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===========================================================================

أجب عن جميع األسئلة وعددها سبع
السؤال األول 16( :عالمه)
(عالمتان)
ور "
 )1اكتب من لوله تعالىَ ":وأ َ َّما الَّ ِذٌنَ ا ْبٌَضَّتْ ُو ُجو ُه ُه ْم " إلى لوله تعالىَ ":وإِلَى ّ ِ
للا ت ُ ْر َج ُع األ ُ ُم ُ
 )2من درس الثمة بنصر هللا أجب عما ٌلً:
(عالمتان)
أ) ما معنى المفردات والتراكٌب اآلتٌة( :اثَّالَ ْلت ُ ْم  /سكٌنته)
(عالمتان)
ب) علل ما ٌلً:
* إخبار النبً ملسو هيلع هللا ىلص عن وجهته إلى تبون على غٌر عادته ؟
* خوف أبوبكر الصدٌك رضً هللا عنه على النبً ملسو هيلع هللا ىلص فً الهجرة؟
(عالمه)
ج) أشارت اآلٌة الكرٌمة إلى سنة من سنن هللا فً خلمه ،وضّح هذه السنه؟
(عالمه)
 )3عرف اإلعجاز العلمً؟
 )4من درس واجبنا نحو المرآن الكرٌم أجب عما ٌلً:
أ) ما داللة لوله تعالى (فَ ْ
(عالمه)
س َر ِم ْنهُ)؟
ال َرؤُوا َما تٌََ َّ
(عالمه)
ب) علل  :على المسلم الرجوع لكتب التفسٌر والمتخصصٌن لٌستعٌن على تدبر اآلٌات؟
(عالمه)
ج) اذكر أدبا ً من آداب اإلستماع واإلنصات لتالوة المرآن الكرٌم؟
(عالمه)
 )5لم على العلماء اكتشاف المضامٌن العلمٌة فً المرآن الكرٌم؟
 )6من درس وصاٌا لممان أجب عما ٌلً:
(عالمه)
أ) ما الممصود بنعمة الحكمة؟
(عالمه)
ب) لم أرشد لممان ابنه إلى وجوب الصبر؟
(عالمه)
ج) أذكر مبدأٌن من مبادئ الحوار فً اإلسالم؟
(عالمه)
د) ما هو ثمرة اإلٌمان؟
======================================================================
السؤال الثانً 12( :عالمه)
(عالمه)
 )1ما حكم األخذ بالسنة النبوٌة والعمل بها؟
(عالمتان)
 )2أكتب الحدٌث اآلتً":كل سالمً من الناس" إلى لوله ملسو هيلع هللا ىلص " والكلمة الطٌبة صدلة"
 )3من حدٌث خطر الذنوب :أجب عما ٌلً:
(عالمه)
أ) ما معتى المفردات اآلتٌة ( :محمرات الذنوب/ذا)
(عالمه)
ب) صدور الصغائر عمن ٌمتدي به الناس ٌزٌد من إثمها ،علل ذلن؟
(عالمه)
ج) حذر الحدٌث الشرٌف من التهاون فً صغائر الذنوب ،وضح ذلن؟
(عالمه)
 4لم سمى العلماء الموضوع حدٌثا؟
(عالمه)
 )5وضح كٌف ٌكون التعصب للمذهب سببا فً الوضع؟
(عالمه)
 )6ما هً الحالة التً ٌجوز نمل الحدٌث الموضوع؟
 )6من درس وصاٌا اجتماعٌة :أجب عما ٌلً:
(عالمه)
أ) ما الممصود بموله ملسو هيلع هللا ىلص ":ال ٌظلمه"؟
(عالمتان)
ب) ما داللة لوله ملسو هيلع هللا ىلص عندما أشار إلى صدره ثالثا  /أو" التموى ها هنا"؟

====================================================================

السؤال الثالث 9( :عالمات)
(عالمه)
 )1إلى أي ركن من أركان اإلٌمان ٌصنف عالمات الساعة؟
(عالمه)
 )2ما الممصود بالدابة؟
(عالمه)
عرف الحشر؟
ّ )3
(عالمه)
 )4الحساب نوعان ،فما هما؟
(عالمتان)
 )5للتغلب على تكفٌر المسلمٌن بعضهم بعضا وسائل عدٌده أذكر اثنتان منها؟
(عالمه)
 )6من آثار اإلٌمان بالٌوم اآلخر توجٌه المسلم وانضباطه والتزامه بالعمل الصالح علل ذلن؟
(عالمه)
 )7علل على المسلم أن ال ٌشغل نفسه فً السؤال والبحث عن ولت ٌوم المٌامة؟
(عالمه)
 )8تمسم العالمات التً حدثت بعد زمن النبً ملسو هيلع هللا ىلص إلى لسمٌن حددهما؟
======================================================================
السؤال الرابع 12 (:عالمات)
(عالمه)
 )1متى تصبح العادات والتمالٌد حكما إلثبات حكم شرعً؟
(عالمه)
 )2لم إرسال النبً ملسو هيلع هللا ىلص مصعب بن عمٌر للمدٌنة المنورة؟
(عالمه)
 )3عدد مهارتان من المهارات التً حرص النبً ملسو هيلع هللا ىلص علٌها وعلى تربٌة الصحابة علٌها؟
(عالمه)
 )4على ماذا ٌعٌننا تنظٌم الولت؟
 )5ركزت الوثٌمة النبوٌة ألهل المدٌنة المنورة على تنظٌم عاللات افراد المجتمع من خالل بٌان حمولهم ،اذكر اثنتان منها؟ (عالمه)
(عالمه)
 )6ما الحموق اإلضافٌة التً تلحك بحرٌة التملن؟
(عالمه)
 )7علل :إصرار الخلٌفة أبوبكر الصدٌك رضً هللا عنه على تسٌٌر جٌش أسامة لحرب الروم بعد وفاته ملسو هيلع هللا ىلص؟
(عالمه)
 )8ما أثر انشاء الدواوٌن على عمل الدولة؟
(عالمه)
 )9لم لمب الصحابً الجلٌل عثمان بن عفان رضً هللا عنه بذي النورٌن؟
(عالمتان)
 )10ما اهم انجازات عثمان رضً هللا عنه فً خالفتة؟ عدد اثنتٌن منها؟
(عالمه)
 )11عندما لبل علً رضً هللا عنه بالخالفة اشترط علٌهم شرطا .حدد هذا الشرط؟

======================================================================
السؤال الخامس 18( :عالمه)
(عالمه)
 )1حدد سنة من سنن الخطبة؟ مع الدلٌل؟
(عالمه)
 )2ما حكم من تحدث فً الخطبة أو عبث بالحصا أو انشغل بهاتفه؟ مع الدلٌل؟
(عالمه)
 3ما الماعدة التً اعتمدت علٌها مماصد الشرٌعة؟
(عالمه)
 )4ما هً أهم المصالح الخمسة؟ مع التعلٌل؟
(عالمه)
 )5لم اعتنى اإلسالم بالمال؟
(عالمه)
 )6عرف الممصود بالتحسٌنٌات؟
(عالمه)
 )7علل :تشرٌع العدة على المرأة المتوفى عنها زوجها؟
(عالمه)
 )8هات مثاال على مطلمة عدتها ثالثة أشهر؟
( 5عالمات)
 )9ما حكم ما ٌلً مع بٌان السبب:
 #خرجت امرأة متوفى عنها زوجها من بٌتها نهارا لزٌارة أهلها
 #طلك رجل زوجته الطلمة األولى فأراد أن ٌراجعها بعد العدة من دون عمد أو مهر؟
 #أرادت امرأة خلعت زوجها لبل الدخول أن تتزوج من رجل آخر فور صدور لرار الماضً بفسخ عمد الزواج؟
فرق الماضً بٌنها وبٌن زوجها بسبب الحبس – العودة إلٌه بعد صدورعفو عام عنه؟
 #رفضت الزوجة – ّ

 )10اذكر حالتٌن ٌستطٌع فٌها إعادة الرجل مطلمته من غٌر حاجة إلى عمد أو رضاها؟
 )11حدد حكم الماضً فً دعوى الخلع؟
 )12ما اسم المؤسسة التً أنشأتها دائرة لاضً المضاة التً تنظر فً لضاٌا فض النزاعات األسرٌة؟
 )13أذا فرق بٌن الزوجٌن بسبب العٌوب ،لثالث مرات  ،فما حكم عودته لها؟
 )14أذكر حالتان من حاالت (صور) ٌكون فٌها الطالق بٌنونة صغرى؟

(عالمه)
(عالمه)
(عالمه)
(عالمه)
(عالمتان)

=====================================================================

السؤال السادس 17 (:عالمه)
 )1عرف الممصود بكل من
تنظٌم األولوٌات  /حموق اإلنسان فً اإلسالم  /اإلستفتاء /الجهاد بالمعنى الخاص /جهاد النفس
 )2ما الممٌاس الذي ٌموم علٌه ترتٌب األعمال وفك النتٌجة؟
 )3هات حما من الحموق اإلجتماعٌة للفرد فً اإلسالم؟
 )4ما الممصود بالحموق السٌاسٌة التً الرتها الشرٌعة اإلسالمٌة؟ عدد اثنتٌن منها؟
 )5تعد الفتوى من أهم الطرائك لمعرفة األحكام الشرعٌة؟ علل ذلن؟
 )6نحرص فً األردن على األخذ بما ٌصدر عن دائرة اإلفتاء األردنٌة؟ علل ذلن؟
 )7حدد سببا واحدا لتعدد آراء المفتٌن ووجهات النظر فً المسألة الواحدة؟
 )8ما هً الحموق المشتركة بٌن الرجل والمرأة؟ حدد اثنتٌن منها؟
 )9ما الوسٌلة المناسبة لتحمٌك اإلرشاد فً جهاد العصاة؟
 )10من الذي ٌعلن المتال مع التعلٌل؟
 )11ما ردن على من ٌطلك مفهوم اإلرهاب على الجهاد؟
 )23هات حما من الحموق اإلجتماعٌة للفرد فً اإلسالم؟

( 6عالمات)
(عالمه)
(عالمه)
(عالمه)
(عالمه)
(عالمه)
(عالمه)
(عالمه)
(عالمه)
(عالمتان)
(عالمه)
(عالمه)

======================================================================
السؤال السابع 16( :عالمه)
( 4عالمات)
 )1عرف الممصود بكل من:الوطن  /العولمة /الحضارة
(عالمه)
 )2ما الحدود التً وضعتها الشرٌعة لحرٌة الملكٌة الفردٌة؟
(عالمه)
 )3ما هً عوامل ازدهار الحضارة اإلسالمٌة؟
(عالمه)
 )4ما هو اإلطار الذي ٌجمع األمة اإلسالمٌة؟
(عالمتان)
 )5وضح كٌف ٌكون التأثر السلبً باآلخرٌن سببا من أسباب العنف المجتمعً؟ عدد اثنتٌن؟
(عالمتان)
 )6لفلسطٌن مكانة عظٌمة عند المسلمٌن ،أذكر مظهرٌن ٌدالن على ذلن؟
(عالمه)
 )7من الذي تولى اإلعمار الهاشمً الثانً؟
(عالمه)
 )8فً أي عام تأسست الهٌئة الخٌرٌة األردنٌة الهاشمٌة؟
 )9وضح كٌف استولت الدول الكبرى والشركات الكبرى العابرة للمارات على التصاد العالم؟
 )21عدد أثرٌن من اآلثار السلبٌة للعولمة فً مجال العولمة الثمافٌة واإلجتماعٌة؟
 )22كٌف سهلت عولمة األفكار انتمال المعلومات؟

(عالمه)
(عالمتان)
(عالمه)

