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السؤال األول  :فرع (أ) :أكمل من قوله تعاىل" :يا أيها الذين امنوا اتقوا اهلل حق تقاته" إىل قوله تعاىل" :وما اهلل يريد ظلما للعاملني"؟

فرع (ب) :أكمل من قوله تعاىل" :يا أيها الذين امنوا مالكم اذا قيل لكم انفروا" إىل قوله تعاىل" :ذلكم خري لكم إن كنتم تعلمون"؟

السؤال الثاني :من خالل دراستك لدرس قصة ابين آدم (سورة املائدة) أجب عما يلي؟

س :1بني معاني املفردات والرتاكيب اآلتية:

* تبوأ

* قربانا

* يواري

* يبحث يف األرض

* فطوعت له نفسه

* سوءة أخيه

س :2ما هو موقف املسلم من تفاصيل قصة ابين آدم عليه السالم؟
س :3حاور ابن آدم أخاه الذي اراد قتله يف أمور عدة ،اذكر اثنني منها؟








س :ملاذا قام األخ املعتدي بقتل أخيه؟
س :5قال تعاىل" :فطوعت له نفسه قتل أخيه فقتله" وضح نفسية القاتل؟
س :6ما الدرس الذي استفاده األخ القاتل من الغراب؟
س :7ما هو سبب تقبل اهلل تعاىل لقربان أحد ابين آدم؟

السؤال الثالث :من خالل دراستك لدرس سورة لقمان أجب عما يلي؟

س :1بني معاني املفردات والرتاكيب اآلتية:
وهنا

اغضض

فصاله

ال تصعر خدك

أناب إلي

اقصد يف مشيك

س :2اذكر أربعة من التوجيهات اإلميانية؟
س :3ما هي مثرة شكر اهلل على نعمه؟

س :4ما سبب بداية لقمان وصاياه بتحذيره من الشرك؟ (علل)
س :5وضح كيف تكون إقامة الصالة؟

س :6اذكر ثالثة أمور تعني املسلم على الصرب؟
س :7علل :نهي اآليات عن التكرب واملفاخرة؟

س :8حثت اآليات على اإلحسان إىل الوالدين وال سيما األم .علل ذلك؟
قال اهلل" :وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم"

فسر هذه اآلية:

س :9بني أهمية الصحبة الصاحلة؟

س :10علل :جاءت وصية الصرب بعد األمر باملعروف؟
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الدليل

السؤال الرابع :اكمل احلديث النبوي الشريف "اياكم وحمقرات الذنوب" اىل "صاحبها تهلكه"؟
السؤال اخلامس :من خالل دراستك لدرس حديث افعال اخلري صدقة أجب عما يلي؟

س :1من هو راوي احلديث الشريف؟

س :2بني معاني املفردات والرتاكيب التالية:
سالمى

س :3ما هي النعمة اليت ذكرها احلديث؟

صدقة

متيط األذى

س :4بني أهمية املفاصل لإلنسان؟

س :علل :جاءت كلمة صدقة يف احلديث الشريف نكرة؟

س :5اذكر ثالثة من أعمال الصدقة مبضمونها العام؟
س :6علل جاءت (الكلمة) يف احلديث مقيدة بالطيبة؟
س : 7فسر :قوله صلى اهلل عليه وسلم (وكل خطوة خيطوهها إىل الصالة صدقة)؟
س :8استخرج ما يدل على اهتمام اإلسالم بالبيئة؟ الدليل:
السؤال السادس :من خالل دراستك لدرس حديث وصايا اجتماعية أجب عما يلي؟
س :1بني معاني املفردات والرتاكيب اآلتية * :تدابروا

س :2ورد يف احلديث ممارسات وأخالقيات تؤثر يف اجملتمع ،اذكرها؟
املمارسات

التعريف

* خيذله

سبب التحريم

احلسد
التناجش
البيع على
البيع

البغضاء
الظلم
س :3حرم احلديث بعض األمور اليت تعكر صفو األخوة ،عددها؟
س :4ما داللة إشارة النيب لصدره ثالث مرات "التقوى ها هنا"؟
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مثال:

* حيقره

س :5ملاذا خص احلديث الشريف املسلمني دون غريهم؟
السؤال السابع :من خالل دراستك لدرس واجبنا حنو القرآن الكريم أجب عما يلي؟
الواجب

الدليل

الشرح

تعظيمه والتأدب معه
قراءته وتعلم أحكام
التجويد
االستماع واإلنصات إليه
تدبر آياته والعمل بها
علل

حفظه وتعليمه

س :علل :التمسك بالقرآن الكريم يعود على الناس باخلري والسعادة؟

السؤال الثامن :من خالل دراستك لدرس السنة النبوية ومكانتها أجب عما يلي؟

س :1ما املقصود بالسنة النبوية؟

س :2تظهر عالقة السنة النبوية بالقرآن الكريم من حيث األحكام من خالل ثالثة مظاهر اذكرها؟
 )1مؤكدة ملا جاء يف القرآن الكريم:

 )2مبينة ومفصلة ملا جاء يف القرآن الكريم:

مثال

إمنا املؤمنون إخوة

ومن األمثلة

وكونوا عباد اهلل إخوانا
صلوا كما رأيتموني أصلي

 )3مستقلة بأحكام وتوجهات مل ترد يف القرآن الكريم:

ومن األمثلة

س : 3كيف ترد على من يدعون إىل االكتفاء بالقرآن الكريم وترك السنة النبوية؟ او

س :بني حجية السنة؟

مثل

س :4بني ثالثة واجبات على املسلم اجتاه السنة النبوية؟
*
*
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*
*

السؤال التاسع :من خالل دراستك لدرس أحداث يوم اآلخر أجب عما يلي؟

س :1اعتنى القرآن الكريم باليوم اآلخر ،بني ثالثة من مظاهر هذه العناية؟

س :2اذكر اثنني من اآلثار املرتتبة على اإلميان باليوم اآلخر؟
*
*
*

س :3من خالل دراستك لدرس أحداث يوم اآلخر أجب عما يلي
الشرح

احلدث
مثل

النفخة األوىل
النفخة الثانية
احلشر

نوعني

العرض واحلساب
املرور على الصراط
اجلنة والنار

وهي درجات

اجلنة
وهي دركات

النار

س :4أول اخللق الذين يؤذن هلم بالشفاعة هو سيدنا حممد بني ملن تكون شفاعته وكيف تكون؟

السؤال العاشر :من خالل دراستك لدرس مواقف مشرفة من حياة اخللفاء أجب عما يلي؟
ابو بكر الصديق

فضله
ومنزلته
من

الرسول

أعماله
أثناء

خالفته

وفاته
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عمر بن اخلطاب

عثمان بن عفان

علي بن أبي طالب

السؤال احلادي عشر :من خالل دراستك لدرس اجلهاد يف اإلسالم أجب عما يلي؟

س :1اذكر أنواع اجلهاد؟

ويقسم إىل

س :2ما املقصود باجلهاد يف االصطالح الشرعي؟
اجلهاد باملعنى العام

اجلهاد باملعنى اخلاص

س :3شرع اإلسالم اجلهاد "باملعنى اخلاص" ضمن ضوابط ،اذكرها؟


الدليل" :يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا".



الدليل" :وقاتلوا يف سبيل اهلل الذين يقاتلونكم وال تعتدوا".



س :4شرع اإلسالم قتال احملاربني حلكم اذكرها؟

س :للجهاد يف اإلسالم أهداف سامية ،اذكرها؟

س :5بني (حكم) من يقوم باإلعتداء على األجانب أو اإلعتداء على املنشآت بالتفجري والقتل؟
س :6عدد صور حديثة للجهاد باملال؟

س :7وضح كيف يكون اجلهاد بالرأي والكلمة؟

الدليل :قول الرسول حلسان يف يوم بين قريضة "اهج املشركني فإن جربيل معك".

س :8اذكر مبدأين من مبادئ اإلسالم يف قتال املعتدين؟

السؤال الثاني عشر :من خالل دراستك لدرس تنظيم األولويات أجب عما يلي؟

س :1يتم حتديد األولويات وفق اعتبارات كثرية اذكر ثالثة منها؟
س :2بني كيف يتم ترتيب األعمال وفق األهمية؟

س :3هات مثاال على ترتيب الرسول ألعماله وفق األهمية؟
س :4بني ما املقصود برتتيب األعمال وفق احلاجة واذكر مثاال؟
س :5علل :سبب تقديم السنة النبوية الشريفة الطعام لإلنسان اجلائع أو أن كان اإلنسان حباجة لدخول احلمام ،على اداءه للصالة؟

س :6كيف يرتب املسلم أعماله وفق اعتبار القدرة؟
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س :7ما املقصود بتنظيم االعمال وفق النتيجة؟

مثال" :فضل العامل على العابد كفضلي على أدناكم"

)1

س :8وضح كيف يتم ترتيب األولويات حسب الوقت؟
مثال :أداء صالة الظهر قبل خروج وقتها أوىل من زيارة املريض

س :9لتنظيم األولويات مهارات كثرية اذكر ثالثة منها؟

السؤال الثالث عشر :من خالل دراستك لدرس وثيقة املدينة أجب عما يلي؟

س :1عدد فئات اليت تسكن املدينة املنورة بعد هجرة الرسول؟

س :2ما اهلدف والغاية من إعالن الرسول يف وثيقة املدينة املنورة؟
س :3ما احلقوق اليت ركزت عليها وثيقة املدينة املنورة لتنظيم عالقات أفراد اجملتمع؟
س :4اشرح حق املواطنة ،كما ركزت عليها وثيقة املدينة املنورة؟

علل

س :5اشرح حق املساواة؟
س :6اقرت وثيقة املدينة املنورة جمموعة من الواجبات على أفراد اجملتمع اذكرها؟
س :7بني داللة كل نص من نصوص وثيقة املدينة املنورة اآلتية:
حق املواطنة

حق األمن والتنقل

التكافل االجتماعي

التعاون يف من الظلم

جيب على اليهود اإلنفاق مع املسلمني

منع تقديم أي عون لقريش ألنها حاربت الدعوة وأخرجت املسلمني

السؤال الرابع عشر :من خالل دراستك لدرس البناء احلضاري اإلسالمي أجب عما يلي؟

س :1للحضارة جانبان( :مادي ومعنوي) هات مثال على كل منهما؟
اجلانب املعنوي:

اجلانب املادي:
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س :2احلضارة اإلسالمية باقية ببقاء اإلسالم ،على ماذا قامت هذه احلضارة؟
س :3متتاز احلضارة اإلسالمية باملرونة واالنفتاح ،وضح ذلك؟

س :4من أسباب ازدهار احلضارة اإلسالمية العلم ،وضح ذلك؟

س :5كيف أدت اهليمنة االقتصادية على تراجع الدور احلضاري؟
س :6من أسباب تراجع الدور احلضاري اهليمنة الثقافية والفكرية ،بني ذلك؟
س :7بني دور املسلم اجتاه احلضارة العربية واإلسالمية؟
مثل
س :8بني كيف تنعكس مميزات احلضارة اإلسالمية اآلتية خريا على البشرية؟
اإلنسانية والعاملية

الوسطية والتوازن

السؤال اخلامس عشر :من خالل دراستك لدرس العنف اجملتمعي أجب عما يلي؟

س :1العنف نوعان اذكرهما مع ذكر مثال على كل منهما؟
عنف مادي

س :2للعنف اجملتمعي أسباب كثرية اذكر أربعة منها؟
س :3اذكر األساليب شرعها اإلسالم حلماية اجملتمع من العنف؟
تعميق معاني اإلميان باهلل

تقدير املبدعني:

حتقيق العدالة االجتماعية:

استخدام مهارات التواصل:
السؤال السادس عشر :من خالل دراستك لدرس العوملة أجب عما يلي؟

س :1عرف العوملة؟
العوملة
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باجلانب االقتصادي

عنف معنوي

س :2قارن بني اآلثار السلبية وكيفية التعامل مع كل مما يلي؟
الصورة

اآلثار السلبية

العوملة
السياسية
العوملة الثقافية
واالجتماعية

س :3وضح ثالثة من مظاهر عاملية اإلسالم؟

س :4بني كيف ميكن حتقيق عاملية اإلسالم؟



س :5عدد ثالثة من اجيابيات العوملة؟

السؤال السابع عشر :من خالل دراستك لدرسي القيم ( + )1القيم ( )2أجب عما يلي؟

س :1ما املقصود بكل مما يأتي:
القيم

اإلحسان

القيم املهارية

س :2عدد ثالثة مصادر يستمد منها اإلنسان قيمه؟

س :3للقيم أهمية كربى يف اجملتمعات البشرية اذكرها؟
س :4اقام النيب القيم اإلميانية على أسس اذكرها؟
س :5بني األثر الذي يرتكه اإلحسان؟

س :6اذكر ما قام به الرسول لتمكني اإلحسان يف قلوب الناس؟
الدليل :قول الرسول" :ألعلمن أقواما من أميت" ( ....ولكنهم أقوام إذا خلوا"...

س :7عدد اثنني من القيم اإلميانية اليت عنيت بها السرية النبوية؟

س : 8اذكر امثلة على القيم األخالقية والسلوكية اليت دعت إليها السرية النبوية؟
س :9من أشهر األخالق اليت اتصف بها األمانة ،وضح ذلك؟
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كيفية التعامل معها

س :10اذكر مثاال يدل على توظيف الرسول ملهارات الصحابة؟

س :11تعد مهارة القيادة من القيم املهارية العالية ،علل ذلك؟

س :12اذكر ثالثة من آداب احلوار؟
س :13عدد ثالثة مظاهر تدل على اعتناء االسالم بتننظيم الوقت؟

س :14استنتج أثرا واحدة إلتقان اإلنسان املهارات اآلتية يف حياته:
احلوار:

بناء العالقات:

القيادة:

مالحظة

حمبكم األستاذ علي الربابعة 0799798496
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بسم اهلل الرمحن الرحيم

االمتحان املتوقع ملادة الرتبية اإلسالمية

اإلسم :علي الربابعة

التاريخ 2018 :الدورة الصيفية

منوذح ( ب )

السؤال األول :أكمل من قوله تعاىل" :وإذ قال لقمان البنه" إىل قوله تعاىل" :فأنبئكم مبا كنتم تعملون"؟
السؤال الثاني :من خالل دراستك لدرس عوامل قوة األمة (سورة آل عمران) أجب عما يلي؟

س :1بني معاني املفردات والرتاكيب اآلتية؟
س :2عدد عوامل قوة األمة؟

س :3من عوامل قوة األمة تقوى اهلل تعاىل "وضح ذلك"؟ أن يتقوه حق تقاته من خالل:
س :4من عوامل قوة األمة االعتصام باإلسالم ،بني ذلك؟
س :5بني سبب نزول قول اهلل" :واذكروا نعمت اهلل عليكم  ...فأنقذكم منها"؟ قصة شاس بن قيس مع األوس واخلزرج (أسئلة على القصة)"
 )1ما الذي أغاظ شأس بن قيس؟

 )3موقف الرسول؟

 )2ما املقصود بيوم بعاث؟

 )4بني موقف األوس واخلزرج؟

س :6يعود الدعوة إىل اخلري على اجملتمع بـفوائد اذكرها؟

س :7قارن بني جزاء املؤمنني والكافرين يف الدنيا واآلخرة من حيث ؟
وجه املقارنة
السبب
النتيجة

جزاء الكافرين

جزاء املؤمنني
احتدوا واعتصموا باإلسالم

اختلفوا وتفرقوا وال يؤمنون اإلسالم

 -يف الدنيا :العزة والرفعة والقوة.

 -يف الدنيا :الضعف والتشتت.

 -يف اآلخرة :تشرق وجوههم فرحا وسعادة وينعمون يف اجلنة.

 -يف اآلخرة :تسود وجوههم.

السؤال الثالث :من خالل دراستك لدرس الثقة بنصر اهلل تعاىل (سورة التوبة) أجب عما يلي؟

س :1بني معاني املفردات والرتاكيب اآلتية:
* انفروا يف سيبيل اهلل
* سكينته

* خفافا وثقاال
* أثاقلتم

س :2ما سبب نزول اآليات الكرمية ( )38-41من سورة التوبة؟
*

*

علل

س :3نفرت اآليات من التخاذل والتقاعس عن القتال بأسلوبني ،اذكرهما؟
*

*

س :4قال اهلل تعاىل" :أال تنفروا يعذبكم عذابا أليما" .جاء التهديد ملن يتخلف عن القتال بال عذر بأمرين وضحهما؟
* التهديد بالعذاب األليم:
* التهديد باإلستبدال:
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س :5علل :ختمت اآلية ( )39بقوله تعاىل" :وال تضروه شيئا"؟
س :6من خالل دراستك حلادثة اهلجرة أجب عما يلي:
* ما املقصود بالضمري هما؟

* ما اسم الغار؟

* أشارت اآلية الكرمية ( )40إىل سنة من سنن اهلل يف خلقه ،وضحها

السؤال الرابع :اكمل احلديث النبوي الشريف "ال حتاسدوا" اىل "دمه وماله وعرضه"؟
السؤال اخلامس :من خالل دراستك لدرس حديث خطر الذنوب أجب عما يلي؟

س :1عرف براوي احلديث الشريف سهل بن سعد؟
س :2بني ما املقصود بكل مما يلي:

* ذا

* حمقرات الذنوب
* الكبائر

* الصغائر

س :3الفكرة الرئيسية هي التحذير من التهاون يف ارتكاب املعاصي ،علل ذلك؟
س :4اذكر حالتني من احلاالت اليت تزيد من اثم الصغائر؟
*

*

*

س :5وضح موقف املسلم من الذنوب واملعاصي؟

السؤال السادس :من خالل دراستك لدرس واجبنا حنو القرآن الكريم أجب عما يلي؟

س :1اذكر وسيلتني تساعدان على نشر القرآن؟

*

*

س :2كيف قامت املؤسسات احلكومية يف االردن بنشر القرآن؟
ومثال على ذلك

س :3علل :ينبغي االستماع للقرآن وعدم اإلنشغال مبا يلهي عنه؟
السؤال السابع :من خالل دراستك لدرس عالمات الساعة أجب عما يلي؟

س :1تنقسم عالمات الساعة الصغرى إىل قسمني ،اذكرهما؟

*
*
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*

*

س :2من خالل دراستك لعالمات الساعة الكربى امأل اجلدول مبا يناسبه؟
العالمة

الدليل

الشرح

الدخان

"فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبني"

الدابة

"أخرجنا هلم دابة".

الدجال

-----------

نزول سيدنا عيسى

"وملا ضرب ابن مريم مثال".

ياجوج ومأجوج

"حتى إذا فتحت يأجوج ومأجوج".

طلوع الشمس من

"حتى تطلع الشمس من مغربها"

املغرب

-----------

اخلسف

س :3اذكر ثالثة من أعمال تعصم املسلم من فتنة الدجال؟
السؤال الثامن :من خالل دراستك لدروس العدة  /الطالق  /اخللع  /التفريق حبكم القاضي أجب عما يلي؟

س :1اذكر حكمتني من حكم وجوب العدة؟

س :2العدة نوعان اذكرهما؟ عدة الطالق أو الفسخ
غري مدخول بها
مدخول بها

من ذوات احليض

عدة الوفاة:

حامل

حامل

 )1غري مدخول بها

ب -غري حامل

اليت ال حتيض

ب -غري حامل

س :3اذكر ثالثة من أحكام احلداد للمرأة املتويف عنها زوجها؟

س :4عرف الطالق التعسفي وما هو حكمه؟
س :5ما احلكمة من تشريع العوض للزوجة يف الطالق التعسفي؟
س :6عدد ثالثة صور للطالق البائن بينونة صغرى؟
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 )2مدخول بها

س :7ما هي اآلثار املرتتبة على الطالق الرجعي؟

س :8ما هي اآلثار املرتتبة على الطالق البائن بينونة صغرى؟
س :9ما هي اآلثار املرتتبة على الطالق البائن بينونة كربى؟

س :10أعط دليل مشروعية اخللع من السنة النبوية؟
س :11بني موقف قانون األحوال الشخصية يف حال رفض الزوج الرتاضي على اخللع؟

س :12بني حكم أخذ الزوج الفداء من زوجته يف اخللع؟
الفداء

س :13بني متى جيوز ألحد الزوجني طلب التفريق بسبب الشقاق والنـزاع؟
أ) جيوز ألي من الزوجني أن يطلب التفريق للشقاق والنـزاع:

حسيا

معنويا

إذا رفع أي من الزوجني دعوى إىل القاضي للتفريق بسبب الشقاق والنـزاع ،تقوم احملكمة باآلتي:

س :14ماذا يشرتط يف احلكمني الذي يعينهما القاضي؟
علل

س :15جيوز للزوجة اليت حكم على زوجها باحلبس ،أن تطلب التفريق بينهما ،بني ذلك؟

س :16اذكر شرطني من شروط التفريق بني الزوجني بسبب العيوب؟
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السؤال التاسع :من خالل دراستك لدرس مواقف مشرفة من حياة اخللفاء أجب عما يلي؟

س :1تضمنت وصية أبي بكر جليش أسامة ،مبادئ إنسانية ،اذكر هذه املبادئ؟

س :2تضمنت العهدة العمرية كثريا من املبادئ اإلنسانية العظيمة ،اذكرها؟

س :3عرف ببذل ماله يف سبيل اهلل تعاىل ،ونصرة دينه ،بني ذلك؟
س :4اكتب اسم اخلليفة الذي قام بكل من األعمال التالية؟
 أحب الصحابة إىل الرسول
 يكنى أبا حفص

 عرف بصواب الرأي وسداده
 صرب على أذى عمه احلكم

 أول سفري باإلسالم

 شديد اإلجالل والتوقري للنيب ،رفض الطواف بالبيت قبل الرسول

 شهد كل املعارك إال بدر

 نام يف فراش الرسول وهاجر ماشيا إىل املدينة وفتح خيرب واختاره النيب للمبارزة يف بدر

س :5قارن بني موقف اخللفاء يف غزوة تبوك؟
أبو بكر الصديق

عمر بن اخلطاب

عثمان بن عفان

علي بن أبي طالب

السؤال العاشر :من خالل دراستك لدروس صالة اجلمعة وحقوق املراة وواجباتها يف اإلسالم أجب عما يلي؟

س :1اذكر ثالثة مظاهر تدل على هذا التفضيل؟
فضل صالة اجلمعة:

س :2اذكر ثالثة شروط جيب توافرها لوجوب صالة اجلمعة؟
س :3لصالة اجلمعة آداب وسنن يستحب للمسلم أن يقوم بها ،اذكر ثالثة منها؟

س :4اذكر ثالثة من احلقوق اخلاصة باملرأة دون الرجل؟
س :5بني ما احلكمة من إعطاء املرأة احلق يف حضانة طفلها؟
س :6أوجب اإلسالم على املرأة واجبات ،اذكر اثنني منها؟

س :7اذكر الواجبات الدينية التين فرضها اإلسالم على املرأة؟
س :8عدد واجبات املرأة جتاه زوجها؟
س :9على من جتب نفقة املرأة؟
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عندما تبلغ سن التكليف

السؤال احلادي عشر :من خالل دراستك لدرس اهتمام األردن بالقضايا اإلسالمية أجب عما يلي؟

س :1اهتم األردن برعاية املقدسات اإلسالمية يف فلسطني ،بني ذلك؟

س :2بني دور األردن يف التصدي للمطامع اإلسرائيلية يف تهويد املقدسات؟

س :3تتبع مراحل اإلعمار اهلامشي للمسجد االقصى؟
اإلعمار اهلامشي األول
اإلعمار اهلامشي الثاني

اإلعمار اهلامشي الثالث
إعادة إعمار منرب صالح الدين

س :4بني دور األردن يف إعادة إعمار منرب صالح الدين األيوبي؟

س :5اعتنى األردن بتوضيح صورة اإلسالم بأمور كثرية عدد ثالثة منها؟
س :6عرف مبؤسسة آل البيت من حيث نشأتها ،وكيفية إختيار أعضائها؟
س :7بني أهداف مؤسسة آل البيت امللكية للفكر اإلسالمي؟
س :8تضمنت رسالة عمان أفكار عدة بني ثالثة منها؟

س :9عدد ثالثة من أهداف اهليئة اخلريية؟
س :10بني سياسة األردن يف حل املشكالت بني الدول العربية؟
السؤال الثاني عشر :من خالل دراستك لدرس مقاصد الشريعة أجب عما يلي؟

س :1ما املقصود باملصطلحات اآلتية:
مقاصد الشريعة
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الضروريات
احلاجيات

التحسينات

س :2عدد مراتب مقاصد الشريعة؟

س :3ما الغاية من مقاصد الشريعة اإلسالمية؟

س :4علل :حتقيق املصاحل يف الشريعة على ثالث مراتب؟
س :5ما األثر الذي يرتتب على عدم حتقيق الضروريات؟
س :6اذكر امثلة على الضروريات؟
س :7اذكر امثلة على احلاجيات؟

س :8اذكر أمثلة على التحسينيات؟

السؤال الثالث عشر :من خالل دراستك لدروس االنتماء  /آداب املستفيت واملفيت  /اآلثار السلبية لألحاديث املوضوعة أجب عما يلي؟

س :1عرف املفاهيم واملصطلحات اآلتية:
الفتوى:

االستفتاء:

املستفيت:

س :2بني أهمية الفتوى؟

املفيت:

املستفتى عنه:
املفتى به:

س :3اذكر شرطني جيب توافرهما يف املفيت؟

س :4علل :الفتوى من أهم طرائق معرفة احلكم الشرعي؟
س :5اذكر ثالثة من الضوابط واآلداب اليت ينبغي للمفيت اإللتزام بها؟

س :6قد تتعدد وجهات النظر وختتلف آراء املفتني يف املسألة الواحدة لعدة أسباب ،اذكر ثالثة منها؟
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س :7وضح جهود علماء يف حفظ السنة؟
س :8اذكر اثنني من أسباب الوضع يف احلديث؟
س :9بني موقف املسلم من األحاديث املوضوعة؟

س :10ما األثر السليب الذي يرتتب على انتشار احلديثني املوضوعني اآلتيني:
"من زار قرب والديه أو أحدهما يوم اجلمعة فقرأ (يس) غفر له"

"لو أحسن أحدكم ظنه حبجر نفعه".

س :11اذكر ثالثة أمور يتحقق بها االنتماء للوطن؟
س :12اذكر ثالثة من آثار وجود األمة اإلسالمية؟

)3

س : 13االنتماء إىل األمة اإلسالمية يقتضي من املسلم القيام بأمور عدة اذكر ثالثة منها؟
س )14علل :لالمه االسالمية قدسيه خاصه يف نفوس ابنائها؟
السؤال الرابع عشر :من خالل دراستك لدرس اإلعجاز العلمي يف القرآن الكريم أجب عما يلي؟

س :1علل :يقوم اإلعجاز العلمي على أساس احلقائق العلمية وليس النظريات العلمية؟
 -1اإلعجاز القرآني يف وصف ظلمات البحر العميقة وأمواجها الداخلية:

 -2اإلعجاز العلمي القرآني يف إشارته إىل ظلمة الفضاء:

 -3اإلعجاز القرآني يف ذكر أخفض منطقة على سطح األرض:

 -4اإلعجاز القرآني يف وصف اجلبال:
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 -5اإلعجاز القرآني يف أطوار خلق اإلنسان:

السؤال اخلامس عشر :من خالل دراستك لدرسي التكفري  /وحقوق اإلنسان يف اإلسالم أجب عما يلي؟

س :1بني املقصود بالتكفري؟

س :2اذكر سببني من أسباب ظهور التكفري يف اجملتمعات اإلسالمية؟
واهلل ال يؤمن الذي ال يأمن جاره بوائقه

الفهم الصحيح له تأكيد حق اجلار وأن اإلساءة إليه ال تتفق مع كمال اإلميان أما الفهم اخلاطئ له نفي اإلميان عمن يؤذي جاره.

س :3بني اآلثار السلبية للتكفري على الفرد واجملتمع؟

س :4ملواجهة التكفري وسائل متعدد ،اذكر ثالثة منها؟

من خالل

السؤال السادس عشر :من خالل دراستك لدرس حقوق اإلنسان يف اإلسالم أجب عما يلي؟

س :1ما املقصود حبقوق اإلنسان يف اإلسالم؟
س :2عدد احلقوق الشخصية؟

س :3اذكر ثالثة من احلقوق االعتقادية والفكرية ؟
س :4عدد احلقوق االجتماعية؟

س :5اذكر ثالثة من احلقوق السياسية لإلنسان اليت أقرها اإلسالم؟
س :6عدد األسس اليت قامت عليها حقوق اإلنسان؟
س :7من احلقوق الشخصية لإلنسان حق احلياة وضح ذلك؟

مالحظة
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علل

حمبكم األستاذ علي الربابعة 0799798496

