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اليىم و التبريـخ 2026/ / :
الفــــــرع  :الفروع األكبديويخ جويعهب
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

هلــحـىظخ  :اجت عي األسـئلخ اآلتيخ جويعهب و عذدهب (  ، ) 5علوب ً ثبى عذد الصفحبد ( . ) 4
الســـــــــــــــــــــــــؤال األول  ( :عالهخ )

ِيل ّ ِ
اّلل أَ ْم َواًتا ب َ ْل أَ ْحيَاء ِغيدَ
أ – اكتت اآليبد الكريوخ  -2 -:من قوؿ اهلل تعاىل " ََ َال َ َْت َس َ ََّب َّ ِاَّل َين قُ ِتلُو ْا ِِف َسب ِ
ون ِِب َّ َِّل َين م َ ْم يَلْ َح ُقو ْا ّبِ ِ م ِّم ْن َخلْ ِفيِ ْم أَالَّ خ َْو ٌف ػَلَْيْ ِ ْم َو َال ُ ُْه
ون ( )196فَ ِر ِح َني ِب َما أًٓتَ ُ ُُه ّ ُ
ِش َ
اّلل ِمن فَضْ ِ ِِل َوي َْس تَبْ ِ ُ
َر ِ ّ ِّب ْم يُ ْر َزقُ َ
ون ِب ِي ْؼ َم ٍة ِّم َن ّ ِ
اّلل َال يُ ِضي ُع أَ ْج َر امْ ُم ْؤ ِم ِن َني (ِ َّ )171اَّل َين ْاس تَ َجابُو ْا ِ ّ ِّلل َو َّامر ُسولِ
اّلل َوفَضْ ٍل َوأَ َّن ّ َ
ِش َ
ُون ( )171ي َْس تَبْ ِ ُ
َ َْي َ هز َ
ِمن ب َ ْؼ ِد َمب ٓ أَ َصاّبَ ُ ُم امْقَ ْر ُح نِ َّ َِّل َين أ َْح َس ُيو ْا ِمْنْ ُ ْم َواتَّقَو ْا أَ ْج ٌر َغ ِظ ٌمي "
يت ِببمْ َح َيا ِة
ٕ -من قوؿ اهلل تعاىل "يٰبَّيُ َا أ َّ َِّل َين أ ٓ َمنُو ْا َما مَ ُ ُْك ا َذا ِقي َل مَ ُ ُُك أه ِف ُرو ْا ِِف َسب ِ
ِيل أ َّ ِّلل أ ََّّثقَلْ ُ ْت ِا ََل أ َأل ْر ِض أَ َر ِض ُ ْ
ِ
أدلُ هْ َيا ِم َن أأل ٓ ِخ َر ِة فَ َما َمتَا ُع أمْ َح َيا ِة أدلُ هْ َيا ِِف أأل ٓ ِخ َر ِة االَّ قَ ِلي ٌل ( )83االَّ تَي ِف ُرو ْا يُ َؼ ِّذ ْب ُ ُْك ػَ َذا اِب أَ ِماميا َوي َْست َ ْب ِد ْل قَ ْوم اا غَ ْ َْيُ ُْك
ِ
ِ
ك َ
َُضو ُه َشيْئ اا َوأ َّ ُّلل ػَ َ َٰل ُ ِّ
َُص ُه أ َّ ُّلل ا ْذ أَخ َْر َج ُو أ َّ َِّل َين َلفَ ُرو ْا ََّث ِ َِن أثْيَ ْ ِني ا ْذ ُ َُها
َش ٍء قَ ِد ٌير ( )86االَّ ت ُ ُ
َيُصو ُه فَقَدْ ه َ َ
َو َال ت ُ ُ
ْ
ِ
ِ
ِ
ِِف أمْغ َِار ا ْذ ي َ ُقو ُل ِم َصا ِح ِب ِو َال َ َْت َز ْن ا َّن أ َّ َّلل َم َؼيَا فَبَ َىز َل أ َّ ُّلل َس ِكييَ َت ُو ػَلَ ْي ِو َوأَيَّدَ ُه ِ ُِب ُيو ٍد م َّ ْم تَ َر ْوىَا َو َج َؼ َل َ َِك َم َة أ َّ َِّل َين لَفَ ُرو ْا
ِ
ِ
ِه أمْ ُؼلْ َيا َوأ َّ ُّلل َغ ِز ٌيز َح ِك ٌمي
أ ُمس ْف َ َٰل َو َ َِك َم ُة أ َّ ِّلل ِ َ
مِشكَ م َ ُظ ْ ٌْل َغ ِظ ٌمي* َو َو َّص ْييَا أالو ْ َس َان ب َِو ِ َادليْ ِو
ة ) قبل هللا تعبلً " َوا ْذ قَا َل مُ ْق َم ُان البْيِ ِو َوى َُو ي َ ِؼ ُظ ُو يٰبُ َ ََّن َال ت ُ ْ ِ
ِشكْ بِب َّ ِّلل ا َّن أ ِ ّ ْ
ِ
ِ
ِشكَ ِِب َما مَيْ َس
َ ََحلَ ْت ُو ُأ ُم ُو َوىْي اا ػَ َ َٰل َوى ِ ٍْن َو ِف َص ُ ُاُل ِِف ػَا َم ْ ِني أَ ِن أ ْش ُك ْر ِِل َو ِم َو ِ َادليْ َك ا َ َِّل أمْ َم ِص ُْي * َوان َجاىَدَ اكَ ػَ َ َٰل أَن ت ُ ْ ِ
ِ
ون ".
يت تَ ْؼ َملُ َ
َ ََل ِب ِو ِػ ْ ٌْل فَ َال ت ُِط ْؼيُ َما َو َصا ِحْبْ ُ َما ِِف أدلُ هْ َيا َم ْؼ ُروف اا َوأت َّ ِب ْع َسبِي َل َم ْن أََنَ َب ِا َ َِّل ُ َُّث ِا َ َِّل ِ َم ْر ِج ُؼ ُ ُْك فَبُه َ ِب ّئُ ُ ُْك ِب َما ُل ُ ْ
 تذثر اآليبد الكريوخ السبثقخ ثن اجت عوب يأتي : -2هب هعًٌ المفردات والتراكيت التي تحتهب خط؟

وىناً
إلي
أناب ّ

 :ضعفاً
إيل بالطاعة والتوبة واالستغفار
 :رجع ّ

ٕ -علل تسميت سورة لقمان بهذا االسم ؟ الشتماذلا على وصايا لكماف البنو– وىو عبد من عباد اهلل الصاحلُت -

ٖ -نزلت إحدى اآليات الكرمية السابكة يف شاف صحايب جليل أمرتو أمو بالكفر فلم يطعها فمن ىذا
الصحابي ؟ الصحايب اجلليل سعد بن أيب وقاص رضي اهلل عنو

ِشكْ
ٗ -ما حكم التجويد يف الالـ ادلشددة من لفظ اجلاللة يف قولة تعاىل ( َال ت ُ ْ ِ

بِب َّ ِ
ّلل)؟ترقيق
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ٖ -استخرج من اآليتُت كلمة واحدة على كل شلا يأيت :
 -راء مرققو

 :تُ ْش ِر ْك

حرف استعالء " :قَا َل  ،مُ ْق َم ُان ،ي َ ِؼ ُظ ُو ،م َ ُظ ْ ٌْل َ ،غ ِظ ٌميسم ثالثاً منها ؟
ج ) تكوـ مؤسسات أردنية متعددة بادلساعدة على نشر الكرآف الكرميِّ ،
قامت بطباعة ادلصحف الشريف أكثر من مرة.
ونشر دور الكرآف الكرمي يف أحناء ادلملكة.

قياـ مؤسسة آؿ البيت يف األردف بتصميم موقع إلكًتوين عنواف ىذا ادلوقع على شبكة اإلنًتنت خلدمة الكرآف الكرمي.
الســـــــــــــــــــــــــؤال الثبًي  ) ( :عالهخ

أ -أكمل كتابة األحاديث النبوية الشريفة اآلتية  :مه قىله ُ " : ك ُّل س َالمى ِمن الن ِ ِ
ص َدقَةٌُ ،ك َّل
َّاس َعلَْيو َ
ُ َ ْ
ِ
ِ
ِ
يَ ْوٍم تَطْلُ ُع فِ ِيو َّ
الر ُج َل َعلَى َدابَّتِ ِو فَ يَ ْح ِم ُل َعلَْي َها أ َْو يَ ْرفَ ُع َعلَْي َها
ين َّ
س يَ ْعد ُل بَ ْي َن االثْ نَ ْي ِن َ
ص َدقَةٌ َ ،ويُع ُ
الش ْم ُ
ِ
وها إِلَى َّ ِ
ص َدقَ ٌة َ ،وُي ِميطُ ْاألَ َذى َع ْن الطَّ ِري ِ
ق
ص َدقَةٌ َ ،و ُك ُّل ُخ ْط َوٍة َي ْخطُ َ
َمتَ َ
ص َدقَةٌَ ،والْ َكل َمةُ الطَّيِّبَةُ َ
اعوُ َ
الص ََلة َ
ص َدقَ ٌة.
َ

ِ
ال  :أَيُّها النَّاس إِنَّما أ َْىلَ َ َّ ِ
ِ ِ
ِ
ين ِم ْن
ب فَ َق َ َ
ة – قبل ":أَتَ ْش َف ُع في َح ٍّد م ْن ُح ُدود اللَّو؟! ثُ َّم قَ َ
ك الذ َ
ُ َ
ام فَا ْختَطَ َ
ِ
يف تَ رُكوهُ وإِذَا سر َق فِي ِهم الض ِ
قَ ْبلِ ُك ْم أَنَّ ُه ْم َكانُوا إِذَا َس َر َق فِي ِه ْم َّ
ْح َّد َ ،وايْ ُم اللَّ ِو لَ ْو
َّع ُ
يف أَقَ ُاموا َعلَْيو ال َ
ْ
الش ِر ُ َ َ َ َ
َن فَ ِ
أ َّ
ت يَ َد َىا"
ت ُم َح َّم ٍد َس َرقَ ْ
ت لََقطَ ْع ُ
اط َمةَ بِْن َ
 تدبر الحديث النبوي الشريف السابق  ،ثم اجب عما يأتي :
 .9ما معنى الوفرداد والتراكيت التي تحتهب خط ؟

الشريف  :أىل اجلاه وادلاؿ والسلطاف

الحد يف اإلسالـ :عكوبة مكدرة شرعا وجبت حكاً هلل تعاىل حفظاً للمجتمع وصيانةً حلرماتو

وأيم اهلل  :من ألفاظ الكسم ومعناه ميُت اهلل.

ٕ.خص النبي  ابنتو فاطمة – وحاشاىا أف تفعل ذلك-

بالذكر ،علل

ٔ .ألهنا ابنتو ومن خَت النساء وأشرفهن .
ٕ .يؤكد على قيمة العدؿ يف اإلسالـ .

ذلك ؟

ٖ .وأف حكػػم الشػػرع نافػػذ علػػى اجلميػػع دوف تفريػػف ،فػػال فػػرؽ بػػُت رػػٍت وفكػػَت أو ش ػريف وضػػعيف ،أو ذكػػر
وأنثى  ،وهبذا حتفظ احلكوؽ ويسود األمن يف اجملتمع .

امتحان ثقافت اسالمٍت

األستاذ :مالك الحٍاري

2555020770/2515097970

ٖ .لماذا جاءت الكلمة الطيبة في قىله ُ ":ك ُّل س َالمى ِمن الن ِ ِ
ص َدقَةٌ" عامة ؟
َّاس َعلَْيو َ
ُ َ ْ
تعٍت أي كلمة طيبة سواء أكانت يف حف اهلل  ،أم في حق الناس

ج ) مه خالل دراستك لالحادٌث المقرر حفظها وشرحها  ،أجب عما ٌأتً :
ٔ -علً هبرا يذل قىله : 

ِ
ِ
ُ " ك َّل ي وٍم تَطْلُع فِ ِ
َّ
ص َدقَةٌ " العدل في اإلصالح بين المتخاصمين
م
الش
يو
س يَ ْعد ُل بَ ْي َن االثْ نَ ْي ِن َ
ْ
ُ
َْ
ُ

ت أَبِ ِيو أَو ب ْي ِ
 " فَ َه َّال جلَس فِي ب ْي ِ
ت أ ُِّم ِو فَ يَ ْنظَُر يُ ْه َدى لَوُ أ َْم َال؟ " داللة على أف ىذا العامل مل يكن يف
ْ َ
َ َ َ

عملو اخلاص  ،إنما كاف يف عمل عاـ  ،ويأخذ األجر عليو وجيب أف يتفرغ لو للكياـ بواجباتو  ،وىذا ادلوظف ال بد

أجر تكاضاه  ،أو ماؿ كاف عنده قبل تولو الوظيفة فهو حف لو .
أف يُسأؿ عن مصادر أموالو ،فما كاف منها ٌ
د ) مه خالل دراستك لمىضىع حجٍت السنت النبىٌت الشرٌفت وعالقتها بالقرآن الكرٌم ،أجب عما ٌأتً :

ٔ .بين فساد قول من يدعي االكتفاء بالقران الكريم واالستنناء بو عن السنة النبوية الشريفة؟

اآليات اليت تصرح بوجوب طاعة الرسوؿ  - -وإتباعو  ،وحت ّذر من سلالفتو وترؾ سنتو ،وتبُت أفطاعتو طاعة هلل.
 اآليات اليت جعلت صدؽ اإلمياف متوقفا على طاعة رسولو  - -والرضا حبكمو  ،والتسليم ألمرهوهنيو.
 اآليات الدالة على أف السنة النبوية وحي من عند اهلل تعاىل.األحاديث اليت يأمر فيها عليو الصالة والسالـ بالتمسك بسنتو  ،وأخذ الشعائر وادلناسك عنو ،واستماع حديثو وحفظو وتبليغو إىل من مل يسمعو ،وينهى عن الكذب عليو  ،وحيذر من فعل ذلك
بأشد الوعيد.
 إمجاع األمة اإلسالمية على وجوب األخذ بالسنة النبوية والعمل هبا وقد جتلى ذلك يف عملالصحابة رضواف اهلل عليهم إذ كانوا يرجعوف إىل السنة النبوية دلعرفة األحكاـ الشرعية عندما ال جيدوف
احلكم يف الكرآف الكرمي .وقد كانوا أحرص اخللف على معرفة أقواؿ رسوؿ اهلل :وأفعالو وتكريراتو
وحفظها والعمل هبا.
 فاف عدـ األخذ بالسنة يعٍت أف ال نعرؼ كيفية أداء العبادات-كما ال ميكن فهم اإلسالـ وتشريعاتو وال تطبيكو إال من خالؿ ىديو .
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ٕ .ىات مثاالً واحداً على كل مما يأتي :

 تأكيد ما جاء في القرآن الكريم

قولو تعالى ":يا أَيُّها الَّ ِذين آَمنُوا َال تَأْ ُكلُوا أَموالَ ُكم ب ي نَ ُكم بِالْب ِ
اط ِل إَِّال أَ ْن تَ ُكو َن تِ َج َارةً َع ْن تَ َر ٍ
اض ِم ْن ُك ْم"
َ َ
ْ َ ْ َْ ْ َ
َ َ

وقد تضمنت اآلية الكرمية النهي عن أكل أمواؿ الناس بالباطل وأخذ أمواذلم إال بالًتاضي ،وجاءت السنة تؤكد

على ىذا احلكم يف قولو  ":ال يحل مال امرئ مسلم إال بطيب نفس منو"

 اإلتيان بأحكام لم تذكر في القرآن الكريم
ٔ -تحرم الجمع بين المرأة وعمتها ٕ -و المرأة وخالتهاٖ -وتحريم أكل لحم الحمر األىليةٗ-وكل
ذي ناب من السباع،وغير ذلك
الســـــــــــــــــــــــــؤال الثبلث ) ( :عالهخ
ٔ -مه خالل دراستك لىحدة العقٍدة االسالمٍت  ،أجب عما ٌأتً :
ٔ -ما الحكمة من بيان عالمات الساعة؟

 دتكُت اإلمياف يف قلوب ادلؤمنُت .
 وتنبيههم من رفلتهم وحثهم على االستعداد للكاء اهلل تعاىل باألعماؿ الصاحلة .
 ومداومة التوبة والرجوع إىل اهلل تعاىل .
 والبكاء على حذر دائم من قياـ الساعة كي ال يبارتوا هبا.
ٕ -ما العالمة من عالمات الساعة اليت تدل علية كل نص من النصوص الشرعية االتية :

اجلَ ْه ُل َويَ ْكثػُ ُر فِ َيها ا ْذلَْر ُج َوا ْذلَْر ُج الْ َكْت ُل" .رفع
اع ِة أَيَّ ًاما يػُْرفَ ُع فِ َيها الْعِْل ُم َويػَْن ِزُؿ فِ َيها ْ
ُت يَ َد ْي َّ
الس َ
 قاؿ  ":إِ َّف بػَ ْ َ

العلم وظهور الجهل بموت العلماء وكثرة القتل
 قاؿ تعاىل  " :اقْػتَػرب ِ
اعةُ َوانْ َش َّف الْ َك َم ُر" .انشقاق القمر
ت َّ
الس َ
ََ
ٖ -من احداث اليوـ االخر العرض والحساب وضحهما .وضح ذلك ؟
 -يعرض الناس يوـ الكيامة على اهلل عز وجل

 مث تتطاير الصحف فيطلع كل واحد على صحيفة أعمالو اليت سجلتها عليو ادلالئكة يف احلياة الدنيا حياسب اهلل تعاىل الناس على ما فعلوه يف احلياة الدنيا صغَتاًكاف أـ كبَتا -فتوزف أعماذلم بادليزاف الذي ال يعلم طبيعتو إال اهلل تعاىل
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ٗ -اىتم القرآن الكريم بالتأكيد على وجوب اإليمان باليوم اآلخر  ،اذكر مظهرين لهذا االىتمام.
 ربط اإلمياف باليوـ اآلخر باإلمياف باهلل -عز وجل  -يف كثَت من آيات الكرآف الكرمي. اإلكثار من ذكر اليوـ اآلخر ،حىت أنو ال تكاد ختلو صفحة من صفحات الكرآف الكرمي من احلديث عن اليوـاآلخر ،وما سيكوف فيو من األحداث والوقائع .
 تسمية ىذا اليوـ بأمساء متعددة و األمساء ما يشَت إىل األىواؿ اليت تكع يف ىذا اليوـ العظيم ذكر الكرآف الكرمي لعدد من األدلة اليت تثبت وجود اليوـ اآلخر ومنها :ا) اآليات اليت تبُت قدرة اهلل عز وجل ذكر الكرآف الكرمي لعدد من األدلة اليت تثبت وجود اليوـ اآلخر ومنها :ب ) تذكَت اإلنساف بأصل خلكتو وكيفيةنشأتو

٘ -حذر اإلسالم من تكفير المسلم لما لذلك من مخاطر عديدة  ،اشرح اثنُت

منها.

تمزيق المجتمع المسلم-إضعاف حرية الفكر والرأي عند العلماء خوفاً من تهمة الكفر

صرف جهود المسلمين عن توظيف طاقاتهم وإمكانياتهم في نشر الدعوة اإلسالمية والعمل الصالح والنافع وفيتجميع الصفوف و البناء الشامل للمجتمع المسلم في الميادين والمجاالت كلها.

ب ) اقرت الوثيقة التي كتبها النبي  مجموعة من الحقوق لتنظيم عالقات أفراد المجتمع لهم ،اذكر ثالث
منها ؟
حق المواطنة
حق التدين واالعتقاد
حق األمن والتنقل
حق المساواة
ج ) حرص الصحابة  على نشر اإلسالـ وتبليغو إىل الناس اذكر واجبين اثنين تجاه الصحابة ؟

 الدعاء ذلم واالستغفار ذلم دوف استثناء دلا شرفهم اهلل بػو مػن صػحبة رسػوؿ اهلل  ودلػا كػاف ذلػم مػن فضػل يف نشػر
اإلسالـ.
 حػبهم وتػوقَتىم وعػػدـ بغػ أحػد مػػنهم وعػدـ اهػػامهم أو ذكػرىم بسػوء ،ولكػػد عػرؼ ادلسػػلموف يف العصػور كلهػػا
فضل الصحابة الكراـ فردوا بكل قوة على من أراد أف ينتكصهم أو يسيء إليهم.
 اإلقتػػداء هبػػم يف ػػل رسػػالة اإلسػػالـ وتبليغهػػا إىل النػػاس ،والصػ علػػى ذلػػك .و خاصػػة اخللفػػاء الراشػػدين و ذلػػك
ألهنم صحبوا النيب  و اتبعوا ىديو و اخذوا عنو و كانوا مع النيب  والكرآف ينزؿ
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د) من خالل دراستك لسير الخالفاء الراشدين  ، أجب عما ٌأتً :

ٔ -من الخليفة الذي قاؿ عنو النيب  يف النصوص االتيو :
 قال النبي  ( ألعطين الراية غدا رجال يفتح اهلل على يديو يحب اهلل ورسولو ويحبو اهلل ورسولو ).

علي ثي اثي طبلت رضي هللا عٌه

 قال تعالى " :إذ أخرجو الذين كفروا ،ثاني اثنين إذ ىما في النار ،إذ يقول لصاحبو ال تحزن إن اهلل معنا""..

اثي ثكر الصذيق رضي هللا عٌه

 قال عنو النبي  : أال أستحي من رجل تستحي منو المالئكة"

عثوبى ثي عفبى رضي هللا عٌه

 قال رسول اهلل ": إن اهلل جعل الحق على لسان  .....وقلبو"

عور ثي الخطبة رضي هللا عٌه

ٕ -كان إلنفاذ سيدنا أبي بكر الصديق  جيش أسامة واصرارة على ذلك دالئل وآثار عظيمة  ،استنتج ثالثة منها.

 شدة التزامو بأمر النيب  ،فأمر بإنفاذ اجليش بأسرع وقت.وكاف إلنفاذ جيش أسامو اثأر عظيمة على ادلسلمُت
منها

 زيادة ىيبة ادلسلمُت يف نفوس األعداء فكالوا :لو مل يكن بادلسلمُت قوة دلا أرسلوا ىذا اجليش.
 وثبات كثَت من الناس على اإلسالـ دلا رأوا من قوة ادلسلمُت.

 -3من الذي قاـ بكل من اإلعماؿ اآلتية من الخلفبء الراشذيي :

 طلب  من النيب  أن يأذن لو بالجهر بإسالمو أمام قريش فأذف لو ومساه الفاروؽ .عور ثي الخطبة رضيي هللا
عٌه
 فتحت يف أيامو أرمينية والكوقاز وإفريكية وق ص ورَتىا .عثوبى ثي عفبى رضي هللا عٌه
 تبرع يف عاـ(اجملاعة) يف خالفة عمر بكافلتو التجاريػة مجيعهػا الكادمػة مػن الشػاـ علػى فكػراء ادلسػلمُت .عثويبى ثيي
عفبى رضي هللا عٌه
 دخل مدينة الكدس صلحاً عاـ٘ٔ ىػ ،واستلم مفاتيحها من حاكمها الروماين عور ثي الخطبة رضي هللا
عٌه

 أسلم على يديو ستة من العشرة ادلبشرين باجلنة منهم عثمػاف بن عفػاف .اثي ثكر الصذيق رضي هللا عٌه
ٗ -ىات مثاالً واحداً يدؿ على تطبيف سيدنا عمر بن اخلطاب دلفهوـ الشورى يف خالفتو ؟

ٔ -و فرض ضريبة اخلراج على األراضي الزراعية اليت ادخلها يف حوزة الدولة اإلسالمية و ذلك بعد مشاورة
أصحابو رضواف اهلل تعاىل عليهم
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الســـــــــــــــــــــــــؤال الراثع ) ( :عالهخ
أ ) بين الحكم الشرعي يف كل مسألة من ادلسائل االتية مع توضيح نوع الطالق يف كل منها :

ٔ -كذب الزوج المالعن نفسو علما انو لم يطلقها قبل اللعان .

يصح ،او جيوز أذا كذب ادلالعن نفسو فاف الطالؽ يف ىذه احلالة يعد طالقا بائنا بينونة صغرى  ،و جيوز لو أف يراجع
زوجتو بعكد ومهر جديدين ويكاـ عليو حد الكذؼ
 -2طلق رجل زوجتو غير المدخول بها ،طلقة واحدة وبعد شهر أراد أن يراجعها .
حييرام ط الق ب ائن بينون ة ص نرى ال يسػتطيع الرجػػل بعػػده إعػػادة زوجتػػو ادلطلكػػة إىل عصػػمتو إال بعكػػد ومهػػر جديػػدين ورضػػا
الزوجة

ٕ -أعاد رجل زوجتو التي خالعها إلى عصمتو برضاىا و بعقد و مهر جديدين علما انو طلقها طلقتين قبل الخلع

حرام ،يعد طالق ثبئي ثيٌىًخ

كجري ال يستطيع الرجل بعده إعادة مطلكتو لعصمتو وعكد نكاحو عليها

إال بزواجها من رجل آخر زواجاً صحيحاً ،وبدخولو هبا دخوالً حكيكياً ،مث يفارقها مبوت أو طالؽ وانتهاء عدها دوف
اتفاؽ احدىم مع اآلخر على ذلك ،ويكوف بائناً بينونة ك ى إذا طلكها الطلكة ادلكملة للثالث

ٖ -فرق القاضي بين رجل و زوجتو بسبب الحبس و بعد خروجو من السجن أعاد زوجتو إلى عصمتو دون رضاىا
 ،وبال عقد و مهر جديدين
حرام النو طالق بائن بينونة صنرى ال يستطيع الرجل بعده إعادة زوجتو ادلطلكة إىل عصمتو إال بعكد ومهر جديدين
ورضا الزوجة
ة ) تشترط إلباحة تنظيم النسل شروط خمسة  ،اذكرىا.
ٔ-أف يكوف باتفاؽ الزوجُت وتراضيهما معاً،فلو أراد أحدمها تنظيم النسػل ورفػ

حف مشًتؾ لكال الزوجُت  ،فال بد من اتفاؽ إرادهما معاً ورضامها بالتنظيم.
ٕ-أف يكوف اتفاؽ الزوجُت على التنظيم زلدداً بفًتة زمنية مؤقتة.

اآلخػر ذلػك،يصػبح التنظػيم زلرمػاً .فالنسػل

ٖ-أف ال يًتتب على تنظيم النسل ضرر بادلرأة
ٗ-أف ال يكوف يف تنظيم النسل اعتداء على ل قائم ( اإلجهاض ) .
٘-أف تكوف وسيلة تنظيم النسل مشروعة .
سمي ثالثاً منها؟
ج ) تقوم مؤسسات أردنية متعددة تعنى باأليتام ِّ

 مؤسسة تنمية أمواؿ األيتاـ والػيت تعػٌت باسػتثمار أمػواؿ األيتػاـ وتنميهػا مػن اجػل تػأمُت األربػاح ذلػم ،حيػث تضػاؼ
ىذه األرباح إىل أمواذلم وكل ذلك وفف أحكاـ الشريعة اإلسالمية

 كما أف ىنالك مجعيات تعٌت باأليتاـ الذين ال ماؿ ذلم
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 ومدارس لتعليمهم
 وىنػاؾ بعػ
العلمية

ادلؤسسػػات اخلاصػة الػيت تنفػػف علػػى األيتػػاـ وتتعهػػدىم منػذ الطفولػػة إيل أف يصػلوا إىل أعلػػى ادلراحػػل

الســـــــــــــــــــــــــؤال الخبهس ) ( :عالهخ
أ) قارن بين الجهاد واالىاب من حيث المفهوم وىدف كل منهما ؟
الجهاد
المفهوم

فه ػ ػ ػػو ب ػ ػ ػػذؿ الوس ػ ػ ػػع والطاق ػ ػ ػػة يف ال ػ ػ ػػدعوة إىل اهلل ع ػػدواف عبث ػػي يه ػػدؼ إىل االعت ػػداء عل ػػى األنفػ ػ
إلعالء كلمتو.

ىدف كل منهما

االىاب

واألعراض واألمواؿ بغَت وجو حف

يه ػ ػػدؼ إىل ال ػ ػػدفاع ع ػ ػػن األوط ػ ػػاف ورد الع ػ ػػدواف ع ػػدواف عبث ػػي يه ػػدؼ إىل االعت ػػداء عل ػػى األنفػ ػ
و ايػ ػ ػػة حريػ ػ ػػة نشػ ػ ػػر الػ ػ ػػدعوة اإلسػ ػ ػػالمية و ايػ ػ ػػة واألعراض واألمواؿ بغَت وجو حف
ادلستض ػ ػ ػ ػ ػػعفُت يف األرض  ،وال جيي ػ ػ ػ ػ ػػز إال قت ػ ػ ػ ػ ػػاؿ
احملاربُت ادلعتدين

ة) ىات مثاالً واحداً صحيحاً على كل مما يأتي :
ٔ -امراه عدتها أبعد األجلُت  : .ادلتوىف عنها زوجها وىي حامل

ٕ -اثر من أثار الصالة في الجانب البدني.
للصالة أثر كبَت يف احملافظة على جسم اإلنساف  ،فهي طهارة ونظافة ألف من شروطها طهارة الثوب والبدف وادلكاف .ومن ىنا جاءأمر اهلل تعاىل للمسلم أف يأخذ زينتو عند الذىاب إىل ادلسجد حبيث يكوف طيب الرائحة حسن ادللب  ،رلتنباً كل ما يؤذي إخوانو
ادلصلُت.
 يف الصالة صحة للبدف وقوة ،فادلسلم الذي يستيكظ مبكراً لصالة الفجر ويذىب للمسجد يستكبل يومو حبيوية ونشاطينعك أثره عليو طواؿ ذلك اليوـ.
-وكذلك يظل يكظا متنبها ألداء بكية الصلوات يف أوقاها .

ٖ -أسس حقوق اإلنسان في اإلسالم .وحدة األصل للجن البشري  ،ادلساواة بُت الناس  ،الكرامة اإلنسانية
ٗ -حق من الحقوق االعتقادية للفرد في اإلسالم  .حرية التدين
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٘ -حق من حقوق الزوج على زوجة في االسالم

ٔ )طاعتو الزوج في غير معصية الخالق
ٕ) والمحافظة على مالو
ٖ) وحفظ أسرار بيتو
ٗ) وإدخال السرور إلى قلبو
٘ )الحرص على أن تكون العالقة بينهما كما أرادىا اهلل تعالى عالقة سكن و مودة و رحمة
 -ٙنوع القضاء الذي يختص بالنظر في القضايا التي بُت أفراد األمة واألجهزة ادلسؤولة يف الدولة .والية المظالم
 -ٚدعوة من دعوات التنريب ثقافي في مجال العكيدة؟
وذلك بتشكيكو يف الغيبيات وعدـ االعًتاؼ إال مبا يكع ضمن اإلدراؾ احلسي .وتشكيك األجياؿ يف مشولية
اإلسالـ دلناحي احلياة العلمية والعملية كافة واالدعاء بوجود تناق بُت العلوـ الدينية والعلوـ الدنيوية .
ج ) من خالل دراستك لوحدة الحضارة اإلسالمية وحاضر العالم اإلسالمي ،أجب عما ٌأتً :
أ) تميزت األمة اإلسالمية عن غيرىا من االمم بخصائص متعددة عدد ثالثا منها ؟

ٔ-قيامها على توحيد اهلل تعاىل
ٕ -مجعها بُت العلم واإلمياف
ٖ-دعوها إىل اهلل تعاىل باحلكمة وادلوعظة احلسنة
ٗ -وسطيتها
٘ -قيامها على التناصر والتكافل
 -ٙانفتاحها على اآلخر
ة) عدد ثالثا من القيم اإلسالمية التي تشكل رابطا يجتمع عليو المسلمون؟
ٔ-وحدة العكيدة اإلسالمية
ٕ-وحدة التشريع
ٖ -وحدة اللغة
ٗ -وحدة التاريخ وادلصَت
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٘ -وحدة الثكافة والفكر ومنظومة الكيم
 -ٙوحدة ادلشاعر واآلماؿ

ج )بين اآلثار السلبية للعولمة االقتصادية؟
االستيالء الدوؿ الك ى ادلهيمنة على اقتصاديات الدوؿ اآلخر عن طريف ٔ-إيهامها بتطور اإلنتاج الكومي ذلا
ٕ -وإدخاذلا يف منافسات رَت متكافئة شلا يؤدي إىل أ -زيادة البطالة شتويةٕٔٔٓ ب – وتفشي الفكر و تدمَت
االقتصاد .
د ) حدد ثالثاً من األفكار التي تضمنتها رسالة عمان ؟
ٔ-اإلسالـ يكرـ اإلنساف دوف النظر إىل لونو أو جنسو أو دينو
ٕ-إف اإلسالـ أعطى للحياة منزلتها السامية فال قتاؿ لغَت ادلكاتلُت  ،وال اعتداء على ادلدنيُت ادلسادلُت وشلتلكاهم الف حياة
اإلنساف ىي أساس العمراف البشري
ٖ-الدين اإلسالمي احلنيف قاـ على التوازف واالعتداؿ والتوسط والتيسَت
ٗ-اإلسالـ يعامل رَت ادلسلمُت معاملة قائمة على التسامح والعدؿ واحملافظة على احلكوؽ وال جيوز مكاتلتهم إال إذا اعتدوا على
ادلسلمُت

انتهت األسئلة

األستاذ :مالك الحياري
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امتحان ثقافت اسالمٍت

األستاذ :مالك الحٍاري
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