
عدتها أربعة أشهر وعشرة أٌام
ون أَ ْز َواجا ٌَت َ َربَّص َ
ٌِن ٌُت َ َوفَّ ْو َن ِمن ُك ْم َوٌَذَ ُر َ
 )73ما داللة لوله تعالى َ ( :والَّذ َ
س ِهنَّ أ َ ْر َب َعةَ أ َ ْ
عشْرا)؟
ش ُه ٍر َو َ
ْن ِبؤَنفُ ِ
اذا توفً عنها زوجها ولم ٌكن لد دخل بها فعدتها أربعة أشهر وعشرة أٌام
 7772")70دص" تزوج ِ امرأة ؼٌر مدخول بها بعد وفاة زوجها بثبلثة أشهر؟
"7702دش" تزوج ِ امرأة ؼٌر مدخول بها بعد وفاة زوجها باسبوع؟
حرام (ؼٌر صحٌح) ،ألن عدة المرأة المتوفى عنها زوجها هً أربعة أشهر وعشرة أٌام ،سواء دخل بها أم لم ٌدخل
)"7777دص"عدة المرأة المتوفى عنها زوجها لبل الدخول:
الجواب(د)
د) اربعة أشهر وعشرة أٌام
ب) ثبلثة أشهر ج) ثبلثة أشهر وعشرة أٌام
أ) ال تعتد
=====================================================================
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 )72الحالة السادسة :توفى عنها زوجها بعد الدخول ولم تكن حامبل؟
عدتها أربعة أشهر وعشرة أٌام
)"7702دص" عدة المرأة المتوفى عنها زوجها:
)"7770دش" عدة المرأة المتوفى عنها زوجها المدخول بها ولم تكن حامبل:
د) أربعة أشهر وعشرة أٌام لمرٌة
ب) ثبلثة أشهر لمرٌة ج) وضع الحمل
أ) ثبلثة لروء

الجواب(د)

ون أَ ْز َواجا ٌَت َ َربَّص َ
ٌِن ٌُت َ َوفَّ ْو َن ِمن ُك ْم َوٌَذَ ُر َ
 )72ما داللة لوله تعالى َ ( :والَّذ َ
س ِهنَّ أ َ ْر َب َعةَ أ َ ْ
عشْرا)؟
ش ُه ٍر َو َ
ْن ِبؤَنفُ ِ
اذا توفً عنها زوجها ولم ٌكن لد دخل بها فعدتها أربعة أشهر وعشرة أٌام
)"7777دص" الحالة التً ٌنطبك عٌُها حكم العدة فً لوله تعالى ( َوأ ُ ْو َال ُِ ْاألَحْ َما ِل أ َ َجُُ ُهنَّ أَن ٌَ َ
ض ْع َن ح َْمَُ ُهنّ ):
ب) المتوفى عنها زوجها لبل الدخول
أ) المطُمة لبل الدخول
د) الحامل المتوفى عنها زوجها
ج) المطُمة التً ٌئس ِ من المحٌض

الجواب(د)

 )72تزوج ِ امرأة بعد وفاة زوجها بثبلثة أشهر؟
حرام (ؼٌر صحٌح) ،ألن عدة المتوفً عنها زوجها هً أربعة أشهر وعشرة أٌام
====================================================================
 )57الحالة السابعة 7704" :دص" ما عدة المرأة التً توفً عنها زوجها وهً حامل؟
وتنتهً عدتها بوضع الحمل طال أو لصر
)"7777دش" عدة المرأة الحامل المتوفى عنها زوجها هً:
ب) وضع الحمل
أ) ثبلثة أشهر وعشرة أٌام لمرٌه
د) ثبلثة أشهر لمرٌة
ج) أربعة أشهر وعشرة أٌام لمرٌة

الجواب(ب)

 )50ما داللة لوله تعالىَ ( :وأ ُ ْو َال ُِ ْاألَحْ َما ِل أ َ َجُُ ُهنَّ أَن ٌَ َ
ض ْع َن ح َْمَُ ُهنّ )؟
عدة المرأة المطلمة الحامل هً حتى تضع حملها طال الزمن أو لصر
 )57تزوج ِ امرأة وهً حامل بعد وفاة زوجها بؤربعة أشهر وعشرة أٌام؟
حرام (ؼٌر صحٌح) ،ألن عدة الحامل المتوفى عنها زوجها هً بوضع الحمل
=====================================================================
المبلحُّا ِ:
 )55كٌؾ تحسب العدة بالحٌض؟
تحسب بعدد الحٌضات بالنسبة للنساء البلتً ٌحضن وٌنفسن وهً ثبلث حٌضات
 )54من انواع العدة ،العدة بالشهور ولها حالتان اذكرهما؟
أ) المرأة التً ال تحٌض لصؽرها أو لكبر سنها وهذه تعتد ثبلثة أشهر
داللتها من المرآن ( َو َّ
ارت َ ْبت ُ ْم فَ ِع َّدت ُ ُه َّن ث َ َبلثَةُ أَ ْش ُه ٍر)
سا ِب ُك ْم ِإ ِن ْ
البل ِبً ٌَ ِبسْنَ ِمنَ ْال َم ِح ِ
ٌض ِمن ِّن َ
ب) الزوجة المتوفً عنها زوجها وعدتها أربعة أشهر وعشرة أٌام ما لم تكن حامبل
ً
(و َّالذٌِنَ ٌُت ََو َّف ْونَ ِمن ُك ْم َوٌَذَ ُرونَ أ َ ْز َواجا ً ٌَت ََر َّبصْنَ بِؤَنفُ ِس ِه َّن أ َ ْربَعَةَ أ َ ْش ُه ٍر َو َع ْشرا)؟
داللتها من المرآن َ
* مبلحُّه إذا طُك رجل امرأته ،فإن كان ِ تحٌض فُها عدة الحٌضا ِ الثبلث ،إما إذا كان ِ ال تحٌض فُها عدة الشهور وهً ثبلثة
أشهر لمرٌه
* عدة المرأة المتوفً عنها زوجها سواء أكان لبل أو بعد الدخول هً أربعة أشهر وعشرة أٌام لمرٌه ما لم تكن حامل
 )53متى ٌإخذ بعدة وضع الحمل؟
"7702دش" أذكر صنفٌن من النساء عدتهما تكون بوضع الحمل؟
ب) الوفاة
أ) الطبلق
وتنتهً عدتها بوضع الحمل طال أو لصر
َ
ض ْعنَ َح ْملَ ُهن)ّ
الداللة من المرآن ( َوأ ُ ْو َالتُ ْاألَحْ َما ِل أ َ َجلُ ُه َّن أن ٌَ َ
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7702" )50دص" امؤل الجدول اآلتً كما المثال األول الموضح فٌه:
أصناؾ النساء
ممدار العدة
الرلم
الزوجة التً افترل ِ عن زوجها بطبلق أو فسخ ،وكان ِ مدخوال بها وؼٌر
ثبلثة لروء
0
حامل ،ومن ذوا ِ الحٌض
الزوجة التً افترل ِ عن زوجها بطبلق أو فسخ وكان ِ مدخوال بها وؼٌر حامل
ثبلثة أشهر
7
وال تحٌض
الزوجة التً توفً عنها زوجها سواء دخل بها أم لم ٌدخل وكان ِ ؼٌر حامل
أربعة أشهر وعشر أٌام
5
الزوجة الحامل التً افترل ِ عن زوجها بُّبلق أو فسخ أو وفاة
بوضع حمُها
4
======================================================================
 )52عدد بعضا من أحكام العدة؟
أ) ٌحرم خطبة المرأة المعتدة أو الزواج منها سواء أكان بسبب طبلق أو فسخ أو وفاة
ب) ٌجب على المرأة المتوفى عنها زوجها أن تح ّد طٌلة مدة العدة
 "7777")52خطب رجل امرأة متوفى عنها زوجها وهً فً العدة عُى ان ٌتم الزواج بعد انتهاء العدة ،ما حكم الشرع:
الجواب(د)
د) حرام
ج) مكروه
ب) مباح
أ) مستحب
)"7770دص" الحكم الشرعً لخطبة المرأة المعتدة من الطبلق خبلل عدتها:
د) الوجوب
ج) االباحة
ب) الكراهة
أ) التحرٌم

الجواب(أ)

)"7777دش" الحكم الشرعً لحداد المرأة عُى زوجها خبلل العدة:
ج) اإلباحة
ب) الكراهة
أ) التحرٌم

الجواب(د)

د) الوجوب

 )39ما داللة لوله تعالى (:وال جناح عٌُكم فٌما عرضتم به من خطبة النساء أو أكننتم فً أنفسكم)؟
ٌحرم خطبة المرأة المعتدة أو الزواج منها سواء أكان بسبب طبلق أو فسخ أو وفاة
) 40ما داللة لوله ملسو هيلع هللا ىلص ":ال ٌحل المرأة تإمن باهلل والٌوم اآلخر أن تحد عُى مٌ ِ فوق ثبلث لٌال إال عُى زوج أربعة أشهر وعشرا"
ٌجب على المرأة المتوفى عنها زوجها أن تح ّد طٌلة مدة العدة
 )41عدد بعضا من أحكام الحداد لُمرأة المتوفى عنها زوجها؟
أ) تجنب الزٌنة والكحل والطٌب فً بدنها وثوبها
ب) تعتد فً بٌت الزوجٌة وتبٌت فٌه لدر استطاعتها
ج) ٌجوز للحادة أن تخرج من بٌتها نهارا كالذهاب إلى العمل أو زٌارة أهلها أو لمضاء حوابجها
)"7777دص" االحكام اآلتٌة من أحكام الحداد لُمراة المتوفى عنها زوجها ما عدا:
ب) عدم الخروج من بٌ ِ الزوجٌة نهارا من أجل العمل
أ) ترن الزٌنة والكحل
د) تجنب العطر عُى البدن والثوب
ج) المبٌ ِ فً بٌ ِ الزوجٌة

الجواب(ب)

)47ما داللة لوله ملسو هيلع هللا ىلص ":المتوفى عنها زوجها ال تُبس المعصفر من الثٌاب وال الممشمة وال الحًُ وال تختضب وال تكتحل"؟
على المرأة المتوفى عنها زوجها تجنب الزٌنة والكحل والطٌب فً بدنها وثوبها
 )45خرج ِ امرأة متوفى عنها زوجها من بٌتها نهارا لزٌارة أهُها؟
ٌجوز للحادة أن تخرج من بٌتها نهارا كالذهاب إلى العمل أو زٌارة أهلها أو لمضاء حوابجها
 )44تطٌب ِ امرأة متوفى عنها زوجها فً أثناء عدتها؟
ال ٌجوز  ،ألن المتوفى عنها زوجها علٌها فٌجب أن تتجنب الزٌنة والكحل والطٌب فً بدنها وثوبها
/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

المعلم جهاد العقرباوي

7220537770

الدرس السادس والعشرون :الطبلق

91

 )0لم شرع هللا لنا الزواج؟
سكنا وراحة للزوجٌن
 )7ما األساس الذي ٌموم عٌُه الزواج؟
على األلفة والمحبة
 )5ماذا ٌحمك الزواج؟
ب) النسل
أ) العفة

ج) تموٌة الروابط األسرٌة واإلجتماعٌة

س ُكنُوا إل ٌْهَا َو َج َع َل َبٌن ُك ْم َمودَّة َو َرحْ َمة)؟
أزواجا ِلت َ ْ
(و ِمن ءاٌا ِت ِه أن َخُكَ لكُم ِم ْن أ ْنفُ ِ
سكُم َ
 )4ما داللة لوله تعالىَ :
مشروعٌة الزواج
 )3لٌس األصل فً عمد الزواج التؤبٌد .عُل ذلن؟
لد تطرأ مشكبلت ع لى الحٌاة الزوجٌة تكدر صفوها وال مجال للتعاٌش بٌن الزوجٌن وٌتعذر اإلصبلح ،فشرع لنا اإلسبلم التفرٌك
لتفادي األضرار الناتجة عنها
7772")0دص"  7705" +دش" شرع اإلسبلم الطبلق لحكم متعددة ،وضحها؟
لد تطرأ مشكبلت على الحٌاة الزوجٌة تكدر صفوها وال مجال للتعاٌش بٌن الزوجٌن وٌتعذر اإلصبلح
 )2ما داللة لوله تعالى ْ (:
َ
سعا ح ِكٌما)؟
س َع ِت ِه
هللا وا ِ
ؽن ُكبلًّ من ِ
وإن ٌَتَفَ َّرلا ٌُ ِ
وكان ُ
مشروعٌة التفرٌك
ٌ )2ؤخذ التفرٌك بٌن الزوجٌن فً اإلسبلم أشكاال عده أذكرها؟
أ) التفرٌك باإلرادة كالخلع والطبلق
ب) التفرٌك بحكم الماضً كالتفرٌك للشماق والنزاع
 7772" )2دش" ما نوع التفرٌك بٌن الزوجٌن فً كل من الحاال ِ التالٌة(التفرٌك باإلرادة  /التفرٌك بحكم الماضً)
(تفرٌك باإلرادة)
أ) كره ِ امرأة زوجها فاتفم ِ معه أن تدفع له ماال عُى ان ٌفارلها فوافك
ب) هجر زوجته وكان فً مكان إلامتها فطُب ِ من الماضً التفرٌك بٌنهما حفاُّا عُى عفتها (تفرٌك بحكم الماضً)
(تفرٌك باإلرادة)
ج) أساء ِ امرأة عشرة زوجها فمال لها ان ِ طالك
====================================================================
 7707 ")07دش صل عباره"  7707"+دص"  7705" +دص" عرؾ الطبلق ؟
حل رباط الزوجٌة بعبارة تفٌد ذلن كؤن ٌمول لزوجته أنت طالك
ان) ولول النبً ملسو هيلع هللا ىلص ":أبؽض الحبلل إلى هللا الطبلق" و "
 )00ما داللة لوله تعالى (ال َّطبلَ ُ
وؾ أ َ ْو تَ ْ
سانٌ ِب َم ْع ُر ٍ
س ِرٌ ٌح ِب ِإحْ َ
ان َف ِإ ْم َ
س ٍ
ق َم َّرت َ ِ
أٌما امرأة سؤل ِ زوجها طبللا من ؼٌر ما بؤس فحرام عٌُها رائحة الجنه"؟
مشروعٌة الطبلق
 )07ما داللة لوله ملسو هيلع هللا ىلص " :ثبلث جدهن جد وهزلهن جد ،النكاح والطبلق والعتك"؟
موضوع الزواج والطبلق محمول على الجد ولو كان مزاحا
=====================================================================
7770")05دش 7777 +دش" الحكم الشرعً لُطبلق اذا توافر ِ اسبابه ودواعٌه الشرعٌة هو:
الجواب(ج)
د) الكراهه
ج) االباحة
ب) الندب
أ) الوجوب
الجواب(ج)
د) واجب
ج) مباح
ب) مكروه
أ) حرام
 7707" )04دش 7700+دش7702+دص" ما الممصود بالطبلق التعسفً ؟ وما حكمه؟
"7702دش" بٌن مدى صحة التصرؾ اآلتً :طُك زوجته من ؼٌر سبب موجب لُطبلق؟
الذي ٌطلك زوجته من ؼٌر سبب موجب للطبلق وحكمه حرام
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 7707")03دش" لماذا أجاز لانون األحوال الشخصٌة األردنً التعوٌض عن الطبلق التعسفً؟
ألن الزوج لد تعسؾ فً استخدام هذا الحك
======================================================================
 )00كم عدد المرا ِ التً ٌفرق فٌها بٌن الزوجٌن؟
ثبلث مرات
 )02لم أعطى /سمح /الشرع لُزوجٌن بالتفرٌك لثبلث مرا ِ؟
لٌراجع كل منهما نفسه وٌشعر بالندم على أخطابه
 )02ما داللة لوله تعالى (فَإن طَُّمَها فبل ُجنا َح عٌَُ ِْهما ْ
أن ٌَتَراجَعا إن ُّنَّا أن ٌُ ِمٌما ُحدُو َد هللاِ)؟
أعطت الشرٌعة الزوجٌن فرصة العودة لحٌاتهما الزوجٌة إذا راجعا كل منهما نفسه وشعرا بالندم على أخطابهما
 )02ماذا ٌحدث إن تم التفرٌك بٌن الزوجٌن لُمرة الثالثة؟
كان الطبلق بابن بٌنونة كبرى
 )77لم منع ِ الشرٌعة الزوجٌن من العودة لبعضهما إن أصبح ِ بٌنونة كبرى؟
ألنه فً الؽالب دلٌل على عدم استمامة الحٌاة بٌنهما
 )70لسم العُماء الطبلق إلى ألسام باعتبار األثر المترتب عٌُه اذكرها؟
ب) طبلق بابن بٌنونة صؽرى
أ) طبلق رجعً

ج) طبلق البابن بٌنونة كبرى

 )77ما أنواع الطبلق البائن؟
ب) بابن بٌنونة كبرى
أ) بابن بٌنونة صؽرى
======================================================================
 7700" )75دش"  7700" +دص"عرؾ الممصود بالطبلق الرجعً؟
هو الطبلق الذي ٌملن الزوج بعده إعادة زوجته إلى عصمته ما دامت فً العدة من ؼٌر حاجة إلى عمد جدٌد ومهر وٌنبؽً علٌها أن
ترجع إلٌه حفاظا على أسرتها
)"7702دش7702+دش" التفرٌك الذي ٌمُن الزوج فٌه إعادة زوجته المطُمة بعد الدخول من ؼٌر حاجة إلى مهر أو عمد جدٌدٌن
ما دام ِ فً العدة ولو لم ترض هو:
الجواب(أ)
د) الفسخ
ج) طبلق البٌنونة الكبرى
ب) طبلق البٌنونة الصؽرى
أ) الطبلق الرجعً
 )74اذكر حالتٌن ٌستطٌع فٌها إعادة الرجل مطُمته من ؼٌر حاجة إلى عمد أو رضاها؟
ب) بعد الطلمة الثانٌة بعد الدخول وفً أثناء العده
أ) بعد الطلمة األولى بعد الدخول وفً أثناء العده
)"7777دش" إذا طُك الرجل زوجته الطُمة الثانٌة ،ولم تنته عدتها ،فإن هذا الطبلق ٌعد طبللا:
د) فسخ لعمد الزواج
ج) بائن بٌنونة كبرى
ب) بائن بٌنونة صؽرى
أ) رجعٌا

الجواب(أ)

)" "7777أي من الحاال ِ اآلتٌة تعد طبللا رجعٌا:
ب) الطبلق بعد الدخول واإلرجاع لبل انتهاء العدة
أ) الطبلق بعد الدخول واإلعادة بعد انتهاء العدة
د) الطبلق ممابل اإلبراء
ج) الطبلق لبل الدخول

الجواب(ب)

(وبُعُولت ُ ُهنَّ أحكل ِب َر ِ ّد ِهنَّ )؟
 )73ما داللة لوله تعالى َ
مشروعٌة الطبلق الرجعً
 )70ما أهم اآلثار المترتبة عُى الطبلق الرجعً؟
"7702دش" أذكر ثبلثة آثار تترتب عُى طبلق الرجل زوجته المدخول بها الطُمة الثانٌة ولم تنته عدتها؟
ب) للزوج مراجعتها ما دامت فً العدة
أ) تبمى فً عصمته فً مدة العدة وتمضً العدة فً بٌت الزوجٌة
د) ٌرثا بعضهما إذا مات أحدهما فً العدة
ج) ٌنمص عدد الطلمات
=====================================================================
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 )72عرؾ الطبلق البائن بٌنونة صؽرى؟
هو الطبلق الذي ال ٌستطٌع فٌها الرجل إعادة زوجته المطلمة إلى عصمته إال برضاها وبعمد ومهر جدٌد
 7707" )72دص" أذكر أربع حاال ِ (صور) ٌكون فٌها الطبلق بٌنونة صؽرى؟
ب) أو فً حالة المخالعة
أ) كؤن ٌطلمها لبل الدخول
د) أو فً حالة التفرٌك الذي ٌكون من لبل الماضً ما عدا النفمه
ج) او بعد الطلمة األولى أو الثانٌة وانتهت عدتها ولم ٌراجعها
)"7770دص" اذا طُك الرجل زوجته الطُمة االولى وانته ِ عدتها دون ان ٌراجعها فان هذا الطبلق ٌعد :
د) فسخ
ج) طبلق بٌنونة كبرى
ب) طبلق بٌنونة صؽرى
أ) طبلق رجعً
 )72لم اعتبر الطبلق لبل الدخول بٌنونة صؽرى؟

الجواب(ب)

ألنه ال عدة لها

ان)؟
 )57ما داللة لوله تعالى (ال َّطبلَ ُ
وؾ أ َ ْو تَ ْ
سانٌ بِ َم ْع ُر ٍ
س ِرٌ ٌح ِب ِإحْ َ
ان َف ِإ ْم َ
س ٍ
ق َم َّرت َ ِ
ما دامت المرأة لد طلمت الطلمة األولى أو الثانٌة وهً فً العدة فله حك اإلرجاع (رجعً)
ان انتهت العدة سواء بعد األولى أو الثانٌة ولم ٌراجعها أصبحت بٌنونة صؽرى
 )50ما أهم اآلثار المترتبة عُى الطبلق بائن بٌنونة صؽرى؟
ج) ال ٌرث أحدهما اآلخر وإن توفً أحدهما أثناء العدة
ب) ٌنمص عدد الطلمات
أ) تنتهً العبللة الزوجٌة بٌن الزوجٌن
=====================================================================
 )57عرؾ الطبلق البائن بٌنونة كبرى؟ وما صورتها؟
هو الطبلق الذي ال ٌستطٌع فٌها الرجل إعادة زوجته المطلمة إلى عصمته إال برضاها وبعمد ومهر جدٌد ،وبعد أن زواجها من رجل
آخر زواجا صحٌحا ودخوله بها دخوال حمٌمٌا ثم ٌفارلها بموت أو طبلق وتنمضً عدتها .
ً
مثالها :إذا طلمها ثبلث طلمات ،لال تعالى  (:فَإِن َ
ى تَن ِك َح زَ ْوجا َؼٌ َْرهُ)
ط َّلمَ َها فَبلَ ت َِح ُّل لَهُ ِمن بَ ْع ُد َحت َّ َ
7777")55دش" نوع الطبلق الوارد فً لوله تعالى ( :فَ ِإن َطَُّمَهَا َفبلَ ت َ ِح لل لَهُ ِمن َب ْع ُد َحت َّ َى تَن ِك َح َز ْوجا َ
ؼٌ َْر ُه) هو الطبلق:
الجواب(ج)
د) فسخ عمد الزواج
ج) بائن بٌنونة كبرى
ب) بائن بٌنونة صؽرى
أ) الرجعً
 )54فً حالة الطبلق بٌنونة كبرى هنالن شروط إلعادة الزوجة المطُمة إلى زوجها ،أكتبها بالترتٌب؟
ب) دخوله علٌها دخوال حمٌمٌا
أ) زواجها من رجل آخر زواجا صحٌحا
هـ) ثم رضا ومهر وعمد جدٌد
د) تنتهً عدتها
ج) ٌفارلها زوجها بموت أو طبلق
 )53ما أهم األثار المترتبة عُى طبلق البائن بٌنونة كبرى؟
أ) تنتهً الحٌاة الزوجٌة بٌنهما
ب) تنتهً بها عدد الطلمات المسموحة للزوج
ج) ال ٌرث أحدهما اآلخر وإن توفً أحدهما أثناء العدة
د) إذا عادت له بعد زواجها من ؼٌره وانتهاء العبللة منه بموت أو طبلق فإنه سٌعود له (الزوج األول) حك الطلمات الثبلث
======================================================================
وجه
الطبلق البائن بٌنونة كبرى
الطبلق البائن بٌنونة صؽرى
الطبلق الرجعً
الممارنة
هو الطبلق الذي ال ٌستطٌع فٌها الرجل إعادة
هو الطبلق الذي ٌملن الزوج هو الطبلق الذي ال ٌستطٌع
زوجته المطلمة إلى عصمته إال برضاها وبعمد
بعده إعادة زوجته إلى عصمته فٌها الرجل إعادة زوجته
ومهر جدٌد ،وبعد أن زواجها من رجل آخر
المطلمة إلى عصمته إال
ما دامت فً العدة من ؼٌر
المفهوم
زواجا صحٌحا ودخوله بها دخوال حمٌمٌا ثم
برضاها وبعمد ومهر جدٌد
حاجة إلى عمد جدٌد ومهر
ٌفارلها بموت أو طبلق وتنمضً عدتها .
وٌنبؽً علٌها أن ترجع إلٌه
حفاظا على أسرتها
عدد الطُما ِ ٌنمص عدد الطلمات
شروط
دونما مهر أو عمد أو رضا
العوده
الزوجه
اإلرث
ترث

ٌنمص عدد الطلمات
البد من مهر وعمد ورضا
الزوجه
ال ترث

انتهت الطلمات
بعد زواجها من آخر ثم ٌفارلها دونما اتفاق
بٌنهما
ال ترث
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7702")50دش" لارن بٌن الطبلق الرجعً والطبلق البائن بٌنونة صؽرى من حٌث :انتهاء العبللة الزوجٌة ،عدد الطُما ِ ،رجوع
المرأة بعمد ومهر جدٌدٌن ،المٌراث
) "7702دص" الطبلق بؤنواعه الثبلثة ٌنهً العبللة الزوجٌة (خطؤ)
)"7777دص" من اآلثار المشتركة بٌن الطبلق الرجعً والطبلق البائن بٌنونة صؽرى أن كبل منهما:
ب)ٌنهً العبللة الزوجٌة
أ) ال ٌرث فٌه أحد الزوجٌن اآلخر
ج) ٌستطٌع فٌه الزوج إعادة زوجته دون رضاها د) ٌنمص من عدد الطُما ِ

الجواب(د)

)"7777دص" طبلق الرجل لزوجته الطُمة الثانٌةواعادها لعصمته لبل انتهاء العدة ،هً احدى صور الطبلق:
الجواب(أ)
د) التعسفً
ج) البائن بٌنونة كبرى
ب) البائن بٌنونة صؽرى
أ) الرجعً
======================================================================
 )52عدد أهم آداب ما بعد الطبلق؟
أ) الستر وعدم افشاء اسرار الحٌاة الزوجٌة
ب) حسن المعاملة وأداء النفمة والحموق كاملة من ؼٌر اللجوء للمحاكم
ج) رعاٌة األطفال وإعطاإهم حمولهم
س ُوا ال َفض َل بٌنكم) ٌشٌر الى ادب من اداب ما بعد الطبلق وهو:
7770")52دص" لوله تعالى(وال ت َ ْن َ
الجواب(ج)
د) عدم افشاء االسرار الزوجٌة
ج) حسن المعامُة
ب) اعطاء االطفال حمولهم
أ) الحضانة
======================================================================
أهم المسائل فً العدة
ما نوع الطبلق فً الحاال ِ التالٌة:
(طبلق رجعً)
 )0طُك رجل زوجته الطُمة األولى ثم راجعها فً أثناء العده
(طبلق رجعً)
 )7طُك رجل زوجته الطُمة الثانٌة ولبل انتهاء العدة بٌوم راجعها
(بٌنونة صؽرى)
 )5طُك رجل زوجته لبل الدخول بها
(بٌنونة صؽرى)
)4طُك رجل زوجته الطُمة الثانٌة أو األولى ولم ٌراجعها خبلل فترة العده
(بٌنونة صؽرى)
 )3طُب ِ امرأة التفرٌك بٌنها وبٌن زوجها من الماضً فحكم لها بالتفرٌك
(بٌنونة صؽرى)
 )0طُك رجل زوجته ببدل ٌحصل عٌُه بسبب الخُع
"7702دص"
(بٌنونة صؽرى)
 )0طُك الرجل زوجته لبل الدخول
(بٌنونة كبرى)
 )7طُك الرجل زوجته لُمرة الثالثة
(بٌنونة صؽرى)
 )5خالع ِ امرأة زوجها خُعا رضائٌا
(بٌنونة صؽرى)
 )4فرق الماضً بٌن الزوجٌن لُشماق والنزاع
 )3فرق الماضً بٌن الزوجٌن بعد الدخول لعدم لدرة الزوج عُى اإلنفاق ولم ٌكن مكمبل لُثبلث (طبلق رجعً)
======================================================================
""7772
(طبلق رجعً)
أ) طُك رجل زوجته الطُمة الثانٌة ولم تنته عدتها
(بٌنونة صؽرى)
ب) طُك رجل زوجته لبل الدخول بها
(بٌنونة كبرى)
ج) طُك رجل زوجته الطُمة الثالثة ولم تنته عدتها
(بٌنونة صؽرى)
د) طُك رجل زوجته الطُمة األولى وانته ِ عدتها
======================================================================
ما الحكم الشرعً فً الحاال ِ التالٌة مبٌنا السبب:
 )0طُك رجل زوجته التً لم ٌدخل بها ،وبعد شهر أراد مراجعتها دون عمد ومهر؟
الٌجوز (حرام) ألنها طالك بٌنونة صؽرى فبل تعود إلٌه إال بعمد جدٌد ومهر جدٌد
 )7أراد رجل أن ٌرجع زوجته البائن دونما مهر أو عمد جدٌدٌن؟
الٌجوز (حرام) ألنها طالك بٌنونة صؽرى فبل تعود إلٌه إال بعمد جدٌد ومهر جدٌد
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 )5طُك رجل زوجته الطُمة األولى فؤراد أن ٌراجعها بعد العدة من دون عمد أو مهر؟
الٌجوز (حرام) ألنها طالك بٌنونة صؽرى فبل تعود إلٌه إال بعمد جدٌد ومهر جدٌد
 )4أراد رجل ان ٌراجع زوجته بعد أن فرق الماضً بٌنهما بسبب الشماق والنزاع من دونما عمد أو مهر جدٌدٌن؟
الٌجوز (حرام) ألنها طالك بٌنونة صؽرى فبل تعود إلٌه إال بعمد جدٌد ومهر جدٌد ،والتفرٌك بسبب الماضً سبب لبٌنونة صؽرى
 )3أراد رجل مراجعة زوجته التً فارلها بسبب الخُع بعمد ومهر جدٌدٌن؟
ٌجوز ،ألنها طالك بٌنونة صؽرى فبل تعود إلٌه إال بعمد جدٌد ومهر جدٌد
 )0أراد زوج أعادة الزوجة التً طُمها ثبلثا حرصا عُى مصُحة األوالد بعمد ومهر جدٌدٌن؟
ال ٌجوز (حرام) ألنها طالك بٌنونة كبرى فبل تحل له إال بعد أن تتزوج ؼٌره وبعد دخول صحٌح ثم ٌموت عنها أو ٌطلمها عند ذان
ٌحك له أن ٌتمدم لها
 )2طُك رجل زوجته الطُمة الثالثة فاتفك مع زمٌُه عُى أن ٌتزوجها ثم ٌطُمها لتحل له؟
ال ٌجوز (حرام) ألنها طالك بٌنونة كبرى فبل تحل له إال بعد أن تتزوج ؼٌره وبعد دخول صحٌح ،وبدون اإلتفاق على ذلن
 7772" )2دص" أراد رجل إرجاع زوجته التً خُعته وهً فً عدتها دون رضاها؟
الٌجوز (حرام) ألنها طالك بٌنونة صؽرى فبل تعود إلٌه إال بعمد جدٌد ومهر جدٌد ،والخلع سبب فً بٌنونة صؽرى
7705" )2دص" أرجع رجل زوجته الؽٌر مدخول بها دون رضاها بعد أسبوع من تطٌُمها الطُمة األولى؟
الٌجوز (حرام) ألنها طالك بٌنونة صؽرى فبل تعود إلٌه إال بعمد جدٌد ومهر جدٌد ورضاها
7705")07دص" عاد ِ زوجه طُمها زوجها ثبلثا طاعة لوالدٌها؟
ال ٌجوز (حرام) ألنها طالك بٌنونة كبرى فبل تحل له إال بعد أن تتزوج ؼٌره وبعد دخول صحٌح ثم ٌموت عنها أو ٌطلمها عند ذان
ٌحك له أن ٌتمدم لها
 7704" )00دش" رفض ِ زوجة طُمها زوجها الطُمة الثانٌة العودة إلٌه بعد مرور شهر من تطٌُمها ،عُما أنها مدخول بها وال
تحٌض؟" 7700دش" رفض ِ زوجة طُمها زوجها الطُمة الثانٌة العودة إلٌه بعد الدخول ولم تنته عدتها؟
ال ٌجوز (حرام) علٌها ذلن ،ألنها ما زالت فً العدة ،وتعتبر طلمة رجعٌه ،وعلٌها العودة لزوجها.
7704")07دص" أعاد رجل زوجته التً طُمها ثانٌة الى عصمته لبل انتهاء العدة دون رضاها أو مهر جدٌدٌن؟
ٌجوز ،ألن العدة لم تنته فهً طلمة رجعٌه
 7700")05دش" أرجع رجل زوجته التً طُمها ثبلثا إلى عصمته – برضاها وبعمد ومهر جدٌدٌن – وبعد انتهاء عدتها؟
ال ٌجوز (حرام) ألنها طالك بٌنونة كبرى فبل تحل له إال بعد أن تتزوج ؼٌره وبعد دخول صحٌح ثم ٌموت عنها أو ٌطلمها عند ذان
ٌحك له أن ٌتمدم لها
7703" )04دص" طُك الرجل زوجته المدخول بها الطُمة الثالثة وأعادها إلى عصمته لبل انتهاء العدة دون رضاها ودون عمد
وال مهر جدٌدٌن.
ال ٌجوز (حرام) ألنها طالك بٌنونة كبرى فبل تحل له إال بعد أن تتزوج ؼٌره وبعد دخول صحٌح ثم ٌموت عنها أو ٌطلمها عند ذان
ٌحك له أن ٌتمدم لها
7703" )03دص" طُك رجل زوجته الطُمة الثانٌة لبل الدخول والخُوة الشرعٌة ،وأعادها إلى عصمته بعد ٌوم من تطٌُمها ،
برضاها وعمد ومهر جدٌدٌن؟
جابز ،ألن المطلمة لبل الدخول بابن بٌنونة صؽرى
7703" )00دص" طُك رجل زوجته الطُمة الثانٌة وهً حامل  ،وبعد أن أنجب ِ له مولودا ذكرا أعادها لعصمته ،برضاها وعمد
ومهر جدٌدٌن؟
جابز ،ألنها بابن بٌنونة صؽرى ،فعدتها تنتهً بالوضع
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7702" )02دش" رفض ِ الزوجة الحامل (التً طُمها زوجها الطُمة الثانٌة) العودة إلٌه بعد مرور خمسة أشهر من حمُها.
ال ٌجوز ،ألنها طلمة رجعٌة وال تنتهً عدتها إال بالوضع الحمل ،فله اعادتها دون رضاها أو عمد ومهر
7702" )02دش" رفض ِ الزوجة ( التً طُمها زوجها الطُمة الثالثة) العودة إلٌه عُما أنها لم تنته عدتها
الرفض صحٌح ،ألنها بابن بٌنونة كبرى فبل تحل له إال بعد أن تتزوج ؼٌره وبعد دخول صحٌح ثم ٌموت عنها أو ٌطلمها عند ذان
ٌحك له أن ٌتمدم لها
7702")02دش" تزوج رجل امرأة ولم ٌدخل بها ،ثم طُمها بمصد تحٌُُها لزوجها األول الذي طُمها طبللا بٌنونة كبرى
ال ٌجوز ،لسببٌن األول ال ٌجوز أن ٌكون هدؾ الزواج التحلٌل ،والثانً أنه البد من دخول صحٌح
 )77طُك رجل زوجته طبللا بائنا بٌنونة صؽرى وتوفً وهً فً العدة ،فطُب ِ اإلرث؟
ال ٌجوز ألن البابن ال ترث
 )70طُك رجل زوجته بعد الدخول الصحٌح وتوفً وهً فً العدة ،فطُب ِ اإلرث؟
ٌجوز ألن المرأة المعتدة بالرجعٌة لها اإلرث
=====================================================================
" " 7772واحد من العبارا ِ التالٌة ؼٌر صحٌحه؟
أ) ٌمع الطبلق لبل الدخول بالزوجه
ب) الطُمتان األولى والثانٌة لد تكونان طبللا بٌنونة صؽرى
ج) الطُمة الثالثة لد تكون طبلق بٌنونة صؽرى أو كبرى
الجواب الفرع (ج)
د) ال بجوز ألحد أن ٌخطب المطُمة طبللا رجعٌا أثناء عدتها
====================================================================
"7700دص" ما نوع الطبلق وما عدته فً الحاال ِ األتٌة:
 )0ام رأة حامل فً بداٌة الشهر الثانً  ،طُمها زوجها الطُمة الثانٌة ،وبعد ٌوم من تطٌُمها توفً زوجها؟ فما نوع الطبلق؟ وكم
عدتها؟
الطبلق رجعً /تعتد بوضع الحمل
 )7خالع ِ امرأة زوجها – مدخول بها وال تحٌض – الذي لم ٌسبك له أن طُمها؟
بابن بٌنونة صؽرى  /وعدتها ثبلثة أشهر ألنها ال تحٌض.
 )5طُك رجل زوجته ؼٌر المدخول بها الطُمة األولى؟
بابن بٌنونة صؽرى  /وال عدة لها
"7702دص" ما نوع الطبلق فً الحاال ِ اآلتٌة:
 )0طُك رجل زوجته الطُمة األولى وراجعها لبل انتهاء العده
 )7طُك رجل زوجته الطُمة الثانٌة وراجعها لبل انتهاء العده
 )5طُك رجل زوجته الطُمة األولى وانته ِ عدتها ولم ٌراجعها

طبلق رجعً
طبلق رجعً
طبلق بٌنونة صؽرى

)"7777دش" ٌختُؾ الفسخ عن الطبلق البائن من حٌث أنه:
ب) ال ٌنهً العبللة الزوجٌة
أ) ٌحك لُزوج أن ٌعٌد زوجته فً أثناء العدة
د) ال ٌإثر فً عدد الطُما ِ التً ٌمُكها الزوج الجواب(د)
ج) ٌشترط فٌه إلرجاع الزوجة عمد ومهر جدٌدٌن ورضاها
//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
مبلحُّة هامة جدا:
الفرق بٌن الطبلق والفسخ
الطبلق ٌ :نمص من عدد الطُما ِ لُزوج
الفسخ  :ال ٌنمص من عدد طُما ِ الزوج
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(اإلفتداء)
الدرس السابع والعشرون  :الخُع

 )0ما هً الحاال ِ التً ٌكون فٌها التفرٌك باإلراده؟
ب) الخلع
أ) الطبلق
7702")7دص" ما نوع الطبلق إذا خالع ِ المرأة زوجها ممابل عوض مالً؟
التفرٌك باإلراده
 )5متى ٌحك لُزوجة استخدام حك الخُع؟
ب) الزوج ال ٌرٌد طبللها
أ) إذا تضررت من الحٌاة الزوجٌة
======================================================================
 7707 ")4دش 7707+دص7704" +دش" عرؾ الخُع مع ضرب مثال لذلن؟
هو مفارلة الزوج زوجته ممابل عوض مالً تدفعه الزوجة لزوجها
صورته تتفك الزوجة مع زوجها على إنهاء الحٌاة الزوجٌة ممابل مبلػ من المال أو التنازل عن المهر أو حك من حمولها تعوٌضا
للزوج عما ٌاحمه من خسارة بسبب المفارلة
مثال :إذا خافت التمصٌر فً واجباتها الزوجٌة بالصورة التً ترضً هللا تعالى
 7705" )3دش7702+دص" ما المصطُح الشرعً الذي ٌطُك عُى التعرٌؾ اآلتً:
اتفاق الزوجة مع زوجها عُى المفارلة ممابل عوض مالً تدفعه له (الخلع)
مبلحظه (إن كتبت خلع رضابً أو لضابً فالجواب خطؤ)
=====================================================================
 )0ما حكم الخُع فً اإلسبلم؟
ب) حرام إذا كان طلبها دونما سبب
أ) مباح فً حالة إذا كرهت الزوجة زوجها وأبؽضت الحٌاة معه
 7700" )2دش  7704 +دش" متى ٌكون الخُع حراما؟
ب) رجل أساء معاملة زوجته لٌجبرها على طلب الخلع
ا) إذا كان طلبها دونما سبب
)"7702دص" ما حكم طُب المرأة لُطبلق من زوجها ببل سبب  //حرام
)2ما داللة لوله النبً ملسو هيلع هللا ىلص ":أٌما امرأة سؤل ِ زوجها طبللا من ؼٌر بؤس فحرام عٌُها رائحة الجنه"؟
حرمة الخلع دونما سبب
ّللا فَبلَ
 )2ما داللة لوله تعالىَ (:والَ ٌَ ِح لل لَ ُك ْم أَن تَؤ ْ ُخذُواْ ِم َّما آت َ ٌْت ُ ُموهُنَّ َ
ّللا فَ ِإ ْن ِخ ْفت ُ ْم أَالَّ ٌُ ِمٌ َما ُح ُدو َد ّ ِ
شٌْئا ِإالَّ أَن ٌَ َخا َفا أَالَّ ٌُ ِمٌ َما ُحدُو َد ّ ِ
ع ٌَُ ِْه َما فٌِ َما ْافتَدَ ِْ ِب ِه)؟
ُجنَا َح َ
أباح اإلسبلم للزوجة طلب الخلع من زوجها إن خافت عدم الوفاء بواجباتها الزوجٌة ،أو لم تستطع العٌش معه ،أو كرهته كرها شدٌدا
 7700" )07دص" ل ّخص لصة من السنة النبوٌة تدل عُى جواز الخُع فً اإلسبلم؟
ورد أن أمرأة ثابت بن لٌس أتت النبً ملسو هيلع هللا ىلص فمالتٌ :ا رسول هللا ،ثابت بن لٌس ال أعتب علٌه فً خلك أو دٌن ،ولكنً أكره الكفر فً
اإلسبلم  ،فمال رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص :أتردٌن علٌه حدٌمته؟ لالت :نعم ،فمال رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص :إلبل الحدٌمة وطلمها.
 )00ما داللة لوله النبً ملسو هيلع هللا ىلص عندما جاءته امرأة ثاب ِ بن لٌس فمال لها ":أتردٌن عٌُه حدٌمته؟ لال ِ نعم ،فمال النبً ملسو هيلع هللا ىلص إلبل
الحدٌمة وطُمها تطٌُمه"؟
أجاز النبً ملسو هيلع هللا ىلص المخالعة ،وهً طلب الطبلق ممابل ان ترد على زوجها ما اخذه من مهر ،ألنها هً التً كرهت زوجها دونما تمصٌر
منه فً حمولها
 )07ما نوع الفرلة الوالعة بسبب الخُع؟
طبلق بٌنونه صؽرى ،أي ال ٌعود إلٌها إال برضاها وبعمد ومهر جدٌدٌن
 )05ما أثر الخُع عُى األطفال ؟
األم لها حك الحضانة ،ونفمتهم واجبة على الزوج
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 )04ما حكم المرأة التً تصبر وال تطُب الخُع رؼم أنه حك لها؟
لها أجر عظٌم عند هللا تعالى
 )03عُى ماذا نص لانون األحوال الشخصٌة األردنً بشؤن الخُع؟
أ) أجاز لانون األحوال الشخصٌة األردنً التفرٌك لبلفتداء ( الخلع المضابً)

ب) إن لم ٌتراضٌا على الخلع.

(" 7707دص" بٌن دور المحكمة إذا ألام ِ الزوجة دعوى تطُب فٌها الخُع وافتد ِ نفسها من زوجها؟
ج) تمٌم الزوجة دعوى تطلب فٌها االفتداء
د) تمر الزوجه بؤنها تبؽض الحٌاة مع زوجها وأنه ال سبٌل الستمرار الحٌاة بٌنهما
هـ) تحاول المحكمة اإلصبلح بٌنهما
و) إن لم تستطع المحكمة اإلصبلح خبلل مدة شهر
و) فإن الماضً ٌحكم بفسخ عمد الزواج
ج) تعٌد الزوجة ما لبضته من مهر وما أخذته من هداٌا وما أنفمه الزوج من أجل الزواج
 )00حدد حكم الماضً فً دعوى الخُع؟
أ) فإن الماضً ٌحكم بفسخ عمد الزواج
ب ) تعٌد الزوجة ما لبضته من مهر وما أخذته من هداٌا وما أنفمه الزوج من أجل الزواج
7702" )02دص" التفرٌك بٌن الزوجٌن فً الخُع المضائً ٌعد فسخا (صحٌح)
 )02ما الفرق بٌن الخُع الرضائً والمضائً من حٌث:
الخُع الرضائً
نوع الطبلق
بٌنونة صؽرى
حكم الماضً
طبلق
طُما ِ الزوج
تنمص
االرث
ال ترث

الخُع المضائً
بٌنونه صؽرى
فسخ
ال تنمص
ال ترث

)"7777دش" العبارة الصحٌحة من العبارا ِ اآلتٌة فٌما ٌتعُك بالخُع :
أ) الخُع الرضائً ال ٌجوز فٌه الفداء أما المضائً فٌجوز فٌه ذلن
ب) ٌمع الخُع الرضائً طبللا بائنا أما الخُع المضائً فٌمع فسخا
ج) إذا لم ٌتراض الزوجان عُى الخُع فإنه ٌحرم التفرٌك باالفتداء
د) ٌحرم عُى الزوج أخذ الفداء من الزوجة فً حال رؼبتها بإنهاء الحٌاة الزوجٌة دون ضرر أو تمصٌر منها

الجواب(ب)

)"7770دش" التفرٌك بٌن الزوجٌن بسبب الخُع المضائً ٌمع :
ب) طبللا بائنا بٌنونة صؽرى
أ) طبللا رجعٌا
الجواب(د)
د) فسخا لعمد الزواج
ج) طبللا بائنا بٌنونة كبرى
====================================================================
7702" )02دش" اذكر حالة ٌباح فٌها لُزوج أخذ المال (الفداء) من زوجته؟
"7702دص" ما حكم اخذ الفداء من زوجته فً حالة رؼبتها بإنهاء الحٌاة الزوجٌة دون ضررأو تمصٌر من الزوج ؟
ٌباح له اخذ الفداء من زوجته فً حالة رؼبتها بإنهاء الحٌاة الزوجٌة دون ضررأو تمصٌر من الرجل
ٌ )02باح لُزوج فً حال الفداء أخذ المال؟ عُل؟
ألن الزوجة هً السبب فً إنهاء العبللة الزوجٌة
 )77متى ٌحرم عُى الزوج أخذ المال (الفداء) من زوجته؟ مع التعٌُل؟
فً حال تمصٌره وضرره بزوجته
العُة :ألنه السبب فً إنهاء الحٌاة الزوجٌة
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7702" )70دش" ب ٌّن مدى صحة التصرؾ اآلتً :أخذ الرجل فداء الخُع (مال) من زوجته فً حال نفورها منه ،ألنه ٌإذٌها ،رؼم
عدم تمصٌرها فً حمه
حرام  //النها لم تمصر بحمه فؤضر بها لتطلب الخلع
7770" )77دص" الحكم الشرعً المستنبط من لوله تعالى (فَبل تؤخذوا ِمنهُ شٌئا أتؤ ٌخذونهُ بهتانا وإثما مبٌنا)؟
أ) تحرٌم الخُع عُى المرأة اذا كان من ؼٌر سبب
ب) اباحة اخذ الزوج الفداء من زوجته اذا رؼب ِ بانهاء الحٌاة الزوجٌة
ج) اباحة طُب المرأة الخُع من زوجها ممابل ان ترد عٌُه ما اخذته من المهر
الجواب(د)
د) تحرٌم اخذ الزوج الفداء من زوجته فً حال تفصٌره بحمها
 "7777")75الحكم الشرعً ألخذ الزوج المال (الفداء) من زوجته حال تمصٌره وضرره بزوجته:
الجواب(أ)
د) اإلستحباب
ج) اإلباحة
ب) الكراهٌة
أ) التحرٌم
=====================================================================
ما حكم الخُع فً الحاال ِ التالٌة ( مباح  /حرام ) مع التعٌُل:
 )0طُب ِ امراة من زوجها الخُع ألنه ٌإذٌها مع لٌامها بواجباتها الزوجٌة كامُة؟
مباح (صحٌح) ألنه ٌسًء عشرتها وهو سبب كاؾ للخلع
وحرام على الزوج ان ٌاخذ الفداء ألنه تعمد اإلضرار
 )7كره ِ امرأة زوجها ألنه ؼٌر وٌُّفته إلى وٌُّفة أفضل فطُب ِ الخُع منه؟
حرام (ؼٌرصحٌح) ألنه لٌس فً هذا األمر ضرر على الزوجه
 )5أساء رجل معامُة زوجته إلجبارها عُى طُب الخُع؟
حرام (ؼٌر صحٌح) ألنه تعمد اإلضرار بها لتخلعه
 )4طُب ِ امرأة الخُع من زوجها ألنها كرهته وأبؽض ِ الحٌاة معه رؼم أنه لم ٌمصر معها؟
مباح  /ألن كره الزوجة للزوج سبب فً اإلضرار بالحٌاة الزوجٌه
 )3طُب ِ امراة الخُع من زوجها من دونما سبب؟
حرام ،البد من وجود سبب شرعً للخلع
 ) 0أراد ِ امرأة خُع ِ زوجها لبل الدخول أن تتزوج من رجل آخر فور صدور لرار الماضً بفسخ عمد الزواج؟
مباح (ٌجوز) ألنه العدة للمرأة التً طلمت أو خلعت لبل الدخول
 )2أراد ِ امرأة خُع ِ زوجها الزواج من رجل آخر بعد شهر من تارٌخ الخُع؟
حرام (الٌجوز) البد من العده الشرعٌة من تارٌخ الطبلق البابن
 )2أراد رجل إرجاع زوجته التً خالعته لُمرة الثانٌة إلى عصمته بعمد ومهر جدٌدٌن؟
ٌجوز (مباح) ألنها بابن بٌنونة صؽرى ،فبل تعود إلٌه إال بعمد ومهر جدٌدٌن
 )2طُك رجل زوجته مرتٌن ثم خالعته رضائٌا فؤرادا الرجوع لبعضهما بمهر وعمد جدٌدٌن؟
حرام (ال ٌجوز) ألنها بابن بٌنونة كبرى ،فبل تعود إلٌه إال بعد أن تتزوج زوجا ؼٌره
 7772")07دص" اراد رجل إرجاع زوجته التً خالعته وهً فً عدتها دون رضاها؟
حرام (الٌجوز) ألنها بابن بٌنونة صؽرى ،فبل تعود إلٌه إال بعمد ومهر جدٌدٌن ورضاها
 )00أراد الزوج أن ٌكمل دراسته الجامعٌة فطُب ِ الزوجة الخُع ألنها ترفض ذلن؟
حرام (ؼٌرصحٌح) ألنه لٌس فً هذا األمر ضرر على الزوجه
 )07أراد الزوج أن ٌرجع زوجته التً خُعته خُعا لضائٌا إلى عصمته؟
حرام (الٌجوز) ألنها بابن بٌنونة صؽرى ،فبل تعود إلٌه إال بعمد ومهر جدٌدٌن ورضاها
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 ) 05رفض ِ الزوجة التً رفع ِ عُى زوجها خُع لضائً أن تعٌد الصداق الذي أخذته منه عند الزواج ألن طُبها لُخُع كان بسبب
سوء العشٌر (المعامُه)؟
حرام (الٌجوز) ،ألن الخلع لابم على البدل ،والبدل هنا هوأن تموم الزوجه بالتنازل عن حمولها الزوجٌه وترد علٌه الصداق الذي
استلمته منه ،وعلى الماضً ان ٌلزمها بهذا
7705")04دص" خالع ِ امرأة زوجها ألنها تكرهه وتخشى بعدم لٌامها بواجباتها الزوجٌة نحوه؟
صحٌح (ٌجوز) ٌباح للزوجة أن تطلب الخلع من زوجها إذا كرهته وأبؽضت الحٌاة معه
7704")03دص" اعاد رجل زوجته لعصمته برضاها وبعمد ومهر جدٌدٌن ،عُما أنه طُمها مرتٌن لبل الخُع الرضائً؟
حرام (ال ٌجوز) ألنها بابن بٌنونة كبرى ،فبل تعود إلٌه إال بعد أن تتزوج زوجا ؼٌره
 7700 )00دش" خطب رجل امرأة بعد شهرٌن من مخالعتها زوجها ،مع أنها من ذوا ِ الحٌض ومدخول بها؟
حرام ( الٌجوز) ألنها بابن بٌنونة صؽرى وما زالت بالعدة.
7702")02دش" رفض ِ الزوجة (التً خالع ِ زوجها خُعا لضائٌا) العودة إلٌه عُما أنه لم ٌسبك له أن طُمها؟
حرام (الٌجوز) ألنها بابن بٌنونة صؽرى ،فبل تعود إلٌه إال بعمد ومهر جدٌدٌن ورضاها
7702" )02دش" خالع ِ ارأة زوجها ،وفً أثناء العدة أرجعها دونما مهر أو عمد جدٌدٌن؟
حرام (الٌجوز) ألنها بابن بٌنونة صؽرى ،فبل تعود إلٌه إال بعمد ومهر جدٌدٌن ورضاها
 )02خالع ِ امرأة زوجها خُعا رضائٌا وكان لد طُمها مرتٌن من لبل وأراد اعادتها بمهر وعمد جدٌدٌن؟
حرام (ال ٌجوز) ألنها بابن بٌنونة كبرى ،فبل تعود إلٌه إال بعد أن تتزوج زوجا ؼٌره
 )77خالع ِ امرأة زوجها خُعا لضائٌا وكان لد طُمها مرتٌن من لبل وأراد اعادتها بمهر وعمد جدٌدٌن؟
ٌجوز  ،ألن الخلع المضابً فسخ ،والفسخ ال ٌنمص من عدد طلمات الزوج
///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
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 )0متى ٌُجؤ الزوجان لحكم الماضً؟
أ) إذا رفض الزوج إٌماع الطبلق بنفسه
ب) أو للزوج مصلحة فً التفرٌك بالمحكمة لحفظ حموله
ج) رؼبة الزوجة فً الطبلق مع الحفاظ على حمولها والزوج ٌرفض الطبلق
 )7لم شرع اإلسبلم تدخل المضاء لُتفرٌك؟
ب) بناء على دعوى من أحد الزوجٌن أو كبلهما
أ) تحمٌما لمصلحه األسره وشرع هللا تعالى
======================================================================
 )5متى ٌحك لُماضً التفرٌك بٌن الزوجٌن بسبب الضرر والنزاع والشماق؟
أ) إذا ادعى أحد الطرفٌن أن ضررا لحك به من الطرؾ اآلخر ٌتعذر معه استمرار الحٌاة الزوجٌة
ب) إذا أخل بالواجبات والحموق الزوجٌة تجاه الطرؾ اآلخر
 )4ما نوع الضرر الذي ٌستطٌع به أحد الطرفٌن رفع دعوى التفرٌك؟
كاإلٌذاء بالمول أو الفعل
أ) ضرر حسً :
كالتصرؾ بطرٌمة مخلة باألخبلق الحمٌدة بحٌث ٌلحك به إساءة أدبٌة
ب) ضرر معنوي :
 7772")3دص" متى ٌحكم الماضً بالتفرٌك بٌن المرأة وزوجها – بناء عُى دعوى منها – بسبب الضرر والشماق والنزاع؟
أ) إذا ادعى أحد الطرفٌن أن ضررا لحك به من الطرؾ اآلخر ٌتعذر معه استمرار الحٌاة الزوجٌة
ب) إذا أخل بالواجبات والحموق الزوجٌة تجاه الطرؾ
مثالها :سوء معاملة الزوج لها  /دوام شتمها  /إجبارها على منكر من المول أو الفعل
 ) 0ما هً إجراءا ِ المحكمة لبل الحكم بالتفرٌك بٌن الزوجٌن بسبب الضرر والشماق والنزاع؟
أ) ٌرفع أحد الزوجٌن دعوى إلى الماضً للتفرٌك بسبب الشماق والنزاع
ب) ٌتحمك الماضً من ذلن
ج) تبذل المحكمة جهدها لئلصبلح بٌنهما
د) ٌإجّل الماضً الدعوى شهرا أمبل بالمصالحة
هـ) إذا لم ٌتم الصلح فً هذه المدة وأصر الطرؾ المدعً على طلب التفرٌك
و) ٌعٌن الماضً حكمٌن لئلصبلح بٌنهما ،لٌموما ببحث أسباب النزاع واإلصبلح
وٌشترط هنا أن ٌ #كونا رجلٌن عدلٌن لادرٌن على اإلصبلح
 #األولى أن ٌكونا من أ هل الزوجٌن ،ألنهما أدرى بؤحوالهما وأحرص على مصلحتهما وكتم أسرارهما
 #فإن لم ٌتٌسر فٌختار الماضً حكمٌن من أهل الخبرة والعدالة
ز) فإن تعذر اإلصبلح وتبٌن للحكمٌن تعذر استمرار الحٌاة الزوجٌة ،فهنا :
 #أن كانت اإلساءة من الزوجة فإنهما ٌمرران التفرٌك بٌنهما ممابل عوض فً حدود المهر وتوابعه وتدفع للزوج
 #إن كانت اإلساءة من الزوج فإنهما ٌمرران التفرٌك بٌنهما بطلمة بابنة وتستحك فٌها الزوجة حمولها من مهر ونفمة وعدة
 #إن كانت اإلساءة مشتركة فإنهما ٌمرران التفرٌك بٌنهما على لسم من المهر بنسبة إساءة كل منهما لآلخر
ح) ٌحكم الماضً بناءا على حكم الحكمٌن ،وٌكون الحكم الصادر طبلق بٌنونة صؽرى
 )2فً لضٌة الشماق والنزاع ما الذي ٌؤمُه الماضً فً تؤجٌل المضٌة شهرا كامبل؟
أمبل بالمصالحة
)"7777دص" اذا تحمك الماضً من دعوى الشماق بٌن الزوجٌن ،ثم بذل ِ المحكمة جهدها فً االصبلح دون جدوى ،فإن الماضً
ٌموم أوال بـ:
ب) تعٌٌن حكمٌن من اجل االصبلح
أ) التفرٌك بٌنهما ممابل عوض
الجواب(ج)
د) التفرٌك بٌنهما طبللا بائنا
ج) تؤجٌل الدعوى مدة شهر أمبل باالصبلح
 )2ما هً الشروط الواجب نوفرها فً الحكمٌن فً لضٌة الشماق والنزاع؟
أ) ٌكونا رجلٌن عدلٌن لادرٌن على اإلصبلح
ب) األولى أن ٌكونا من أهل الزوجٌن ،ألنهما أدرى بؤحوالهما وأحرص على مصلحتهما وكتم أسرارهما
ج) فإن لم ٌتٌسر فٌختار الماضً حكمٌن من أهل الخبرة والعدالة
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 7707")2دص" األولى أن ٌكون الحكمٌن أو أهل اإلصبلح عند النزاع والشماق من أهل الزوجٌن عُل؟
ألنهما أدرى الناس بؤحوالهما وأحرص الناس على مصلحتهما وكتم أسرارهما
 )07ما هً مواصفا ِ الحكمٌن ( سواء من أهُهما  /أو من اختٌار الماضً)؟
من أهل الخبرة والرأي و ٌشترط فٌهما أن ٌكونان رجلٌن لادرٌن على اإلصبلح
 )00حدد وٌُّفة الحكمٌن لئلصبلح بٌن الزوجٌن؟
ب) محاولة اإلصبلح بٌن الزوجٌن
أ) البحث فً أسباب الشماق
ج) النتٌجه إما اإلصبلح أو التوصٌة للماضً بالتفرٌك بٌنهما
 )07إذا تعذر اإلصبلح وتبٌن لُحكمٌن تعذر استمرار الحٌاة الزوجٌة ،فما توصٌتهم؟
أ) أن كانت اإلساءة من الزوجة فإنه ما ٌمرران التفرٌك بٌنهما ممابل عوض فً حدود المهر وتوابعه وتدفع للزوج
ب) إن كانت اإلساءة من الزوج فإنهما ٌمرران التفرٌك بٌنهما بطلمة بابنة وتستحك فٌها الزوجة حمولها من مهر ونفمة وعدة
ج) إن كانت اإلساءة مشتركة فإنهما ٌمرران التفرٌك بٌنهما على لسم من المهر بنسبة إساءة كل منهما لآلخر
والحالة (ب) طبلق
مبلحُّة :الحالة (أ) خُع – افتداء
)"7770دص" فً حال الشماق واساءة الزوجة لزوجها وتعذر االصبلح فان الحكمان ٌمرران التفرٌك:
ب) ممابل عوض فً ممابل المهروتوابعه ٌدفعان لُزوج
أ) ممابل النفمة والمهر تدفعان لُزوجه
د) دون دفع عوض من أحد الزوجٌن لبلخر
ج) عُى لسم من المهر ٌدفع لُزوجه

الجواب(ب)

 )05ما نوع الطبلق فً لضٌة الشماق والنزاع؟
تصبح بٌنونة صؽرى
)" 7777دص" التفرٌك الحاصل بٌن الزوجٌن بسبب الشماق والنزاع  ،عُما بؤنه لم ٌمع طبلق بٌنهما سابماٌ ،مع:
الجواب(ب)
د) فسخا
ج) بائنا بٌنونة كبرى
ب) بائنا بٌنونة صؽرى
أ) رجعٌا
 ) 04ما اسم المإسسة التً أنشؤتها دائرة لاضً المضاة التً تنُّر فً لضاٌا فض النزاعا ِ األسرٌة؟
اإلصبلح والوساطة والتوفٌك األسري
 )03دائرة اإلصبلح والوساطة والتوفٌك األسري ،ألي دائرة تتبع وأٌن مكاتبها؟
أنشؤتها دابرة لاضً المضاة وتننشر مكاتبها فً المحاكم الشرعٌة المنتشرة فً المملكة
7702" )00دش"ما دور دائرة اإلصبلح والوساطة والتوفٌك األسري؟
أ) النظر فً فض النزاعات الزوجٌة
ب) المٌام بحلول رضابٌة بٌن الطرفٌن بدٌبل عن إجراءات التماضً أمام المحاكم
ج) معاملة ملؾ األسرة بسرٌة مطلمة
 )02ما ممدار لوة تطبٌك لرارا ِ دائرة اإلصبلح والوساطة والتوفٌك األسري ؟
اإلتفاق الذي تنظمه ٌعد سندا لانونٌا لدى محاكم التنفٌذ ٌجب العمل به شؤنه شؤن الحكم المضابً
======================================================================
 )02ما واجبا ِ الزوج تجاه زوجته  /أو ما الممصود بالنفمه؟
ب) تؤمٌن المسكن والطعام والملبس والدواء حتى ولو كانت زوجته ؼنٌه
أ) اإلنفاق على زوجته
 )02ما حكم الشرع فً رجل ٌنفك عُى زوجته الؽنٌه؟
واجب علٌه وتؤمٌن ما ٌلزم لها من المسكن والطعام والملبس والدواء
وؾ)؟
 )77ما داللة لوله تعالىَ (:وع َُى ا ْل َم ْولُو ِد َلهُ ِر ْزلُ ُهنَّ َو ِك ْ
س َوت ُ ُهنَّ بِا ْل َم ْع ُر ِ
من واجبات الزوج تؤمٌن المسكن والطعام والملبس والدواء حتى ولو كانت زوجته ؼنٌه
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صر ولم تستطع زوجته تحمل الوضع؟
 )70ما الذي ٌحدث إذا لم ٌستطع الزوج اإللتزام بواجبا ِ النفمة أو ل ّ
أباح اإلسبلم للزوجه أن ترفع دعوى للماضً لٌحكم لها بالطبلق.
 )77ما حكم من ادعى أنه موسر وأصر عُى عدم اإلنفاق عُى زوجته؟
ٌحكم الماضً بطبللها فً الحال
 )75ما حكم من ادعى أنه ؼٌر موسر ولم ٌثب ِ ذلن؟
ٌحكم الماضً بطبللها فً الحال
 )74ما حكم من ادعى أنه ؼٌر موسر وأثب ِ ذلن؟
أ) أمهله الماضً من شهر إلى ثبلثة أشهر لدفع النفمة

ب) فإن لم ٌستطع حكم الماضً بطبللها

 )73لم كان ِ عدم لدرة الزوج عُى اإلنفاق سببا فً إلامة دعوي الطبلق؟
أو عُل ٌجوز لُمرأة ان تطُب التفرٌك من الماضً بسبب عجز الزوج من اإلنفاق؟
ب) واعتداء على حمولها
أ) إضرار بها
ألن استمرار الحٌاة الزوجٌة مع عدم اإلنفاق
سهُ)؟
 )70ما داللة لوله تعالىَ (:والَ ت ُ ْم ِ
سكُوهُنَّ ِض َرارا َّلت َ ْعتَدُواْ َو َمن ٌَ ْفعَ ْل ذَ ِلنَ َفمَ ْد ََُُّ َم َن ْف َ
الٌحك للزوج اإلضرار بزوجته واإلعتداء على حمولها ومنها النفمة
 )72ما نوع الطبلق بسبب النفمة؟
 )#إذا كان بعد الدخول
أ) ٌكون الطبلق رجعٌا ولم ٌكن مكمبل للثبلث
ب) وله مراجعتها فً العده
ت) علٌه دفع نفمة ثبلثة أشهر
ث) ٌمدم كفٌبل بنفمتها المستمبلٌة
ج) إذا لم ٌمدم كفٌبل ولم ٌدفع النفمة فبل تصح الرجعة
 )#لبل الدخول فالطبلق بابن فبل ٌعود الٌها إال برضاها وعمد ومهر جدٌد
)"7770دش" التفرٌك بٌن الزوجٌن الذي ٌمع طبللا رجعٌا بحكم الماضً إذا كان بعد الدخول ولم ٌكن مكمبل لُثبلث هو:
ب) عدم المدرة عُى االنفاق
أ) الشماق والنزاع
الجواب(ب)
د) العٌوب الجسمٌة أو العمٌُة أو الجنسٌة
ج) الؽٌبة أو الهجر أو الحبس
)"7770دص" اي من الحاال ِ االتٌة ترث فٌها المرأة زوجها اذا ما ِ خبلل عدتها:
أ) اذا فرق الماضً بٌنهما بسبب العٌوب
ب) اذا حكم عُى الزوج حكما لطعٌا بالحبس اكثر من ثبلث سنوا ِ
ج) اذا فرق الماضً بٌنهما بعد الدخول بسبب االنفاق
د) اذا فرق الماضً بٌنهما بسبب الشماق والنزاع وكان ِ االساءة كُها من الزوج

الجواب(ج)

)"7777دش" إذا فرق الماضً بٌن الزوجٌن لعدم االنفاق وذلن لبل الدخول فإن ذلن الطبلق ٌمع :
الجواب(ج)
د) خُعا لضائٌا
ج) طبلق بائن
ب) طبلق رجعً
أ) فسخا لعمد الزواج
=====================================================================
 )72ما الممصود بالؽٌبه؟
ؼٌاب الزوج عن زوجته مدة سنة فؤكثر بحٌث تتضرر الزوجة فٌها بسبب الؽٌاب
 7772")72دص" متى ٌحكم الماضً بالتفرٌك بٌن الزوجة وزوجها ـ بناءا عُى دعوى منها – بسبب الؽٌبه؟
ب) بحٌث تتضرر الزوجة فٌها بسبب الؽٌاب
أ) إذا ؼاب الزوج عن زوجته مدة سنة فؤكثر
ج) ولو كان للزوج مال كثٌر تنفك منه
 )57ما نوع الطبلق بسبب الؽٌبه أو الهجر أو الحبس أو العٌوب الجسمانٌة؟
فسخ عمد الزواج
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 )50كٌؾ ٌحكم الماضً بالتفرٌك بٌن الزوجة وزوجها ـ بناءا عُى دعوى منها – بسبب الؽٌبه وكان محل الامته معُوما؟
أ) ٌطلب الماضً منه الحضور لئللامة معها أو ٌنملها إلٌه أو ٌطلمها
فرق الماضً بٌنهما بفسخ عمد الزواج
ب) إن لم ٌفعل ولم ٌبد عذرا ممبوال ّ
 )57كٌؾ ٌحكم الماضً بالتفرٌك بٌن الزوجة وزوجها ـ بناءا عُى دعوى منها – بسبب الؽٌبه وكان محل الامته ؼٌر معُوم؟
فرق الماضً بٌنهما فً الحال
ّ
 )55لماذا أباح اإلسبلم لُمرأة ان تطُب التفرٌك من الماضً بسبب الؽٌبه أو الهجر؟
ب) وحفاظا على عفتها
أ) دفعا للضرر بسبب ؼٌابه
====================================================================
 )54ما الممصود بالهجر؟
هجر الزوج عن زوجته مدة سنة فؤكثر بحٌث تتضرر الزوجة فٌها بسبب الهجر
 )53متى ٌحكم الماضً بالتفرٌك بٌن الزوجة وزوجها ـ بناءا عُى دعوى منها – بسبب الهجر؟
ب) تضررت من الهجر
أ) إذا هجرها مدة سنة فؤكثر
د) فإن لم ٌرجع ولم ٌبد عذرا ممبوال
ج) ٌمهله الماضً مدة شهر لٌرجع إلٌها أو ٌطلمها
فرق الماضً بٌنهما بفسخ عمدهما
هـ) ّ
 )50لم أعطى اإلسبلم حك الفسخ لُزوجة فً حالة الهجر والؽٌبه؟
ب) وهذا ال ٌتحمك من ؼٌاب الزوج أو هجره لها
أ) ألن من مماصد اإلسبلم اإلحصان والعفه
==================================================================
 7772")52دص" متى ٌحكم الماضً لُزوجه بالتفرٌك بٌنهما بسبب الحبس؟
)" 7705دش" ما ألل مده الحبس التً ٌجوز لُزوجه أن تمٌم الدعوى التفرٌك بسببها؟ وكم مدة الحبس التً ٌجب أن ٌمضٌها
الزوج فً الحبس حتى ٌجوز لها رفع الدعوى؟
أ)إذا حكم على الزوج حكما لطعٌا بثبلث سنوات واكثر
ب) ٌحك لها بعد عام من تارٌخ حبسه أن تمٌم دعوى فسخ العمد
ج) ولو كان ذا مال كثٌر
)" 7700دص" ٌجوز لُزوجة التً حكم الماضً بحبس زوجها ثبلث سنوا ِ فؤكثر أن تمٌم دعوى التفرٌك بعد مضً:
ب) شهر من تارٌخ حبسه
أ) ثبلثة أشهر من تارٌخ حبسه
الجواب (د)
د) سنه من تارٌخ حبسه
ج) أربعة أشهر وعشرة أٌام من تارٌخ حبسه
)"7777دش" حكم عُى رجل بالحبس عشر سنوا ِ  ،فٌحك لُزوجة أن تطُب من الماضً فسخ عمد زواجهما بعد أن ٌمضً من
تارٌخ حبسه:
الجواب(ب)
د) خمس سنوا ِ
ج) ثبلث سنوا ِ
ب) سنة واحدة
أ) عشر سنوا ِ
 )52لم ألر الشرع بجواز التفرٌك بسبب الحبس ؟
" 7705دش" لماذا ٌحكم الماضً بالتفرٌك ولو كان لُمحبوس مال ٌستطٌع اإلنفاق منه عُى زوجته؟
ب) وحفاظا على عفتها
أ) دفعا للضرر بسبب ؼٌابه
7702")52دص" ٌشترط لجواز التفرٌك بٌن الزوجٌن بسبب الحبس أن ال ٌكون لُمحبوس مال ٌنفك منه عُى زوجته (خطؤ)
======================================================================
 7707" )47دش" عُل :العٌوب الجسمٌة والعمٌُة والتناسٌُة سبب ٌثب ِ به لكل من الزوج والزوجة حك التفرٌك بٌنهما؟
أ) ألنها تمنع أحدهما أو كلٌهما من تحمٌك الهدؾ من الزواج
ب) وال ٌمكن المعاشرة الزوجٌة إال بضرر
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 7707")40دص7702+دش" ٌثب ِ حك التفرٌك بٌن الزوجٌن ( فسخ العمد) بسبب العٌوب إذا توافر ِ شروط عده أذكر إثنٌن
منها؟
أ)إذا وجد بؤحد الزوجٌن عٌب عملً كالجنون أو جنسً كاإلٌدز
ب) فً حالة عدم الرضا بالعٌب أو المرض حٌن اطبلعه علٌه
ج)إن علم بالعٌب أو المرض عند العمد أو بعده ورضً به فبل ٌجوز له طلب الفسخ
د) إذا جدد الزوجان العمد بعد التفرٌك بسبب العٌوب فلٌس ألي منهما طلب التفرٌك للسبب نفسه
7702")47دص" إذا جدد الزوجان عمد الزواج بعد التفرٌك بٌنهما لُعٌوب ،فٌُس ألي منهما طُب التفرٌك لُسبب نفسه (صحٌح)
 )45ماذا نوع الطبلق فً التفرٌك بسبب العٌوب؟
ٌعد التفرٌك بسبب العٌوب فسخا ،ال ٌإثر فً عدد الطلمات التً ٌملكها الزوج
 )44أذا فرق بٌن الزوجٌن بسبب العٌوب ،لثبلث مرا ِ  ،فما حكم عودته لها؟
ٌعد التفرٌك بسبب العٌوب فسخا ،ال ٌإثر فً عدد الطلمات التً ٌملكها الزوج
7702" )43دص" ٌعد التفرٌك بٌن الزوجٌن بسبب العٌوب :
ج) فسخ
ب) بائن بٌنونة صؽرى
أ) طبلق رجعً

د) بٌنونة كبرى

الجواب(ج)

)7770دص" احدى حاال ِ التفرٌك بحكم الماضً تعد فسخا لعمد الزواج وهً:
الجواب(ج)
د) ادعاء العجز واالعسار
ج) العٌوب
ب) عدم االنفاق
أ) الشماق والنزاع
======================================================================
7702")40دش" حدد الحاال ِ التً ٌؤذن فٌها الشرع لُماضً بالتفرٌك بٌن الزوجٌن؟"7702دص" أذكر أمرا؟
ب) التفرٌك بسبب الؽٌبه والهجر والحبس
أ) التفرٌك بسبب الضرر والشماق والنزاع
د) التفرٌك الرضابً
ج) التفرٌك بسبب العٌوب الجسمٌه أو العملٌه او التناسلٌه فً احد الزوجٌن
=====================================================================
مسائل فً التفرٌك بسبب حكم الماضً
ما الحكم الشرعً لُحاال ِ التالٌة مع بٌان السبب:
 ) 0طالب ِ امرأة ؼنٌة زوجها الفمٌر بتوفٌر متطُبا ِ الحٌاة األساسٌة لها من مؤكل ومشرب ومسكن؟
مباح (ٌجوز) ألن النفمة واجبة على الزوج وعلٌه تؤمٌن ذلن حتى ولو كانت زوجته ؼنٌة
 )7رفع ِ امرأة دعوى لُماضً تطُب فٌها الطبلق ألن زوجها فمٌر ؼٌر لادر عُى اإلنفاق؟
مباح (ٌجوز) ألن النفمة واجبة على الزوج وعلٌه تؤمٌن ذلن حتى ولو كانت زوجته ؼنٌة
 )5صبر ِ امرأة عُى إٌذاء زوجها لها فُم تطُب الطبلق؟
مباح (ٌجوز) ألن لها حما لم تستخدمه وفً ذلن محافظة على األسرة
 )4طُب ِ امرأة الطبلق ألن زوجها ٌشتمها وٌشتم أهُها؟
مباح (ٌجوز) ألن فً ذلن إضرار بها
 )3طُب ِ امرأة الطبلق فور نطك الماضً بحبس زوجها ثبلثة أعوام؟
الٌجوز لها ذلن إال بعد مرور سنة من تارٌخ حبسه
 )0طُب ِ امرأة الطبلق بعد سنة من نطك الماضً بالحبس عُى زوجها مدة سنتٌن؟
الٌجوز لها ذلن إال إذا حكم الماضً بحبس زوجها ثبلث سنوات فؤكثر
 ) 2طُب ِ امرأة الطبلق من الماضً بعد سنة من الحكم عُى زوجها مدة خمسة أعوام عُما بؤن الزوج ترن لها الكثٌر من المال
لتنفك عُى نفسها مدة ؼٌابه؟
مباح (ٌجوز) دفعا للضرر وحفاظا على عفتها
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فرق الماضً بٌنها وبٌن زوجها بسبب الحبس – العودة إلٌه بعد صدورعفو عام عنه؟
 7704)2دش" رفض ِ الزوجة – ّ
ٌجوز لها ذن ،ألنها بابن بٌنونة صؽرى ،فبل تعود إلٌه إال بمهر وعمد جدٌدٌن
فرق الماضً بٌن زوج(محكوم أربع سنوا ِ) وبٌن زوجته بناءا عُى دعوى منها بعد ُمضً سنتٌن عُى حبسه؟
7704")2دص" ّ
فرق الماضً بٌن امرأة وزوجها المحبوس خمس سنوا ِ عُى دعوى منها بعد مرور شهرٌن عُى حبسه؟
"7702دش" ّ
ٌجوز ،بسبب اكتمال شروط تفرٌك الماضً بسبب الحبس ،وهً ثبلث سنوات ومرور عام على الحبس وتصبح بٌنونة صؽرى
 )07طُب ِ امرأة من الماضً الطبلق بسبب ؼٌاب زوجها مدة طوٌُة عنها ورؼم أن زوجها ٌرسل لها المال الكافً لتنفمه عُى
نفسها وأوالدها؟
مباح (ٌجوز) دفعا للضرر وحفاظا على عفتها
 ) 00طُب ِ امرأة من الماضً الطبلق بسبب ؼٌاب زوجها مدة طوٌُة عنها ،رؼم أنهما فً البُد نفسها ،ورؼم أن زوجها ٌرسل لها
المال الكافً لتنفمه عُى نفسها وأوالدها؟
مباح (ٌجوز)
أ) ٌطلب الماضً منه الحضور لئللامة معها أو ٌنملها إلٌه أو ٌطلمها
فرق الماضً بٌنهما بفسخ عمد الزواج
ب) إن لم ٌفعل ولم ٌبد عذرا ممبوال ّ
 )07ثب ِ لُماضً أن فً ؼٌبة الزوج عن زوجته سواء لهجران أو ؼٌبه أن فٌها إضرار لها؟
وجب على الماضً التفرٌك بٌنهما دفعا للضرر وحفاظا على عفتها
 ) 05ألام ِ امرأة الدعوى بحك زوجها أن به عٌبا جسدٌا لم تكن تعُمه حٌن العمد ،مع أنها ٌمكنها البماء دونما ضرر عٌُها؟
ال ٌجوز ،ألن العٌب لم ٌلحك الضرر بالزوجه وإن لم تكن تعلمه فً أثناء العمد
 )04ألام ِ امرأة الدعوى عُى زوجها بسبب عٌب جسدي به وكان ِ تعُم به أثناء العمد؟
ال ٌجوز لعلمها بالعٌب أثناء العمد
 ) 03ألام رجل دعوى تفرٌك أمام الماضً بسبب عٌب حدث بعد العمد لزوجته رؼم أنه كان راضٌا به ضمنٌا عند حدوثه؟
ال ٌجوز لرضاه بحدوثه ولو ضمنٌا
 )00طُب ِ امرأة التفرٌك عند الماضً بسبب عٌب فً زوجها لم تكن تعُمه حٌن العمد وال ٌمكنها اإلستمرار معه إال بضرر؟
مباح (ٌجوز) بسبب عدم علمها بالعٌب فً إثناء العمد
 )02طُب ِ امرأة التفرٌك بٌنها وبٌن زوجها لعٌب فٌه رؼم انها تعانً العٌب ذاته؟
ال ٌجوز بسبب اشتراكهما بالعٌب نفسه
 )02رفض الماضً طُب التفرٌك الذي تمدم ِ به المرأة بسبب طول ؼٌبة الزوج بحجة ان الزوج ؼنً؟
ال ٌجوز له ذلن ،بسبب الضرر الوالع على المرأة بسبب الهجر
 )02طُب ِ المرأة التفرٌك من الماضً ألن الزوج لد هجرها وهما ٌمٌمان فً البٌ ِ ذاته؟
مباح (ٌجوز)
أ) ٌمهله الماضً مدة شهر لٌرجع إلٌها أو ٌطلمها
ب) فإن لم ٌرجع ولم ٌبد عذرا ممبوال
فرق الماضً بٌنهما بفسخ عمدهما
ج) ّ
 )77أصٌب احد الزوجٌن بالجنون فرفع لآلخر دعوى تفرٌك؟
ٌجوز (مباح) للضرر الوالع على صاحب الدعوى
فرق الماضً بٌن زوجٌن بناءا عُى دعوى الزوجه بسبب عٌب مشترن بٌنهما؟
7705")70دص" ّ
ال ٌجوز (حرام) للماضً ذلن بسبب اشتراكهما بالعٌب نفسه
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فرق بٌنهما الماضً بسبب العٌوب الجسمٌة إلى عصمته برضاها وبعمد ومهر جدٌدٌن؟
7700" )77دش" أرجع رجل زوجته التً ّ
مباح (جابز) ألنها بابن بٌنونة صؽرى وال ٌنمص من عدد طلماته النه فسخ
 7700" )75دش" ألام ِ امرأة دعوى تفرٌك بٌنها وبٌن زوجها بسبب عدم لدرته عُى دفع ثمن تذكرة رحُتها السٌاحٌة؟
الدعوى مرفوضه ،وال ٌوجد طبلق ،لعدم وجود سبب حمٌمً ومإثر
فرق الماضً بٌن رجل وزوجته بسبب الحبس ،وبعد خروجه من السجن أعادها لعصمته دون رضاها أو عمد أو
7703" )74دص" ّ
مهر جدٌدٌن؟
ال ٌجوز ،ألن تفرٌك الماضً ٌعتبر بابن بٌنونة صؽرى ،فبلبد من رضاها وعمد ومهر جدٌدٌن.
7702" )73دش" رفض ِ الزوجة (التً فرق الماضً بٌنها وبٌن زوجها) بسبب الؽٌبة ،العودة إلٌه بعد رجوعه من ؼٌاب طوٌل.
ال ٌجوز ،ألن تفرٌك الماضً ٌعتبر بابن بٌنونة صؽرى ،فبلبد من رضاها وعمد ومهر جدٌدٌن.
7702" )70دش" تب ٌّن لُحكمٌن تعذّر اإلصبلح بٌن الزوجٌن ،وأن اإلساءة كُها من الزوجة ،فمررا التفرٌك بٌنهما عُى لسم من
المهر؟
الٌجوز ،أن كانت اإلساءة من الزوجة فإنهما ٌمرران التفرٌك بٌنهما ممابل عوض فً حدود المهر وتوابعه وتدفع للزوج
 )72فسخ الماضً عمد الزواج بٌن الزوجٌن بسبب جنون الزوج وكان ِ الفرلة بٌنهما هً الثالثة ،وعندما شفً من الجنون أراد
إعادة زوجته بمهر وعمد جدٌدٌن؟
ٌجوز ٌ ،عد التفرٌك بسبب العٌوب فسخا ،ال ٌإثر فً عدد الطلمات التً ٌملكها الزوج
 )72طُك الماضً رجبل من زوجته المدخول بها د خوال صحٌحا ألنه لم ٌنفك عٌُها وأراد إرجاعها بدون رضاها ولم ٌمدم كفٌبل
ال ٌجوز ،النه رؼم أن الطبلق رجعً ولكن من شروطها تمدٌم الكفٌل
 )72طُك الماضً رجبل من زوجته المدخول بها دخوال صحٌحا ألنه لم ٌنفك عٌُها وأراد إرجاعها بدون رضاها ولم ٌدفع النفمه
ال ٌجوز ،النه رؼم أن الطبلق رجعً ولكن من شروطها دفع النفمة
 )57طُك الماضً رجبل من زوجته الؽٌر المدخول بها ألنه معسر وأراد إرجاعها بدون رضاها
ال ٌجوز ،ألنها بابن بٌنونة صؽرى فبل تعود الٌه اال بمهر وعمد جدٌدٌن
 )50فرق الماضً بٌن زوجٌن بسبب الؽٌبة وكان بعد طبللٌن اولعهما الزوج عُى زوجته ،وأراد ارجاعها بدون مهر أو عمد
جدٌدٌن ألنها ما زال ِ فً العدة ولم ٌنمص من طُما ِ الزوج ألنه فسخ
ال ٌجوز ،ألن تفرٌك الماضً ٌعتبر بابن بٌنونة صؽرى ،فبلبد من رضاها وعمد ومهر جدٌدٌن.
 )57فرق الماضً بٌن زوجٌن بسبب الحبس وكان بعد طبللٌن اولعهما الزوج عُى زوجته ،وأراد ارجاعها بمهر و عمد جدٌدٌن
ٌجوز ٌ ،عد التفرٌك بسبب العٌوب فسخا ،ال ٌإثر فً عدد الطلمات التً ٌملكها الزوج
7770")55دش" فرق الماضً بٌن الزوجٌن بدعوى من الزوجة أن زوجها ٌعانً من مرض ٌمنع من تحمٌك الهدؾ من الزواج ثم
بدا لُزوجٌن أن ٌجددا عمد الزواج بٌنهما بعد شفاء الزوج من المرض ،فإن عدد الطُما ِ التً ٌمُكها الزوج بعد تجدٌد العمد (مع
العُم ان الزوج لم ٌطُمها من لبل) هو:
الجواب(ج)
د) ٌفمد حمه بالطبلق
ج) ثبلث طُما ِ
ب) طُمتان
أ) طُمة واحدة
 )54طُب ِ امرأة من الماضً الطُبلاق بسبب النفمة وادعى الزوج أنه معسر واصر عُى عدم لدرته عُى االنفاق ( وثب ِ العكس)
ٌحكم الماضً بطبللها بالحال طبللا رجعٌا
7777")53دص" احدى الحاال ِ اآلتٌة ٌحكم فٌها الماضً بفسخ العمد:
أ) إذا ادعى الزوج اإلعسار ولم ٌثب ِ ذلن
ب) اذا تعذر ِ الحٌاة الزوجٌة وكان ِ االساءة من الزوجة
ج) اذا لم ٌتراض الزوجان عُى الطبلق وألام ِ الزوجة دعوى تطُب فٌه االفتداء
د) اذا حكم عُى الزوج بالسجن لمدة سنتٌن واراد ِ الزوجة التفرٌك

الجواب(ج)
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====================================================================
مبلحُّة هامة جدا:
الفرق بٌن الطبلق والفسخ
الطبلق ٌ :نمص من عدد الطُما ِ لُزوج
الفسخ  :ال ٌنمص من عدد طُما ِ الزوج
العٌوب
النفمه
حبس وهجر وؼٌبه
شماق ونزاع
حكم الماضً
فسخ
طبلق
فسخ
بحسب التحكٌم
نوع الطبلق
بٌنونة صؽرى
رجعً
بٌنونة صؽرى
بٌنونة صؽرى
المٌراث
ال ترث
ترث
ال ترث
ال ترث
عدد الطُما ِ
ال تنمص
تنمص
ال تنمص
تنمص
ثبوت الضرر
مرور سنه للؽٌبة والهجر اما الحبس
المحكمه مع االثباتات
الشروط
حٌن اطبلعه علٌه
عدم االنفاق
بعد مرور سنة من ثبلث سنوات حكم
ولرار المحكمٌن
او عدم الرضا بالعٌب
لطعً
//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
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الدرس التاسع والعشرون

 )0ما هو مبدأ األصل فً العبللا ِ بٌن الدول؟
السلم
 )7مبدأ السُم هو األصل فً العبللا ِ بٌن الدول؟ عُل ذلن؟
أ) للمحافظة على حٌاة الناس

ب) حماٌة ممتلكاتهم وأعراضهم

 )5ما داللة لوله تعالى (وإن جنحوا لُسُم فاجنح لها وتوكل عُى هللا)؟
مبدأ السلم هو األصل فً العبللات بٌن الدول فً اإلسبلم
 )4ما واجب المسُمٌن إذا ولع اعتداء عٌُهم من أعدائهم؟
ٌجب دفع اإلعتداء بالطرابك الممكنة جمٌعها
======================================================================
 )5ما أنواع الجهاد بالمعنى العام فً اإلسبلم؟
"7702دص" ها ِ مثاال عُى نوع من أنواع الجهاد بالمعنى العام؟
د) جهاد المعتدٌن
ج) جهاد العصاة
ب) جهاد الشٌطان
أ) جهاد النفس
7702+ 7772" )6دش" ما أنواع جهاد المعتدٌن أو بحسب الوسٌُة التً تستخدم؟
د) إعالة المماتلٌن
ج) االكلمة والرأي
ب) المال
أ) النفس
 7705" )7دص" عرؾ الجهاد بالمعنى العام؟
بذل المسلم الوسع والطالة فً اإللتزام بتوجٌهات اإلسبلم وأوامر هللا تعالى واإلبتعاد عن معصٌته سبحانه
 )8ما داللة لوله تعالى ( وجاهدوا فً هللا حك جهاده)؟
جهاد النفس
 )9كٌؾ ٌتحمك جهاد النفس فً اإلسبلم؟
ب) جهاد الشٌطان بعدم اإلنصٌاع لوساوسه
أ) صدها عن الهوى
ج) جهاد العصاة بإرشادهم لفعل الطاعات وترن المعاصً بالحكمة والموعظة الحسنة
 )10كٌؾ ٌتحمك جهاد الشٌطان؟
بعدم اإلنصٌاع لوساوسه
 )10كٌؾ ٌتحمك جهاد العصاة؟
بإرشادهم لفعل الطاعات وترن المعاصً بالحكمة والموعظة الحسنة
 )12ما الوسٌُة المناسبة لتحمٌك اإلرشاد فً جهاد العصاة؟
بالحكمة والموعظة الحسنة
 )13ما تعرٌؾ الجهاد بالمعنى الخاص؟
ما ٌتعلك بمحاربة المعتدٌن
 )04اضرب مثاال عُى الجهاد بالمعنى الخاص؟
ما ٌبذله الجنود البواسل من الموات المسلحة فً الحفاظ على أمن البلد من أي عدوان خارجً بؤمر من ربٌس الدولة
 )03ما الجهة المسإولة عن االستعانة بالكوادر الجهادٌة زمن عمر رضً هللا عنه؟
دار الجند
 )00لم أنشؤ عمر بن الخطاب رضً هللا عنه دار الجند؟
لكً تستطٌع الدولة أن تستعٌن بكوادرها كافة لدفع المعتدٌن
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7770")02دص" تم انشاء دار الجند فً زمن الخٌُفة  ...........رضً هللا عنه:
د) عًُ بن ابً طالب
ج) عثمان بن عفان
ب) عمر بن الخطاب
أ) ابوبكر الصدٌك

الجواب(ب

 )02من الذي ٌعُن المتال مع التعٌُل؟
المتال ٌعلنه ربٌس الدولة
السبب  :لو جعلت لؤلفراد لمارسوه ببل ضابط وربما دفع بعضهم بتصوره الماصر لمفهوم الجهاد إلى أعمال ؼٌر صحٌحة وؼٌر
منضبطة بضوابط الشرع وأخبلق اإلسبلم
======================================================================
 )02كٌؾ كان جهاد النبً ملسو هيلع هللا ىلص والصحابة رضوان هللا عٌُهم فً مكة لبل الهجرة؟
أ) عمد النبً ملسو هيلع هللا ىلص إلى تربٌة الصحابة على معانً اإلٌمان وإلى اإلعداد العمابدي والفكري واألخبللً
ب) أمر المسلمٌن بالكؾ واإلعراض عن المشركٌن
ج) كانوا مطالبٌن بالصفح عنهم وعدم لتالهم
 )77كٌؾ كان جهاد النبً ملسو هيلع هللا ىلص والصحابة رضوان هللا عٌُهم فً المدٌنة بعد الهجرة؟
أ) لوٌت شوكة المسلمٌن
ب) استمر عدوان المشركٌن
ج) أذن هللا تعالى لهم بمتال من اعتدى علٌهم وظلمهم وأخذ أموالهم
ُون بؤنهم ُ
 )70ما داللة لوله تعالى (أذن لُذٌن ٌُماتَ َ
ُُّموا)؟
أذن هللا تعالى للمسلمٌن بمتال من اعتدى علٌهم وظلمهم وأخذ أموالهم
 )77شرع اإلسبلم الجهاد بالمعنى الخاص ضمن ضوابط وأحكام شرعٌة .حددها؟
"7702دص" ٌصبح الجهاد فرض فً أحوال .أذكرها؟
أ) الجهاد واجب الدولة ٌإدٌها الجٌش فً حال اإلعتداء علٌهم بما ٌراه محمما لمصلحتها
ب) إذا أعلن الحاكم النفٌر العام أو استنفر مجموعة معٌنة وجبت طاعته
ج) إذا اعتدى عدو على بلد من ببلد المسلمٌن تعٌّن على أهل ذلن البلد لتالهم
د) ٌجب على الجندي الثبات فً المعركة وعدم الفرار منها
 )75متى ٌكون الجهاد واجبا عُى الدولة؟
أ) فً حال اإلعتداء علٌهم بما ٌراه محمما لمصلحتها
ب) وعندما تنعدم وسابل الصلح وال مجال إلبماء حالة السلم بٌنهم وبٌن أعدابهم
 )74الجهاد واجب الدولة ،لكن من ٌإدي واجب الجهاد؟
الجٌش
 )73من الذي ٌعُن النفٌر العام؟
الحاكم المسلم
 )70ما حكم الجهاد إذا أعُن الحاكم النفٌر العام ؟
إذا اعلن الحاكم النفٌر العام او استنفر مجموعة معٌنة ،وجبت طاعته
)"7777دش" ما حكم الشرعً لُجهاد فً حالة النفٌر العام؟
ج) مندوب
ب) مباح
أ) واجب

د) مستحب

الجواب(أ)

 )72ما داللة لوله تعالى(ٌَا أٌَلهَا ا َّلذ َ
اآلخ َر ِة
س ِبٌ ِل ّ ِ
ض أ َ َر ِضٌتُم ِبا ْل َحٌَا ِة ال لد ْنٌَا ِم َن ِ
ٌِن آ َمنُواْ َما لَ ُك ْم ِإذَا ِلٌ َل لَ ُك ُم ان ِف ُرواْ فًِ َ
ّللا اثَّالَ ُْت ُ ْم ِإلَى األ َ ْر ِ
اآلخ َر ِة ِإالَّ لَ ٌُِ ٌل)؟
فَ َما َمتَا ُ
ع ا ْل َحٌَا ِة ال لد ْن ٌَا فًِ ِ
إذا اعلن الحاكم النفٌر العام او استنفر مجموعة معٌنة ،وجبت طاعته
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ٌ )72صبح الجهاد واجبا إذا نزل العدو ببُد من ببلد المسُمٌن وضح ذلن؟
أ) إذا نزل العدو على بلد من ببلد المسلمٌن تعٌّن على أهل البلد لتالهم ودفعهم بكل وسٌلة ممكنة تحمك حفظ أنفسهم واموالهم وسٌادتهم
على أرضهم
ب) على بالً المسلمٌن إعانتهم بالمال والسبلح والنفس حتى ٌهزم العدو
 )72ما الضابط الذي عُى المسُمٌن تحمٌمه إذا نزل العدو فً ببلدهم؟
تحمك حفظ أنفسهم واموالهم وسٌادتهم على أرضهم
7770" )57دص" الجهاد فً حال االعتداء عُى ببلد المسُمٌن واجب ودلٌل ذلن لوله تعالى:
أ) ٌا أٌَلهَا الَّذ َ
ض
س ِبٌ ِل ّ ِ
ٌِن آ َمنُواْ َما لَ ُك ْم ِإذَا لٌِ َل لَ ُك ُم ان ِف ُرواْ ِفً َ
ّللا اثَّالَ ُْت ُ ْم ِإ َلى األ َ ْر ِ
َ
َ
َ
ٌِن آ َمنُواْ ِإذا لَ ِمٌت ُ ُم الَّذ َ
ب) ٌَا أٌَلهَا الَّذ َ
ار
ٌِن َكفَ ُرواْ َزحْ فا فبلَ ت ُ َوللو ُه ُم األ ْدبَ َ
ج) ولاتُوا فً سبٌل هللا الذٌن ٌماتُونكم وال تعتدوا إن هللا ال ٌحب المعتدٌن
د) وجاهدوا فً هللا حك جهاده

الجواب(ج)

 )50لم أوجب اإلسبلم عُى الجندي الثبا ِ فً المعركة وعدم الفرار منها؟
ألنه بانسحابه ٌسبب الهزٌمة للمسلمٌن
ٌن آ َمنُواْ إِ َذا لَ ِمٌت ُ ُم الَّذ َ
 )57ما داللة لوله تعالى (ٌَا أٌَلهَا الَّ ِذ َ
ارَ #و َمن ٌُ َو ِلّ ِه ْم ٌَ ْو َمئِ ٍذ ُدبُ َرهُ إِالَّ ُمتَح ِ َّرفا
ٌِن َكفَ ُرواْ َزحْ فا فَبلَ ت ُ َوللو ُه ُم األ َ ْدبَ َ
ِلّ ِمتَا ٍل أ َ ْو ُمت َ َح ٌِّزا ِإلَى ِفئ َ ٍة فَ َم ْد َباء ِبؽَ َ
ٌر)؟
ب ِّم َن ّ ِ
ض ٍ
ّللا َو َمؤ ْ َوا ُه َج َه َّن ُم َو ِبئْ َ
س ا ْل َم ِص ُ
ولوله ملسو هيلع هللا ىلص عندما حدد السبع الموبما ِ ع ّد منها " التولً ٌوم الزحؾ"؟
ٌتعٌن على الجندي الثبات فً المتال وٌحرم علٌه الهرب
7770")55دش" الحكم الشرعً لثبا ِ الجندي فً المعركة هو:
الجواب(د)
د) الوجوب
ج) الندب
ب) االستحباب
أ) االباحة
====================================================================
 )54شرع اإلسبلم لتال المعتدٌن (الجهاد بالمعنى الخاص) لحكم كثٌرة أذكرها؟
أ) دفع عدوان المعتدٌن المحاربٌن ورفع الظلم عن المستضعفٌن
ب) حماٌة الدٌن واألوطان
 )53ما داللة لوله تعالى (ومالكم ال تماتُون فً سبٌل هللا والمستضعفٌن من الرجال والنساء والولدان الذٌن ٌمولون ربنا أخرجنا
من هذه المرٌة الُّالم أهُها)؟
دفع عدوان المعتدٌن المحاربٌن ورفع الظلم عن المستضعفٌن
 )50الجهاد ضرورة من ضرورٌا ِ اإلسبلم ،وضح هذه العبارة؟
ألنه ال تستطٌع األمة أن تحمً د ٌنها وتصون كرامتها وتحافظ على أوطانها من ؼٌر أن تمتلن الموة التً تمكنها من ذلن
 )52ما ردن عُى من ٌطُك مفهوم اإلرهاب عُى الجهاد؟
اإلرهاب ٌموم على الظلم والعدوان
الجهاد ٌهدؾ إلى رد العدوان ورفع الظلم عن الناس
 )52ما ردن عُى من ٌموم بؤعمال تح ِ مفهوم الجهاد كاإلعتداء عُى موُّفً السفارا ِ والمإسسا ِ والناس؟
ب)انه اعتداء على النفس التً حرم هللا لتلها
أ) أنه ٌتعارض مع مفهوم الجهاد الحمٌمً
 )52ما داللة لوله تعالى (أنه من لتل نفسا بؽٌر نفس أو فساد فً األرض فكؤنما لتل الناس جمٌعا)؟
حرم هللا اإلعتداء سواء على النفس أوالممتلكات
=====================================================================
 "7772" )47ما أنواع جهاد المعتدٌن أو بحسب الوسٌُة التً تستخدم؟
"7702دش" ما أنواع الجهاد بالمعنى الخاص؟
د) إعالة المماتلٌن
ج) االكلمة والرأي
ب) المال
أ) النفس
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)"7777دص" من أنواع الجهاد بالمعنى الخاص:
الجواب(أ)
د) العصاة
ج) الشٌطان
ب) المعتدٌن
أ) النفس
=====================================================================
 )40ما تعرٌؾ جهاد النفس؟
هو الخروج للماء العدو ومباشرة لتاله واستخدام السبلح ،والمشاركة فعلٌا فً المعركة ،وبذل النفس فً سبٌل هللا
 )47بم ٌوصؾ جهاد النفس؟
ب) ال ٌكون إال بؤمر ربٌس الدولة
أ) أعلى أنواع الجهاد
 "7777")45أعُى أنواع الجهاد ٌطُك عُى الجهاد بـ:
)"7770دش" الخروج لُماء العدو ومباشرة لتاله والمشاركة فعٌُا فً المعركة ٌعد من جهاد:
د) إعانة المماتٌُن
ج) الرأي والكُمة
ب) المال
أ) النفس

الجواب(أ)

 )44ما تعرٌؾ جهاد المال؟
هو بذل المسلم المال فً تجهٌز الجٌش بوسابل المتال المختلفة وتزوٌدها بالمإونة البلزمة ووسابل النمل وكل ما تحتاج إلٌه الجٌوش
إلنجاز مهامها
7703" )43دش" صورة من الصور المعاصرة لُجهاد بالمال؟
إلامة المصانع الحربٌة ،بناء المبلع،المطارات،الموانا،إنشاء المراكزالصحٌة والمستشفٌات وإنفاله على ذوي المجاهدٌن والشهداء
 )40ما داللة لوله ملسو هيلع هللا ىلص " من ج ّهز ؼازٌا فً سبٌل هللا فمد ؼزا ومن خُؾ ؼازٌا فً سبٌل هللا بخٌر فمد ؼزا"؟
أهمٌة الجهاد بالمال
 )42ما الذي ٌستُزم الجهاد بالمال؟
أ) إلامة المإسسات اإللتصادٌة

ب) اإلستمرار فً اإلنتاج

 )42ما فائدة إلامة المإسسا ِ اإللتصادٌة و اإلستمرار فً اإلنتاج؟
أ) إمداد الجٌش والشعب بما لد ٌحتاجونه

ب) رفع المشمة عنهم

 )42ما تعرٌؾ جهاد الكُمة؟
الجهاد باللسان والملم
 )37كٌؾ تكون الجهاد بالكُمة؟
تشجٌع المجاهدٌن على مواجهة األعداء والثبات حتى النصر
7700" )30دص" ها ِ مثاال صحٌحا عُى الجهاد بالكُمة؟
الخطابة والشعر والكتابة وما شابهها
)" 7707دش" لوله ملسو هيلع هللا ىلص لحسان بن ثاب ِ رضً هللا عنه فً ؼزوة األحزاب ":أهج المشركٌن فإن جبرٌل معن"؟ ٌدل عُى:
الجواب (ج)
د) النفٌر العام
ج) جهاد الكُمة
ب) جهاد المال
أ) جهاد النفس
)" 7707دص" الؽزوة التً حث فٌها النبً ملسو هيلع هللا ىلص الصحابً حسان بن ثاب ِ رضً هللا عنه عُى الجهاد بالكُمه هً ؼزوة:
الجواب (د)
د) األحزاب
ج) تبون
ب) أحد
أ) بدر
)"7777دش" فً لوله ملسو هيلع هللا ىلص  ":أهج المشركٌن فإن جبرٌل معن" مثال عُى الجهاد بــ :
د) الكُمة
ج) النفس
ب) المال
أ) إعانة المماتٌُن

الجواب(د)

)"7702دص" لوله ملسو هيلع هللا ىلص " من ج ّهز ؼازٌا فً سبٌل هللا فمد ؼزا" الحدٌث ٌشمل نوع من أنواع الجهاد هو:
د) جهاد المال
ج) جهاد إعانة المماتٌُن
ب) جهاد النفس
أ) جهاد الكُمة

الجواب(د)
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 )37ما تعرٌؾ الجهاد بإعداد المماتٌُن؟
هو توفٌر الظروؾ وتمدٌم الخدمات المناسبة للجٌش للمٌام بواجباته
 )35اضرب مثاال عُى الجهاد باعداد المماتٌُن؟
المساعدة على جلب الطعام لهم  /مداواة الجرحى  /حراسة المبانً والمنشآت
)"7702دص" جُب الطعام لُجٌش لُمٌام بواجباته فً رد المعتدٌنٌ ،عد جهاد:
د) إعانة المماتٌُن
ج) الرأي
ب) المال
أ) النفس

الجواب (د)

)"7702دص" ما نوع الجهاد بالمعنى الخاص من حٌث الوسٌُة فً كل حالة من الحاال ِ اآلتٌة:
 )0تزوٌد الجٌش بالمإونة البلزمة (جهاد المال)
 )7حراسة المبانً والمنشآ ِ العسكرٌة (الجهاد باعداد المماتلٌن)
====================================================================
 )34ما المبادئ التً وضعها اإلسبلم عند لتال المعتدٌن؟
أ) تحرٌم اإلعتداء على الذٌن ال ٌماتلون من النساء والصبٌان وكبار السن والمرضى
ب) وجوب الوفاء بالعهود وتحرٌم الؽدر والخٌانة أو التمثٌل بالمتلى
ج) تحرٌم اإلعتداء على أماكن العبادة أو العبث باإلشجار والبٌبة
 )33ما داللة لوله ملسو هيلع هللا ىلص  ":فنهى عن لتل النساء والصبٌان"؟
من مبادئ الجهاد تحرٌم اإلعتداء على الذٌن ال ٌماتلون من النساء والصبٌان وكبار السن والمرضى
 )30ما داللة لوله ملسو هيلع هللا ىلص  ":اؼزوا باسم هللا ،لاتُوا من كفر باهلل اؼزوا وال تؽُوا وال تؽدروا وال تمثُوا "...؟
أ) وصٌته ملسو هيلع هللا ىلص لكل أمٌر أو لابد جٌش بتموى هللا
ب) من مبادئ الجهاد وجوب الوفاء بالعهود وتحرٌم الؽدر والخٌانة أو التمثٌل بالمتلى
 )32ما داللة لوله تعالى ( وال تفسدوا فً األرض بعد إصبلحها)؟
من مبادئ الجهاد تحرٌم اإلعتداء على أماكن العبادة أو العبث باإلشجار والبٌبة
)"7777دش" من مبادئ المتال فً االسبلم لوله تعالى ( وال تفسدوا فً األرض بعد إصبلحها):
ب) وجوب الوفاء بالعهد
أ) تحرٌم االعنداء عُى ؼٌر المماتٌُن
د) تحرٌم الؽدر والخٌانة
ج) تحرٌم االعتداء عُى أماكن العبادة

الجواب (ج)

7702" )32دش" عُل تحرٌم اإلعتداء عُى أماكن العبادة أو العبث باإلشجار والبٌئة؟
ألنه شكل من أشكال الفساد
///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
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ٌَا أٌَلهَا الَّذ َ
ع ا ْل َحٌَا ِة ال لد ْنٌَا
اآلخ َر ِة فَ َما َمتَا ُ
س ِبٌ ِل ّ ِ
ض أ َ َر ِضٌتُم بِا ْل َحٌَا ِة ال لد ْنٌَا ِم َن ِ
ٌِن آ َمنُواْ َما لَ ُك ْم إِذَا لٌِ َل لَ ُك ُم ان ِف ُرواْ ِفً َ
ّللا اثَّالَ ُْت ُ ْم إِلَى األ َ ْر ِ
ستَ ْب ِد ْل لَ ْوما َ
ٌِر{ِ }52إالَّ
عَُى ُك ِّل َ
ّللا َ
ؼٌ َْر ُك ْم َوالَ تَض لُرو ُه َ
اآلخ َر ِة ِإالَّ لَ ٌُِ ٌل{ِ }52إالَّ تَن ِف ُرواْ ٌُ َع ِذّ ْب ُك ْم َ
ع َذابا أَ ِلٌما َو ٌَ ْ
ِفً ِ
ش ًْءٍ لَد ٌ
شٌْئا َو ّ ُ
ّللا َم َعنَا فَؤ َ َ
س ِكٌ َنتَهُ
ّللاُ إِ ْذ أ َ ْخ َر َجهُ الَّذ َ
ً اثْنٌَ ِْن إِ ْذ ُه َما فًِ ا ْلؽَ ِار إِ ْذ ٌَمُو ُل ِلص ِ
تَن ُ
ّللاُ َ
نز َل ّ
ص ُروهُ َفمَ ْد َنص ََرهُ ّ
ٌِن َكفَ ُرواْ ثَانِ َ
َاح ِب ِه الَ تَحْ َز ْن ِإنَّ ّ َ
َ
ُ
ٌز َح ِكٌ ٌم{ }47ا ْن ِف ُرواْ ِخفَافا َو ِثمَاال َوجَا ِهدُواْ
ّللاُ ع َِز ٌ
عَُ ٌْ ِه َوأٌََّ َدهُ ِب ُجنُو ٍد لَّ ْم ت َ َر ْو َها َو َجعَ َل َك ُِ َمة الَّذ َ
َ
س ْفَُى َو َك ُِ َمة ّ ِ
ٌِن َكفَ ُرواْ ال ل
ً ا ْلعُ ٌَُْا َو ّ
ّللا ِه َ
ّللا ذَ ِل ُك ْم َخٌ ٌْر لَّ ُك ْم ِإن كُنت ُ ْم ت َ ْعَُ ُم َ
ون{}40
سبٌِ ِل ّ ِ
بِؤ َ ْم َوا ِل ُك ْم َوأَنفُ ِ
س ُك ْم فًِ َ
======================================================================
ّللاُ ع َِز ٌ
ٌز َح ِكٌ ٌم"
7707")0دص" 7707"+دش" 7705" +دش 7703 +دص" أكتب من لوله تعالى" إِالَّ ت َن ُ
ص ُروهُ َفمَ ْد " إلى لوله تعالى " َو ّ
َ
ْ
َ
ُ
عُى
ّللاُ َ
" 7700دش 7700+دص 7702 +دش" أكتب من لوله تعالى ٌَ ":ا أٌَلهَا الَّ ِذٌنَ آ َمنُواْ َما لَ ُك ْم إِذَا لٌِ َل لك ُم ان ِف ُروا"  ،إلى لوله تعالىَ ":و ّ
ٌِر"
ُك ِ ّل َ
ش ًْءٍ لَد ٌ
َ
َ
ْ
َ
َ
ْ
َّ
ُ
ٌ
ّللاُ ع َِزٌز َح ِكٌ ٌم"
"7702دص" أكتب من لوله تعالى ٌَ ":ا أٌلهَا ال ِذٌنَ آ َمنوا َما ل ُك ْم إِذا لٌِ َل ل ُك ُم ان ِف ُروا"  ،إلى لوله
َ
تعالى":و ّ
"7707دص" أكتب من لوله تعالى  ":ا ْن ِف ُرواْ ِخفَافا "  ،إلى لوله تعالىِ ":إن كُنت ُ ْم ت َ ْعَُ ُمونَ "

======================================================================
7702" )7دش"ما هو سبب ؼزوة تبون عام 2هـ؟
أ) الرومان وأعوانهم من المبابل التً تسكن شمال جزٌرة العرب أرادوا إنهاء اإلسبلم عن طرٌك إنهاء لوتهم
ب) خرجت جٌوش الروم وتعدادها  41الؾ حتى وصلوا للبلماء
ج) خرج النبً ملسو هيلع هللا ىلص للمابهم لبل أن ٌصلوا إلى المدٌنة المنورة
 )5فً أي عام حدث ِ ؼزوة تبون؟
9هـ
 )4لم خرج ِ الروم وأعوانها إلى تبون؟
أرادوا إنهاء اإلسبلم عن طرٌك إنهاء لوتهم

 )3لم خرج النبً ملسو هيلع هللا ىلص إلى تبون؟
خرج النبً ملسو هيلع هللا ىلص للمابهم لبل أن ٌصلوا إلى المدٌنة المنورة.
 )0ما أهم موضوعا ِ السورة؟
ب) توضٌح حمٌمة الجهاد وما ٌتصل به من أحكام وتوجٌهات
أ) فضح أسالٌب المنافمٌن وموالفهم
ج) ؼزوة تبون وبعض أحداثها
=====================================================================
 )2ما معنى لوله تعالى:
ْ
ّللا :أخرجوا للجهاد
س ِبٌ ِل ّ ِ
"7772دص7704+دص7702+دش7702+دص" ان ِف ُروا ِفً َ
اثَّا َل ُْت ُ ْم  :تباطبتم وتماعستم
" 7772دص 7702 +دص"
خفافا وثماال :على أي حال كنتم من الٌسر أو العسر أو الموة أو الضعؾ
" 7772دص 7704+دش7702+دص"
َ
َ
َّ
ْ
َ
ض :تباطبتم فً الخروج إلى الجهاد
" 7772دص 7705+دش"
اثالُت ُ ْم إِلى األ ْر ِ
سكٌنته  :طمؤنٌنته
"7702دش"
======================================================================
7702" )2دص" حدد سبب نزول اآلٌا ِ الكرٌمة؟
أ) نزلت فً ؼزوة تبون عام  9هـ
صرح النبً ملسو هيلع هللا ىلص عن وجهته على ؼٌر عادته ،حتى ٌستعدوا للخروج
ب) ّ
ج) ذلن أن المسافة بعٌدة ،والعدو لوي ،والناس فً عسره ،والببلد فً جدب والحر شدٌد
د) فشك على بعض المسلمٌن الخروج وتخلؾ بعضهم
هـ) فنزلت اآلٌات تحثهم على الجهاد عند إعبلن ولً األمر النفٌر
و) عاتبت اآلٌات المتماعسٌن عن الخروج
ي) أكدت اآلٌات على أن هللا هو الناصرلدٌنه والمإٌد لنبٌه ملسو هيلع هللا ىلص وإن تخلى الناس عنه
 )2شك عُى بعض المسُمٌن الخروج إلى تبون ،عُل ذلن؟
ج) الناس فً عسره
ب) العدو لوي
أ) المسافة بعٌدة

د)الببلد فً جدب

هـ)الحر شدٌد
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ج) تردد بعض المسلمٌن عن الخروج

 7707")00دش" نزل لوله تعالى " ٌَا أٌَلهَا الَّذ َ
ّللا" فً ؼزوة:
سبٌِ ِل ّ ِ
ٌِن آ َمنُواْ َما لَ ُك ْم إِذَا ِلٌ َل لَ ُك ُم ان ِف ُرواْ فًِ َ
د) خٌبر
ج) حمراء األسد
ب) تبون
أ) أحد

الجواب(ب)

 7705")07دص"(أكمل العباره) نزل لوله تعالى"ٌَا أٌَلهَا ا َّلذ َ
ٌِن آ َمنُواْ َما لَ ُك ْم ِإذَا ِلٌ َل لَ ُك ُم ان ِف ُرواْ "...فً ؼزوة :ؼزوة تبون(العسره)
======================================================================
 7772" )05د ص" تضمن ِ اآلٌا ِ الكرٌمة التنفٌر من التخاذل والتماعس عن الجهاد بؤسالٌب أربع أذكرها؟
" 7705دش" حذر ِ اآلٌتان الكرٌمتان من التخاذل والتماعس عن الجهاد بؤسالٌب متعدده ،اذكر ثبلثا منها؟
"7702دش7702+دش7702+دص" أذكر اسُوبٌن؟
ب) التهدٌد بالعذاب األلٌم
أ) استنكار مولؾ من تخلؾ عن المتال
د) الترؼٌب فً نعٌم اآلخرة
ج) التهدٌد باإلستبدال
)"7777دش" األ مران الُذان جاء بهما التهدٌد اإللهً لمن ٌتخُؾ عن لتال االعداء ببل عذر فً اآلٌا ِ من سورة التوبة هما:
ب) االستبدال وعدم استجابة الدعاء
أ) العذاب األلٌم وتسٌُط األعداء عٌُهم
الجواب(د)
د) العذاب األلٌم واالستبدال
ج) العذاب األلٌم وعدم استجابة الدعاء
======================================================================
 )04فسر لوله تعالى ( ٌَا أٌَلهَا الَّذ َ
اآلخ َر ِة
س ِبٌ ِل ّ ِ
ض أ َ َر ِضٌتُم بِا ْل َحٌَا ِة ال لد ْنٌَا ِم َن ِ
ٌِن آ َمنُواْ َما لَ ُك ْم إِ َذا لٌِ َل لَ ُك ُم ان ِف ُرواْ ِفً َ
ّللا اثَّا َل ُْت ُ ْم إِ َلى األ َ ْر ِ
اآلخ َر ِة إِالَّ لَ ٌُِ ٌل)؟
فَ َما َمتَا ُ
ع ا ْل َحٌَا ِة ال لد ْن ٌَا فًِ ِ
أ) حذرت اآلٌات من التباطإ عن الخروج للجهاد إذا أعلن ربٌس الدولة النفٌر العام
ب) وبخت اآلٌات من تخلؾ عن الخروج مع النبً ملسو هيلع هللا ىلص ببل عذر
ح) الدنٌا متاع زابل وشًء ٌسٌر ممارنة بنعٌم الجنة الخالد
 7702" )03دص" أكتب آٌة تدل عُى وجوب الجهاد فً األحوال كُها إذا أعُن الحاكم المسُم النفٌر العام؟
ْ
ْ
َ
ُّ
ع ال َحٌَاةِ الدنٌَا
اآلخ َرةِ ف َما َمت َا ُ
ضٌتُم بِ ْال َح ٌَاةِ ال ُّد ْنٌَا ِمنَ ِ
(ٌَا أٌَُّ َها َّالذٌِنَ آ َمنُواْ َما لَ ُك ْم إِ َذا لٌِ َل لَ ُك ُم ان ِف ُرواْ فًِ َسبٌِ ِل ّ
َّللاِ اثَّالَ ْلت ُ ْم إِلَى األ َ ْر ِ
ض أ َ َر ِ
اآلخ َرةِ ِإالَّ لَ ِلٌ ٌل)
فًِ ِ
7770" )00دش" الموضوع الذي تناولته االٌة الكرٌمة من سورة التوبة (ٌَا أٌَلهَا ا َّلذ َ
س ِبٌ ِل
ٌِن آ َمنُواْ َما لَ ُك ْم إِ َذا لٌِ َل لَ ُك ُم ان ِف ُرواْ فًِ َ
ض) هو:
ِّ
ّللا اثَّالَ ُْت ُ ْم إِ َلى األ َ ْر ِ
ب) التحذٌر من التماعس فً لتال االعداء
أ) فضح اسالٌب المنافمٌن وموالفهم
الجواب(ب)
د) الحكمة من الجهاد فً سبٌل هللا تعالى
ج) نصرة هللا تعالى لنبٌه دمحم ملسو هيلع هللا ىلص
عذَابا أَ ِلٌما):
7777")02دص" موضوع اآلٌة (إِالَّ تَن ِف ُرواْ ٌُعَ ِ ّذ ْب ُك ْم َ
ب) التحذٌر من التماعس فً لتال االعداء
أ) فضح اسالٌب المنافمٌن وموالفهم
الجواب(ب)
د) توضٌح حمٌمة الجهاد وأحكامه
ج) نصرة هللا تعالى لنبٌه دمحم ملسو هيلع هللا ىلص
======================================================================
ست َ ْب ِد ْل لَ ْوما َ
ٌِر) أو
عَُى ُك ِّل َ
ّللاُ َ
ؼٌ َْر ُك ْم َوالَ تَض لُروهُ َ
 )02فسر لوله تعالى (إِالَّ تَن ِف ُرواْ ٌُعَ ِذّ ْب ُك ْم َ
ع َذابا أَ ِلٌما َوٌَ ْ
ش ًْءٍ لَد ٌ
شٌْئا َو ّ
جاء التهدٌد باآلٌا ِ لمن تخُؾ عن الجهاد ببل عذر بؤمرٌن :أذكرهما؟
ب) التهدٌد باإلستبدال
أ) التهدٌد بالعذاب األلٌم
عذَابا أَ ِلٌما)  /أو ما هً مخاطر ترن الجهاد؟
 )02فسر معنى لوله تعالىِ ( :إالَّ تَن ِف ُرواْ ٌُعَ ِ ّذ ْب ُك ْم َ
التهدٌد بالعذاب األلٌم فً الدنٌا واآلخرة ،ومن صوره تسلٌط األعداء علٌهم
 )77من الممصود بموله تعالى " إِالَّ تَن ِف ُرواْ"؟
المإمنون المتثاللٌن عن الجهاد
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ستَ ْب ِد ْل لَ ْوما َ
ٌِر"؟
ّللاُ َ
ؼٌ َْر ُك ْم َوالَ تَض لُروهُ َ
 )70فسر معنى لوله تعالى َ ":وٌَ ْ
ًَءٍ لَد ٌ
شٌْئا َو ّ
عَُى ُك ِّل ش ْ
 - 1حذر هللا المإمنٌن إن تباطإوا عن الجهاد باإلستبدال
 - 2بموم ؼٌرهم من صفاتهم:
ج) ٌكون النصر على أٌدٌهم
ب) ٌطٌعون هللا ورسوله
أ) ٌنفرون إذا استنفروا
 – 3لن ٌضر هللا تخلفهم عن الجهاد ألنه ؼنً عنهم
 )77حذر هللا المإمنٌن إن تباطإوا عن الجهاد باإلستبدال بموم ؼٌرهم فما صفاتهم؟
ج) ٌكون النصر على أٌدٌهم
ب) ٌطٌعون هللا ورسوله
أ) ٌنفرون إذا استنفروا
 )75لن ٌضر هللا شٌئا إذا تخُؾ المسُمون عن الجهاد؟ عُل ذلن؟
ألنه ؼنً عنهم
======================================================================
ّللاُ إِ ْذ أ َ ْخ َر َجهُ الَّذ َ
ً اثْنٌَ ِْن إِ ْذ ُه َما فًِ ا ْل َؽ ِار إِ ْذ ٌَمُو ُل
 )74حدد سبب نزول اآلٌا ِ الكرٌمة" إِالَّ تَن ُ
ص ُروهُ فَمَ ْد َنص ََرهُ ّ
ٌِن َكفَ ُرواْ ثَانِ َ
ّللا َمعَنَا فَؤ َ َ
ع َُ ٌْ ِه َوأٌََّ َدهُ بِ ُجنُو ٍد لَّ ْم ت َ َر ْو َها َو َجعَ َل َك ُِ َمةَ ا َّلذ َ
ّللا ِه ًَ ا ْلعُ ُْ ٌَا"؟
س ِكٌنَتَهُ َ
س ْفَُى َو َك ُِ َمةُ ّ ِ
ِلص ِ
ّللاُ َ
ٌِن َكفَ ُرواْ ال ل
نز َل ّ
َاحبِ ِه الَ تَحْ َز ْن إِنَّ ّ َ
أ) نصر هللا تعالى دمحما ملسو هيلع هللا ىلص وأبوبكر الصدٌك رضً هللا عنه فً الهجرة
ب) حٌنما تآمرت لرٌش إلخراجهما من مكة
ج) متوكلٌن على هللا وحده
د) ذهبا إلى ؼار ثور
هـ) فلما دنا منهم المشركون خاؾ أبوبكر رضً هللا عنه من أن ٌطلع المشركون علٌهما فٌتمكنوا من رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص فٌمتلوه
و) فطمؤنه ملسو هيلع هللا ىلص بموله " ما ظنن بإثنٌن هللا ثالثهما"
ي) أنزل هللا طمؤنٌنته على رسوله ملسو هيلع هللا ىلص
ن) سخر هللا تعالى جنودا لٌحفظوه فً الهجرة  ،ال ٌعلم من هم إال هللا
ل) جعل كلمة الكفر مؽلوبة وكلمة التوحٌد عالٌة
م) هللا عزٌز فً انتمامه وحكٌم فً تدبر أمور خلمه
 7703")73دش7700+دص7702+دص" من الممصود بالضمٌر (هما) وما اسم الؽار الوارد فً اآلٌه (إِ ْذ ُه َما فًِ ا ْلؽَ ِار )؟
هما  :النبً ملسو هيلع هللا ىلص مهاجرا برفمة أبً بكر الصدٌك  ،واسم الؽار هو ؼار ثور
َاح ِب ِه) عُى من ٌعود الضمٌر؟
7702")70دش" (إِ ْذ ٌَمُو ُل ِلص ِ
ابً بكر رضً هللا عنه
 )72عُل خوؾ أبوبكر الصدٌك رضً هللا عنه عُى النبً ملسو هيلع هللا ىلص فً الهجرة؟
ب) وعلى دعوة اإلسبلم
أ) على النبً ملسو هيلع هللا ىلص
 )72عُى من نزل ِ الطمؤنٌنة؟
على دمحم ملسو هيلع هللا ىلص وابً بكر رضً هللا عنه
 )72من المائل (ما ُّنن بإثنٌن هللا ثالثهما)؟
دمحم ملسو هيلع هللا ىلص
 )57لال تعالى َ ":وأٌََّ َدهُ بِ ُجنُو ٍد لَّ ْم ت َ َر ْو َها" ما الممصود بالجنود ؟
مثل  :الحمام  /العنكبوت
 )50أذكر مُّاهر نصرة هللا تعالى لنبٌه ملسو هيلع هللا ىلص فً الهجرة؟
ب) سخر هللا تعالى جنودا لٌحفظوه فً الهجرة  ،ال ٌعلم من هم إال هللا
أ) أنزل هللا طمؤنٌنته على رسوله ملسو هيلع هللا ىلص
7703" )57دش7700+دص" أشار ِ اآلٌة الكرٌمة إلى سنة من سنن هللا فً خُمه ،وضّح هذه السنه؟
َّللاُ"" أي أن هللا ٌنصر من ٌنصره
ص َرهُ ّ
"إِالَّ تَن ُ
ص ُروهُ فَ َم ْد نَ َ
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7770")55دص" أشار ِ اآلٌة الكرٌمة إلى التذكٌر بنصر هللا تعالى لنبٌه ملسو هيلع هللا ىلص فً احداث:
د) الهجرة
ج) حنٌن
ب) بدر
أ) تبون
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الجواب(د)

 )54فسر لوله تعالى َ " :و َجعَ َل َك ُِ َمةَ ا َّلذ َ
ً ا ْلعُ ٌَُْا"؟
س ْف َُى َو َك ُِ َمةُ ّ ِ
ٌِن َكفَ ُرواْ ال ل
ّللا ِه َ
أ) جعل كلمة الكفر مؽلوبة وكلمة التوحٌد عالٌة
ب) هللا عزٌز فً انتمامه وحكٌم فً تدبر أمور خلمه
======================================================================
ّللا َذ ِل ُك ْم َخٌ ٌْر لَّ ُك ْم ِإن كُنت ُ ْم ت َ ْعَُ ُم َ
ون"؟
س ِبٌ ِل ّ ِ
 )53فسر لوله تعالى  ":ا ْن ِف ُرواْ ِخفَافا َو ِثمَاال َوجَا ِهدُواْ ِبؤ َ ْم َوا ِل ُك ْم َوأَنفُ ِ
س ُك ْم ِفً َ
أ) األمر بالمتال فً سبٌل هللا تعالى
ب) الذي ٌعلن األمر بالجهاد أو بالنفٌر العام هو ربٌس الدولة
ج) ٌجب على المسلمٌن الخروج فً كل الحاالت الٌسر أوالعسر ،ؼنً أو فمٌر ،لوة أو ضعؾ
د) أنواع الجهاد هً الجهاد بالمال والجهاد بالنفس
هـ) ألنه طرٌك السعادة فً الدنٌا والفبلح فً اآلخرة
 )50من الذي ٌعُن النفٌر العام؟
ربٌس الدولة  /ولً األمر
 )52ما أنواع الجهاد؟
أ) الجهاد بالمال

ب) الجهاد بالنفس

 )52ما نتٌجة الجهاد؟
ألنه طرٌك السعادة فً الدنٌا والفبلح فً اآلخرة
\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\
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عرؾ العولمة ؟
ّ )0
اإلنفتاح بٌن شعوب العالم وسهولة االتصال والتواصل بٌنها نتٌجة التمدم العلمً فً تكنلوجٌا اإلتصاالت الحدٌثة
" 7704دش7702+دش" المصطُح السابك هو تعرٌؾ ( العولمه)
"7702دص" اإلنفتاح بٌن الشعوب وسهولة اإلتصال والتواصل بٌنها نتٌجة التمدم العُمً فً تكنولوجٌا اإلتصاال ِ الحدٌثة،تسمى:
الجواب(أ)
د) التؽرٌب الثمافً
ج) تكنولوجٌا المعُوما ِ واإلتصاال ِ
ب) عالمٌة اإلسبلم
أ) العولمة
 )7لمد أصبح العُم لرٌة كونٌة صؽٌره ،ما سبب ذلن؟
بسبب التمدم العلمً والتكنولوجً المعاصر مما حمك سهولة اإلنتمال
 )5فً أي جانب من جوانب الحٌاة ُّهر هذا مدلول العولمة؟
ب) وتوسع لٌشمل الجانب السٌاسً والثمافً والتربوي
أ) فً الجانب اإللتصادي والمالً
)"7777دص" بدأ استخدام مصطُح العولمة فً الجانب:
ج) االجتماعً
ب) الفكري
أ) السٌاسً

د) االلتصادي

الجواب(د)

 )4وضح كٌؾ ُّهر مدلول العولمة فً الجانب المالً واإللتصادي؟
ظهر فً إزالة الحواجز والحدود وحرٌة تنمل السلع
======================================================================
 )3عدد اهم اآلثار اإلٌجابٌة لُعولمة فً مجال العولمة الفكرٌة والعُمٌة؟
تسهٌل انتمال األفكار والمعلومات
 )0كٌؾ سهُ ِ عولمة األفكار انتمال المعُوما ِ؟
عن طرٌك تكنولوجٌا المعلومات الحدٌثة كاإلنترنت
 )2عدد اهم اآلثار السُبٌة لُعولمة فً مجال العولمة الفكرٌة والعُمٌة؟
"7700دص" بٌن أثرا سُبٌا لُعولمة لً المجال الفكري والعُمً؟
أ) وضع الشعوب فً لوالب تنبع أساسا من ثمافة الدول الكبرى األجنبٌة المهٌمنة
ب) تهمٌش الثمافات األخرى فً العالم
)" 7772دش" فرض الدول الكبرى لوالب فكرٌة عُى الشعوب ٌعد من سُبٌا ِ العولمة
د) االلتصادٌة
ج) االجتماعٌة
ب) الفكرٌة
أ) السٌاسٌة

الجواب(ب)

 )2وضح كٌفٌة التعامل مع العولمة الفكرٌة والعُمٌة؟
أ) المحافظة على هوٌتنا اإلسبلمٌة ومعتمداتنا وتصوراتنا
ب) اإلفادة من أفكارهم ولٌمهم التً ال تتعارض مع ثمافتنا ولٌمنا اإلسبلمٌة
======================================================================
 )2عدد اهم اآلثار اإلٌجابٌة لُعولمة فً مجال العولمة اإللتصادٌة؟
تحرٌر أسواق التجارة بعدم وضع لٌود على حركة السلع التجارٌة بٌن الدول
)"7705دص" أي مما ًٌُ لٌس من اآلثار السُبٌة لُعولمة:
أ) فرض ِ الدول الكبرى المهٌمنة لوالب فكرٌة وثمافٌه عُى بمٌة شعوب العالم ب) تحرٌر أسواق التجارة بٌن الدول
د) إلؽاء النسٌج اإلجتماعً لُشعوب الجواب (ب)
ج) تحكم الدول الكبرى عُى المرار السٌاسً فً الدول األخرى
 )07كٌؾ ٌتم تحرٌر التجارة فً زمن العولمة؟
بعدم وضع لٌود على حركة السلع التجارٌة بٌن الدول
 )00ما األثر اإلٌجابً عُى الدولة من تحرٌر التجارة؟
أ) النمو اإللتصادي على المستوى العالمً

ب) توسٌع فرص المنافسة فً تمدٌم السلع والخدمات
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 )07عدد اهم اآلثار السُبٌة لُعولمة فً مجال العولمة اإللتصادٌة؟
"7702دش" أخذ ِ الهٌمنة اإللتصادٌة عُى ثروا ِ المسُمٌن أشكاال عده ،أذكر ثبلثا منها؟
أ) استٌبلء الدول الكبرى والشركات الكبرى العابرة للمارات على التصاد العالم ،عن طرٌك تطوٌك اإلنتاج المومً للدول الفمٌرة
والضعٌفة
د) وتدمٌر اإللتصاد فً هذه الدول
ج) ٌإدي إلى زٌادة البطالة
ب) إدخالها فً منافسة ؼٌر متكافبة
 )05وضح كٌؾ استول ِ الدول الكبرى والشركا ِ الكبرى العابرة لُمارا ِ عُى التصاد العالم؟
أ) عن طرٌك تطوٌك اإلنتاج المومً للدول الفمٌرة والضعٌفة
ب) إدخالها فً منافسة ؼٌر متكافبة
 )04ما هً نتائج دخول الدول الكبرى والشركا ِ الكبرى العابرة لُمارا ِ عُى التصاد بُد ما؟
ب) تدمٌر اإللتصاد فً هذه الدول
ا) زٌادة البطالة
 7700" )03دش" زٌادة البطالة وتفشً الفمر من سُبٌا ِ العولمة:
ج) السٌاسٌة
ب) الثمافٌة
أ) اإللتصادٌة

د) اإلجتماعٌة

الجواب(أ)

"7707دص" لٌام الدول الكبرى بإدخال ؼٌرها فً منافسا ِ ؼٌر متكافئة ٌعد من سُبٌا ِ:
د) اإلجتماعٌة
ج) السٌاسٌة
ب) اإللتصادٌة
أ) الثمافٌة

الجواب (ب)

"7702دش"اضعاؾ دور الدولة وسٌطرتها عُى ممدراتها من سُبٌا ِ العولمة :
د) الثمافٌة واإلجتماعٌة
ج) السٌاسٌة
ب) اإللتصادٌة
أ) الفكرٌة والعُمٌة

الجواب(ب)

 )00وضح كٌفٌة التعامل مع العولمة اإللتصادٌة؟
أ) ضرورة العمل الجاد إللامة السوق اإللتصادٌة اإلسبلمٌة المشتركة
ب) تشجٌع المشارٌع واإلستثمارات اإللتصادٌة بٌن الدول العربٌة واإلسبلمٌة
======================================================================
 )02عدد اهم اآلثار اإلٌجابٌة لُعولمة فً مجال العولمة السٌاسٌة؟
أ) حرٌة التعبٌر عن الرأي
ب) حرٌة اإلنتخاب واإلختٌار
ج) احترام حموق اإلنسان وتحمٌك السبلم
)"7702دص" احترام حموق اإلنسان وتحمٌك السبلم ٌعد أثرا إٌجابٌا لُعولمة:
د) الثمافٌة واإلجتماعٌة
ج) السٌاسٌة
ب) اإللتصادٌة
أ) الفكرٌة والعُمٌة

الجواب (ج)

)"7702دص 7777+دص" حرٌة التعبٌر عن الرأي و احترام حموق اإلنسان ٌعد أثرا إٌجابٌا لُعولمة
د) العُمٌة
ج) االجتماعٌة
ب) السٌاسٌة
أ) االلتصادٌة

الجواب (ب)

 )02عدد اهم اآلثار السُبٌة لُعولمة فً مجال العولمة السٌاسٌة؟
أ) تحكم الدول الكبرى فً مراكز المرار السٌاسً
ب) إضعاؾ دور الدولة وسٌطرتها على ممدراتها
" 7700دص" لُعولمة السٌاسٌة آثار سُبٌة منها:
ب) تحكم الدول الكبرى بالمرار السٌاسً لُدول األخرى
أ) تحرٌر السوق
د) تحمٌك المنافسة التجارٌة لضمان جودة السُع
ج) نشر التكنولوجٌا
"7707دش" تحكم الدول الكبرى بحرٌا ِ الشعوب األخرى ،بعد من سُبٌا ِ العولمة:
د) اإللتصادٌة
ج) السٌاسٌة
ب) اإلجتماعٌة
أ) الثمافٌة
 )02وضح كٌفٌة التعامل مع العولمة السٌاسٌة؟
أ) العمل على تموٌة العبللات بٌن الدول اإلسبلمٌة

الجواب (ب)
الجواب (ج)

ب) العمل على وحدتها وتماسكها واستمبللها واحترام سٌادتها
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=====================================================================
 )77عدد اهم اآلثار اإلٌجابٌة لُعولمة فً مجال العولمة الثمافٌة واإلجتماعٌة؟
حل المشكبلت اإلنسانٌة مثل المشكبلت البٌبٌة واألمراض والحد من الجرٌمة والمخدرات والتهدٌدات النووٌة
"7702دش" العمل عُى حل مشكبل ِ البٌئة واألمراض ٌعد من اآلثار اإلٌجابٌة لُعولمة:
الجواب(د)
ج) السٌاسٌة د) الثمافٌة واإلجتماعٌة
ب) اإللتصادٌة
أ) الفكرٌة والعُمٌة
7702")70دص" من أٌجابٌا ِ العولمة الثمافٌة واإلجتماعٌة أنها حُ ِ المشكبل ِ اإلنسانٌة .وضح ذلن؟
ب) فكان البد من اشتران العالم كله فً حلها
أ) ألنها أصبحت مشكبلت عالمٌة ولٌست على مستوى دولة واحدة
7702" )77دص" اذكر أثرا من اآلثار السُبٌة لُعولمة فً مجال العولمة الثمافٌة واإلجتماعٌة؟
ج) الؽاء الهوٌة والخصوصٌات الثمافٌة
ب) العمل على إلؽاء النسٌج اإلجتماعً للشعوب
أ) تدمٌر األسرة
 )75وضح كٌفٌة التعامل مع العولمة الثمافٌة واإلجتماعٌة؟
أ) المحافظة على المٌم والمبادئ والتراث المادي والمعنوي
ب) تعمٌك التعاون بٌن الدول اإلسبلمٌة جمٌعها لمحاربة التخلؾ والفمر
 )74من أوجه التعامل مع العولمة الثمافٌة واإلجتماعٌة ،تعمٌك التعاون بٌن الدول اإلسبلمٌة جمٌعها لمحاربة التخُؾ والفمر،
وضح كٌؾ ٌتم ذلن؟
بإنشاء مإسسة اسبلمٌة عالمٌة تعنً بالزكاة والتكافل اإلجتماعً كمإسسة الزكاة العالمٌة
====================================================================
 )73ما داللة لوله تعالى (وما أرسُنان إال رحمة لُعالمٌن)؟
عالمٌة رسالة اإلسبلم
 )70حمم ِ الحضارة اإلسبلمٌة صورة والعٌة صادلة لمفهوم العالمٌة ،وضح هذه العبارة؟
ب) رفض اإلعتداء
أ) لٌامها على مبدأ العدل وإنصاؾ المظلوم
د) من ؼٌر فرض سٌاسة التبعٌة التً نراها اآلن واضحت فً العولمة
ج) اإلعتراؾ بحك اآلخر فً الدٌن والرأي المخالؾ
 )72أذكر مُّهرا من مُّاهر عالمٌة اإلسبلم؟
أ) تؤكٌد أن هللا تعالى هو رب كل الناس والمخلولات
ب) أن الشرٌعة اإلسبلمٌة ذات طابع عالمً تعالج المشكبلت وأزمات الحٌاة وتتماشى مع التؽٌرات فً حٌاة الناس ولابلة ألن تطبك
فً الظروؾ المختلفة والمجاالت الحٌاتٌة من ؼٌر عنصرٌة أو انحٌاز ألحد على حساب أحد ؼٌره.
 )72الشرٌعة اإلسبلمٌة ذا ِ طابع عالمً وضح هذه العبارة؟
أ) تعالج المشكبلت وأزمات الحٌاة
ج) ولابلة ألن تطبك فً الظروؾ المختلفة والمجاالت الحٌاتٌة
 )72كٌؾ ٌمكن تحمٌك عالمٌة اإلسبلم؟
أ) بالتعرٌؾ باإلسبلم

ب) وتتماشى مع التؽٌرات فً حٌاة الناس
د) من ؼٌر عنصرٌة أو انحٌاز ألحد على حساب أحد ؼٌره.

ب) السعً لبناء الشخصٌة اإلسبلمٌة المعاصرة

 )57وضح كٌؾ ٌكون التعرٌؾ باإلسبلم محمما لعالمٌة اإلسبلم ؟
أ) بما ٌمدمه من حلول للمشكبلت البشرٌة
ب) وفك منهج علمً موضوعً ٌستخدم كل الوسابل المتاحة
 )50وضح كٌؾ ٌكون السعً لبناء الشخصٌة اإلسبلمٌة المعاصرة محمما لعالمٌة اإلسبلم؟
أ) لادر على مواجهة التحدٌات التً ٌواجهها المسلم
ب) أساسه الفهم العمٌك لئلسبلم
/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
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 :7220537770موالؾ مشرفه من حٌاة الخُفاء الراشدٌن رضً
الدرس الثانً والثبلثون

7702" )0دش" لُصحابة الكرام فضائل ومنالب كثٌرة ،أذكر ثبلثا منها؟
ب) وتكالٌؾ الرسالة
أ) حملوا امانة الدعوة
د) صحبوا النبً ملسو هيلع هللا ىلص
ج) هٌؤهم هللا لنصرة الدٌن
 )7من هم أفضل الصحابة؟
أبوبكر الصدٌك و عمر بن الخطاب و عثمان بن عفان وعلً بن أبً طالب
الخلفاء الراشدٌن :
 )5بٌن سبب تسمٌتهم بالخُفاء الراشدٌن؟
ب) نشروا الدٌن
أ) تمٌّز مدة حكمهم

ج) كانت خبلفتهم رحمة وعدال

المولد
والنسب

 )4ما داللة لوله ملسو هيلع هللا ىلص ":فعٌُكم بسنتً وسنة الخُفاء المهدٌٌن "....؟
أمر النبً ملسو هيلع هللا ىلص باتباعهم والسٌر على نهجهم
======================================================================
عمر بن الخطاب رضً هللا عنه
أبوبكر الصدٌك رضً هللا عنه
الممارنة
هو عمر بن الخطاب العدوي المرشً،
هو عبد هللا بن عثمان التٌمً المرشً
ٌكنى أبوحفص  ،ولد فً مكة
ولد فً مكة

فضُه ومنزلته
وفاته

 )1كان من السابمٌن فً اإلسبلم
 )1أول المبشرٌن بالجنة
 )2أحد العشرة المبشرٌن بالجنة
 )2صهر النبً ملسو هيلع هللا ىلص حٌث تزوج النبً ملسو هيلع هللا ىلص ابنته
عابشة بنت أبً بكر الصدٌك
 )3ثانً الخلفاء الراشدٌن
 )3كان صاحب النبً ملسو هيلع هللا ىلص لبل البعثة وبعدها
 )4صهر النبً ملسو هيلع هللا ىلص حٌث تزوج النبً ملسو هيلع هللا ىلص ابنته
 )4أول من أسلم من الرجال
حفصة بنت عمر
 )5لال فٌه النبً ملسو هيلع هللا ىلص لو كان بعدي نبً لكان عمر
 )5أول الخلفاء الراشدٌن
بن الخطاب
 )6احب الصحابة إلى النبً ملسو هيلع هللا ىلص
 )6عرؾ عنه إصابة الرأي وسداده
صدٌّك ألنه بادر بتصدٌك النبً ملسو هيلع هللا ىلص حٌن
 )7لمّب بال ّ
 )7جهر بإسبلمه فً مكة عندما أسلم
دعاه لئلسبلم وٌوم حادثة اإلسراء
 )9لال عنه النبً ملسو هيلع هللا ىلص ما لمٌن الشٌطان لط سالكا
 )8له شرؾ صحبة النبً ملسو هيلع هللا ىلص فً الهجرة
فجا إال سلن فجا ؼٌر فجن
 )9احد كتاب الوحً
 )11جهر المسلمون بصبلتهم بعد اسبلمه
 )11عندما مرض النبً ملسو هيلع هللا ىلص لال :مروا أبا بكر
 )11أحد كتاب الوحً
فلٌصل بالناس
استشهد ؼدرا حٌث طعنه عبد مجوسً إسمه فٌروز وٌكنى
توفً عام  13هـ
أبالإلإة،وهو ٌصلً الفجر فمات متؤثرا بجراحه عام  23هـ ،وكان
وكان عمره  63سنه
عمره  63سنه ،ودفن إلى جوار النبً ملسو هيلع هللا ىلص وأبً بكر الصدٌك رضً هللا
دفن إلى جوار النبً ملسو هيلع هللا ىلص
أشهر
وثبلث
كانت خبلفته سنتان
عنه وكانت خبلفته  11سنٌن وستة أشهر

 )3ما كان دور أبً بكر رضً هللا عنه عندما جهر النبً ملسو هيلع هللا ىلص بالدعوة؟
" 7700دش" أذكر مولؾ أبوبكر الصدٌك رضً هللا عنه عندما جهر النبً ملسو هيلع هللا ىلص لى هللا عٌُه وسُم بالدعوة؟
ب) أسلم على ٌدٌه الكثٌر من الناس منهم ستة من العشرة المبشرٌن بالجنة
أ) دعا إلى دٌن هللا
7702" )0دص"ما داللة لوله ملسو هيلع هللا ىلص لى هللا عٌُه وسُم ":ما دعو ِ احد إلى اإلسبلم  ..إال أبوبكر "؟
كان أبوبكر الصدٌك من اسرع الناس إسبلما
7703" )2دش"عُل :تسمٌة أبً بكر الصدٌك بهذا اإلسم؟
ألنه بادر بتصدٌك النبً ملسو هيلع هللا ىلص حٌن دعاه لئلسبلم وٌوم حادثة اإلسراء
 7700" )2دص" بماذا تمٌز جهاد سٌدنا ابوبكر الصدٌك رضً هللا عنه ٌوم معركة تبون؟
تبرع أبوبكر الصدٌك رضً هللا عنه بكل ماله
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 )2لارن بٌن مولفً عمر بن الخطاب وأبوبكر الصدٌك رضً هللا عنهما فً تبرعاتهما لتجهٌز جٌش تبون؟
تبرع أبوبكر الصدٌك بكل ماله ،اما عمر بن الخطاب فبنصؾ ماله ،رضً هللا عنهما
 )07عدد أهم أعمال أبو بكر الصدٌك رضً هللا عنه لبل الخبلفة؟
أ) أسلم على ٌدٌه ستة من العشرة المبشرٌن بالجنة
ب) استجابته ألمر النبً ملسو هيلع هللا ىلص لتجهٌز جٌش تبون فتبرع بكل ماله
د) بادر بتصدٌك النبً ملسو هيلع هللا ىلص حٌن دعاه لئلسبلم وٌوم حادثة اإلسراء

ج) أسرع الناس إسبلما
هـ) شهد مع النبً ملسو هيلع هللا ىلص المشاهد كلها

 7700" )00دش" لام سٌدنا أبوبكر الصدٌك رضً هللا عنه بؤعمال كثٌرة أثناء خبلفته ،بٌن ثبلثا منها؟
ج) تسٌٌر جٌش أسامة بن زٌد
ب) محاربة المرتدٌن
أ) جمع المرآن الكرٌم فً مصحؾ واحد
 7707")07دش7702+دص" من الذي لام باألعمال التالٌة من الخُفاء الراشدٌن ،جمع المرآن الكرٌم فً مصحؾ واحد؟
" 7704دش" من الخٌُفة الراشد الذي حارب المرتدٌن وبخاصة مانعً الزكاة؟
االجابة (ابوبكر الصدٌك رضً هللا عنه)
"7702دص" ما اسم الخٌُفة الراشد الذي تبرع بكل ماله ٌوم تبون لتجهٌز الجٌش
7772")05دش7702+دش" جمع المرآن الكرٌم فً فً مصحؾ واحد فً عهد الخٌُفة(رضً هللا عنه):
د) عًُ بن أبً طالب
ج) عثمان بن عفان
ب) عمر بن الخطاب
أ) أبو بكر الصدٌك

الجواب (أ)

 )04أصر الخٌُفة أبوبكر الصدٌك رضً هللا عنه عُى لتال المرتدٌن وبخاصة مانعً الزكاة عُل ذلن؟
تؤكٌدا على أن اإلسبلم ك ٌّل ال ٌتجزأ
)"7777دص" سبب لٌام أبوبكر الصدٌك رضً هللا عنه بمحاربة المرتدٌن هو :
د) انكارهم لُصبلة
أ) امتناعهم عن الجهاد ب) لتُهم حفاُّ المرآن ج) منعهم الزكاة

الجواب(ج)

7702")03دص" عُل أمر الخٌُفة أبوبكر الصدٌك رضً هللا عنه بجمع المرآن فً مصحؾ واحد؟
ب) إستشهاد عدد كبٌر من الحفاظ
أ) كان المرآن متفرق فً الصحؾ عند كتاب الوحً
 )00لم أمر النبً ملسو هيلع هللا ىلص بتسٌٌر جٌش أسامة إلى الروم؟
لمعالبتهم على لتل رسول رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص
)02عُل :إصرار الخٌُفة أبوبكر الصدٌك رضً هللا عنه عُى تسٌٌر جٌش أسامة لحرب الروم بعد وفاته ملسو هيلع هللا ىلص؟
ب) شدة إلتزامه بؤمر النبً ملسو هيلع هللا ىلص بإنفاذ الجٌش بؤسرع ولت
أ) ٌدل على حزم أبوبكر الصدٌك رضً هللا عنه
 )02أذكر أمرٌن ٌدالن عُى حزم الخٌُفة أبوبكر الصدٌك؟
أ) إصراره على حرب المرتدٌن

ب) إصراره على تسٌٌر جٌش أسامة بن زٌد

 7707" )02دص" كان إلنفاذ سٌدنا أبً بكر الصدٌك رضً هللا عنه جٌش أسامه رضً هللا عنه وإصراره عُى ذلن دالئل عٌُّمه استنتج
ثبلثا منها؟  /أو ما أثر إنفاذ جٌش أسامة عُى المسُمٌن؟
ب) ثبت كثٌر من الناس على اإلسبلم لما رأوا من لوة المسلمٌن
أ) زادت هٌبة المسلمٌن فب نفوس األعداء
د) شدة التزام الخلٌفه رضً هللا عنه بؤوامر النبً ملسو هيلع هللا ىلص حٌا أو مٌتا
ج) حزم الصدٌك رضً هللا عنه
 7707 " )77دش" تضمن ِ وصاٌا أبو بكر الصدٌك رضً هللا عنه لجٌش أسامة مبادئ إنسانٌة مهمه دعا لها اإلسبلم فً الحرب،
لخص ثبلثا منها؟
أ) الوفاء بالعهود والمواثٌك وعدم الؽدر
ب) عدم اإلعتداء على المتعبدٌن من ؼٌر المسلمٌن
ج) محاربة المحاربٌن فمط دون التعرض لؽٌرهم من النساء واألطفال والشٌوخ
د) عدم اإلعتداء على الحٌوان والنبات والبٌبة
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 7705" )70دش" أي من األعمال اآلتٌة لم ٌمم بها أبوبكر الصدٌك رضً هللا عنه فً أثناء خبلفته؟
ب) جمع المرآن الكرٌم فً مصحؾ واحد
أ) حرب المرتدٌن
د) تسٌٌر جٌش أسامه رضً هللا عنه
ج) نسخ المرآن وتوزٌعه عُى األمصار

الجواب (ج)

) "7705دص" أي من األعمال اآلتٌة لام بها أبوبكر الصدٌك رضً هللا عنه فً أثناء خبلفته:
ب) نسخ المرآن الكرٌم ووزعه عُى األمصار
أ) فتح مدٌنة المدس صُحا
الجواب(ج)
د) فتح ببلد أرمٌنٌا والمولاز
ج) جمع المرآن الكرٌم فً مصحؾ واحد
======================================================================
 )77لعمر بن الخطاب رضً هللا عنه العدٌد من الموالؾ المشرلة عددها؟
ب) أحد العشرة المبشرٌن بالجنة
أ) من السابمٌن فً اإلسبلم
د) عرؾ بصواب الرأي وسداده
ج) صهر النبً ملسو هيلع هللا ىلص من ابنته حفصة
و) جهر بإسبلمه فً مكة
هـ) لمبه النبً ملسو هيلع هللا ىلص بالفاروق
ن) جهر المسلمون بعد اسبلمه بصبلتهم
 )75الخٌُفة الراشد الذي بٌّن النبً ملسو هيلع هللا ىلص أن هللا جعل الحك عُى لسانه ولُبه هو  .....رضً هللا عنه:
د) عًُ بن ابً طالب
ج) عثمان بن عفان
ب) عمر بن الخطاب
أ) أبوبكر الصدٌك

الجواب (ب)

)" 7707دش 7702" +دص" لال ملسو هيلع هللا ىلص :لو كان نبً بعدي لكان  ...........رضً هللا عنه:
د) عًُ بن ابً طالب
ج) عثمان بن عفان
ب) عمر بن الخطاب
أ) أبوبكر الصدٌك

الجواب (ب)

7702")74دص" عُل تسمٌة عمر رضً هللا عنه بالفاروق؟
ألنه كان شدٌدا فً الحك
 )73ما داللة لوله ملسو هيلع هللا ىلص " :والذي نفسً بٌده ما لمٌن الشٌطان لط سالكا فجا إال سُن الشٌطان فجا ؼٌر فجن"؟
لموة دٌنه ،فبل سبٌل للشٌطان علٌه
 )70ما أثر إٌمان عمر رضً هللا عنه عُى المسُمٌن؟
أ) لال ابن مسعود رضً هللا عنه :ما كنا نمدر أن نصلً عند الكعبة ،حتى صلى عمر عندها صلٌنا معه
ب) كان إسبلمه فتحا وهجرته نصرا وإمارته رحمه
 )72حدد أهم اعمال الخٌُفة عمر رضً هللا عنه؟
أ) نشر العدل واألمن والطمؤنٌنة
ب) فتح العراق والشام ومصر وأذربٌجان
ج) دخل المدس عام 15هـ واستلم مفاتٌحها من حاكمها الرومانً وكتب العهدة العمرٌة
د) إنشاء الدواوٌن
 )72ما أثر انشاء الدواوٌن عُى عمل الدولة؟
نظمت شإون الدولة مالٌا وعسكرٌا واجتماعٌا
 )72اذكر اسم دٌوان أنشؤه الخٌُفة عمر رضً هللا عنه؟
دٌوان الخراج  /دٌوان العطاء
 7707")57دش 7704 +دش7702+دش7702+دص" من الذي لام باألعمال التالٌة من الخُفاء الراشدٌن؟
 )02+07(#نُّم الدواوٌن الخاصة بشإون الدولة اإلسبلمٌة
 )02+07(#فرض ضرٌبة الخراج عُى األراضً الزراعٌة التً أدخُها فً حوزة الدولة اإلسبلمٌة
 )04(#فرض الخراج عُى األرض الزراعٌة التً أدخُها فً حوزة اإلسبلم:
االجاٌة (عمر بن الخطاب رضً هللا عنه)
 )02+02+04(#دخل مدٌنة المدس صُحا عام 03هـ :
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 7707" )50دص7702+دص" الخٌُفة الذي دخل مدٌنة المدس صُحا واستُم مفاتٌحها عام03هـ هو:
د) عًُ بن أبً طالب
ج) عثمان بن عفان
ب) عمر بن الخطاب
أ) أبوبكر الصدٌك
)"7777دص" من األعمال التً لام بها عمر بن الخطاب رضً هللا عنه فً أثناء خبلفته:
أ) دخول مدٌنة المدس ب) إنشاء دار المضاء ج) توسعة المسجد النبوي د) تسٌٌر جٌش اسامة

الجواب (ب)

رضً هللا عنه

الجواب(أ)

عنًِ سٌدنا عمر رضً هللا عنه بتنٌُّم شإون الدولة اإلسبلمٌة بعد اتساعها ،أذكر ما ٌدل عُى ذلن؟
 7700" )57دص" َ
ّ
نظم الدواوٌن
 )55ما داللة لصة رسول لٌصر الروم ولماءه الخٌُفة عمر رضً هللا عنه؟
ب) وضمانه حموق اإلنسان وكرامته
أ) أهمٌة العدل فً اإلسبلم
 7700" )54دش" تضمن ِ العهدة العمرٌة الكثٌر من المبادئ اإلنسانٌة العٌُّمة ،أذكر اثنتٌن من هذه المبادئ؟
أ) التسامح الدٌنً وحرٌة اإلعتماد لؽٌر المسلمٌن
ب) الحفاظ على أنفس ؼٌر المسلمٌن وأموالهم وعدم اإلعتداء علٌهم
ج) المساواة بٌن الرعٌة فً الحموق والواجبات على إختبلؾ أدٌانهم وأصولهم
د) األمن حك للمواطنٌن جمٌعهم فً الئللامة والسفر
 7700")53دش" أذكر مولؾ عمر بن الخطاب رضً هللا عنه عندما دخل المدس صُحا واستُم مفاتٌحها؟
كتب العهدة العمرٌة وأعطاهم األمان.
 7707" )50دص" ما اسم لاتل عمر بن الخطاب رضً هللا عنه؟
استشهد ؼدرا حٌث طعنه عبد مجوسً إسمه فٌروز وٌكنى أبالإلإة المجوسً
 7772" )52دص" لارن بٌن مولؾ كل من ( أبو بكر الصدٌك وعمر بن الخطاب وعثمان بن عفان رضً هللا عنهم ) فً تجهٌز جٌش
العسرة فً ؼزوة تبون؟
أبوبكر الصدٌك رضً هللا عنه تبرع بكل ماله  ،عمر بن الخطاب رضً هللا عنه تبرع بنصؾ ماله  ،عثمان بن عفان رضً هللا عنه فمد ج ّهز جٌش
العسرة وجاء بؤلؾ دٌنار ووضعها على حجر النبً ملسو هيلع هللا ىلص
////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
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عثمان بن عفان
الممارنة
هو عثمان بن عفان األموي المرشًٌ ،كنى
بؤبً عبدهللا  ،ولد بمكة
)1صهر النبً ملسو هيلع هللا ىلص تزوج من ابنتٌه ملسو هيلع هللا ىلص رلٌة ثم
أم كلثوم فلمب بذي النورٌن
 )2ثالث الخلفاء الراشدٌن
 )3شدٌد الحٌاء
)4أسلم علً ٌدي أبً بكر الصدٌك رضً هللا عنه
 )5احد العشرة المبشرٌن بالجنة
 )6ضرب به المثل فً كثرة تبلوة المرآن
رضً هللا عنه

المولد
والنسب
فضُه ومنزلته
وفاته

استشهد عام 35هـ وهو صابم ودفن
بالبمٌع ،نتٌجة فتنة وكان عمره  83سنه
وكانت خبلفته  12عام

عًُ بن أبً طالب
هو علً بن أبً طالب ،ابن عم النبً ملسو هيلع هللا ىلص وٌكنى بؤبً الحسن ،ولد
بمكة ،ولمب بحٌدرة ( من أسماء األسد) ولمبه النبً ملسو هيلع هللا ىلص بؤبً تراب
 )1ثانً من أسلم بعد خدٌجة رضً هللا عنها
 )2اول من اسلم من الصبٌان وهو ابن عشر سنٌن
 )2تزوج من ابنة النبً ملسو هيلع هللا ىلص فاطمة الزهراءرضً هللا عنه وأنجبت له
الحسن رضً هللا عنه والحسٌن رضً هللا عنه
 )3أحد العشرة المبشرٌن بالجنة
 )4أحد كتاب الوحً
 )5رابع الخلفاء الراشدٌن
 )6خلٌفة النبً ملسو هيلع هللا ىلص على المدٌنة فً ؼزوة تبون
 )7نشؤ فً بٌت الرسول ملسو هيلع هللا ىلص
 )8اشتهر بالفصاحة والبٌان
استشهد على ٌدي عبدالرحمن بن ملجم من الخوارج ،حٌث ضربه
بالسٌؾ على جبهته وهو خارج لصبلة الفجر فً عام 41هـ ودفن
بالكوفة ،وكانت خبلفته حوالً خمس أعوام
رضً هللا عنه

 7704" )0دص" لارن بٌن الخٌُفتٌن الراشدٌن أبً بكر الصدٌك وعثمان بن عفان رضً هللا عنهما من حٌث:
عثمان بن عفان :ذي النورٌن
صدٌّك
الُمب:
أبوبكر الصدٌك :ال ّ
" 7704دص  7703+دص"
عثمان بن عفان :نسخ المرآن
أبوبكر الصدٌك :جمع المرآن
دورهما فً خدمة المرآن الكرٌم:
 7705 )7دش" ها ِ مثاال عُى خٌُفة من الخُفاء الراشدٌن تزوج من بنا ِ النبً ملسو هيلع هللا ىلص؟
علً بن ابً طالب  /او /عثمان بن عفان رضً هللا عنه
7700")5دش" استشهد عثمان بن عفان فً سنه:
ج) 47هـ
ب)  53هـ
أ) 75هـ

د) 32هـ

الجواب(ب)

7702")4دص 7777 +دص" الصحابً الذي لال عنه النبً ملسو هيلع هللا ىلص  ":أال استحً من رجل تستحً منه المبلئكة  ..هو رضً هللا عنه:
الجواب(ج)
د) عًُ بن أبً طالب
ج) عثمان بن عفان
ب) عمر بن الخطاب
أ) أبوبكر الصدٌك
====================================================================
 )3لم لمب الصحابً الجٌُل عثمان بن عفان رضً هللا عنه بذي النورٌن؟
ألنه كان صهر النبً ملسو هيلع هللا ىلص حٌث تزوج من ابنتٌه ملسو هيلع هللا ىلص رلٌة ثم أم كلثوم فلمب بذي النورٌن
 )0عدد أهم موالؾ عثمان بن عفان رضً هللا عنه فً اإلسبلم؟
أ) عندما أسلم إخذه عمه الحكم فؤوثمه فلما رأى صبلبته فً دٌنه تركه
ب) كان ٌضرب المثل به فً كثرة تبلوته للمرآن
ج) بشره النبً ملسو هيلع هللا ىلص بالجنة أكثر من مره
د) بذل أمواله فً سبٌل هللا فاشترى ببررومة وجهز ثلث جٌش العسرة وجاء بؤلؾ دٌنار ووضعها فً حجره ملسو هيلع هللا ىلص
هـ) كان سفٌر النبً ملسو هيلع هللا ىلص إلى لرٌش لبل صلح الحدٌبٌة
و) تبرع فً عام الرمادة فً خبلفة عمر رضً هللا عنه بمافلته التجارٌة المادمة من الشام على فمراء المسلمٌن
 )2عندما أسُم عثمان رضً هللا عنه إخذه عمه الحكم فؤوثمه لكنه ثب ِ عُى دٌنه ،عُى ماذا ٌدل ذلن؟
صبلبته فً دٌنه ولوة إٌمانه
"7702دش" من هو الخٌُفة الراشد رضً هللا عنه الذي عذبه عمه الحكم بعد إسبلمه لٌرجع عن دٌنه فرفض:
د) عًُ بن أبً طالب
ج) عثمان بن عفان
ب) عمر بن الخطاب
أ) أبوبكر الصدٌك
 7700" )2دش" أذكر مولؾ عثمان رضً هللا عنه عام الرمادة؟
تبرع فً عام الرمادة فً خبلفة عمر رضً هللا عنه بمافلته التجارٌة المادمة من الشام على فمراء المسلمٌن

الجواب (ج)
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 )2عُل :رفض عثمان رضً هللا عنه بٌع المافُة فً عام المجاعة لتجار المدٌنة ،رؼم ما لدموه من أرباح كثٌره.
رؼبة بما فً عندهللا من الثواب والفضل ٌوم المٌامة
 )07لم أرسل النبً ملسو هيلع هللا ىلص عثمانا رضً هللا عنه سفٌرا إلى مكة فً عام الحدٌبٌة؟
لٌخبرهم أنه ملسو هيلع هللا ىلص لم ٌؤت للحرب بل جاء زابرا للبٌت ومعظما لحرمته
 7703")00دش" عُل :رفض عثمان رضً هللا عنه الطواؾ بالكعبة عند بعثه ملسو هيلع هللا ىلص سفٌرا لمرٌش ٌوم الحدٌبٌة؟
إجبلال وتولٌرا للنبً ملسو هيلع هللا ىلص
7702" )07دص" عُل لم ٌشهد عثمان رضً هللا عنه مع النبً ملسو هيلع هللا ىلص بدر؟
ألن النبً ملسو هيلع هللا ىلص خلفه لٌعتنً بزوجته رلٌة بنت النبً ملسو هيلع هللا ىلص بسبب مرضها
 )05ها ِ مولفا ٌدل عُى كرم عثمان رضً هللا عنه وإنفاله امواله فً سبٌل هللا تعالى؟
أ) شراءه ببر رومه من الٌهودي
ب) جهز ثلث جٌش العسرة وجاء بؤلؾ دٌنار ووضعها فً حجره ملسو هيلع هللا ىلص
ج) تبرع فً عام الرمادة فً خبلفة عمر رضً هللا عنه بمافلته التجارٌة المادمة من الشام على فمراء المسلمٌن
 )04ما اهم انجازا ِ عثمان رضً هللا عنه فً خبلفتة؟
أ) استمرار الفتوحات ففتحت فً زمانه أرمٌنٌا والمولاز ولبرص ..
ب) امر بنسخ المرآن الكرٌم الذي جمعه أبو بكر الصدٌك
هـ) خصص دارا ً للمضاء
د) اتخذ الشرطه

و) أمر بتوسعة المسجد النبوي

 7700" )03دش" أذكر مولؾ عثمان رضً هللا عنه فً خدمة المرآن الكرٌم؟
امر بنسخ المرآن الكرٌم فنسخ مصحؾ أبو بكر الصدٌك سبع نسخ ثم وزعها على األمصار
 7707" )00دش  7704+دش7702+دش7702+دص" من الخٌُفة الراشد الذي لام بالعمال اآلتٌة:
( )02+07أمر بتوسعة المسجد النبوي
( )04نسخ المرآن الكرٌم ووزعه عُى األمصار
االجابة (عثمان بن عفان رضً هللا عنه)
( )02+02+04فتح ِ فً عهده أرمٌنٌا والمولاز وخراسان ولبرص
) " 7700دص" الخٌُفة الراشد رضً هللا عنه الذي تم فً عهده فتح أرمٌنٌة والمولاز وخراسان هو :
د) عًُ بن أبً طالب
ج) عثمان بن عفان
ب) عمر بن الخطاب
أ) أبوبكر الصدٌك

الجواب (ج)

) "7702دش" من أعمال الخٌُفة الرشد عثمان بن عفان رضً هللا عنه:
ب) جمع المرآن الكرٌم ج) محاربة المرتدٌن
أ) نسخ المرآن الكرٌم

الجواب(أ)

د) فتح بٌ ِ الممدس

)"7702دش" من الموالؾ المشرلة لسٌدنا عثمان رضً هللا عنه:
ب) دخل مدٌنة المدس صُحا
أ) فتح العراق والشام ومصر
الجواب(ج)
د) فتح هللا عُى ٌدٌه خٌبر
ج) أمر بتوسعة المسجد النبوي
======================================================================
 )02لم نشؤ عًُ بن أبً طالب فً بٌ ِ رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص؟
لٌخفؾ من أعباء أبً طالب الذي كفل النبً ملسو هيلع هللا ىلص فً صؽره
)02ما داللة لوله ملسو هيلع هللا ىلص ٌوم تبون":إال ترضى ان تكون منً بمنزلة هارون من موسى أال انه ال نبً بعدي"؟
ٌوم تبون استخلؾ النبً ملسو هيلع هللا ىلص علً بن أبً طالب على المدٌنة فمال :أتخلفنً فً الصبٌان والنساء فذكر ملسو هيلع هللا ىلص الحدٌث وكان هارون وزٌرا
لموسى علٌهما السبلم ٌساعده فً حمل الدعوة وتبلٌؽها للناس
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 )02لعًُ بن أبً طالب رضً هللا عنه العدٌد من الموالؾ المشرلة فً حٌاته عددها؟
أ) بمً على فراش النبً ملسو هيلع هللا ىلص فً الهجرة لٌرد األمانات إلى أهلها
ب) كان لابدا مؽوارا ومحاربا شجاعا حٌث شهد المشاهد كلها إال تبون
ج) كان أحد الثبلثة الذٌن إختارهم النبً ملسو هيلع هللا ىلص للمبارزة فً ؼزوة بدر
د) ٌوم خٌبر أعطاه النبً ملسو هيلع هللا ىلص الراٌة ففتح هللا علٌه خٌبر
هـ) اشتهر بالفصاحة والببلؼة وله ألوال ومواعظ كثٌرة
 7700" )77دش" أذكر مولؾ عًُ بن أبً طالب رضً هللا عنه عندما أراد النبً ملسو هيلع هللا ىلص الهجرة إلى المدٌنة؟
بمً على فراش النبً ملسو هيلع هللا ىلص فً الهجرة لٌرد األمانات إلى أهلها
 )70لم أبمى النبً ملسو هيلع هللا ىلص عًُ بن أبً طالب رضً هللا عنه فً مكة فً الهجرة؟
لٌرد األمانات إلى أهلها
 7707")77دص"الصحابً الجٌُل الذي أبماه النبً ملسو هيلع هللا ىلص مكانه فً مكه حٌن الهجرة لٌرد األمانا ِ إلى أهُها هو رضً هللا عنه:
الجواب(ب)
د) عبدهللا بن عمر
ب) عًُ بن أبً طالب ج) عمرو بن العاص
أ) عثمان بن عفان
 )75عُى ماذا ٌدل بماء عًُ بن أبً طالب رضً هللا عنه فً فراش النبً ملسو هيلع هللا ىلص فً الهجرة؟
ب) تضحٌته فً سبٌل دٌنه وشجاعته
أ) على شدة حبه للنبً ملسو هيلع هللا ىلص
7702" )74دص7777+دص" الصحابً الجٌُل رضً هللا عنه الذي لال عنه النبً ملسو هيلع هللا ىلص ألعطٌن الراٌة ؼدا ٌفتح هللا عُى ٌدٌه :...
الجواب(د)
د) عًُ بن أبً طالب
ج) عثمان بن عفان
ب) عمر بن الخطاب
أ) أبوبكر الصدٌك
الجواب(د)
د) عًُ بن ابً طالب
ج) معاذ بن جبل
ب) سعد بن معاذ
أ) خالد بن الولٌد
 7707" )73دش" الصحابً الجٌُل رضً هللا عنه الذي استخُفه النبً ملسو هيلع هللا ىلص عُى المدٌنة ٌوم تبون هو:
د)عبدهللا بن عمر
ب) عًُ بن أبً طالب ج) عمرو بن العاص
أ) عثمان بن عفان

الجواب (ب)

 )70لم لم ٌحضر عًُ بن أبً طالب ؼزوة تبون؟
ألن النبً ملسو هيلع هللا ىلص استخلفه على المدٌنة
 )72أذكر ثبلث موالؾ تدل عُى شجاعة عًُ بن أبً طالب رضً هللا عنه؟
أ) بمً على فراش النبً ملسو هيلع هللا ىلص فً الهجرة وكان من المتولع أن ٌمتله المشركون
ب) كان أحد الثبلثة الذٌن إختارهم النبً ملسو هيلع هللا ىلص للمبارزة فً ؼزوة بدر
ج) ٌوم خٌبر أعطاه النبً ملسو هيلع هللا ىلص الراٌة ففتح هللا علٌه خٌبر
 7707" )72دش  7704+دش7702+دص 7702+دص" من الخٌُفة الراشد الذي لام بالعمال اآلتٌة:
( )02+07استخُفه النبً ملسو هيلع هللا ىلص عُى المدٌنة فً تبون
( )04فتح خٌبر فً عهد النبً ملسو هيلع هللا ىلص
( )02نام عُى فراش النبً ملسو هيلع هللا ىلص عندما هاجر
اإلجابة (علً بن أبً طالب رضً هللا عنه)
( )02ألعطٌن الراٌة ؼدا لرجل ٌحب هللا ورسوله
 )72لم لبل بالخبلفة بعد استشهاد عثمان رضً هللا عنه رؼم عدم رؼبته بها؟
ألن الصحابة أصروا على مباٌعته فاستجاب لهم
 )57عندما لبل عًُ رضً هللا عنه بالخبلفة اشترط عٌُهم شرطا .حدد هذا الشرط؟
اشترط أن تكون البٌعة عبلنٌة فً المسجد
 )50ماذا عمل عًُ رضً هللا عنه فً أثناء خبلفته؟
ب) تعزٌز ما لام به الخلفاء من لبله
أ) تنظٌم الدولة اإلسبلمٌة
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 7707" )57دص" ما اسم لاتل الخٌُفة عًُ بن أبً طالب رضً هللا عنه؟
عبد الرحمن بن ملجم
7705" )55دص" الخٌُفة الراشدي رضً هللا عنه الذي استشهد عُى ٌدي عبدالرحمن بن مُجم هو:
د) عًُ بن أبً طالب
ج) عثمان بن عفان
ب) عمر بن الخطاب
أ) أبوبكر الصدٌك
7700" )54دص" لارن بٌن الخُفاء األربعة من حٌث:
عمر رضً هللا عنه
أبوبكر رضً هللا عنه
وجه الممارنة
تزوج النبً ملسو هيلع هللا ىلص ابنته حفصة
تزوج النبً ملسو هيلع هللا ىلص ابنته عابشة
مصاهرته لُنبً
ملسو هيلع هللا ىلص

مولفه ٌوم تبون

رضً هللا عنها

تبرع أبوبكر رضً هللا عنه
بكل ماله

رضً هللا عنها

اما عمر رضً هللا عنه
فتبرع بنصؾ ماله

عثمان رضً هللا عنه

الجواب(د)
عًُ رضً هللا عنه

زوجه النبً ملسو هيلع هللا ىلص ابنتٌه رلٌة زوجه النبً ملسو هيلع هللا ىلص ابنته فاطمة
رضً هللا عنها
وأم كلثوم رضً هللا عنهما
جهز جٌش العسرة وجاء
بؤلؾ دٌنار ووضعها فً
حجره ملسو هيلع هللا ىلص

استخلفه النبً ملسو هيلع هللا ىلص على
المدٌنة

/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
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العلمً فً القرآن الكرٌم

 )0ما داللة لوله تعالى (إنَّ هذا المُ َ
ألو ْم)؟
ً َ
رآن ٌَهدِي ِل َُّتً ِه َ
المرآن الكرٌم كتاب هداٌة وإرشاد ومعجز
 )7ما أنواع اإلعجاز المرآنً؟
ب) (المتعلك بالتشرٌعات واألحكام) التشرٌعً
أ) (المتعلك باأللفاظ والنظم ) البٌانً
ج) (المتعلك باألمور الؽٌبٌة التً تحممت وتجلت للناس) الؽٌبً د) (المتعلك بالحمابك العلمٌة واألبحاث واإلكتشافات العلمٌة) العلمً
ٌ )5عد اإلعجاز العُمً جزء من اإلعجاز الؽٌبً ،وضح ذلن؟
ألنها حمابك علمٌة ال تزال األبحاث واإلكتشافات العلمٌة تإكد صدلها  ،فهً تحممت وتجلت للناس كما الؽٌبً
"7702دش" أي من العبارا ِ اآلتٌة صحٌحة فٌما ٌتعُك باعجاز المرآن الكرٌم:
ب) كل اعجاز عُمً ٌعد اعجاز تشرٌعً
أ) كل اعجاز ؼٌبً ٌعد اعجاز عُمً
د) كل اعجاز عُمً ٌعد اعجاز ؼٌبً
ج) كل اعجاز ؼٌبً ٌعد اعجاز تشرٌعً

الجواب (د)

7702" )4دش" اإلعجاز المتعُك بؤلفاُّ المرآن الكرٌم ونُّمه ٌسمى إعجازا:
الجواب (أ)
د) عُمٌا
ج) تشرٌعٌا
ب) ؼٌبٌا
أ) بٌانٌا
======================================================================
 )3عرؾ اإلعجاز العُمً؟
هو إخبار المرآن الكرٌم بحمابك علمٌة أثبتها العلم التجرٌبً ،ولم ٌكن إدراكها ممكنا بالوسابل البشرٌة فً زمن النبً ملسو هيلع هللا ىلص ،وإنما اكتشفت
بعد أزمنة كثٌرة تباعا لتطور وسابل البحث العلمً
 )0اإلعجاز العلمً دلٌل على أن مصدر القرآن من هللا تعالى .وضح ذلك؟
او  ،ما داللة قوله تعالى (قل أنزله الذي ٌعلم السرفً السماوات واألرض)
ب) د ّل ذلن بوجه لاطع على أن المرآن من عند هللا تعالى
أ) الذي أبلػ دمحما ملسو هيلع هللا ىلص هو هللا
 )2حذر العُماء من ربط المرآن بؤي اكتشاؾ عُمً ما لم ٌكن حمٌمة عُمٌة ثابتة ،عُل ذلن؟
أو ٌموم اإلعجاز العُمً عُى أساس من الحمائك العُمٌة ولٌس النُّرٌا ِ العُمٌة؟
الحمابك العلمٌة التتؽٌر  ،أما النظرٌات العلمٌة فمابلة للتؽٌٌر والتبدٌل
7702" )2دص" الحمائك العُمٌة الواردة فً المرآن الكرٌم توصؾ بؤنها:
د) تتؽٌر أحٌانا
ج) لابُة لُتؽٌٌر
ب) تتؽٌر دائما
أ) التتؽٌر

الجواب(أ)

 7707" )2دش " ال تصادم بٌن الحمٌمة العُمٌة وما جاء بالمرآن الكرٌم؟ وضح ذلن؟
ألن تفسٌر اآلٌات لابم على حمٌمة علمٌة ثابتة ال تتؽٌر ،والمرآن من عند هللا ،خالك الكون
7772 ")07دص7707 +دش" إذا بدا أن هنالن تصادم بٌن الحمٌمة العُمٌة والمرآن؟ فما منشإه؟
منشإه أحد أمرٌن:
ب) تؤوٌل ؼٌر صحٌح لآلٌة
أ) إما ضعؾ فً اإلدران حٌث أنها نظرٌة علمٌة فً ثوب حمٌمة علمٌة.
 )00اذكر اسم مإسسة تهتم بالئلعجاز العُمً؟
الهٌبة العالمٌة لئلعجاز العلمً
 )07اذكر اسم مإلؾ فً مجال اإلعجاز العُمً؟
موسوعة اإلعجاز العلمً فً المرآن والسنة  ،لمجموعة من العلماء والباحثٌن
=====================================================================
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َاب ۚ ُ
 )05ما داللة اإلعجاز العُمً فً لوله تعالى (أ َ ْو َك ُ
ُُُّ َما ٌِ بَ ْع ُ
ضهَا
ُُُّ َما ٍ
ج ِم ْن َف ْولِ ِه َم ْو ٌ
ً ٍ ٌَ ْؽشَاهُ َم ْو ٌ
ج ِم ْن فَ ْولِ ِه َ
سح ٌ
 ِ ِفً بَحْ ٍر لُ ِ ّج ّ
ور)؟
فَ ْوقَ بَ ْع ٍ
ض ِإذَا أ َ ْخ َر َج ٌَ َدهُ لَ ْم ٌَ َك ْد ٌَ َرا َها ۗ َو َم ْن لَ ْم ٌَجْ عَ ِل َّ
ّللاُ لَهُ نُورا فَ َما لَهُ ِم ْن نُ ٍ
أوال المرآن الكرٌم :
أ) شبهت اآلٌات أعمال الكفار بالظلمات التً تكون فً لاع البحار
ب) وصفها المرآن بموج فولها موج ومن فوق الموج سحب السماء التً تستر ما ٌهتدي به الكافر من النجوم
ثانٌا العلم الحدٌث:
أ) بٌنوا وجود موج فً داخل البحر العمٌك  ،إضافة لموج ثان على سطح اللبحر وهو الظاهر للعٌان
ب) وجود مناطك تتبلشى فٌها أشعة الشمس ،ومناطك ظاهرة تتخللها أشعة الشمس
=====================================================================
اء فَ َُُّلوا ِفٌ ِه ٌَ ْع ُر ُج َ
َارنَا َب ْل
 )09ما داللة اإلعجاز العُمً فً لوله تعالى ( َولَ ْو فَتَحْ َنا َ
س َم ِ
ون#لَ َمالُوا ِإنَّ َما ُ
ع ٌَُ ِْه ْم َبابا ِم َن ال َّ
س ِ ّك َر ِْ أَ ْبص ُ
ور َ
ون)؟
نَحْ نُ لَ ْو ٌم َم ْ
س ُح ُ
أوال :المرآن الكرٌم:
أ) ال كفار لو فتح هللا لهم بابا فً السماء وصعدوا فٌه بأجسادهم لٌروا بدٌع صنع هللا فً خلك السماوات
ب) لش ّكوا بتلن الرؤٌة واتهموا أنفسهم بالعجز عن الرؤٌة تارة وبالولوع فً السحر تارة أخرى
ثانٌا :العلم الحدٌث:
أ) جاء العلم الحدٌث لٌبٌن أن الكون ٌغشاه ظالم دامس فً غالبٌة أجزائه
ب) حزام السماء فً نصف الكرة األرضٌة المواجه للشمس ال ٌتعدى سمكه 022كم فوق مستوى سطح البحر
ج) إذا عرج اإلنسان إلى السماء فً وضح النهار فسٌفاجأ بظلمة الكون تحٌط به
د) الشمس لرص أصفر فً صفحة سوداء
7002")0:دص" اإلعجاز فً اآلٌة هو:
الجواب(ج)
د) جمال السماء
ج) ظلمة الفضاء
ب) اتساع السماء
أ) عمً األبصار
=====================================================================
ض َو ُه ْم ِم ْن بَ ْع ِد َ
سٌَ ْؽ ُِبُ َ
ون )؟
ؼ َُبِ ِه ْم َ
7702" )00دص" وضح اإلعجاز العُمً فً لوله تعالى (ؼُب ِ الروم فًِ أ َ ْدنَى ْاأل َ ْر ِ
أوال المرآن الكرٌم:
أ) اآلٌات تحدثت عن معركة ولعت بٌن الروم والفرس ،وانتصر فٌها الفرس
ب) كانت المعركة بالمرب من البحر المٌت
ج) اخبرتنا اآلٌات عن إعجاز ؼٌبً وهً أن الروم سٌنتصرون على الفرس بعد بضع سنٌن
د) هزم الروم الفرس كما أخبرنا المرآن الكرٌم
ثانٌا العلم الحدٌث:
أ) أشارة اآلٌة لحمٌمة جؽرافٌه لم تكن معلومه آنذان
ب) أدنى معناها أخفض
ج) أؼوار البحر المٌت وما حولها تنخفض عن سطح البحر أكثر من 351م
د) هً أخفض نمطة على الٌابسة
ض َو ُه ْم ِم ْن بَ ْع ِد َ
س ٌَ ْؽ ُِبُ َ
ون )
ؼَُ ِب ِه ْم َ
)"7777دص" معنى كُمة أدنى فً لوله تعالى ((ؼُب ِ الروم فًِ أ َ ْدنَى ْاأل َ ْر ِ
الجواب(ج)
د) ألل
ج) أخفض
ب) ألرب
أ) ألصى
=====================================================================
ض ِمهَادا َ #وا ْل ِج َبا َل أ َ ْوتَادا )
 )02ما داللة اإلعجاز العُمً فً لوله تعالى ( أَلَ ْم نَجْ عَ ِل ْاأل َ ْر َ
أوال  :المرآن الكرٌم:
شبهت اآلٌات الجبال بؤنها تشبه الوتد ،شكبل ووظٌفة
ثانٌا العلم الحدٌث:
أ) أجرٌت الفحوصات على تركٌب األرض الداخلً
ب) اصبح معلوما بشكل لطعً أن للجبال جذورا مؽروسة فً األعماق ،لد تصل إلى  15ضعؾ ارتفاعها فوق سطح األرض
ج) الجبال لها دور كبٌر فً إٌماؾ الحركة األفمٌة الفجابٌة لصفابح األرض
د) فالجبال كما الوتد جزء ظاهر فوق سطح األرض وجزء منؽرس تحت األرض ،ووظٌفته تثبٌت ما ٌتعلك به ،وكذلن الجبال
=====================================================================
 )02لم عُى العُماء اكتشاؾ المضامٌن العُمٌة فً المرآن الكرٌم؟
ب) للدفاع عنه فً ظل هجمات التشوٌه لصورته
أ) إللناع الناس برسالة اإلسبلم
////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
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لدرس الخامس والثبلثون :

عن أبً هرٌرة رضً هللا عنه لال  :لال رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص  :ال تحاسدوا وال تناجشوا وال تباؼضوا وال تدابروا وال ٌبع بعضكم عُى بٌع بعض
وكونوا عباد هللا إخوانا ،المسُم أخو المسُم ال ٌُُّمه وال ٌخذله وال ٌحمره ،التموى هاهنا – وٌشٌر إلى صدره ثبلث مرا ِ –
بحسب امرئ من الشر أن ٌحمر أخاه المسُم ،كل المسُم عُى المسُم حرام ،دمه وماله وعرضه
======================================================================
7772" )0دص7704+دص7700+دش7702+دش7702+دش7702+دش7702+دص" أكتب الحدٌث من لوله ملسو هيلع هللا ىلص" :ال تحاسدوا
وال تناجشوا" إلى لوله ملسو هيلع هللا ىلص ..... :وماله وعرضه"
" 7700دص" أكتب الحدٌث من لوله ملسو هيلع هللا ىلص" :المسُم أخو المسُم" إلى لوله ملسو هيلع هللا ىلص" :دمه وماله وعرضه"
" 7703دص" أكتب حدٌثا ٌدل عُى تحرٌم زوال النعمة عن اآلخرٌن
======================================================================
7772" )7دش" 7707"+دش" ما اسم راوي الحدٌث من الصحابة؟
عرؾ بالصحابً أبً هرٌرة من حٌث االسم ودعاء النبً ملسو هيلع هللا ىلص له؟
"7707دص" ّ
هو أبوهرٌرة عبدالرحمن بن صخر الدوسً  /دعا له النبً ملسو هيلع هللا ىلص بكثرة الحفظ
 )5كان أبوهرٌرة من أحفُّ الصحابة لُحدٌث الشرٌؾ عُل ذلن؟
ب) دعا له النبً ملسو هيلع هللا ىلص بكثرة الحفظ
أ) الزم أبا هرٌرة النبً ملسو هيلع هللا ىلص
) "7702دص" الصحابً الجٌُل الذي دعا له النبً ملسو هيلع هللا ىلص بكثرة الحفُّ هو رضً هللا عنه:
الجواب(ج)
د) سهل ب ِ سعد
ج) أبو هرٌرة
ب) معاذ بن جبل
أ) مصعب بن عمٌر
======================================================================
 7707" )4دش" ما معنى المفردا ِ والتراكٌب التالٌة؟
ٌ :تخلى عنه و ٌترن معونة أخٌه
ٌخذله
ٌ :ستصؽره وٌملل من شؤنه
ٌحمره
ٌماطع بعضكم بعضا
"7707دص 7707+دش7700+دص" ما الممصود بالتدابر؟
======================================================================
 7704" )3دش" ها ِ مثاال عُى التصرؾ المحرم التالً (التدابر)؟
هو أن ٌماطع المسلم أخاه أو ٌهجره فوق ثبلث لٌال
======================================================================
عرؾ الممصود بالحسد ،ولماذا حرمه اإلسبلم؟
ّ )0
الحسد :هو تمنً اإلنسان زوال النعمة عن ؼٌره من الناس
حرمه اإلسبلم :ألنه اعتراض على لدر هللا تعالى فٌما أنعم هللا به على الناس من نعم
)7702دش" تمنً اإلنسان زوال النعمة عن ؼٌره من الناس هو:
الجواب(أ)
د) التدابر
ج) البؽضاء
ب) التناجش
أ) الحسد
======================================================================
7772 ")2دش 7707+دش7700 +دص" وضح الممصود بالتناجش؟
" 7704دش" ها ِ مثاال عُى التصرؾ المحرم التالً (التناجش)؟
أ) هو الزٌادة فً سعر السلعة المعروضة للبٌع أو اإلنماص منه لٌس بمصد الشراء
ب) وإنما بمصد نفع البابع بزٌادة الثمن له أو بمصد اإلضرار بالمشتري بزٌادة الثمن علٌه
ب) لٌخدع ؼٌره
إجابة أخرى أ) أن ٌزٌد الشخص فً ثمن السلعة إذا كان ال ٌرٌدها
7707" )2دص" لماذا حرم اإلسبلم التناجش؟
أ) لما فٌه من مكر وؼش وخداع الناس وأكل أموالهم بالباطل
ب) وٌإدي ذلن إلى إٌماع العداوة بٌن الناس
======================================================================
 )2ما هً صور التباؼض ولم حرمها اإلسبلم؟
صور التباؼض :السب والشتم والؽٌبة والنمٌمة والظلم والؽش
وحرمه اإلسبلم  :ألنه ٌعكر صفو األخوة وٌنشر الكراهٌة بٌن الناس
======================================================================
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 )07لم نهى اإلسبلم عن التدابر (المماطعة)؟
ألنها تضعؾ العبللات بٌن الناس وتإدي إلى الكراهٌة
7705" )00دص" (نعم/ال) التدابر هو تمنً اإلنسان زوال النعمة عن ؼٌره من الناس (ال)
 )07ما داللة الحدٌث الشرٌؾ ":ال ٌحل لمسُم أن ٌهجر أخاه فوق ثبلث لٌال ....؟
تحرٌم التدابر
7777" )05دص" من الحدٌث الشرٌؾ التحذٌر من المماطعة بٌن المسُمٌن ،وذلن من لوله ملسو هيلع هللا ىلص :
الجواب(ب)
د) كل المسُم عُى المسُم حرام
ب) وال تدابروا ج) وال تناجشوا
أ) المسُم أخو المسُم
======================================================================
7703 " )05دص 7702 +دص" بٌّن التصرؾ المنهً عنه من البٌع عُى بٌع اآلخرٌن؟
ما هً صور البٌع عُى البٌع؟ مع المثال؟
أ) هً أن ٌتفك شخصان على أن ٌبٌع أحدهما السلعة لآلخر فٌؤتً ثالث لٌفسد البٌع ،كؤن ٌمول للمشتري أنا أبٌعن مثلها بؤنمص من
ثمنها
ب) أن ٌتفك اثنان على بٌع أحدهما السلعة فٌؤتً ثالث لٌفسد البٌع،كؤن ٌمول للبابع أنا أشترٌها منن بؤزٌد من ثمنها
7772 ")04دش"7703"+دش" لماذا حرم اإلسبلم أن بٌع المسُم فوق بٌع أخٌه؟ بٌن الحكمة؟
ألنه ٌإدي إلى نشر العداوة بٌن المسلمٌن وإلحاق الضرر بهم
======================================================================
 7707" )03دش" ال تحاسدوا وال تناجشوا وال تباؼضوا وال تدابروا وال ٌبع بعضكم عُى بٌع بعض ،استخرج من النص العبارة
التً تدل عُى حرمة كل تصرؾ من التصرفا ِ اآلتٌة:
 – )0لاطع سمٌر زمٌُه أٌمن ولم ٌكُمه بسبب خبلؾ حصل بٌنهما (ال تدابروا)
 – )7فً بٌع سٌارة بالمزاد العُنً ،زاد خالد فً ثمن السُعة وهو ال ٌرٌد شراءها ،ولكن لٌخدع المشتري ،وٌرفع ثمنها لُبائع
(وال تناجشوا)
(ال تحاسدوا)
 )5تمن ِ سمٌه زوال نعمة المال عن زمٌُتها فً العمل
 )4عرض مازن – بشكل جاد – عُى خالد أن ٌبٌعه بضاعة معٌنة بثمن ألل مما اتفك عٌُه خالد مع بائع آخر ،ؼٌر مازن
( ال ٌبع بعضكم على بٌع بعض)
)"7777دص" اذا اتفك أحمد مع زٌد ان ٌبٌعه بٌ ِ بثمن معٌن  ،وجاء خالد ألحمد ولال(أنا اشترٌه منن بثمن أعُى )
الجواب(ج)
د) الربا
ج) البٌع عُى البٌع
ب) التدابر
أ) التناجش
======================================================================
 )00ما الممصود بموله ملسو هيلع هللا ىلص ":ال ٌُُّمه"؟
هو تجاوز الحد واإلعتداء على حموق اآلخرٌن
 )02ما أنواع الُُّم؟
اللسان أوالٌد أو اإلعتداء على أموالهم أو أعراضهم ...
======================================================================
)02ما الممصود بموله ملسو هيلع هللا ىلص ":ال ٌخذله"؟
ٌتخلى عنه و ٌترن معونة أخٌه
"7702دش" معنى كُمة ٌخذله:
ب) ٌتخُى عنه وٌترن معونته
أ) ٌماطعه وال ٌتحدث معه
الجواب (ب)
د) ٌمُل من شؤنه
ج) ٌتمنى زوال النعمة عنه
 )02اربط بٌن الحدٌث وداللة الحدٌث " أنصر أخان ُّالما أو مُُّوما ".؟
أ) ٌعٌنه إذا استعان به وٌمؾ إلى جانبه لٌرفع عنه الظلم
ب) ال ٌعنً ذلن أن ٌعٌنه على الباطل وٌنصره دون وجه حك لمرابة أو مصلحة دنٌوٌة
ج) الممصود هنا النصٌحة ومنعه عن الظلم
=====================================================================
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 )77ما الممصود بموله ملسو هيلع هللا ىلص ":ال ٌحمره" أربطها مع داللة الحدٌث " الكبر بطر الحك وؼمط الناس"؟
أي ٌملل من شؤن أخٌه لفمره أو نسبه أو لونه أو مهنته.
 )70لم حرم هللا اإلحتمار؟
ألنه ٌضعؾ الصبلت بٌن الناس وٌنشر العداوة والبؽضاء
======================================================================
هللا أّتْما ُك ْم )؟ أو ما هو مٌزان التفاضل عند هللا تعالى؟
 )77ما داللة لوله تعالى  (:إٍنَّ أَك َْر َم ُك ْم ِع ْن َد ِ
مٌزان التفاضل بٌن الناس فً اإلسبلم هو التموى والعمل الصالح
7702" )75دص" ما الممٌاس الذي ٌحاسب هللا تعالى بممتضاه الناس ٌوم المٌامة؟
التموى
 7707" )74دش" ما داللة لوله ملسو هيلع هللا ىلص عندما أشار إلى صدره ثبلثا  /أو" التموى ها هنا"؟
أ) أن التموى محلها الملب
ب) ال ٌطلع علٌها أحد ؼٌر هللا تعالى
ج) هً التً تدفع صاحبها إلى حسن الخلك
وهو الممٌاس الذي سٌحاسب هللا عباده وٌحكم علٌهم بممتضاه
 )73ما الممصود بموله ملسو هيلع هللا ىلص":كل المسُم عُى المسُم حرام دمه وماله وعرضه"؟
أ) جعل اإلسبلم لدماء المسلمٌن واعراضهم وأموالهم حرمة عظٌمة
ب) وضع اإلسبلم التشرٌعات لتضمن هذه الحموق مما ٌإدي إلى لٌام مجتمع آمن
====================================================================
 ) 70لم خص النبً ملسو هيلع هللا ىلص بالحدٌث المسُمٌن رؼم أن النهً ال ٌمتصر عُى المسُمٌن فمط بل ٌشمل الناس كافة؟
أ) ألنهم المخاطبون بالحدٌث فهم أؼلب المجتمع
ب) ألنهم األكثر التزاما بالهدي النبوي
ج) فؤراد منهم أن ٌتربوا على هذه األخبلق
د) ثم ٌنشرونها بٌن الناس
===================================================================
7702" )72دص"حدد من الحدٌث الممارسا ِ واألخبللٌا ِ التً تإثر عُى المجتمع؟ أذكر ثبلثا منها؟
د) البٌع على بٌع بعض
ج) التباؼض
ب) التناجش
أ) الحسد
 )72حدد من الحدٌث الممارسا ِ التً تعكر صفو األخوة؟
د) اإلعتداء على الناس
ج) التحمٌر
ب) الخذالن
أ) الظلم
/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
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 )0عرؾ اإلعجاز العُمً؟
هو إخبار المرآن الكرٌم بحمابك علمٌة أثبتها العلم التجرٌبً ،ولم ٌكن إدراكها ممكنا بالوسابل البشرٌة فً زمن النبً ملسو هيلع هللا ىلص ،وإنما اكتشفت بعد أزمنة
كثٌرة تباعا لتطور وسابل البحث العلمً
عرؾ السنة اصطبلحا؟
ّ )7
هو كل ما أضٌؾ إلى الرسول ملسو هيلع هللا ىلص من فعل أو لول أو تمرٌر أو صفة
 )5عرؾ الحدٌث الموضوع؟
هو المول الذي ٌنسب كذبا إلى رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص
 )4عرؾ الكبٌرة ومعٌاره ؟
هو كل ذنب لرن بوعٌد شدٌد ،كاللعنة أو الؽضب أو العذاب الشدٌد فً النار
 )3عرؾ الصؽٌرة؟
هً الذنب الذي ال ٌكون فٌه ما ٌوجب الحد فً الدنٌا أو الوعٌد فً اآلخرة.
عرؾ بالحسد؟
ّ )0
الحسد :هو تمنً اإلنسان زوال النعمة عن ؼٌره من الناس
 )2عرؾ التناجش؟
أ) هو الزٌادة فً سعر السلعة المعروضة للبٌع أو اإلنماص منه لٌس بمصد الشراء
ب) وإنما بمصد نفع البابع بزٌادة الثمن له أو بمصد اإلضرار بالمشتري بزٌادة الثمن علٌه
ب) لٌخدع ؼٌره
إجابة أخرى أ) أن ٌزٌد الشخص فً ثمن السلعة إذا كان ال ٌرٌدها
 )2عرؾ التدابر؟
ٌماطع بعضكم بعضا
 )2عرؾ ال ٌُُّمه؟
هو تجاوز الحد واإلعتداء على حموق اآلخرٌن
 )07عرؾ ال ٌخذله؟
هو التخلً عن نصرة أخٌن ومعونته
 )00عرؾ ال ٌحمره ؟
أي ٌملل من شؤن أخٌه لفمره أو نسبه أو لونه أو مهنته.
عرؾ عبلما ِ الساعة؟
ّ )07
هً الظواهر أو األحداث التً ٌسبك ولوعها لٌام الساعة وتدل على لرب ولوعها
)عرؾ عبلما ِ الساعة الصؽرى؟
ّ 05
هً العبلمات أو األمارات التً تسبك العبلمات الكبرى
عرؾ عبلما ِ الساعة الكبرى؟
ّ )04
هً العبلمات التً ٌدل ظهورها على شدة التراب لٌام الساعة
 )03عرؾ الدخان؟
ٌبعث هللا تعالى دخانا من السماء تؽشى الناس ،فٌصٌب المإمن كهٌبة الزكام اما الكفار فسٌصٌبهم منه ضٌك شدٌد
 )00عرؾ الدابة؟
هً مخلوق من مخلولات هللا تعالى ،ال ٌُعلم نوعها وال شكلها إال هللا تعالى ،تكلم الناس ،وتمٌّز المإمن من الكافر
 )02عرؾ اإلٌمان بالٌوم اآلخر؟
هو اإلعتماد الجازم بوجود حٌاة أخرى أبدٌة بعد الموت ٌحاسب هللا فٌها اإلنسان على أعماله وعلى المسلم أن ٌإمن بكل ما اخبر به هللا عزوجل
فً كتابه الكرٌم وأخبر به رسوله األمٌن ملسو هيلع هللا ىلص من أخبار ٌوم المٌامة مما ٌكون بعد النفخة األولى وحتى دخول أهل الجنة الجنة وأهل النار النار وما
ٌجري فٌهما
عرؾ الحشر؟
ّ )02
انتظارا لحسابهم من لبل رب العالمٌن.
جمع الناس فً مكان واحد ٌسمى المحشر
ً
 )02عرؾ الصراط؟
جسر منصوب فوق جهنم وحوله ظلمة دابمة ،فمن اجتازها دخل الجنة ومن سمط دخل النارٌ ،مر علٌه الخبلبك جمٌعهم
 )77عرؾ النار؟
هً مثوى الكافرٌن باهلل المستكبرٌن عن طاعته وعبادته.
 )70عرؾ الجنة؟
دار المرار التً أعدها هللا تعالى لعباده الذٌن آمنوا به وألبلوا على طاعته فً الحٌاة الدنٌا.
عرؾ التكفٌر؟
ّ )77
هو وصؾ مسلم بالكفر
 )75عرؾ المٌم؟
ً
هً المعاٌٌر التً ٌُصدر الشخص بناءا علٌها أحكامه على األشٌاء واألحداث ،وٌنطلك منها فً سلوكه وعبللاته مع اآلخرٌن
 )74عرؾ المٌم اإلٌمانٌة؟
هً لٌم تتعلك بالمعاٌٌر واألحكام المستمدة من حمابك اإلٌمان التً تنظم عبلفة اإلنسان بربه
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 )73المٌم األخبللٌة والسُوكٌة؟
المٌم التً تتعلك بالم عاٌٌر التً توجه سلون اإلنسان وتحدد عبللته باآلخرٌن ،على نحو ٌجعله لادرا على على التفاعل والتوافك معهم
 )70عرؾ المٌم المهارٌة؟
هً المٌم التً تتعلك بالمدرات واإلمكانٌات المكتسبة لدى اإلنسان ،والتً تساعده على تسهٌل سبل حٌاته ،والتكٌّؾ مع مجتمعه ،وتكوٌن عبللات
إٌجابٌة مع األخرٌن وتٌسٌر سبل حٌاته
 )72عرؾ مهارة المٌادة؟
هً محاولة التؤثٌر فً الناس وتوجٌههم إلنجاز الهدؾ المطلوب
 )72عرؾ مماصد الشرٌعة؟
هً الؽاٌات التً جاءت الشرٌعة اإلسبلمٌة لتحمٌمها ،وتتمثل فً جلب المنافع للناس ودرء المفاسد عنهم فً الدنٌا واآلخرة ،ألن مصدرها هللا
تعالى وهو األعلم بما ٌحمك مصالحهم
 )72عرؾ الضرورٌا ِ؟
هً ما البد منه لمٌام حٌاة الناس وٌتولؾ علٌها وجودهم فً الدنٌا ،فإذا لم تتحمك انعدمت الحٌاة واختل النظام وفسدت مصالح الناس وعمت
الفوضى
 )57عرؾ الحاجٌا ِ؟
هً ما ٌحتاج إلٌه الناس للتوسعة علٌهم والتخفٌؾ عنهم مرعاة ألحوالهم وبدونها ال تنعدم الحٌاة لكن ٌمع الناس فً مشمة وحرج
 )50عرؾ التحسٌنٌا ِ؟
هً األخذ بما ٌلٌك باإلنسان من محاسن العادات ومكارم األخبلق مما ال تمس إلٌها الحاجة ،وتموم الحٌاة من ؼٌرها ،وإذا فمدت ال تتؤثر حٌاة
اإلنسان ،ولكن وجودها ٌجعل الحٌاة ذات بهجة وجمال
عرؾ العدة ؟
ّ )57
مدة زمنٌة تنتظر المرأة المتزوجة نتٌجة الفرلة بٌنها وبٌن زوجها لوفاة أو فسخ أو طبلق.
 )55عرؾ الطبلق ؟
حل رباط الزوجٌة بعبارة تفٌد ذلن كؤن ٌمول لزوجته أنت طالك
 )54عرؾ الطبلق التعسفً ؟
الذي ٌطلك زوجته من ؼٌر سبب موجب للطبلق
 )53عرؾ الطبلق الرجعً؟
هو الطبلق الذي ٌملن الزوج بعده إعادة زوجته إلى عصمته ما دامت فً العدة من ؼٌر حاجة إلى عمد جدٌد ومهر وٌنبؽً علٌها أن ترجع إلٌه
حفاظا على أسرتها
 )50عرؾ الطبلق البائن بٌنونة صؽرى؟
هو الطبلق الذي ال ٌستطٌع فٌها الرجل إعادة زوجته المطلمة إلى عصمته إال برضاها وبعمد ومهر جدٌد
 )52عرؾ الطبلق البائن بٌنونة كبرى؟
هو الطبلق الذي ال ٌستطٌع فٌها الرجل إعادة زوجته المطلمة إلى عصمته إال برضاها وبعمد ومهر جدٌد ،وبعد أن زواجها من رجل آخر زواجا
صحٌحا ودخوله بها دخوال حمٌمٌا ثم ٌفارلها بموت أو طبلق وتنمضً عدتها .
 )52عرؾ الخُع ؟
هو مفارلة الزوج زوجته ممابل عوض مالً تدفعه الزوجة لزوجها
 )52عرؾ الؽـٌَبه؟
ؼٌاب الزوج عن زوجته مدة سنة فؤكثر بحٌث تتضرر الزوجة فٌها بسبب الؽٌاب
 )47عرؾ الهجر؟
هجر الزوج عن زوجته مدة سنة فؤكثر بحٌث تتضرر الزوجة فٌها بسبب الهجر
 )40عرؾ تنٌُّم األولوٌا ِ؟
هو ترتٌب البدء بتنفٌذ الحموق والواجبات والمهام وفك اعتبارات تتعلك باألهمٌة والنتٌجة والمدرة والحاجة والولت
 )47عرؾ ترتٌب األعمال وفك األهمٌة؟
أن ٌضع كل عمل حسب أهمٌته ،فٌمدم األهم على المهم
 )45عرؾ ترتٌب األعمال وفك الحاجة؟
هً تمدٌم الحاجة الملحة التً تإثر على ؼٌرها
 )44عرؾ ترتٌب األعمال وفك المدرة؟
هو تمدٌم العمل الدام الذي ٌستطٌع المسلم اإلستمرار فٌه وإن كان للٌبل على العمل المنمطع
 )43عرؾ ترتٌب األعمال وفك النتٌجة؟
تمدٌم العمل الذي ٌحمك المصالح العامة على العمل الذي ٌحمك مصلحة شخصٌة وال ٌتعدى نفعه اآلخرٌن ،فعلى لدر نفع العمل لآلخرٌن ٌكون
فضله وأجره عند هللا تعالى
 )40عرؾ ترتٌب األعمال وفك الول ِ؟
وهو أن ٌمدم المسلم العمل المهم المستعجل على ؼٌره من األعمال
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 )42عرؾ حموق اإلنسان فً االسبلم؟
هً المصالح والمٌزات الت ً أثبتته الشرٌعة اإلسبلمٌة لئلنسان وألزمت اآلخرٌن باحترامها والسعً لتحمٌمها بما ٌإدي إلى حفظ دٌنه أو نفسه أو
عمله أو نسله أو ماله
 )42عرؾ حك المساواة ؟
أن ٌتساوى الناس جمٌعا فً الحموق والواجبات من ؼٌرتفرلة أو تمٌٌز بسبب جنس أو طبمة أو مذهب أو عصبٌة أو حسب أو مال
 )42عرؾ حك التعُم التً الرتها الشرٌعة اإلسبلمٌة؟
اعطى اإلسبلم لئلنسان حك اكتساب المعرفة واختٌار نوع العلم الذي ٌرؼب فً تعلمه
 )37عرؾ الفتوى؟
هو بٌان حكم شرعً فً مسؤلة من المسابل من لِبل أهل العلم واإلختصاص
 )30عرؾ اإلستفتاء؟
هو سإال أهل العلم الشرعً عن حكم مسؤلة معٌنة
 )37عرؾ المستفتً؟
هو الذي ٌطلب بٌان الحكم الشرعً فً المسؤلة
 )35عرؾ المفتً؟
هو العالم المتخصص الذي ٌبٌن األحكام الشرعٌة ،سواء أكان ذكرا أو أنثى
 )34عرؾ المستفتى عنه؟
هً المسؤلة المراد بٌان الحكم الشرعً فٌها
 )33عرؾ المفتى به؟
هو الحكم الخاص الذي ٌصدر عن المفتً بشؤن مسؤلة معٌنة
 )30عرؾ حك المراة فٌاختٌار الزوج؟
حك المراة فً لبول الخاطب أو رفضه
 )32عرؾ حك النفمه؟
للمرأة حك النفمة من مؤكل ومشرب وملبس وسكن وحاجات ضرورٌة وفك ما هو ممرر شرعا و تكون على زوجها أو ولٌها
 )32عرؾ الجهاد بالمعنى الخاص؟
ما ٌتعلك بمحاربة المعتدٌن وما ٌبذله الجنود البواسل من الموات المسلحة فً الحفاظ على أمن البلد من أي عدوان خارجً بؤمر من ربٌس الدولة
 )32عرؾ الجهاد بالمعنى العام؟
بذل المسلم الوسع والطالة فً اإللتزام بتوجٌهات اإلسبلم وأوامر هللا تعالى واإلبتعاد عن معصٌته سبحانه
 )07عرؾ جهاد النفس؟
هو الخروج للماء العدو ومباشرة لتاله واستخدام السبلح ،والمشاركة فعلٌا فً المعركة ،وبذل النفس فً سبٌل هللا
 )00عرؾ جهاد المال؟
هو بذل المسلم المال فً تجهٌز الجٌش بوسابل المتال المختلفة وتزوٌدها بالمإونة البلزمة ووسابل النمل وكل ما تحتاج إلٌه الجٌوش إلنجاز
مهامها
 )07عرؾ جهاد الكُمة؟
الجهاد باللسان والملم
 )05عرؾ الحضارة؟
هً منجزات األمة المادٌة والمعنوٌة فً مجاالت الحٌاة جمٌعها السٌاسٌة والعسكرٌة واإللتصادٌة واإلجتماعٌة والدٌنٌة والفنٌة وؼٌرها من
المجاالت
 )04عرؾ الوطن؟
هو أرض لها حدود ٌعٌش علٌها مجموعة من الناس ٌحكمهم نظام سٌاسً ممثل فً حكومة
 )03عرؾ األمة اإلسبلمٌة؟
هً مجموعة من الناس ٌجمعهم إطار فكري ثمافً واحدٌ ،شمل الدٌن اإلسبلمً واللؽة العربٌة والتارٌخ اإلسبلمً والمصالح المشتركة
 )00عرؾ العنؾ؟
هو سلون عدوانً ٌتصؾ بالمسوة أو المهر أو اإلكراه ،وٌصدر من فرد أو جماعة ،وٌلحك ضررا مادٌا أو معنوٌا بالنفس أو اآلخرٌن
عرؾ العولمة ؟
ّ )02
اإلنفتاح بٌن شعوب العالم وسهولة االتصال والتواصل بٌنها نتٌجة التمدم العلمً فً تكنلوجٌا اإلتصاالت الحدٌثة

مع تمنٌاتنا لكم بالنجاح
الُهم ال سهل إال ما جعُته سهبل

