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 بسم هللا الرحمن الرحيم

 المقدمة

  

من يهده هللا فال  ،ونعوذ باهلل من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا  ،الحمد هلل  نحمده ونستعينه ونستغفره إن       

 ومن يضلل فال هادي له.   ،مضل له 

ن دعا بدعوته إلى يوم الدين  صلى هللا عليه وآله وصحبه وم ،وأشهد أن ال إله إال هللا  وأن محمدا عبده ورسوله     

 وسلم تسليما كثيرا ..... أما بعد:  

الطالب األعزاء .. إني أضع بين أيديكم دليلكم ومرشدكم لكتاب التربية اإلسالمية للصف الثاني عشر  ليسهل عليكم     

 دارسته وفهمه وحفظه  آمال من هللا تعالى أن يكون لكم العون في ذلك.  

وقد اشتمل أيضا على األسئلة  إلجابة النموذجيةيل على شرح وتوضيح  لكل درس بوضع األسئلة واوقد اشتمل الدل   

 . الوزارية للدورات السابقة للمنهاج الجديد مع اإلجابات المطلوبة وزاريا

من  وقد تم تقسيم الدوسية إلى فصلين ، الفصل األولن درسا ييحتوي كتاب التربية اإلسالمية على خمس وثالث      

الدرس األول إلى الدرس الثامن عشر ، والفصل الثاني من الدرس التاسع عشر إلى الخامس والثالثين ، وقد اشتمل 

 م .2018المرشد ) اإلسراء في التربية اإلسالمية ( على ما تم حذفه من الوزارة  كما جاء في نسخة 

      

ختلف مستوياتهم المعرفية والثقافية إلى االستفادة منه وقد عرض الدليل بأسلوب ميسر وسهل ليجذب الطلبة  بم     

 وأن يكون لهم العون بعد هللا تعالى للحصول على العالمة الكاملة بإذن المولى جل وعال...  

  

 دعواتي لكم بالتوفيق والنجاح

  

  

  

  

  

  

  

  

 سراء سليم الحياريإ
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 (فهم وحفظ)الدرس التاسع عشر : خطر الذنوب 

 َكقَْوٍم نزلوا في بَْطن   ،الذُّنوب   َحقَّرات:" إي اُكم َومُ    ملسو هيلع هللا ىلصسعد رضي هللا عنه قال : قال رسول هللا  عن سهل بن 

بُه يُْؤَخذْ  وإن  محقَّرات  الذ نوب  متى، ُخْبَزتَُهمْ حت ى أْنَضجوا ، وجاَء ذا ب عوٍد ، فجاَء ذا ب عُوٍد ، واٍد   ".تُْهل ْكهُ  ابها صاح 

 

 عالمات  4لدورة الصيفية : ا 2018سؤال وزاري 

 ". .......تهلكه":ملسو هيلع هللا ىلصلى قوله إ " إياكم  ومحقرات ......"  :ملسو هيلع هللا ىلصالسؤال :أكتب مما تحفظ من قوله    -

 التصحيح : كل مقطع عالمة 

 

ف ب1س   وي الحديث الشريف :ار: عر 

 .( ي الساعدي رضي هللا عنهماارسهل بن سعد بن مالك األنص ).هو الصحابي الجليل 1 

 .  سهلإلى  ملسو هيلع هللا ىلصفغيّره الرسول  (َحَزن)كان اسمه  .2

 .  مئة سنةنحو وعاش  من الصحابة  آخر من مات بالمدينة المنورةكان  .3

 .  ـه91إحدى وتسعون للهجرة  توفي سنة .4

 عالمات  6:  2018ي ارسؤال وز 

 . عالمتان .الجواب : محقـَّرات: شدة مع فتحة(محقرات ): اضبط حرف القاف في قوله  -السؤال أ 

 : ما اسم الصحابي الذي روى الحديث ؟  الجواب : الصحابي سهل بن سعد رضي هللا عنه . عالمتان -السؤال ب

ما المقصود بالكبائر في االصطالح الشرعي ؟ الجواب : الكبائر : كل ذنب قرن به وعيد شديد ، كلعن هللا  -السؤال ج

 . عالمتان لمرتكبها  أو غضبه أو توع ده بالعذاب الشديد

  

 كيب اآلتية :  را: بي ن معاني المفردات والت2س

 . ( هذا )ة بمعنى ار: اسم إش ذا -      :  صغائر المعاصي التي ال يبالي اإلنسان بها .ت الذنوبمحقرا -

  

 : ما الفكرة الرئيسية التي بي نها الحديث الشريف ؟ 3س

 نت صغيرة .ن كاإتكاب المعاصي  وارالتحذير من التهاون في  -

        

 خطر الذنوب الصغيرة ؟  ملسو هيلع هللا ىلص:بماذا شب ه النبي 4س 

كبيرة ، لكن إذا اجتمع عود إلى عود فإن ذلك يؤدي إلى اشتعال  ارلشجر الصغير الذي ال يُشعل وحده نشبهها بعود ا -

 لك صاحبها . ت كبيرة ،وأوشكت أن تهارشديدة ، وكذلك الذنوب الصغيرة فإنها لو ُجمع بعضها إلى بعض ص ارن
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 :اذكر أنواع الذنوب. 5س  

 :  كل ذنب قرن به وعيد شديد ، كلعن هللا لمرتكبها أو غضبه أو توّعده بالعذاب الشديد .الكبائر .1

دا ف، قال تعالى :" الكبائريعد من القتل مثل :  زاؤه جهنم خالدا فيها وغضب هللا عليه ولعنه جومن يقتل مؤمنا متعم 

 .  الزنا ، أكل الربا ، شرب الخمر ، أكل مال اليتيم ، عقوق الوالدين ، السحر"، يما وأعد  له عذابا عظ

 : هي الذنوب التي ال يكون فيها ما يوجب الحد في الدنيا أو الوعيد في اآلخرة . الصغائر .2 

العاطس، اتخاذ  ترك رد السالم على الناس،  مجالسة رفقاء السوء ، الخصومة فوق ثالثة أيام ، عدم تشميت مثل : 

 ة من غير محرم ، عدم تشييع الجنائز والصالة عليها  .ارالكالب لغير ضرورة ، سفر الم

  

 : ما أصل الصالح والفالح في الدنيا واآلخرة لإلنسان ؟  6س

كان  تكاب المعاصي ، فقد اراإليمان باهلل تعالى ، وتعاظم الخوف منه في قلبه ، فقوة اإليمان تحول بين اإلنسان و -

 يربط بين اإليمان والعمل الصالح ، وبين اإليمان وترك المعصية .  ملسو هيلع هللا ىلصالرسول 

  

 التي يزداد فيها إثم صغائر الذنوب .  الحاالت : اذكر7س

 على فعلها . رارتكابها واإلصاركثرة  .1

 الفرح بفعلها والتفاخر بها.  .2

 فيكون عليه وزر نفسه ووزر من اقتدى به.  صدورها عمن يقتدي به الناس ألنه بفعله يتسبب في إغوائهم .3

 عالمات  4م : 2019سؤال وزاري شتوية  

  ني.. المطلوب حالتين ولكل حالة عالمت 7اذكر حالتين يزداد فيهما إثم الذنوب الصغيرة . الجواب : إجابة س 

 

 : فيما يخص ارتكاب الصغائر: استنتج داللة النصوص الشرعية اآلتية 8س 

  ".ه ارفال يؤذي ج كان يؤمن باهلل واليوم اآلخر:" من ملسو هيلع هللا ىلصول هللا . قال رس1  

 يربط بين اإليمان والعمل الصالح ، وبين اإليمان وترك المعصية.  ملسو هيلع هللا ىلصكان الرسول  - 

وال يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن وال   ني حين يزني وهو مؤمنايزني الز:" ال ملسو هيلع هللا ىلص. قال رسول هللا 2

 مؤمن ".  ق حين يسرق وهواريسرق الس

يد في قلبه  افعل المعاصي من عالمات ضعف اإليمان ألن من يألف الوقوع في المعصية يبدأ حب المعاصي بالتز -

 وبالتالي يضعف إيمانه. 

من المجاهرة أن يعمل الرجل بالليل عمال ، ثم يصبح  إن  :" كل أمتي معافى إال المجاهرون  وملسو هيلع هللا ىلص. قال رسول هللا 3

 ".حة كذا وكذا وقد بات يستره ربه ويصبح يكشف ستر هللا عنهارفيقول : يا فالن عملت الب وقد ستره هللا عليه ،
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 الفرح بعمل المعصية والتفاخربها سبب من أسباب ازدياد إثمها.  - 

 ".       راروال صغيرة مع إص اركبيرة مع استغف :" الملسو هيلع هللا ىلص. قال رسول هللا 4 

 سبب الزدياد إثمها.  على فعلها اررتكاب الصغيرة واإلصاركثرة  - 

 ". الحسنات يُذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين وزلفا من الليل إن   اروأقم الصالة طرفي النه. قال تعالى:"5 

 والعمل  الصالح  ارمن االستغفارعة إلى اإلقالع عن المعصية والتوبة إلى هللا تعالى واإلكثارتكب ذنبا فعليه المسارأن من  -

  

 عف اإليمان ؟ :ما عالمات ض9س

 على المعصية حتى يألفها اإلنسان. ارقسوة القلب | هجر القرآن الكريم | الغفلة عن الصالة والعبادات | اإلصر -

  

 : علل ما يلي تعليال وافيا: 10س 

 تكاب الذنوب .ارالحديث الشريف من التهاون في  ر. حذ  1 

 ها وهذا يستوجب غضب هللا تعالى وسخطه .ألن ذلك يؤدي إلى اعتيادها وقبولها واإلقبال علي -   

 . يجب على المؤمن أن يترك الذنوب كلها صغيرها وكبيرها . 2 

 نما لعظمة من عصى .إتعظيما لحق هللا تعالى ، فال ينظر إلى صغر المعصية  و -   

      قب سلوكه ويقلع عن صغائر الذنوب . را.  يجب على المسلم أن ي3 

 ها ويكثر منها فإنها إن اجتمعت عليه أهلكته .حتى ال يعتاد   -   

   

 تكب ذنبا ؟  ار: ماذا يجب على المسلم إذا 11س 

 والعمل الصالح  . ارمن االستغف ار. اإلكث3. التوبة إلى هللا تعالى  . 2عة إلى اإلقالع عن المعصية . ار.المس1 

أتدبر الحديث الشريف اآلتي وأستنتج عالقته بحديث :" إياكم ومحقرات الذنوب "  : قال رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص إن  

المؤمن إذا أذنب كانت نُكتة سوداء في قلبه ، فإن تاب ونزع واستغفر ُصق ل قلبه ، فإن زاد زادت ، فذلك الران الذي 

ذكره هللا في كتابه :" كال بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون ".- أن ارتكاب صغائر الذنوب واإلصرار عليها سبب 

 من أسباب هالك اإلنسان في الدنيا واالخرة .

 الناس من صغائر الذنوب ؟ ملسو هيلع هللا ىلص:ما داللة تحذير الرسول 12س  

 ة المجتمع المسلم من الذنوب والمعاصي. اردليل على حرصه على طه - 

  

 : بي ن موقف المسلم من الذنوب والمعاصي . 13س 

تعظيما لحق هللا تعالى ، فال ينظر إلى صغر المعصية     ،أن يترك الذنوب كلها صغيرها وكبيرها. يجب على المؤمن 1

 نما لعظمة من عصى .إو
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 ،حتى ال يعتادها ويكثر منها فإنها إن اجتمعت عليه أهلكته.   قب سلوكه ويقلع عن صغائر الذنوبيرا.يجب على المسلم أن 2 

  ارويكثر من االستغف ،ب إلى هللا تعالى ويتو ع إلى اإلقالع عن المعصيةاريستكب ذنبا أن اريجب على المسلم إذا  .3

 والعمل الصالح.  

ة المجتمع المسلم من الذنوب  ارالناس من صغائر الذنوب دليل على حرصه على طه ملسو هيلع هللا ىلصداللة تحذير الرسول  .4

 والمعاصي.    

استنتج  اآلثار اإليجابية لإلقالع عن الذنوب والمعاصي ؟1. انشراح الصدر .  2. الراحة والسعادة .   3. محبة 

 الخلق  .   4. نور الوجه .  5. تذوق حالوة اإليمان .

************************************************************************* 

 الدرس العشرون : التحذير من التكفير

 : وضح مفهوم التكفير .1س 

 هي وصف المسلم بالكفر.  -

 

 ؟ير المسلم ى خطورة تكف: وضح بماذا تتجل  2س 

 ه في المجتمع .ار.  تتجلى خطورته عند انتش1

 . فيكفر المسلمون بعضهم البعض.2

 ضهم  . ار. يستبيحون بذلك دماء بعضهم وأموالهم وأع3 

 

 يحرم تكفير المسلم.  :: علل 3س 

 ضهم  . ارإلنه يؤدي بالمسلمين أن يستبيحوا دماء بعضهم وأموالهم وأع-

   

 .   أدلة تحريم تكفير المسلموص اآلتية : استنتج من النص4س 

ا َضَرْبتْم في  َسبي ل  للا   1 نا  فتَبَيَنَُّواْ  . قال تعالى":  ياَ أيَُّها الذ  يَن آَمنُواْ إذ  ْيُكُم السَّالَم لْسَت ُمْؤم  ْن أْلقَى إل   َوالَ تقَُولُواْ لم 

نَد للا   َمغَ  ْنياَ فع   انم  َكثي َرة ٌ ".تْبتغَوَن َعَرَض اْلَحياَة  الدُّ

     .نهى هللا تعالى المسلم أن يبادر للحكم على الناس أو أن يطلق لفظ الكفر على من آمن باهلل عزوجل -  

 ".رمى مؤمنا بكفر فهو كقتله:" ... ولعن المؤمن كقتله ومن ملسو هيلع هللا ىلص. قال 2 

 تكفير المسلم مساويا لقتله. ملسو هيلع هللا ىلصعدّ النبي  - 

 " قلت : ال؟ قال:"  هل كنتم تقولون ألحد من أهل القبلة : كافرر بن عبدهللا : . عن أبي سفيان قال : قلت لجاب3

 ".  معاذ هللا؟ قال :"  مشركوكنتم تقولون:  
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 .و الفسق على المسلمينأيمتنعون عن إطالق الكفر  ملسو هيلع هللا ىلصكان أصحاب الرسول  -

 م : عالمتان 2018سؤال وزاري  

 تحريم تكفير المسلم ؟ السؤال: أي األدلة الشرعية اآلتية يدل على  

ن ا "   -أ  قوله تعالى : " َواَل تَقُولُوا ل َمْن أَْلقَٰى إ لَْيُكُم السَّاَلَم لَْسَت ُمْؤم 

ذَا َحَراٌم ".  -ب ذَا َحاَلٌل َوَهَٰ  قوله تعالى " َواَل تَقُولُوا ِلَما تَِصُف أَْلِسنَتُُكُم اْلَكِذَب َهَٰ

 اهرين (.)كل أمتي معافى إال المج: ملسو هيلع هللا ىلصقوله  -ج 

 )المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده (.:  ملسو هيلع هللا ىلصقوله  -د

 

 في المجتمعات . أسباب ظهور التكفير: اذكر 5س 

، وهذا يؤدي إلى الخطأ في فهم األدلة الشرعية التي  تبنى  الجهل بأحكام الشريعة اإلسالمية وعدم الفهم الصحيح لها-أ

  .التي ال تستند إلى الضوابط الشرعية لى ظهور بعض الفتاوىإعليها األحكام ،  و

ء اآلخرين بال تمحيص ويؤدي ذلك إلى عدم  را، فعندما يضيق األفق ويتبع الشخص آ التعصب الفكري والمذهبي -ب

 لى غياب منهج الدعوة القائم على الحكمة والموعظة الحسنة والمجادلة بالتي هي أحسن .إي اآلخر وأرتقبل ال

 لتي تؤدي إلى ظهور التكفير في المجتمعات :ااب أفكر في سبب من األسب

 .عدم التثبت من أحوال الناس قبل إصدار الحكم عليهم - 

 

 عالمات  4م : 2019سؤال وزاري شتوية 

 5بي ن سببين من أسباب ظهور التكفير في المجتمعات . الجواب : إجابة س 

 

 لفهم الصحيح لها ؟وعدم ا سلبيات الجهل بأحكام الشريعة اإلسالمية: ما 6س  

 التي تبنى عليها األحكام.  الخطأ في فهم األدلة الشرعية. يؤدي إلى 1 

 التي ال تستند إلى الضوابط الشرعية.  ظهور بعض الفتاوى. 2 

 

 وعدم الفهم الصحيح لها. خطر الجهل بأحكامها:هات مثاال من الشريعة اإلسالمية على 7س 

سول هللا ؟ ر ا:" وهللا ال يؤمن،  وهللا ال يؤمن ، وهللا ال يؤمن " قيل : ومن يملسو هيلع هللا ىلصقوله مثال ذلك :  الخطأ في فهم  -

ه ، في حين أن العلماء  يقولون ار" حيث يحملون ذلك على نفي اإليمان عمن يؤذي ج ه بوائقهارقال ": الذي ال يؤمن ج

 . ، وأن اإلساءة ال تتفق مع كمال اإليمان اربالحديث تأكيد حق الجإن المقصود 
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أي ليس من كمال اإليمان . -بقوله:" ليس منا من غش". ملسو هيلع هللا ىلصن معنى" ليس منا"في قوله  الرسولي  أعمق فهمي وأب  

 

 د والمجتمع .راعلى األفالسلبية للتكفير ارمخاطر التفكير أو اآلث: اذكر 9س 

 من تكفير المسلم.  ملسو هيلع هللا ىلص، والوقوع في ما نهى عنه النبي  مخالفة منهج اإلسالم وأحكامه .1

 جه من دائرة اإلسالم والحكم عليه بالكفر. اربإخ االعتداء على حقوق المسلم  .2

 الدماء .   ارهدإده وهذا يؤدي إلى استباحة المحرمات  وبإحداث الفتنة والفرقة بين أفرا معتمزيق وحدة المجت.3

سلبية  ارلمسلم لما لذلك من آثسالم من تكفير ار اإلالسؤال :حذ    - عالمات  4الدورة الصيفية :  2018ي ارسؤال وز 

 9الجواب :س.اذكر أثرين منها ،عاتفي األفراد والمجتم

 

 .   خطر تكفير المسلم: استنتج ما دل عليه الحديث الشريف اآلتي من 10س

 :" إذا قال الرجل ألخيه يا كافر فقد باء به أحدهما ". ملسو هيلع هللا ىلصقال   

 من تكفير المسلم.   ملسو هيلع هللا ىلصى عنه النبي مخالفة منهج اإلسالم وأحكامه ، والوقوع في ما نه  -

أناقش مع زمالئي كيف يؤثر التكفير في إضعاف حرية الفكر والرأي عند العلماء .   

يجعل العلماء على وجل وخوف من الفتوى حتى ال يتهموا بالكفر ، وهذا يؤدي إلى إفساح المجال للجهلة  -    

 وأنصاف المتعلمين للتصدي للفتوى . 

 

 لمواجهة التكفير.   ائل والمقترحاتالوس: عدد 11س

 وما نقل إلينا من فقه السلف الصالح من الصحابة والتابعين.  نشر العلم الصحيح الثابت في القرآن والسنة الصحيحة .1

 ي اآلخر .أروتأكيد أهمية تقبل ال نبذ التعصب .2

 .  في نوايا الناس عدم الخوض. 3 

 ن. لمن يقدم على تكفير المسلمي النصح .4

 في التصدي للتكفير.    تعاون المؤسسات الحكومية ومؤسسات المجتمع المدني .5

         

 الحكومية ومؤسسات المجتمع المدني في التصدي للتكفير. : وضح دور المؤسسات 12س 

 نشر مبادىء اإلسالم الصحيحة.  -

************************************************************************   
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 لدرس الحادي والعشرون : العنف المجتمعيا

 ن مفهوم كل مما يلي: : بي  1س 

، ويصدر من فرد أو جماعة ، ويلحق   راه: هو سلوك عدواني يتصف بالقسوة أو القهر أو اإلك  العنف المجتمعي -

  عالمتان م 2018 ي اروز سؤالماديا أو معنويا بالنفس أو باآلخرين.    راضر

  

 : ما أنواع العنف المجتمعي ؟2س 

ت الجماعية ارع | السرقة | المشاجار: ضرب اآلخرين | السطو السلح | حرق الممتلكات | إغالق الشو العنف المادي .1

ت اآلخرين | تكليف العامل بأعمال ال يطيقها |  تخريب ارية في المناسبات | العبث بسياارت النار| إطالق العيا

  الممتلكات العامة. 

 ئهم وتحقيرها| السخرية | سوء معاملة اآلخرين   .ارء بهم | تسفيه آزا: شتم الناس | االسته العنف المعنوي .2

  

 :  ما أسباب العنف المجتمعي ؟ 3س 

 بات االنفعالية والنفسية. ار. االضط2. ضعف الوازع الديني  .                              1 

 . التأثر السلبي باآلخرين. 4سليمة والتفكك األسري          . التنشئة األسرية غير ال3 

 . الشعور بالظلم. 6                        . األمن من العقوبة .               5 

    

 ح ذلك.  ، وض   ضعف الوازع الديني: من أسباب العنف المجتمعي ، 4س 

 في حياة اإلنسان . صمام األمانوه اإليمان.  1

المسلم من سلم الناس من لسانه ويده ، :" ملسو هيلع هللا ىلص، فالمؤمن ال يؤذي أحدا ، لقوله ب سلوك الفرديهذ   يماناإل. 2 

 " .والمؤمن من أمنه الناس على دمائهم وأموالهم

  

 .ح ذلك، وض  بات االنفعالية والنفسية رااالضط: من أسباب العنف المجتمعي،  5س 

  ارسة العنف ، للفت االنتباه ، أو إلظهارقد يؤدي به إلى مم النفسباإلحباط والفشل وضعف الثقة بشعور اإلنسان  -

 القوة ، أو لتفريغ حالة الضغط النفسي التي بداخله. 

  

 ،وضح ذلك.التنشئة األسرية غير السليمة والتفكك األسري: من أسباب العنف المجتمعي،6س 

 عن األسرة . لزوجينغياب أحد ا. 2.        الفرقة بين الزوجينحاالت  ار. إن انتش1 

 داخل األسرة : مثل : الضرب والشتم.  سات السلبيةارالمم. 4.          حل الخالفات أمام األبناء.  محاولة 3 
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 . أن نربي أبناءنا على التسامح والعفو عمن أساء ، وعدم الرد بالمثل أو إيذاء الناسلذلك يجب علينا  .5

 ح ذلك.، وض   السلبي باآلخرين التأثر: من أسباب العنف المجتمعي،  7س

بسلوكات انفعالية قاسية ، ويتسرعون في العقاب البدني أو اللفظي ضدهم أو  ارمع الصغ ارما يتعامل الكبا ركثي  -

بحكمة ورفق فإن نتائج الرفق  ارنهم ، فعلى المربين أن يتعاملوا مع الصغراهذا السلوك مع أق ارأمامهم ، فيقلد الصغ

 العنف. أعظم من نتائج 

  

 ح ذلك.، وض  األمن من العقوبة : من أسباب العنف المجتمعي،  8س 

 ، واعتدى على االخرين . أمن العقوبة أساء األدبمن  .1

 مته من االعتداء .ارلحفظ اإلنسان وك شرع اإلسالم العقوباتلذلك  .2

العنف   ارانتشالمناسبة أدى إلى  قوبةوعدم معاقبة  الجاني بالعإال أن ضعف تطبيق هذه العقوبات والقوانين  ،  .3

 واالعتداء عليهم ، بل وقتلهم أحيانا.  ئم ، وتساهل بعض الناس في سلب حقوق اآلخريناروالج

 

 ح ذلك.،  وض   الشعور بالظلم: من أسباب العنف المجتمعي،  9س 

 قيرة يولد الشعور بالظلم.  إن عدم العدالة بين المواطنين وهيمنة بعض الشعوب واستقوائها على الشعوب الف -  

   

 : أسباب العنف المجتمعي :  استنتج من النصوص الشرعية اآلتية 10س 

َي أْحَسنُ السَّيئ  ةَ  تْستو ي اْلَحَسنةَ َوالَ  . قال تعالى": َوالَ 1   يٌم ".  اْدفْع با لتَّي  ه  ا الذ  ي بيَنَك َوبيَنهَ َعَداَوةٌ َكأنَهَّ َولي   َحم              فإَذ 

التنشئة األسرية غير السليمة والتفكك األسري، تدعو اآلية الكريمة إلى أنه يجب علينا أن نربي أبناءنا على  التسامح  -

 والعفو عمن أساء ، وعدم الرد بالمثل أو إيذاء الناس.

 ".م وأموالهمعلى دمائه والمؤمن من أمنه الناس،مسلم من سلم الناس من لسانه ويده:" الملسو هيلع هللا ىلص. قال رسول هللا 2 

 ضعف الوازع الديني  . -   

ما على  وما ال يعطي ال يعطي على العنفهللا رفيق يحب الرفق ويعطي على الرفق ما  :"إن  ملسو هيلع هللا ىلص. قال رسول هللا 3

 ".سواه

 التأثر السلبي باآلخرين. -    

شح أهلك من كان قبلكم  :" اتقوا الظلم فإن الظلم ظلمات يوم القيامة واتقوا الشح فإن الملسو هيلع هللا ىلص. قال رسول هللا 4 

 ".مهم ارحملهم على أن سفكوا دماءهم واستحلوا مح

 الشعور بالظلم.  -    
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 :علل ما يلي  :11س 

بات االنفعالية والنفسية مثل  شعور اإلنسان باإلحباط والفشل وضعف الثقة  رامن أسباب العنف المجتمعي ، االضط -أ 

 .سة العنف اربالنفس ، قد يؤدي به إلى مم

 ( عالمتان ) 2018 يفيةص وزارة سؤالأو لتفريغ حالة الضغط النفسي التي بداخله.  -القوة ارأو إلظه -للفت االنتباه  -  

 شرع اإلسالم العقوبات.  -ب  

 مته من االعتداء.       رالحفظ اإلنسان وك   -  

 من العنف. تعميق معاني اإليمان باهلل تعالى أسلوب من أساليب حماية المجتمع  -ج  

 نافعا لنفسه ولغيره.  –هادئا في تصرفاته      –  ألنه يجعل المسلم محبا لمجتمعه -

 من الطائف حزينا.  ملسو هيلع هللا ىلصعودة النبي  -د  

 أهل الطائف  . ولكفر أهل مكة  -

لة ، دور الدولة في تحقيق العدالة االجتماعية، رعاية حقوق الناس والحصول عليها ،وأدائهم لواجباتهم بعدا -هـ 

 تكافؤ الفرص .

 ألن اإلنسان إذا وجد العدالة أصبح متوازنا في تصرفاته بعيدا عن العنف وال يعتدي على غيره. -

 من أساليب حماية المجتمع من العنف وضع الخطط للتخفيف من البطالة والفقر وتوفير فرص عمل لهم. و. 

 عن الفكر السليم. ألنهما مدخل للفكر المتطرف قد يستغله بعضهم لحرف الشباب -

  

 : ما الذي يؤدي إلى ميل األبناء لالعتداء على اآلخرين بصور مختلفة  ؟12س 

 عن األسرة.  غياب أحد الزوجين.  2.       الفرقة بين الزوجينحاالت  ار.  انتش1  

 الضرب والشتم.  داخل األسرة : مثل : سات السلبيةارالمم.  4.         حل الخالفات أمام األبناء.  محاولة 3 

   

 : ما الواجب على اآلباء فعله مع أبنائهم للحد من العنف المجتمعي لمحاولة التنشئة األسرية السليمة ؟13س 

 يجب عليهم تربية األبناء على التسامح والعفو عمن أساء ، وعدم الرد بالمثل أو إيذاء الناس .  -

 

 أسباب العنف المجتمعي ؟ كسبب منباآلخرين : كيف يتحقق التأثر السلبي 14س

بسلوكات انفعالية قاسية ، ويتسرعون في العقاب البدني أو اللفظي ضدهم أو  أمامهم  ارمع الصغ ارعندما يتعامل الكب -

 نهم. هذا السلوك مع أقرا ار، فيقلد الصغ
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 على التأثر السلبي باالخرين ؟: ما الواجب على اآلباء فعله مع أبنائهم للحد من العنف المجتمعي لمحاولة القضاء 15س 

 بحكمة ورفق فإن نتائج الرفق أعظم من نتائج العنف.  ارعلى المربين أن يتعاملوا مع الصغ -

  

 السلبية الناتجة من عدم معاقبة الجاني بالعقوبة المناسبة ؟ ار: ما اآلث16س 

   .ئم ارالعنف والج ارانتش.  1  

 آلخرين واالعتداء عليهم ، بل وقتلهم أحيانا. تساهل بعض الناس في سلب حقوق ا. 2   

  

 : ما الذي يولد الشعور بالظلم  ؟17س 

 عدم العدالة بين المواطنين وهيمنة بعض الشعوب واستقوائها على الشعوب الفقيرة يولد الشعور بالظلم.   -

 

 حماية المجتمع من العنف.  أساليب: عدد 18س 

 والتوعية والرفق.  التثقيف. 2              الى.                            باهلل تع معاني اإليمان. تعميق 1  

 . العدالة االجتماعية. تحقيق  4تاحة الفرصة للشباب للوصول إلى النجاح .       إو  تقدير المبدعين. 3 

 . فرص العمل للشباب . توفير6                    اإليجابي.                   ت التواصلرامها . استخدام 5 

  

 : ما الذي يزيد من إيمان المؤمن لحماية المجتمع من العنف؟19س 

 .اللسان والقلبذكر هللا ب. المداومة على 2 .                                   عمال الصالحةاأل. 1 

 .تالوة القرآن. 4.           أداء الصلوات في وقتهاحافظة على . الم3

 

 في تثقيف وتوعية الناس من العنف المجتمعي ؟ ور العلماءد: ما 20س 

                             .اربأهمية الحو اآلباء واألمهات توعية.  1 

  .التسامح . نشر ثقافة   2 

 وبخاصة الشباب  .  العلماء قريبين من الناس.أن يكون 3

 .التهم على تساؤ برفق والصبر. أن يعامل العلماء الناس والشباب 4

 في هذا المجال .   ملسو هيلع هللا ىلصتوضيح هدي النبي  .5 
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 . برفق وصبر مع الناسفي التعامل  ملسو هيلع هللا ىلص: هات مثاال من حياة الرسول 21س

إن يقول له: " ملك الجبالجاءه  لكفر أهل مكة أهل الطائفحزينا  الطائف كان رحيما حتى مع أعدائه فبعد عودته من - 

          " جو أن يخرج هللا من أصالبهم من يعبد هللا وحدهرأ:" ملسو هيلع هللا ىلصي ؟ فقال النب شئت أطبق عليهم األخشبين

 .األخشبان : جبالن يحيطان بمكة

  

     تاحة الفرصة للشباب للوصول إلى النجاح.إوتقدير المبدعين : كيف يتسنى للدولة 22س  

 بما هو نافع ومفيد .  غهمراإشغال أوقات ف. 3       طاقاتهم    تفريغ. 2            حاجاتهم  تلبية. 1 

  

 كة الشباب بها.ارالتي يجب على الدولة من خاللها مش األنشطة المناسبة: عدد مجموعة من 23س 

 .  خدمة المجتمع. 5   التطوعي . العمل 4   تراالمهام . تعلّ 3   الرياضي . النشاط 2    الثقافي. النشاط 1 

  

 النجاح ؟ تاحة الفرصة للشباب للوصول إلىوإمع من خالل تقدير المبدعين المجتالتي تعود على  اإليجابيةاراآلث:ما 24س

 سة مظاهر العنف .  ارعن مميبعدهم  .2     تجاه أنفسهم ووطنهم.  تحمل المسؤوليةينمي عند الشباب  .1

  

 .  تحقيق العدالة االجتماعية: وضح دور الدولة في 25س

 والحصول عليها   . حقوق الناسعاية ر. 1

 . تكافؤ الفرصوبعدالة أدائهم لواجباتهم . 2

 وتطبيقها على الكل فيرتدع  كل من تسول له نفسه أن يعتدي على اآلخرين.    تفعيل دور القوانين والتشريعات. 3

 عالمات  4م : 2019سؤال وزاري شتوية 

 ح ذلك .ة ، وض  شرع اإلسالم مجموعة من األساليب التي تقضي على العنف منها تحقيق العدالة االجتماعي

 25الجواب : إجابة س 

   

 :  أساليب حماية المجتمع من العنف المجتمعي: استنتج من النصوص الشرعية اآلتية 26س

ْكر  للا    الذ  ينَ  :". قال تعالى 1   ْكر  للا    أالَ  آَمنُواْ َوتَطَمئن   قلُُوبُهم بذ   ".  تَطَمئن   اْلقلُُوبُ  بذ 

 يمان باهلل تعالى . تعميق معاني اإل -   

 أن يخرج هللا من أصالبهم من يعبد هللا وحده ".  جورأ :"ملسو هيلع هللا ىلص. قال رسول هللا 2 

 التثقيف والتوعية والرفق.  - 
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 الدرس الثاني والعشرون : قصة ابني آدم

بَا قُْربَان ا فَتُ قال تعالى :"   ْم نَبَأَ اْبنَْي آَدَم ب اْلَحق   إ ْذ قَرَّ َن اآلَخر  قَاَل أَلَْقتُلَنََّك قَاَل َواتُْل َعلَْيه  َما َولَْم يُتَقَبَّْل م  ه  ن أََحد  قُب  َل م 

َن اْلُمتَّق يَن  ُ م  َ  {27}المائدة/إ نََّما يَتَقَبَُّل للا  َي إ لَْيَك أَلَْقتُلََك إ ن  ي أََخاُف للا  ٍط يَد   لَئ ن بََسطَت إ لَيَّ يََدَك ل تَْقتُلَن ي َما أَنَاْ ب بَاس 

يَن  يَن  {28}المائدة/َربَّ اْلعَالَم  ْن أَْصَحاب  النَّار  َوذَل َك َجَزاء الظَّال م  َك فَتَُكوَن م  ي َوإ ثْم  يُد أَن تَبُوَء ب إ ثْم  إ ن  ي أُر 

يَن  {29}المائدة/ ر  َن اْلَخاس  يه  فَقَتَلَهُ فَأَْصبََح م  َعْت لَهُ نَْفُسهُ قَتَْل أَخ  ُ ُغَراب ا يَْبَحُث ف ي  {30}المائدة/فََطوَّ فَبَعََث للا 

ثَْل َهذَا اْلغَُراب  فَأُوَ  يه  قَاَل يَا َوْيلَتَا أََعَجْزُت أَْن أَُكوَن م  ي َسْوءةَ أَخ  يَهُ َكْيَف يَُوار  ي فَأَْصبََح األَْرض  ل يُر  َي َسْوءةَ أَخ  ار 

يَن  م  َن النَّاد   {31}المائدة/م 

 

ْم   -    عالمات 5م :  2018سؤال وزاري شتوية  السؤال : اكتب اآليات الكريمة من قوله تعالى:"َواتُْل َعلَْيه 

يَن". ر  َن اْلَخاس   نَبَأَ اْبنَْي آَدَم..."إلى قوله تعالى:"... فَأَْصبََح م 

 

 : ما الموضوعات التي تناولتها سورة المائدة ؟1س

 ..األحكام الشرعية التي تهم الفرد والمجتمع 1

 .  قصة ابني آدمالقصص للعبرة و العظة التي تدعم تطبيق األحكام الشرعية في واقع الحياة مثل : بعضذكر  .2

  

  . مدنية   -: هل سورة المائدة مدنية أو مكية ؟ 2س

 

 كيب التالية:  ار: بين معاني المفردات والت3س 

 : ترجع.  تبوأ .2            : ما يتقرب به العبد الى ربه. قربانا .1

  )عالمتان(  2018 يفيةص ياروز سؤال .نت له نفسه : زيّ  عت له نفسهفطو  .3

 : يستر.  ياريو .6             ض. ر: يحفر اال ضريبحث في اال .5               : جثة أخيه.  سوءة أخيه.4

    

 :علل ما يلي تعليال وافيا:  4س

 لطاعات والقربات . . يحرص المسلم على التقرب إلى هللا تعالى بشتى أنواع ا1 

 ألن في ذلك سعادته في الدنيا والفوز باآلخرة.  -   

 . تقب ل هللا تعالى قربان أحد ابني آدم ولم يتقبل من االخر .2 

 ألنه من أهل التقوى واإليمان .  -  

     . على اإلنسان أن ال يقابل العدوان بعداون مثله.3
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 حرمة فال يعمل على إزهاقها .ألن المؤمن يعلم ما للنفس البشرية من  - 

 . لن ينفع الندم البن آدم الذي قتل أخيه ولن ينجيه من عذاب هللا تعالى . 4

 .ألنه ندم العاجز الخاسر وليس ندم التائب المنيب  - 

 . أصبح ابن آدم القاتل مثاال للبغي والعدوان. 5 

 إلى يوم القيامة .   ألنه أول من سّن جريمة القتل وسيحمل إثم كل نفس تقتل ظلما - 

. على المسلم أن يقف عند ذكر تفاصيل القصة كما ذكرها القرآن الكريم والسنة النبوية الصحيحة وال يشغل  نفسه 6 

 في البحث عن األسئلة التي لم ترد في القرآن الكريم. 

 ىء إلى أخذ العظة والعبرة من األحداث. ارألن الهدف من القصص القرآني توجيه الق-

  

 الذي تدور حوله اآليات الكريمة ؟  الموضوع الرئيسي: ما  5س 

في نفس   تمك ن الشرعليه السالم ، حيث  ابني آدموالتي وقعت بين  يخ البشريةارأول جريمة قتل في تتتحدث عن  -

 عدوانا وظلما.  وقام بقتل أخيهله ،  إلغواء الشيطان، واستجاب  فأبغض األخ أخاهأحدهما 

   

 ح سبب ما يأتي: ض  :  و 6س  

 . قيام األخ القاتل بقتل أخيه -أ 

،  أهل التقوى واإليمانألنه من  قربان أحدهما تقبل هللا،  طاعته له، عالمة على  قربانا هلل تعالىحينما قدّم كل منهما  -

لت كل ازأطر الشر وفتمّكن الحقد والبغي من نفسه وسي استنكر قبول هللا تعالى لقربان أخيهالذي  يتقبل من اآلخرولم 

 معاني الرحمة من قلبه تجاه أخيه .

 .على قتل أخيه عندما توعد بقتله  عدم إقدام األخ المعتدى عليه -ب 

 .ما يمنعه من مقاتلة أخيه هو الخوف من هللا تعالى  أنّ  -

 قيام األخ القاتل بدفن جثة أخيه : -ج 

 . رابي الجثة في التارلميت فال بد من أن يوه ال بد من دفن ايعلمه أنّ  غراباهللا بعث له  ألنّ -

 

 من عدوان أخيه .المعتدى عليه ن موقف األخ : بي  7س 

 ح له :، فوضّ  وبي ن له سبب عدم قبول هللا القربان منهحاول أن يثنيه عن فعله ،  

 .  عند هللا تعالى أساس قبول األعمالهي  التقوى أنّ  .1

 ، ألن المؤمن يعلم ما للنفس البشرية من حرمة فال يعمل على إزهاقها. لهه لن يقابل العدوان بعدوان مثأن   .2

 .هو الخوف من هللا تعالى  ما يمنعه من مقاتلة أخيه أنّ  .3

 .  ارظلما وعدوانا ، فال يريد أن يحمل إثم قتل أخيه فيكون من أصحاب النفظاعة إثم جريمة القتل  .4
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قارىء عن جريمة القتل بكلمة " فقتله " بال تفصيل ؟أفك ر في أثر التعبير القرآني في نفس ال  

حتى يجعل القارىء يطوف بخياله ويشعر بالجريمة العظيمة التي دفعت األخ أن يقتل أخيه ، التي هي مثاال  -

للبغي والظلم والعدوان وأنه انساق وراء وساوس الشيطان دون أن يلقي باال لفطرته السليمة وإيمانه ، فهذه 

 ر بشاعة وفظاعة إثم جريمة القتل .الكلمة تصو

 

 ب ؟   را:ما الدرس الذي استفاده األخ القاتل من الغ9س

اتل ض أمامه حتى يلفت انتباه األخ القرب يحفر األراب يعلمه كيف يستر جثة أخيه ، فأخذ الغارسل هللا تعالى الغرأ -

ه لم يكن مثل  هذا لهالك والم نفسه على ضعفه أنّ ب هذه الحركة ، ودعا على نفسه باارده ، ففهم القاتل عن الغليقلّ 

 . رابى جثته التارب فدفن أخاه ووراالغ

  

 : فيما يخص قصة ابني آدم  : استنتج داللة النصوص الشرعية اآلتية10س

 ."ألنه كان أول من سن  القتل ،األول كفل من دمها ابن آدم قتل نفس ظلما إال كان على ال  تُ :"  ملسو هيلع هللا ىلص.قال 1 

 قتل ظلما إلى يوم القيامة .سيحمل إثم كل نفس تُ بن آدم القاتل أن ا  -

َي أَْحَسنُ َواَل تَْستَو ي اْلَحَسنَةُ َواَل السَّي  ئَةُ ۚ . قال تعالى:"2  يٌم "  اْدفَْع ب الَّت ي ه  ي بَْينََك َوبَْينَهُ َعَداَوةٌ َكأَنَّهُ َول يٌّ َحم   .فَإ ذَا الَّذ 

لن يقابل العدوان بعدوان مثله ، ألن المؤمن يعلم ما للنفس البشرية من  د أخيه قتلهارم الذي أأن األخ في قصة ابني آد -

 حرمة فال يعمل على إزهاقها.

ُدوا ف ي اأْلَْرض  " فََهْل َعَسْيتُْم إ ن تََولَّْيتُْم أَن  :ى. قال تعال3  عُوا أَْرَحاَمُكْم " تُْفس   .َوتُقَط  

من العدوان والقتل والحسد يؤثر في الفرد والمجتمع ، فيقطع أواصر المحبة ، ويدمر  ض رأن مظاهر اإلفساد في اال-

 . راد المجتمعات بنشر العداوة والبغضاء بين األف

  

 ض. رفي اال مظاهر اإلفساد: اذكر 11س 

 د. اروالبغضاء بين األفالعدوان والقتل والحسد يؤثر في الفرد والمجتمع فيقطع أواصر المحبة ويدمرالمجتمعات بنشرالعداوة  -

  

 . تدور في نفسه عن أحداث القصص ولم يبينها القرآن الكريممن األسئلة التي  موقف المسلم: بين 12س

يتبع منهج القرآن الكريم في القصص القرآني فيقف عند ذكر تفاصيل القصة كما ذكرها القرآن الكريم وكما المسلم   .1

ال يشغل نفسه بالبحث عن األسئلة التي لم ترد في القرآن إذ لو كان . 2. حة في األحاديث الصحي ملسو هيلع هللا ىلصذكرها الرسول 

 ،من األحداث  ىء إلى أخذ العبرة والعظةارفيها فائدة لذكرها ، ألن الهدف من القصص القرآني توجيه الق

 ". فاقصص  القصص لعلهم يتفكرون لقوله تعالى :"      

بي ن موقف المسلم من تفاصيل القصص القرآني التي لم ال : السؤ  م: عالمتان 2019سؤال وزاري شتوية 

  12جابة س إيذكرها القرآن الكريم في قصة ابني آدم .الجواب :
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 : المستفادة من النصوص الشرعية اآلتية ةالقيم: استنتج 13س 

ا يتَقَبَلُّ للاُّ 1   َن  . قال تعالى:" إن مَّ  ".  اْلُمتقَّي نَ م 

 س قبول األعمال عند هللا تعالى. التقوى هي أسا أنّ  - 

َي إل ْيَك ألَ 2  ٍط يد   ْقتلَُك ". . قال تعالى:" َما أنَاَ بب اَس 

 ة من حرمة فال يعمل على إزهاقها.على المؤمن أن ال يقابل العدوان بعدوان مثله،ألن المؤمن يعلم ما للنفس البشري نّ أ - 

يَن ". َربَّ الْ  . قال تعالى:" إن ي   أَخاُف للاَّ 3   عَالم 

 تكاب الذنوب والمعاصي. ارأن الخوف من هللا تعالى، هو الذي يمنع المؤمن من  - 

 

رت اآلية نفسية القاتل كما في قوله تعالى :" 14س َن : وض ح كيف صو  يه  فَقَتَلَهُ فَأَْصبََح م  َعْت لَهُ نَْفُسهُ قَتَْل أَخ  فََطوَّ

ينَ  ر   ".اْلَخاس 

ل وقسوة قلبه حينما أقدم على قتل أخيه حيث سّهلت له نفسه األمارة بالسوء جريمة القتل فلم صورت اآلية نفسية القات -

يدفع عن نفسه هذه الوساوس فقتله وأصبح من الخاسرين فصار مثاال للبغي والعدوان على مر األزمان ألنخه أول من 

 سّن جريمة القتل وسيحمل إثم كل نفس تقتل ظلما إلى يوم القيامة . 

******************************************************* 

 دن بالقضايا اإلسالميةر: اهتمام األالدرس الثالث والعشرون

 

 دنية الهاشمية بالقضايا اإلسالمية .ر: اذكر المجاالت التي يظهر فيها اهتمام المملكة األ1س 

 اإلسالمي.   بشؤون العالماالهتمام  .1

 لإلسالم .    يةز الصورة الحقيقارإب .2

 دن والشعوب األخرى .  ربين األ توثيق الصالت .3

    

 .  المقدسات اإلسالمية في فلسطيندن في رعاية رن مظاهر اهتمام األ: بي  2س 

 في فلسطين.  لتهويد المقدسات اإلسالميةمية اروخططها ال ئيليةارالتصدي للمطامع اإلسأ .  

 ك. ارى المبللمسجد األقص ت الهاشميةاراإلعماب. 

 تها في القدس .اردإو  ف على شؤون األوقاف اإلسالميةاراإلشج. 
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 مية لتهويد المقدسات اإلسالمية في فلسطين  .رائيلية وخططها الارح دور األردن في التصدي للمطامع اإلسوض  :3س 

ها على المقدسات اإلسالمية  في وضع يد )عم اليهودية افنّدت فيها المز مذكرة اردنية بإصدرالحكومة اال. قامت  1

 . (والقدس بشكل خاص

 . بمدينة القدسوالقانونية الخاصة  يخيةارمات التببيان الحقائق والمسل  قامت  .2

 .  عام (5000 )سوها وعاشوا فيها من أكثر من وأسّ  العرب هم من بنوا هذه المدينة حت أنّ وضّ  .3

 ك فيها. ارالمب المسجد األقصىلوجود أكدت على أهمية هذه المدينة للمسلمين  .4

 في كل المحافل الدولية وبخاصة في هيئة األمم المتحدة ومجلس األمة ومنظمة  اليونسكو.  فاع عن القضية الفلسطينيةالد  .5

للمقدسات   ئيلية المتكررةراالمنظمات إلدانة االنتهاكات اإلسعن هذه  راراتلصدور قدن بكل قوة رعمل األ .6

 لقدس وبخاصة في المسجد األقصى. اإلسالمية في ا

، وال عالقة   المسجد األقصى مكانا خاصا بالمسلمين ارر المهم الصادر عن اليونسكو باعتبارالقء اردن وركان األ .7

 .( جبل الهيكل)ال التسمية اليهودية  ( الحرم الشريف \المسجد األقصى )، واعتماد التسمية اإلسالمية  به لليهود

في القدس   ئيلية ضد المقدسات اإلسالمية والمسيحيةارسلطات االحتالل اإلسسات التي قامت بها ارالممكل إدانة . 8 

 .ارسياسياً كبيأرفيها وطالبتها بالرجوع عنها وكان هذا انتصا أعمال الحفرياتدانة إو

   

 ت الهاشمية للمسجد األقصى ؟ اردن في اإلعمرألن دور ا:بي  4س

 . -ه ارطيب هللا ث -الحسين بن عليم والذي تواله الشريف  1928الذي اكتمل عام  ولالهاشمي األ اراإلعمأ.  

 . -رحمه هللا - حسين بن طاللالذي تم في عهد الملك  (م1964 –م 1954)من عام الهاشمي الثاني اراإلعمب. 

في  ارل الصهيوني بإشعال النثر قيام االحتالإوالذي جاء على  م1994الذي تم إنجازه عام  الهاشمي الثالث اراإلعم ج. 

األيوبي  ق منبر صالح الدين ارالحريق التخريبية إلى أكثر ثلث المسجد  واحت ارحيث امتدت آث م1969 المسجد عام

  .-رحمه هللا  -الملك الحسين بن طاللوقد تم في عهد  كامالً.

 .م  2007حفظه هللا، وتم نقله عام  ني بن الحسينالملك عبد هللا الثاعلى نفقة  منبر صالح الدين األيوبي ارإعمإعادة  د. 

 . عبد هللا الثاني بن الحسينقبة الصخرة في عهد الملك وفي المسجد األقصى  رايع اإلعمارفي تنفيذ مش رارستماال.ـه

 :عالمتانم  2019وشتوية م  2018ي شتوية ارسؤال وز 

 على نفقة:  -رحمه هللا  –منبر صالح الدين  ارالسؤال : تم إعادة إعم 

 لك الحسين بن طالل طيب هللا ثراه .مالْ  -ب     لك عبدهللا الثاني ابن الحسين حفظه هللا.مالْ  -أ  

 الشريف الحسين بن علي طيب هللا ثراه .    -د         لك طالل بن عبدهللا طيب هللا ثراه .مْ ال -ج 
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 الهاشمي الثالث .  اردن باإلعمر: ما سبب قيام األ5س

إلى  الحريق التخريبية ارامتدت آثحيث م 1969في المسجد عام  ارإثر قيام االحتالل الصهيوني بإشعال النعلى جاء  - 

 كامالً . ق منبر صالح الدين األيوبيارواحت أكثر ثلث المسجد

       5س :إجابة الجوابعالمتان( ) 2018 يفيةص . المبارك األقصى للمسجد الثالث الهاشمي اإلعمار علل: وزاري سؤال  

 . -حفظه هللا -على نفقة الملك عبد هللا الثاني بن الحسين منبر صالح الدين األيوبي ار:بي ن سبب إعادة إعم6س 

 .حتى يكون تحفة فنية بديعة الصنع   -

   

ة الصخرة المشرفة في ك وقب  ارت الهاشمية في المسجد األقصى المبارر في تنفيذ اإلعماار: بي ن أهمية االستم7س

 .حفظه هللا هد الملك عبدهللا الثاني ع

ف اروصيانة الفسيفساء والزخ والحريقراالحفاظ على هذه المقدسات من عوامل التلف والتخريب ومنها أجهزة اإلنذ  -

ك وقبة الصخرة ارالمسجد األقصى المب ارإلعم طريق الصندوق الهاشمية وذلك عن ارواألعمدة والكهرباء واإلن

 ك .ارالمسجد األقصى المب راإلعمملكية واللجنة ال المشرفة

 

 راف على شؤون األوقاف اإلسالميةدن في رعاية المقدسات اإلسالمية في فلسطين اإلشرمن مظاهر اهتمام األ:  8س 

 ح ذلك.  تها في القدس، وض  اردإو

والشؤون والمقدسات رة األوقاف اوالتي تتبع مباشرة لوز طريق المديرية العامة لألوقاف في القدسيتم ذلك عن  .1

 . ردناإلسالمية في األ

 وقاف اإلسالمية فيها. يشرفون على األ موظف ( 800 ) .  يعمل في القدس أكثر من2

فية ، ولوال هذه الجهود من األمالك الوقا رإضافة إلى المسجد األقصى وعددا كبي مسجد(  100 ). تشمل أكثر من 3

 ية . االحتالل على هذه األمالك الوقفالستولى 

  

 دن بتوضيح صورة اإلسالم الصحيحة للناس ، وذلك بطرق كثيرة عددها. ر: اعتنى األ9س 

 للفكر اإلسالمي.   مؤسسة آل البيت المكية. إنشاء 1 

 .رسالة عمان ار.إصد2   

 حفظه هللا تعالى . الثاني ابن الحسين الملك عبدهللاخطابات . 3  

  

ف بمؤسسة آل البيت  .10س   : عر 

  .م 1981عملها عام باشرت رحمه هللا لملك الحسيناها مدينة عمان تأسست بأمر من هيئة علمية عالمية مستقلة مقرّ  هي-
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 أعضاء مؤسسة آل البيت  ؟   ارخت: كيف  يُ 11س  

رفة علماء المسلمين في شتى بلدان العالم اإلسالمي ممن اشتهروا بمؤلفاتهم وبحوثهم العلمية في ميادين المع ارمن كب -

والعلوم  يخ اإلسالميارة اإلسالمية كالعلوم الشرعية ، وآداب اللغة العربية والتارالتي نشأت وازدهرت في ظل الحض

 اإلنسانية والتطبيقية .

 (علميا دوريا مرة كل سنتين راتعقد المؤسسة مؤتم)

 : اذكر أهداف مؤسسة آل البيت  :12س  

 غير السليمة عن اإلسالم.  ارواألفك المفاهيموتصحيح اإلسالمية ،  التعريف بالشريعة أ. 

دي هإسالمية من  وموحد لقيم المجتمع ونظمه ومواجهة تحديات العصر بإيجاد حلول تقديم تصور إسالمي معاصر ب. 

 القرآن الكريم والسنة الشريفة. 

ن أتباع المذاهب والفرق  فهم وتعريفهم بأحوال المسلمين والسعي إلى التقريب بياروتع التقاء علماء المسلمين ج. 

 اإلسالمية وبناء جسور الثقة بينهم . 

  

 : بأمر من تم تشكيل رسالة عمان ؟13س 

 . ية لحقيقة اإلسالماررسالة شمولية حضلتقدم  –حفظه هللا  – الملك عبدهللا الثانيبأمر من  -

  

سة ارلداين عالما من علماء المسلمين ما التوصيات التي خرجت بها اللجنة العلمية العالمية المؤلفة من عشر 14س

 نص رسالة عمان .

 بحضور عدد كبير من علماء المسلمين . م2005عام  عمانالذي عقد في  المؤتمر اإلسالمي العالميعقد -

  

 .  التي دعت إليها رسالة عمان اراألفك: استنتج من النصوص الشرعية اآلتية أهم 15س 

َ . قال تعالى:"َولقَْد 1  ْمنا َن الطيَّب  اَت  َواْلبَحرَوَحَمْلناَُهْم في  اْلبرَّ  بنَي  آَدمَ  َكرَّ نْ  َوَرَزْقناَُهم م   مَّ ْلناَُهْم َعلَى َكثي ٍرم   يال  ". َوفضَّ  َخلقَناَ تفَض 

 تأكيد تكريم لإلنسان من غير النظر إلى لونه أو جنسه أو دينه . - 

 ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا ".  فكأنما قتل الناس جميعاض ر. قال تعالى:"من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في اال2

 الدعوة إلى المحافظة على النفس البشرية.  -

ة   :". قال تعالى 3   لت  َكونُواْ ُشَهَداء َعلَى الناَّس  ".  َوَسطا  َوَكذَلك  َجعَْلناَُكْم أمَّ

 واالعتدال.  الوسطيةنشر ثقافة التوازن و - 
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الثاني ابن لناس خطابات الملك عبدهللا دن بها لتوضيح صورة اإلسالم الصحيحة لرمن الطرق التي اعتنى األ:  16س

 ح ذلك. الحسين حفظه هللا تعالى ، وض  

 . صورة اإلسالم الحقيقية للناسلها أثر كبير في توضيح  -

  

 لتعاون العربي واإلسالمي؟  دنية الهاشمية لإلغاثة والتنمية وار:متى تأسست الهيئة الخيرية اال17س 

  . (م1990)عام  -       

  

 دنية الهاشمية لإلغاثة والتنمية والتعاون العربي واإلسالمي. راأل أهداف الهيئة الخيرية: اذكر 18س 

 . مكافحة صور الفقر والجهل والمرضالعمل على  .1

 والخدمة العامة.  االهتمام بالعمل التطوعي .2

 دن بقيادته الهاشمية. رلأل نساني المشرقالوجه اإل ارإظه .3

دني والشعوب األخرى ، فأقامت عالقات متينة مع المفوضية  روالعالقات القائمة بين الشعب األتوثيق الصالت  .4

 السامية لشؤون الالجئين وبرنامج األمم المتحدة. 

  

لتعاون العربي واإلسالمي على توثيق  دنية الهاشمية لإلغاثة والتنمية واركيف عملت الهيئة الخيرية األ :19س

 دني والشعوب األخرى .رالصالت والعالقات القائمة بين الشعب األ

 .  أقامت عالقات متينة مع المفوضية السامية لشؤون الالجئين وبرنامج األمم المتحدة -

     

 : ما أهمية المسجد األقصى في قلوب المسلمين.  20س 

 .رام ض بعد المسجد الحربُني على األثاني مسجد . 2                                 القبلتين . أولى. 1

 إلى السماوات العال.  راجه ومع ملسو هيلع هللا ىلص. مسرى  النبي 4                 الحرمين الشريفين . ثالث . 3

   

 )) اللهم إنا نسألك أن تكتب لنا صالة في المسجد األقصى وهو متزي ن بزينة النصر ((

 .  األفكار التي دعت إليها رسالة عمان راذك  :21س 

 تأكيد تكريم لإلنسان من غير النظر إلى لونه أو جنسه أو دينه . . 1 

 الدعوة إلى المحافظة على النفس البشرية.  . 2

 واالعتدال.  الوسطيةنشر ثقافة التوازن و . 3 
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 الدرس الرابع والعشرون: حقوق المرأة وواجباتها في اإلسالم

 نتج داللة النصوص الشرعية اآلتية :  : است1س

  ".الرجال  شقائق:" إنما النساء ملسو هيلع هللا ىلصأ. قال رسول هللا   

 . ع وتنافساروليس عالقة تصوالوظائف  ارفي األدو عالقة تكاملساء والرجال العالقة بين النّ  أنّ  -

  إن أكرمكم عند هللا أتقاكم". فواارتعلوجعلناكم شعوبا وقبائل  إنا خلقناكم من ذكر وأنثىب.قال تعالى:"يا أيها الناس  

 حم. اروالت فارالتع، وبنائها على  وجود الذكر واألنثىقيام الحياة البشرية على  -

  

 ة والرجل التي أقرها اإلسالم وحرص على تحقيقها.  أربين المالحقوق المشتركة : عدد 2س 

 ال  .   والتصرف في الم لعمل والتملك. حق ا2.       التعلم  . حق 1 

 في بناء األسرة وتربية األبناء.   التعاون. حق 4     ثارالمي . حق3  

  

 ؟ لكل إنسان: ما الحقوق اإلنسانية العامة التي أقرها اإلسالم 3س 

 سة األنشطة السياسية. ارمم . حق4      االعتقاد . حق 3          المساواة. حق 2          الحياة. حق 1 

 

   تعليال وافيا:  : علل ما يلي4س

 ة حق التملك وحق العمل والتجارة وفق الضوابط الشرعية. أر. أقر اإلسالم للم1 

 ه.اره واستقرك في بناء المجتمع وتحقيق نموّ ارلتش - 

 ة حق النفقة من المأكل والملبس والمشرب وغيرها وفق نظام الشريعة اإلسالمية. رأ. أوجب اإلسالم للم2 

 انة لها. ة وصيأرحفظا للم - 

 ضاعه .رإة حق حضانة طفلها ورأأعطى اإلسالم للم .3

 ألنها أكثر عطفا وشفقة عليه  .  -ب    ة عند األم وطفلها .   في ذلك تلبية لحاجات نفسيّ  ألنّ   -أ 

 ة من غير رضاها.أريحرم على األب أو الزوج أو األخ أن يأخذ من أموال الم .4

 الية مستقلة. لها ذمة ماإلسالم أقرّ  ألنّ   -  

 ة والرجل التي أقرها اإلسالم ، حق التعاون في بناء األسرة وتربية األبناء . أر. من الحقوق المشتركة بين الم5 

 األسرة هي النواة المكونة للمجتمع فصالحها يساعد على صالحه.  ألنّ  - 
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 ح ذلك.ة والرجل أقره اإلسالم ، وض  أرحق مشترك بين الم التعلم : 5س 

  على كل مسلم ذكر وأنثى  . فرض اإلسالم طلب العلم. 1

كما هو حق للذكر لذا نجد المسلمات النابغات في مختلف العلوم ومنهن السيدة عائشة رضي هللا  التعلم حق لألنثى. 2

 عنها كان يلجأ إليها كبار الصحابة يسألونها عن أمور دينهم .

   

 ح ذلك .ة والرجل أقره اإلسالم ، وض  رأك بين المحق مشتر التملك والتصرف في المال: حق 6س 

  ه .ارك في بناء المجتمع وتحقيق نموه واستقرارلتش ة وفق الضوابط الشرعيةارة حق التملك والعمل والتجأراإلسالم للم أقر  .1

 . ، فلها ذمة مالية مستقلة ة من غير رضاهاأريحرم على األب أو الزوج أو األخ أن يأخذ من أموال الم. 2

 

 :   ةرأالحقوق المشتركة بين الرجل والم: استنتج من النصوص الشرعية اآلتية 7س

كما يعلم الرجال :" اجتمعن يوم كذا وكذا في مكان  كذا  أن يعلمهنللنساء اللواتي طلبن منه  ملسو هيلع هللا ىلصقول رسول هللا  .1

  ".ارحجابا من الن ة تقدم بين يديها من ولدها ثالثة إال كان لهاأروكذا "،ثم قال : " ما منكن ام

 حق التعلم.  -        

 إال بطيب نفس منه" . مال امرىءه ال يحل :" إن  ملسو هيلع هللا ىلصقال رسول هللا  .2

     حق التملك والتصرف في المال.   -

 ". مما اكتسبن. قال تعالى :" للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب 3 

 حق التملك والتصرف في المال.   - 

 : عالمتان م 2019ة سؤال وزاري شتوي

 " على حق من حقوق المرأة هو :تعالى :" للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبن ه لوقيدل 

 . التعاون في بناء األسرة وتربية األبناء  د        ج. الميراث       ب. العمل والتملك والتصرف في المال أ. التعلم    

 

جَ :" قال تعالى  .4 ا تََرَك اْلَوال َدان  ل  لر   مَّ يٌب م   ْنهُ ال  نَص  ا قَلَّ م  مَّ ا تََرَك اْلَوال َدان  َواأْلَْقَربُوَن م  مَّ يٌب م   َواأْلَْقَربُوَن َول لن  َساء  نَص 

ا ْفُروض  يب ا مَّ            ." أَْو َكثَُر ۚ نَص 

 ث. ارحق المي -  

ع في أهله ومسؤول عن رعيته ،  ار الرجلرعيته ... وع وكلكم مسؤول عن ار:" كلكم ملسو هيلع هللا ىلصقال رسول هللا  .5

 ." ...عية في بيت زوجها ومسؤولة عن رعيتهاارة أروالم

 حق التعاون في بناء األسرة وتربية األبناء. - 
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 ح ذلك. ة حق أن يتعاونوا في بناء األسرة وتربية األبناء ، وض  أر: للرجل والم9س 

 تجاه األبناء لتربيتهم تربية صالحة.  قيام بالواجبات والمسؤولياتالتعاون في الة أرحق للرجل والم .1

 في: اراألم نصيبا كبيتتحمل  .2

  .(العفة والصدق )مثل: تربية األبناء على األخالق الفاضلة -أ     

 . العادات السليمةوتعليمهم  -ب     

اهتم اإلسالم بالمرأة اهتماما عظيما بوصفها  -.أفكر في اهتمام اإلسالم بالمرأة ورفع مكانتها بمنحها هذه الحقوق

عنصرا فاعال في المجتمع في الوقت التي لم يكن للمرأة أي قيمةأو اعتبار في العصر الجاهلي ، جاء اإلسالم رفع 

 قدرها أقر لها حقوقا كثيرة حفظا لها وصيانة لكرامتها  . 

  

 . ةأرالخاصة بالم: اذكر الحقوق 10س 

    المهر. حق 4     ضاع الطفلرإالحضانة و. حق 3      النفقة . حق2         جالزو اراختي. حق 1 

 (عالمات  4م :  2018ي شتوية ارسؤال وز  )

 10الجواب:إجابة س   رأة.مالسؤال :اذكر حقين من الحقوق الخاصة بالْ  

 

 :أجب عن األسئلة اآلتية:  11س

  تريده. ابنته على الزواج من رجل ال ار. هل يحق للولي إجب1

  ،الزوج ارة حق اختيأرال يجوز للولي أن يجبر ابنته على الزواج من غير رضاها ، ألن اإلسالم أعطى للم-

األمر   ملسو هيلع هللا ىلص" فجعل الرسول  جني ابن أخيه ليرفع بي خسيستهأبي زو   إن  فقالت :"  ملسو هيلع هللا ىلصفقد جاءت فتاة إلى النبي 

 ".  لم النساء أن ليس إلى اآلباء من األمر شيءدت أن تعرأ:" قد أجزت ما صنع أبي ولكن ، فقالت إليها 

 ة أو زوجها أخذ شيئا من المهر.أر. هل يحق لولي الم2  

 المهر حق من الحقوق الخاصة للزوجة.   ة،ألنّ أرال يجوز للولي أو الزوج أخذ شيئا من المهر من غير رضا الم-

. القيام بالواجبات 2. المودة والمحبة . 1لزواج ؟ما أثر حق المرأة في اختيار الزوج في العالقة الزوجية بعد ا 

. التقليل من الخالفات والنزاعات بين الزوجين .3الزوجية على أكمل وجه .    

 

 ة في اإلسالم. أر: عدد واجبات الم13س 

   دينية. واجبات 1     

  نحو الزوج. واجبات 2    
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 .  ةأرت التي أوجبها اإلسالم على المالواجبا: استنتج من النصين الشرعيين اآلتيين 14س 

ق يَن َوالصَّ ا ": قال تعالى  .1 اد  نَات  َواْلقَان ت يَن َواْلقَان تَات  َوالصَّ ن يَن َواْلُمْؤم  يَن َواْلُمْسل َمات  َواْلُمْؤم  قَات  نَّ اْلُمْسل م  اد 

عَات  َوالْ  يَن َواْلَخاش  ع  اب َرات  َواْلَخاش  يَن َوالصَّ اب ر  يَن فُُروَجُهْم َوالصَّ ائ َمات  َواْلَحاف ظ  يَن َوالصَّ ائ م  قَات  َوالصَّ ق يَن َواْلُمتََصد   ُمتََصد  

ا يم  ا َعظ  ْغف َرة  َوأَْجر  ُ لَُهم مَّ َرات  أََعدَّ للاَّ ا َوالذَّاك  َ َكث ير  يَن للاَّ ر   ."  َواْلَحاف َظات  َوالذَّاك 

تصبح مطالبة كالذكر بالتكاليف التي فرضها الشرع على المسلم من   التكليف سنة أر، عندما تبلغ  المدينية واجبات  -

 وغيرها.  الزينة ارم باللباس الشرعي وعدم إظهاوالتزصالة وصيام 

  رت ، وتطيعك إذا أمرت ، وتحفظ غيبتك في نفسها ومالك".صَ :" خير النساء تسرك إذا أبْ ملسو هيلع هللا ىلصقال رسول هللا  .2

 واجبات نحو الزوج.  -  

  

 : ما واجبات الزوجة تجاه زوجها ؟ 15س 

  ..إدخال السرور إلى قلبه 5  بيته ار. حفظ أسر4  . إحسان الظن به3  . المحافظة على ماله2 عصية. طاعته في غير م1

 م : هات مثاال : واجبات الزوجة تجاه زوجها :عالمتان2018سؤال وزاري صيفية 

 

َكاَن َزْوجٍ َوآتَْيتُْم إ ْحَداُهنَّ ى :" حق المرأة المسنتبط من قوله تعال: ما 16س اَوإ ْن أََردتُُّم اْست ْبَداَل َزْوجٍ مَّ فاَلَ  ق نَطار 

ب ينا   ْنهُ َشْيئ ا أَتَأُْخذُونَهُ بُْهتَانا  َوإ ثْما  مُّ   المهر  -"؟   تَأُْخذُواْ م 

:" أال أخبركم بنسائكم من أهل ملسو هيلع هللا ىلصأتدبر الحديث النبوي اآلتي ثم أستنتج درسا مستفادا منه:قال رسول هللا 

 –زوجها  –الجنة "؟ قالوا : بلى يارسول هللا ، قال :" كل ولود ودود إذا غضب أو أسيء إليها أو غضب أي 

يبين الحديث الشريف عظم حق الزوج على الزوجة  -".قالت : هذه يدي في يدك ال أكتحل بغمض حتى ترضى

  ل السرور إلى قلبه.وبيان واجباتها نحوه من طاعة زوجها وادخا

 

واحد مما يأتي من واجبات المرأة األسرية المتعلقة باألبناء :: 17س  

 ج. طاعتهم في غير معصية هللا     د. جميع ما ذكر       ب. تربيتهم على األخالق الفاضلةأ. النفقة عليهم          

************************************************************************* 

 الدرس الخامس  والعشرون : أحكام العدة

 ح مفهوم كل من: : وض  1س 

ة المتزوجة نتنيجة الفرقة بينها وبين زوجها لوفاة أو فسخ أو طالق ، وهذه  رأ: هي مدة زمنية تنتظرها الم  ةالعد   .1

 أو الزواج بها حتى تنتهي عدتها . رأةالمدة محددة شرعا ويحرم فيها خطبة الم

 ة عن الزينة بعد وفاة زوجها. أر: هو امتناع الم الحداد .2
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 ن الحكم الشرعي للعدة .: بي  2س 

 . ة المطلقة بعد الدخولأرالمتجب العدة على   -1 

 . ة التي فسخ عقد الزواج بينها وبين زوجهاأرالمتجب العدة على  -2 

 . ء دخل بها أو لم يدخلة المتوفى عنها بعد عقد الزواج سواأرالمتجب العدة على  -3

 .  فال عدة لها المطلقة قبل الدخولأما  -4

 م : عالمتان  2019سؤال وزاري شتوية 

 هات مثاال صحيحا واحدا لكل مما يأتي : مطلقة ليس عليها عدة : المطلقة قبل الدخول . -

 

 دها  .: شرعت العدة لحكم كثيرة ، عد  3س 

 .(ة المطلقة والمتوفى عنها زوجها أرللم)  :،كي ال تختلط األنساب من الحمل هءة الرحم وخلو  اربمن . التأكد 1   

 وتمكينهما من الرجوع لبعضهما. جع كل منهما نفسه على ما وقع من طالق رجعي ارلي.إعطاء الزوجين الفرصة 2   

 .( المرأة المطلقةوهذا خاص بـ  : )

المتوفى ة رأالم)ذا خاص بـ وه لمكانتهرا ما وتقديارواحتالوفاء للزوج المتوفى حزنا عليه من مظاهر  رمظه .3 

 . (عنها زوجها

  

 :   فيما يخص العدة  : استنتج داللة النصوص اآلتية4س 

نَّ ثالَثةَ قرَوءٍ َواْلمطلقات  :". قال تعالى 1  ه   ". يَتَربَّْصَن ب أنفس 

 مشروعية العدة من القرآن الكريم .      -  

يَن َوا :". قال تعالى 2  نَّ  يُتََوفَّْونَ لَّذ  ه  ا يَتََربَّْصَن ب أَنفُس  نُكْم َويَذَُروَن أَْزَواج  ام   ." أَْربَعَةَ أَْشُهٍر َوَعْشر 

 .بعة أشهر وعشر أيام سواء كانت قبل الدخول أم بعده رأة المتوفى عنها زوجها رأوجوب العدة للم - 

يَن آَمنُوا إ  . قال تعالى ": 3 ن يَا أَيَُّها الَّذ  نَات  ثُمَّ َطلَّْقتُُموُهنَّ م  دَّةٍ  قَْبل  أَن تََمسُّوُهنَّ ذَا نََكْحتُُم اْلُمْؤم  ْن ع  نَّ م   فََما لَُكْم َعلَْيه 

يال   ا َجم  ُحوُهنَّ َسَراح   ."  تَْعتَدُّونََها ۖ فََمت  عُوُهنَّ َوَسر  

 المطلقة قبل الدخول ال عدة لها . - 

 ."  أَن يََضْعَن َحْمَلُهنَّ اأْلَْحَمال  أََجلُُهنَّ  َوأُواَلتُ  :". قال تعالى 4 

 الحامل بوضع الحمل طالت المدة أم قصرت.  رأة عدة الم - 

ئ ي  " :. قال تعالى5  يض  َوالالَّ َن اْلَمح  دَّتُُهنَّ  يَئ ْسَن م  ن ن  َسائ ُكْم إ ن  اْرتَْبتُْم فَع  ئ ي  ثاََلثَةُ أَْشُهرٍ م  ْضنَ َوالالَّ  ."  لَْم يَح 

 . (ثالثة أشهر قمرية)ة المدخول بها والتي ال تحيض أرعدة الم - 
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ُ أَ :". قال تعالى 6 ُكْم ۚ َعل َم للاَّ ْطبَة  الن  َساء  أَْو أَْكنَنتُْم ف ي أَنفُس  ْن خ  ْضتُم ب ه  م  نَُّكْم َستَْذُكُرونَُهنَّ َواَل ُجنَاَح َعلَْيُكْم ف يَما َعرَّ

دُ َولَٰ  ن الَّ تَُواع  ا إ  ك  رًّ ْعُروف ا ۚ وُهنَّ س  ُموا ُعْقَدةَ الن  َكاح  الَّ أَن تَقُولُوا قَْوال  مَّ تَاُب أََجلَهُ "  َواَل تَْعز   .َحتَّٰى يَْبلَُغ اْلك 

 ة المعتدة أو الزواج منها سواء كانت معتدة من طالق أم فسخ أم وفاة. أريحرم خطبة الم - 

  إال على زوجؤمن باهلل واليوم اآلخر أن تحد على ميت فوق ثالث ليال ة تأر:" ال يحل المملسو هيلع هللا ىلص. قال رسول هللا 7

  ". اربعة أشهر وعشرأ

 ة التي توفي عنها زوجها أن تحد طيلة مدة العدة.رأيجب على الم - 

:" المتوفى عنها زوجها ال تلبس المعصفر من الثياب وال الممشقة وال الحلي وال تختضب  ملسو هيلع هللا ىلص. قال رسول هللا 8

 ".  وال تكتحل

 : التستعمل الحناء   ال تختضب /: المصبوغ بالمشق وهو الطين األحمرالممشقة \: المصبوغ بالعصفر  المعصفر

 ة التي توفي عنها زوجها أن تحد طيلة مدة العدة بتجنب الزينة والكحل والطيب في بدنها وثيابها. أريجب على الم -  

 

 : اذكر أنواع العدة . 5س

 : الفسخ أو بالطالق العدة .أ                    

 ( المطلقة أثناء الخطبة) ال عدة عليها.            :    غير المدخول بها -وتشمل : أ  

 المدخول بها قد تكون: -ب             

 (بوضع الحمل طالت المدة أم قصرت )عدتها            :  حامل .1

 :  غير حامل  قد تكون من .2

                                                                                                                                                                                                         ( ثالثة حيضاتأي  ) ثالثة قروءعدتها                 :   من ذوات الحيض -أ

 (  ثالثة شهور قمرية )عدتها               :  لتي ال تحيضا-ب

   :بالوفاة العدة .ب                     

 . بعة أشهر وعشرة أيامرأعدتها             : غير المدخول بها -وتشمل : أ 

 المدخول بها قد تكون : -ب          

 .(  مدة أم قصرتبوضع الحمل طالت ال)عدتها             :  حامل. 1 

 .بعة أشهر وعشرة أيامرأعدتها                : غير حامل.2 

 

 : اذكر أحكام العدة. 6س 

 ة المعتدة أو الزواج منها سواء كانت معتدة من طالق أم فسخ أم وفاة. رأيحرم خطبة الم .1

 ة التي توفي عنها زوجها أن تحد طيلة مدة العدة.أريجب على الم .2
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 ة المتوفى عنها زوجها .أركام الحداد للم:عدد أح7س 

 في بدنها وثيابها . تجنب الزينة والكحل والطيب .1

 . بيت الزوجية وتبيت فيه قدراستطاعتهاة الحادة في أرتعتد الم .2

 . ة أهلها أو الخروج لقضاء حوائجهااركالذهاب للعمل أو زيا ريجوز للحادة أن تخرج من بيتها نها .3

  

 العدة في كل حالة من الحاالت اآلتية:  ار: بين مقد8س 

 : بوضع الحمل طالت المدة أم قصرت . ة الحامل المتوفى عنها  زوجهاأرالم .1

 ثالثة أشهر قمرية .  المطلقة التي ال تحيض: .2

 : ال عدة لها .  المطلقة قبل الدخول .3

.  ساء عدتها تكون بوضع الحملالسؤال : اذكر صنفين من الن عالمات  4م :  2018سؤال وزاري شتوية 

 .. اْلمرأة اْلمتوفى عنها زوجها الحامل2   . الْمرأة اْلمطلقة اْلمدخول بها الحامل. 1الجواب : 

  

 ن الحكم الشرعي في كل حالة من الحاالت اآلتية:  : بي  9س  

 ة توفي عنها زوجها قبل انتهاء عدتها. أر. عقد رجل على ام1  

واج منها  سواء كانت زة المعتدة أو الأرن من أحكام العدة حرمة خطبة المأل :    عقد باطل \يجوز ال \ال يصح  \م راح -

 معتدة من طالق أم فسخ أم وفاة بصريح نص القرآن الكريم. 

 ة أهلها وباتت في بيتها. ارلزي ارة متوفى عنها زوجها في أثناء عدتها نهاأر.  خرجت ام2 

ة أهلها ارزي كالذهاب للعمل أوا رمن أحكام الحداد أنه يجوز للحادة أن تخرج من بيتها نها ألن:   مباح \يصح  \يجوز  -

 أو الخروج لقضاء حوائجها.

 ة متوفى عنها زوجها في أثناء عدتها. أر. تطيبت ام3 

 في بدنها وثيابها . ة المتوفى عنها زوجها تجنب الزينة والكحل والطيب أرألنه من أحكام الحداد للم:اليجوز\ال يصح \م ارح -

 ة بعد وفاة زوجها بثالثة أشهر. أرجت ام. تزو  4 

 بعة أشهر وعشرة أيام. رأة التي توفي عنها زوجها رأألن العدة المقررة للم:  اليجوز \ال يصح  \م ارح  - 

 . –قبل الدخول  –ة مطلقة رأد رجل الزواج من امار. أ5 

 لقة قبل الدخول ال عدة لها. ة المطرأألن الم :  مباح \يصح  \يجوز  - 
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 : متى تنتهي العدة في كل حالة من الحاالت اآلتية : 10س

 ق رجل زوجته الحامل بجنين عمره خمسة أشهر .ل  . ط1

 تنتهي العدة بوضع الحمل طالت المدة أم قصرت . -

 . -علما أنها ال تحيض –طلق رجل زوجته المدخول بها  -2

 .عدتها ثالثة أشهر قمرية -

 .-علما أنها من ذوات الحيض  –طلق رجل زوجته المدخول بها  .3

 عدتها ثالثة قروء أي ثالثة حيضات . -

 . توفي زوج عن زوجته المدخول بها وليست حامل .4 

 عدتها عدة الوفاة أربعة أشهر وعشرة أيام . -

 (  عالمات6 )   م2018 يفيةص وزارة سؤال :فيه الموضح األول المثال في كما يناسبه بما اآلتي الجدول امأل 

 أصناف النساء مقدار العدة 

1

. 

   بها  الزوجة التي افترقت عن زوجها بطالق أو فسخ،وكانت مدخوال ثالثة قروء

  .وغير حامل ومن ذوات الحيض

2

. 

بها  الزوجة التي افترقت عن زوجها بطالق أو فسخ، وكانت مدخوال أشهر قمرية. 3

 .،وغير حامل وال تحيض 

3

. 

 وغير حامل.بها  عنها زوجها وكانت مدخوالالزوجة التي مات  أربعة أشهر وعشرة أيام.

 

4

. 

 .الزوجة الحامل التي افترقت عن زوجها بطالق أو فسخ أو وفاة حتى تضع حملها طالت اْلمدة أم قصرت

 أنواع النساء بالنسبة للعدة :** 

 . . المرأة المطلقة قبل الدخول ..... ال عدة عليها1

 . المرأة المتوفى عنها زوجها قبل الدخول ... عدتها أربعة أشهر وعشر أيام .2

 . المرأة المطلقة بعد الدخول  التي تحيض.... عدتها ثالثة قروء ) حيضات (. 3

 . المرأة المطلقة بعد الدخول ال تحيض..... عدتها ثالثة أشهر قمرية .4

 الحمل طالت المدة أم قصرت . . المرأة المطلقة الحامل..... عدتها بوضع5

 . المرأة المتوفى عنها زوجها الحامل..... عدتها بوضع الحمل طالت المدة أم قصرت .6



 0796534456مركز العساف للكورسات            0779556664دوسية التربية اإلسالمية الفصل الثاني             إسراء سليم الحياري 

29 

 

 . المرأة المتوفى عنها زوجها غير الحامل..... عدتها أربعة أشهر وعشر أيام.7

 لدرس السادس والعشرون : الطالقا                 

 ن مفهوم كل مما يلي: : بي  1س 

 . أنت طالقة تفيد ذلك كقول الرجل لزوجته : ار: هو حل رباط الزوجية بعبالطالق- أ

ما دامت في العدة من دون عقد وال  : هو الطالق الذي يملك الزوج بعده إعادة زوجته إلى عصمته  الطالق الرجعي- ب

 ، وينبغي عليها أن ترجع إليه حفاظا على أسرتها. مهر 

إال بعقد ومهر  جاع زوجته إلى عصمته رإ: هو الطالق الذي ال يستطيع الزوج  نة صغرىالطالق البائن بينو –ج 

 جديدين ورضاها. 

بعقد ومهر جديدين و  جاع زوجته إلى عصمته إالرإال يستطيع الزوج : هو الطالق الذي  ة كبرىنالطالق البائن بينو -د

خول الزوج الثاني بها دخوال حقيقيا ثم  دينهما ، ورضاها وبعد زواجها من رجل آخر زواجا صحيحا من غير اتفاق ب

 قها بموت أو طالق وتنقضي عدتها .اريف

  

 : ما الحكمة من مشروعية الزواج ؟2س 

  .لكال الزوجين العفة . لتحقيق3      .بينهما األلفة والمحبة. ليقوم على 2     .للزوجين حةارالسكن وال. لتحقيق 1

 واالجتماعية.   الروابط األسرية. تقوية 5       .  النسل. للمحافظة على   4

 

 : فيما يخص درس الطالق  :  استنتج داللة النصوص الشرعية اآلتية3س 

ُكْم  :". قال تعالى1  ْن أنَفس  ْن آياَته  أْن َخلَق لُكم م   ا َوم  َودَّة  َوَرْحَمة  إن   في  أَْزَواج  ْيَها َوَجعََل بيَنُكم مَّ ياٍَت  ذَلك  الَ لت  ْسُكنُوا إل 

 لق  ْوٍم يتَفَكَُّروَن ". 

 حة للزوجين وليقوم على األلفة والمحبة بينهما.ارشرع هللا الزواج لتحقيق السكن وال -   

َ  . قال تعالى ": َوإن  2  قا ُ  يتَفَرَّ ن َسعَته  َوَكاَن للاُّ  يغُن  للا  ا ".  ُكال  م   يم  ع ا َحك   َواس 

 قد يكون به من الخير والسعة لكال الزوجين . شرع هللا الطالق ألنه -   

قُ . قال تعالى":  3  َساٍن ".  الطالَّ يٌح بإ ح  ْعُروٍف أْو تْسر  َساٌك بم  تاَن  فإَم   َمرَّ

 ن الكريم. رآمشروعية الطالق من الق -   

جعة  ". الطالق: النكاح و د  ج   جد وهزلهن   هن  دُ :" ثالث ج  ملسو هيلع هللا ىلص. قال رسول هللا 4   والرُّ

   ح والهزل واقعا. اعل اإلسالم الطالق الذي يحصل حالة المزج - 

جعة ) جعتها ولم يكن في نيته ذلك فالرجعة  رأعودة الزوجة إلى زوجها بعد الطالق في العدة فإن قال الزوج إني : الرُّ

 نما للتوضيح .إ......... غير مطلوبة  و  (تكون واجبة
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َما فإَن  طلَقََّها فاَلَ جُ  :". قال تعال5  َّ أَن يقُي َما ُحُدوَد للا    أَن يتََراَجعَاناََح َعلْيه   ". إن  َظنا

جع كل منهما نفسه ،  ارت ، إلعطاء الزوجين فرصة ليارجعل اإلسالم إنهاء العالقة الزوجية بالطالق على ثالث م -

 ويشعر بالندم على أخطائه. 

 ". بيَنُكْم اْلفْضَل . قال تعالى ": َوالَ تنََسُواْ 6

من اآلداب التي ال بد للزوجين التأدب بها بعد انتهاء الحياة الزوجية بينهما حسن المعاملة ، وأداء النفقة والحقوق   -

 كاملة دون اللجوء إلى المحاكم. 

   

 ؟: ما األصل في عقد الزواج 4س 

 أن يكون العقد أبديا وال يحدد بوقت وال زمان. -

 

 الق ؟: ما الحكمة من مشروعية الط5س 

ها ،وال يبقى مجال ارر صفوها واستمرالتي تكدّ  على الحياة الزوجيةآ رالمشكالت التي قد تطتخليص األسرة من . 1

 للتعايش بين الزوجين  .

 بين الزوجين  .  ر اإلصالحتعذ  . 2

 . ر الحياة الزوجية  لعله يكون في التفريق خير لكال الزوجين ارالناتجة عن استم رارلتفادي األض. 3

 

 :اذكر صور التفريق بين الزوجين .6س  

 الخلع .  -الطالق .  ب  -: أمثل  دةراالتفريق باإل .1

 ع والشقاق. ا: كالتفريق للنز التفريق بحكم القاضي .2

 عالمتان  م  السؤال : بي ن مدى صحة التصرفات التي تحتها خط فيما يأتي :2018سؤال وزاري : شتوية 

ر سبب موجب للطالق.الجواب:حرام ويأثم على ذلك ألنه أساء استعمال الحق الذي منحه رجل زوجته من غيطلق  -

 ضرار بالزوجة .إهللا تعالى وفيه  

  

 : علل ما يلي تعليال وافيا: 7س

 ح والهزل واقعا .ا. جعل اإلسالم الطالق الذي يحصل حالة المز1 

 ألن األسرة في اإلسالم لها مكانة عظيمة.  - 

 ما إذا طلق الزوج زوجته دون سبب موجب للطالق ويأثم على ذلك  .ارلطالق ح. يكون ا2 
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 بالزوجة وباألسرة .   رارساء استعمال الحق الذي منحه هللا تعالى له وفيه إضالزوج  أ ألن - 

 

 . ة في الطالق التعسفي الواقع على الزوجة أن تطالب بتعويض عن طالقهاأرأجاز قانون األحوال الشخصية للم .3

 ألن الزوج قد تعّسف في استخدام هذا الحق .   -  

 ت. ارجعل اإلسالم إنهاء العالقة الزوجية بالطالق على ثالث م .4

 جع كل منهما نفسه ، ويشعر بالندم على أخطائه. ارإلعطاء الزوجين فرصة لي - 

 بينونة كبرى.  . وصول الزوج إلى تطليق زوجته الطلقة الثالثة وهذا ما يسمى بالطالق البائن 5

 ر الحياة بين الزوجين. اريدل على عدم استق ألنه - 

 . من حاالت الطالق البائن بينونة صغرى الطالق قبل الدخول. 6 

 ألنه ال عدة عليها.  - 

 

 ن حكم الطالق .: بي  8س

 بينهما.  اإلصالحاستحال ب.  لت المودة إلى شقاء . بين الزوجين وتحوّ  تعذ رت الحياة الزوجيةإذا أ.:  مباح .1

 . ( الطالق التعسفي)موجب للطالق  من غير سببوتطليقها  ظلم الزوج لزوجته: عند م ارح .2

اآليتين الكريمتين اآلتيتين ثم استخرج من كل منهما وسيلة لتجنب وقوع الطالق  : أقرأ اقرأ وأستخرج:  

ْهتُمُ :". قال تعالى1  ُروُهنَّ ب اْلَمْعُروف  فَإ ن َكر  اَوَعاش  ا َكث ير  ُ ف يه  َخْير  لمعاشرة ا- ".وُهنَّ فَعََسى أَن تَْكَرُهواْ َشْيئ ا َويَْجعََل للا 

 بالمعروف وهي أن يعامل الزوج زوجته بأسلوب الئق واحترام  .

ْن أَهْ . قال تعالى:" 2 ا م   ْن أَْهل ه  َوَحَكم  ا م   َما فَاْبعَثُواْ َحَكم  قَاَق بَْين ه  ْفتُْم ش  ُ بَْينَُهَما َوإ ْن خ  ا يَُوف  ق  للا  يَدا إ ْصالَح   ".ل َها إ ن يُر 
  تدخل الحكمان من أهل الزوجين لإلصالح بينهما .

  

 :اذكر أقسام الطالق : 9س  

 . البائن بينونة كبرى . الطالق 3        البائن بينونة صغرى. الطالق  2           .  الرجعي . الطالق1 

  

 لطالق الرجعي. : اذكر صور ا10س 

 . الثانية بعد الدخولأو  الطلقة األولىأن يطلق الزوج زوجته  .1

ه نَّ َوبعُولتَُهنَّ . لقوله تعالى:"  جعها أثناء العدةاروي .2 د   ارأفي  ذَلك  إن   أَحقُّ بر  الح   ". اُدواْ إص 

  

 المترتبة على الطالق الرجعي ؟ اراآلث: ما 11س 
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للزوج الحق أن . 3.  في بيت الزوجية. تقضي الزوجة العدة 2.     ة زوجها أثناء العدةعصم. تبقى الزوجة على 1  

 العدة.  أثناء إذا مات أحدهما يرث كل من الزوجين اآلخر. 5    عدد الطلقات . ينقص. 4        أثناء العدة.     جعهااري

تترتب على طالق الرجل زوجته المدخول  ارث:اذكر ثالثة آالسؤال  -  عالمات 3م : 2018ي : شتوية ارسؤال وز**  

 في هذه الحالة نعتبر الطالق طالقا رجعيا ونذكر آثاره. ... 11الجواب :إجابة س.ا الطلقة الثانية ولم تنته عدتهابه

 الطالق البائن بينونة صغرى.  صور : اذكر12س 

 جعها .اري من غير أن ي عدتهاوتنته د الدخولبعرجعية  أولى أو ثانيةق الزوج زوجته طلقة .أن يطلّ 1  

 ينتقل الطالق من الرجعي إلى البائن.  بانتهاء العدة                           

 ألنه ال عدة عليها . :  قبل الدخولالطالق  .2

 بناء على طلب أحد الزوجين.  زاع بسبب الضرر والن بحكم القاضيالتفريق  .3

 ء . راع الزوجة ماال للزوج ، أو طالق مقابل اإلبباتفاق الزوجين على أن تدف المخالعة .4

  

 المترتبة على الطالق البائن بينونة صغرى  ؟ اراآلث: ما 13س 

 بين الزوجين.  تنتهي العالقة الزوجية. 1  

 عدد الطلقات. ينقص .2  

 ن توفي أحدهما في العدة.إو  ث بينهمااريمنع التو .3 

 

 كبرى ؟ : ما صورة الطالق البائن بينونة14س

 أن يطلق الرجل زوجته الطلقة الثالثة . - 

  

 المترتبة على الطالق البائن بينونة كبرى  ؟ اراآلث: ما 15س 

 بين الزوجين.  تنتهي العالقة الزوجية. 1  

 المسموح بها للزوج  . تنتهي بها عدد الطلقات. 2  

 ن توفي أحدهما في العدة.إو  ث بينهمااريمنع التو. 3 

بينهما بموت أو طالق  وانتهت العالقة الزوجيةمن الزوج  الثاني  بعد زواجهاعادت الزوجة إلى زوجها األول . إذا 4 

 يعود حقه بثالث طلقات جديدة.  الزوج األولفإن 

   

 ؟  (الطالق  )التي ال بد للزوجين التأدب بها بعد انتهاء الحياة الزوجية بينهما  اآلداب : ما16س 

 حياتهما الزوجية  .  رارفشاء أسالستر وعدم إ. 1 
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                                                             والحقوق كاملة دون اللجوء إلى  المحاكم  حسن المعاملة ، وأداء النفقة. 2 

 عطاؤهم حقوقهم .إو رعاية األطفال.  3

 : نوع الطالق: استنتج من النصوص الشرعية اآلتية 17س  

ه نَّ تعالى ": َوبعُولتَُهنُّ  قال .1 د   ارأفي  ذَلك  إن   أَحقُّ بر  الح   . الرجعيالطالق     -.  " اُدواْ إص 

ْعُروٍف أْو  .2 َساٌك بم  تاَن  فإَم  ُق َمرَّ َسانٍ قال تعالى ": الطالَّ يٌح بإ ح   .  صغرىالطالق البائن بينونة   - " .  تْسر 

لُّ لهَ فاَلَ قال تعالى":  فإَن  طلَقََّها  .3 ا َغْيَرهُ   تح  َح َزْوج  ن بعَُد َحتىَّ تنَك   . كبرىالطالق البائن بينونة   -  ". م 

  

 في كل حالة من الحاالت اآلتية:  نوع الطالق: اذكر  18س 

 . صغرى الطالق البائن بينونة              .  ق رجل زوجته قبل الدخولطل   .1

 .صغرى الطالق البائن بينونة                  . جعهااري  ق رجل زوجته وانتهت عدتها ولمطل   .2

 . كبرى الطالق البائن بينونة            . ق رجل زوجته طلقة ثالثةطل   .3

 .صغرىالطالق البائن بينونة             .  خالعت زوجة زوجها باتفاق معه على أن تتنازل عن مهرها .4

 . صغرى بينونةالبائن          .بناء على طلب منها للضرر الواقع عليها من الزوجفرق القاضي بين الزوجة وزوجها .5 

 . الرجعيالطالق           .    جعها قبل انتهاء عدتهاارق رجل زوجته طلقة ثانية وطل  . 6 

  

 ن الحكم الشرعي في كل مما يأتي:  : بي   19س

 جعها. ارد أن يارشهر أ ق رجل زوجته غير المدخول بها طلقة واحدة وبعد. طل  1 

جاع رإوال يجوز للزوج   صغرىالطالق في هذه الحالة هو الطالق البائن بينونة  :  ألنّ ال يصح \اليجوز  \م ارح -

 . إال بعقد ومهر ورضاهازوجته 

 ما ألوالدها فرضي الزوج بذلك. اردت زوجة طلقها زوجها ثالثا العودة إليه إكار. أ2

جاع رإالذي ال يستطيع الزوج  كبرى:  ألن الطالق في هذه الحالة هو الطالق البائن بينونة صحال ي \اليجوز  \م ارح -

 : إال زوجته إلى عصمته 

 . بعقد ومهر جديدين ورضاها. 1

 . غير اتفاق بينهمامن  زواجها من رجل آخر زواجا صحيحابعد  .2

 . وتنقضي عدتها قبموت أو طالقها ارثم يف خول الزوج الثاني بها دخوال حقيقياد. 3

 جاع زوجته التي خالعته وهي في عدتها دون رضاها. رإد رجل ار. أ3  

 بعقد ومهر ورضاها .  إالجاع زوجته رإوال يجوز للزوج  صغرى :ألن المخالعة طالق البائن بينونةال يصح\اليجوز\مارح -

 .. صبرت امرأة على إيذاء زوجها فلم تطلب الطالق4 
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 .حفاظا على الحياة الزوجية ولها أجر عظيم : مستحب \مندوب  - 

 السؤال :ضع إشارة)صح ( أو  ) خطأ (      م : عالمة  2018سؤال وزاري : صيفية 

 الطالق بأنواعه الثالثة ينهي العالقة الزوجية ) خطأ  ( . -

 

 عالمات : لكل إجابة نصف عالمة  4م :  2019سؤال وزاري شتوية 

 البائن بينونة صغرى عيالطالق الرج وجه المقارنة

تبقى الزوجة في عصمة  . انتهاء العالقة الزوجية1

 زوجها في مدة العدة 

 تنتهي العالقة بين الزوجين 

يطلق الزوج زوجته الطلقة  . عدد الطلقات2

 األولى أو الثانية

يطلق الزوج زوجته الطلقة 

 األولى أو الثانية

. رجوع الزوجة بمهر وعقد 3

 جديدين

زوجة بدون عقد وال ترجع ال

 مهر جديدين

 ال ترجع إال بعقد ومهر جديدين

 ال يرث أحدهما اآلخر يرث كل منهما اآلخر . الميراث بينهما4
 

********************************************************* 

 (االفتداء )لدرس السابع والعشرون : الخلع ا

 : أعطى اإلسالم للمرأة حق الخلع . علل : ما الحكمة من مشروعية الخلع ؟1س 

 الحياة الزوجية والزوج ال يريد طالقها.  ارلتخليص الزوجة من الضرر الواقع عليها مع استمر -

  

 : وضح مفهوم الخلع. 2س 

 قة الزوج زوجته مقابل عوض مالي تدفعه الزوجة إلى زوجها .  ارهو مف-

   

 ح صورة الخلع. : وض  3س

أو  مبلغ من المالمقابل  قةارة مع زوجها على المفأرتتفق المهاء العالقة الزوجية حيث هو صورة من صور إن -

 إذا خافا من التقصير بالواجباتقة ارة بسبب المفارتعويضا للزوج عما يلحقه من الخس التنازل عن حقوقها كالمهر

 الزوجية  بالصورة التي ترضي هللا تعالى .

    

  :علل ما يلي تعليال وافيا:4س 

 ة أن تدفع مبلغا من المال أو تتنازل عن حقوقها كالمهر . أر. في حالة الخلع البد للم1 
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 قة.ارة بسبب المفارتعويضا للزوج عما يلحقه من الخس -   

 نما عليها أن تصبر وتتحمل .إو ال تتسرع بإنهاء الحياة الزوجية . يستحب ويندب للزوجة أن2 

 لما في ذلك من أجر عظيم .  -  

     . يباح للزوج أخذ الفداء من الزوجة في حالة الخلع. 3 

 ألنها هي السبب في إنهاء العالقة الزوجية . - 

  

 للزوجة طلب الخلع ؟ يباح : ما الحاالت التي  5س  

 تجاه الزوج.  واجباتبما عليها من  عدم وفائها. الخوف من 2       للزوج  كرهها. بسبب 1 

   

 خلع . ن حكم ال:  بي   6س  

 معتبر شرعا . غير سببإن كان من             م ارح -أ 

 بما عليها من واجبات تجاه الزوج. عدم وفائها. الخوف من 2للزوج  . كرهها بسبب . 1             مباح  -ب 

  

 ؟  ) الخلع الرضائي ( : ما نوع الطالق الذي يقع بالمخالعة7س 

 . صغرىبائن بينونة ال الطالق  - 

  

 :هل يؤثر الخلع على حضانة األطفال ؟  8س 

  فالحضانة لألم.اليؤثر الخلع على حضانة األطفال ، -

 

 : على من تجب نفقة األبناء في المخالعة ؟9س

 . األب تجب على -

 

 : ما أنواع الخلع؟10س  

 .  القضائي. الخلع 2        الرضائي . الخلع 1 

  

 .دني في حال رفص الزوج الخلع الرضائي روقف قانون األحوال الشخصية االن مما خطوات الخلع القضائي؟ بي  :11س

 . االفتداءتطلب فيها  دعوى للقاضيتقيم الزوجة  .1
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 ر الحياة بينهما. ار، وال سبيل الستم تبغض الحياة مع الزوجتقر أنها  .2

 بين الزوجين.  إلصالحتسعى المحكمة إلى ا .3

تعيد الزوجة ما قبضته من مهر  بعد أن  عقد الزواج بينهما بفسخيحكم فإن القاضي  فإن لم يتم اإلصالح خالل شهر .4

 . وما أخذته من هدايا وما أنفقه الزوج من أجل الزواج

  

 من زوجته في حالة المخالعة . يباح للزوج أخذ الفداء: متى 12س 

  من الرجل . دون ضرر أو تقصيرحالة رغبتها بإنهاء العالقة الزوجية في  -

 م : عالمتان 2019سؤال وزاري شتوية 

 12: الجواب : إجابة سإباحة أخذ الزوج الفداء من زوجته  -هات مثاال واحدا صحيحا على كل مما يأتي :  -

 

 للزوج أخذ الفداء من زوجته في حالة المخالعة. يحرم : متى 13س

 تقصيره وضرره بزوجته .في حالة  -

أخذ -السؤال : بي ن مدى صحة التصرفات التي تحتها خط فيما يأتي :  متان م : عال2018سؤال وزاري : شتوية 

 حرام. -  ،ألنه يؤذيها رغم عدم تقصيرها في حقه. مال (من زوجته في حال نفورها منهالزوج فداء الخلع ) ال

  

 :فيما يخص الخلع  : استنتج داللة النصوص الشرعية اآلتية14س

  ".ئحة الجنةارم عليها رافح طالقا من غير بأسزوجها  ة سألتأرما ام:" أي  ملسو هيلع هللا ىلص. قال 1  

 ة طلب الطالق من غير سبب معتبر شرعا .أريحرم على الم - 

َّ أَن يَخافاَ أاَلَّ يق يَما ُحُدوَد للا   2 ا آتْيتُموهنُّ َشْيئا  إال  مَّ لُّ لُكْم أَن تأَُخذُواْ م  ْفتْم أاَلَّ يق ي . قال تعالى:" َوالَ يح   للا   َما ُحُدوَد فإَن  خ 

َما ف يَما اْفتَدتْ   ".  فاَلَ  ُجناََح َعلْيه 

 مشروعية الخلع من القرآن الكريم  على أن ترد له ما أخذته من مهر . - 

ثابت بن قيس ال تعتب عليه في خلق وال  أن   ملسو هيلع هللا ىلص نت للرسولة ثابت بن قيس عندما بي  أرالم ملسو هيلع هللا ىلص. قال الرسول 3

ين عليه حديقته " قالت : نعم  . فقال سالم ،  فقال لها عليه الصالة والسالم :" أترد  دين ولكنها تكره الكفر في اإل

 وطلقها تطليقة" .  اقبل الحديقةلثابت بن قيس :"   ملسو هيلع هللا ىلص

 مشروعية الخلع من السنة النبوية على أن ترد له ما أخذته من مهر . - 

  (ن العشير والتقصير في حق الزوجارتكره الكفر في اإلسالم : تخاف على نفسها من كف )            

َداهنُّ ق نطرأَوإن  :". قال تعالى 4  َكاَن َزْوجٍ َوآتْيتْم إح  ْنهُ َشْيئا  ا اردتُُّم اْستب َداَل َزْوجٍ مَّ ما  ثأ تَأَُخذُونهَ بُهتاَنا  َوإْ  فاَلَ تأَُخذُواْ م 

ب ينا  ".   مُّ
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 . وضرره بزوجتهفي حالة تقصيره  يحرم  للزوج أخذ المال من زوجته -

  

 ن الحكم الشرعي في كل مما يأتي: : بي  15س 

 ة من زوجها الخلع ألنه ال يعاملها بالمعروف. أر. طلبت ام1 

 ه سبب معتبر شرعا إلنهاء العالقة الزوجية. ألنّ :  يجوز \يصح  \مباح  - 

 جع رجل زوجته إلى عصمته بعد الخلع من غير عقد جديد. رأ. 2 

 بعقد ومهر ورضاها. جاع زوجته إالرإفال يجوز للزوج  صغرىالخلع يعتبر طالقا بائنا بينونة  ألنّ :مراح\ال يصح\اليجوز -

 . رفض زوج اإلنفاق على أطفاله ألن زوجته خالعته. 3 

 : ألن الخلع ال يؤثر على واجب نفقة األب على أبيهم.  مارح \ال يصح  \اليجوز  - 

 ها على طلب الخلع. ارإجب. أساء رجل معاملة زوجته من أجل 4 

 :  للضرر الواقع على الزوجة.    مراح \ال يصح  \اليجوز -

 جاع زوجته التي خالعته وهي في عدتها دون رضاها .رإد رجل ار. أ5 

 جاع زوجته إالبعقد ومهر ورضاها.  رإفال يجوز للزوج صغرى :ألن الخلع يعتبر طالقا بائنا بينونة  مراح\ال يصح\اليجوز-

 اشارة )صح( او )خطأ ( السؤال: ضع  م : عالمة2018ي : صيفية اروز سؤال

 الخلع القضائي يعد فسخ أما الرضائي بائن صغرى.  ) خطأ( .يعد فسخا  (الخلع الرضائي )التفريق بين الزوجين في -

 

 : ضع )صح( بجانب العبارات الصحيحة وإشارة )خطأ( بجانب العبارات الخاطئة فيما يأتي: 16س

 (.خطأ )  رجعيطالق  الخلع الرضائيالطالق الواقع بسبب . 1 

 ( .صح) ألنه يؤذيها مع قيامها بواجباتها الزوجية فالخلع صحيح  الخلع . طلبت امرأة من زوجها2

 (.خطأ . خالعت امرأة زوجها مع أن طباعه حسنة ويحترمها ولكنها تريد زوجا آخر )3

 (. صح )يعد فسخا  الخلع القضائي. التفريق بين الزوجين في 4

************************************************************************* 

 الدرس الثامن والعشرون  : التفريق بين الزوجين بحكم القاضي

 

 للتفريق بين الزوجين ، علل ذلك:  تدخل القضاء: شرع اإلسالم 1س  

 بينهما . حر اإلصالوتعذ  بين الزوجين  الزدياد الخالفات .1
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 إيقاع الطالق بنفسه.  رفض الزوج .2

 . لحفظ حقوقهامصلحة عن طريق المحكمة للزوجة أو  لحفظ حقوقهللزوج مصلحة التفريق عن طريق المحكمة  .3

    

 ق فيها بين الزوجين بحكم القاضي. : اذكر الحاالت التي يفر  2س 

 . النفقةالزوج على  لعدم قدرة ب.                       عزاللشقاق والنأ .التفريق   

 .  العيوببسبب  د.                       للغَْيبة أوالهجر أوالحبس ج. 

 م : عالمتان 2019سؤال وزاري شتوية     

ق فيها بين الزوجين بحكم القاضي الجواب:إجابة س -  .2هات مثاال واحدا صحيحا على كل مما يأتي :حالة يفر 

 

 . ع والشقاقزاالنلتي يحق ألحد الزوجين طلب التفريق بسبب : ما الحاالت ا3س 

كاأليذاء  : حسيا سواء كان الضرر  الحياة الزوجية رارر معه استميتعذ  لحق به من الطرف اآلخر  ارعى ضراد  . إذا  1

 ية  .باألخالق الحميدة يلحق بالطرف اآلخر إساءة أدب فا يخلّ كأن يتصرف تصرّ : معنويا بالفعل أو القول أو 

 . بالواجبات والحقوق الزوجية أحد الطرفين  أخل  . إذا 2 

  

 ع والشقاق. امة في التفريق بسبب النزكن دور المح:بي  4س 

 جهدها في اإلصالح بين الزوجين .  تبذل المحكمة ب.         ع والشقاق.ازالقاضي من دعوى النّ  قأ .يتحق   

 أمال بالمصالحة.  مدة شهرإذا لم يتم اإلصالح أجل القاضي الدعوى  ج. 

 لإلصالح بين الزوجين.  ن القاضي حكمينيعي  إذا لم يتم الصلح في هذه المدة  د. 

: تدفع  الزوجة من كلها اإلساءة كانت فإذاالحياة الزوجية ،  ارر استمرن للمحكمة تعذّ إذا لم يتم اإلصالح وتبيّ  .ـه 

وبذلك  بطلقة بائنةق بينهما :  يفرّ  الزوج من كلها اإلساءة كانت إن أماعوض في حدود المهر وتوابعه للزوج ، 

التفريق بينهما ر القاضي : فيقرّ  مشتركة اإلساءة كانت واذا.  ة حقوقها ومهرها وعدتها ونفقة العدة أرتستحق الم

 بنسبة إساءة كل منهما لآلخر.  على  قسم من المهر

   

 ترسلهما المحكمة لإلصالح بين الزوجين . ن الذين يْ مَ كَ : اذكر شروط الحَ 5س 

 . من أهل الخبرة والعدالة .4           . قادرين على اإلصالح3       . عدلين 2      . رجلين1 

  

 : علل ما يلي تعليال وافيا: 6س

 . األَولى أن يكون الحكمين من أهل الزوجين  .1 
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 . رارهماما وكتم أسوأحرص على مصلحته –ألنهما أدرى بأحوالهما       - 

      . (اإلصالح والوساطة والتوفيق األسري  ). أنشأت دائرة قاضي القضاة مديرية 2 

 حفاظا على األسرة وحرصا على التوافق بين الزوجين وعدم التفريق بينهما .   - 

 .  يحكم القاضي بالطالق في حالة عدم مقدرة الزوج على النفقة. 3 

 بالزوجة واعتداء على حقوقها.  رارالزوجية مع عدم النفقة إضالحياة  ارألن استمر - 

 . يقوم القاضي بفسخ عقد الزواج بين الزوجين في حالة الهجر عند رفض الزوج الرجوع إلى الزوجة. 4 

 ألن من مقاصد الزواج اإلحصان والعفة وهذا ال يتحقق في حال غياب الزوج عن الزوجة . - 

   

 ع والشقاق في كل مما يأتي: اهر عند رفع األمر للقاضي في حالتي النز: بي ن كيف يقسم الم7س 

 تدفع للزوج عوض في حدود المهر وتوابعه . :من الزوجةكلها . إذا كانت اإلساءة 1 

 ة حقوقها ومهرها وعدتها ونفقة العدة  . أروبذلك تستحق الم بطلقة بائنةق بينهما يفرّ  :من الزوجكلها .إذا كانت اإلساءة 2 

 لآلخر .  بنسبة إساءة كل منهماالقاضي التفريق بينهما على قسم من المهر رفيقرّ  :.إذا كانت اإلساءة مشتركة بين الزوجين3  

تبي ن  -السؤال : بي ن مدى صحة التصرفات التي تحتها خط فيما يأتي :  : عالمتان2018ي : شتوية ارسؤال وز  

بينهما على قسم من المهر .  لتفريقإلساءة كلها من الزوجة ، فقررا ان اإللحكمين تعذ ر اإلصالح بين الزوجين و

 الجواب : تدفع  للزوج عوض في حدود المهر وتوابعه.

 

 .  ع والشقاقاالنزفي حاالت التفريق بين الزوجين بحكم القاضي بسبب  نوع الطالق:  ما 8س 

 . البائن بينونة صغرىالطالق  - 

 

 مديرية اإلصالح والوساطة والتوفيق األسري ؟: ما الدور الذي تقوم به 9س 

 ءات التقاضي أمام المحاكم. اربوضع حلول رضائية بين الطرفين بديال عن إج عات الزوجيةافض النزالنظر في  .1 

وعدم  التوافق بين الزوجين. الحرص على 4   على األسرة .الحفاظ . 3.بسرية مطلقة التعامل مع ملف األسرة  .2

 هما .التفريق بين

 عالمات  4م : 2019سؤال وزاري شتوية 

 9في المحاكم الشرعية.الجواب: إجابة س الذي تقوم به مديرية اإلصالح والوساطة والتوفيق األسري ح الدوروض   -

 .4+3خاصة نقطة 

 

  : ما حكم نفقة الزوج على زوجته  ؟10س

 . الوجوب  - 
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 فقة.ح المقصود بالن  : وض  11س 

  حتى لو كانت الزوجة غنية .مسكن وطعام ودواء ولباس للزوجة متطلبات الحياة األساسية من  هي تأمين الزوج -

  : متى يحق للزوجة أن ترفع دعوى للقاضي للتفريق بينها وبين زوجها فيما يتعلق بالنفقة ؟12س 

 ف. عليها بالمعرو عن اإلنفاق اأو عجزا ريتقصإذا امتنع الزوج عن اإلنفاق على على زوجته  - 

 

إذا ثبت أن الزوج موسر  :بماذا يحكم القاضي للزوجة التي رفعت دعوى للقاضي للتفريق فيما يتعلق بالنفقة 13س

 ؟ ولم يثبت ذلك ارعلى عدم اإلنفاق عليها أو ادعى العجز واإلعس وأصر  

 . بالحال من الزوج بطالق الزوجةيحكم القاضي  - 

 

 .راإذا ثبت أن الزوج معسفعت دعوى للقاضي للتفريق فيما يتعلق بالنفقة : بماذا يحكم القاضي للزوجة التي ر14س 

 بطالقهادفع النفقة حكم القاضي   فإن لم يستطعلدفع النفقة المحكوم بها عليه ،  شهر إلى ثالثة أشهريمهله القاضي من  -

 ر بالزوجة واعتداء على حقوقها . ار، ألنه إض

 

 ريق بين الزوجين بحكم القاضي بسبب عدم قدرة الزوج على النفقة. : ما نوع الطالق في حاالت التف15س 

 ولم يكن مكمال للثالث.  بعد الدخولإذا كان  طالقا رجعياق القاضي لعدم قدرة الزوج على النفقة يطلّ  -

 .قبل الدخولإذا كان  طالقا بائناق القاضي لعدم قدرة الزوج على النفقة يطلّ  -

 

ام القاضي بتطليقه من زوجته بسبب دعوى عدم القدرة على النفقة وثبت عسره أن  : هل يحق للزوج الذي ق16س

 يرجع زوجته إلى عصمته ؟

 :  بشروطيحق له  نعم -

 أثناء العدة.جعها ار. أن ي1

 كم عليه من نفقتها .رامما ت دفع نفقة ثالثة أشهرأن يكون قد .2

 بنفقتها المستقبلية .كفيال . أن يقدم 3

  

للزوج الذي قام القاضي بتطليقه من زوجته بسبب دعوى عدم القدرة على النفقة ولم يدفع النفقة   : هل يحق17س

 ؟جاع زوجته إلى عصمتهرإالمترتبة عليه ولم يقدم كفيال 

 ال تصح الرجعة.  -
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  ؟فيما يخص التفريق بين الزوجين بحكم القاضي من النصوص الشرعية اآلتية  ةم المستفادكَ : ما الح  18س

ْسَوتُهنَّ با ْلَمْعُروف   ". اْلَمْولُود  لهَ . قال تعالى: "َوعلَى 1   ْزقُهنَّ َوك   ر 

 وجوب نفقة الزوجة على زوجها . - 

ُكوُهنَّ . قال تعالى  :" 2  رَ  َوالَ تْمس   ا لتَّْعتُدواْ َوَمن يفَعَْل ذَلك  فقَْد ظلََم نفََسهُ ". ارض 

 ر بها .ارحرمة إمساك الزوجة عن الطالق لإلض - 

 

 ؟  الغَيبة :متى يجوز للزوجة أن ترفع دعوى للقاضي للتفريق بينها وبين زوجها بسبب19س 

تستطيع اإلنفاق منه على نفسها فيحق  حتى لو كان له مال كثيربسبب غيابه ،  سنة فأكثر وتتضرر فيهاإذا غاب عنها  - 

فيطلب القاضي أن  معلوما إقامته محل، فإذا كان عنها ردفعا للضر القاضي فسخ عقد الزواجللزوجة أن تطلب من 

 نإالزواج،  و بفسخ عقدق القاضي مقبوال فرّ را فإن لم يفعل ولم يبد عذ لإلقامة معها أو ينقلها إليه أو يطلقهايحضر 

ق مجهوال الغائبكان محل إقامة الزوج   .   في الحالالقاضي بينهما  فر 

   

 زوجة التي غاب عنها زوجها وتتضرر بسببها في الحاالت اآلتية ؟: ماذا يجب على القاضي فعله لل20س 

:  إذا مضى على الغَْيبة سنة فأكثر يطلب القاضي من الزوج أن يحضر لإلقامة معها  أو  العلم بمكان إقامة الزوج .1

 مقبوال فرق القاضي بفسخ عقد الزواج.ارينقلها إليه أو يطلقها فإن لم يفعل ولم يبد عذ

 :  إذا مضى على الغَْيبة سنة فأكثر يفّرق القاضي بينهما في الحال.  بمكان إقامة الزوج الغائبالجهل  .2

 

 زوجها وتتضرر بسببها ؟ هجرها: ماذا يجب على القاضي فعله للزوجة التي 21س 

ن لم يرجع ولم قها فإليرجع إليها أو يطلّ  مدة ال تقل عن شهريمهل القاضي الزوج  سنة فأكثرإذا مضى على الهجر   -  

 الزواج . بفسخ عقدق القاضي مقبوال فرّ را يبد عذ

   

 : متى يحق للزوجة أن ترفع دعوى للقاضي للتفريق بينها وبين زوجها بسبب الحبس  .22س

 على حبسه.  بعد مضي سنة .2        .ثالث سنوات فأكثرعند الحكم على الزوج  .1

  (ليها حتى لو كان للمحبوس ماال ينفق منه على زوجتهفيحق للزوجة طلب التفريق للضرر الواقع ع) 

  

 : ما شرط العيب الذي يجوز بسببه طلب التفريق بين الزوجين   .23س 

 من الزواج.  يمنع تحقيق الهدفكاإليدز  جنسيكالجذام ،عيب  جسمي كالجنون ، عيب عقليعيب  .1

 إال بضرر.   ال يمكن معه المعاشرة الزوجية .2
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 في عدد الطلقات التي يملكها الزوج ؟  فسخاثر التفريق بين الزوجين بسبب العيوب :هل يؤ24س

 .(ذا جد د الزوجان العقد بعد التفريق للعيوب فليس ألي منهما طلب التفريق للسبب نفسه إو) ال اليؤثر.   -

  

 الفسخ بعده.حال اطالعه عليه أن يطلب ورضي به : هل يحق للزوجين اذا اكتشف عيبا في اآلخر  25س 

 العه عليه.ال ال يجوز ذلك لرضاه بالعيب حين اطّ -

 

 ن نوع الطالق في كل حالة من الحاالت اآلتية: : بي  26س  

 . البائن بينونة صغرى لطالقا              عاللشقاق والنزتفريق القاضي بين الزوجين  .1

 . البائن بينونة صغرىالطالق              قبل الدخول لعدم اإلنفاق تفريق القاضي بين الزوجين .2

  

 ن الحكم الشرعي في كل مما يأتي: : بي  27س 

 ة فاخرة لها. ارء سيارة من القاضي التفريق بينها وبين زوجها لرفضه شأر. طلبت ام1 

 من النفقة.  ليس من الحاجات األساسيةوغير معتبر ألنه  طلبها غير مقبول - 

 املة زوجها فلم تطلب الطالق. . صبرت زوجها على إساءة مع2 

 ولها األجر العظيم للحفاظ على الحياة الزوجية واألسرة.  مندوب ومستحب - 

 القاضي حكما قطعيا بحبس زوجها مدة عشر سنوات.  ارة الطالق بعد مضي شهر من إصدرأ. طلبت ام3 

 : يجب أن يمضي على حبسه سنة.  ال يصح \ال يجوز  - 

 لقاضي فسخ عقد الزواج بعد هجر زوجها لها مدة سنة ونصف. ة إلى ارأ. طلبت ام4 

 ألنه مّر على الهجر أكثر من سنة  خوفا من الضرر.   : يصح \يجوز  - 

 و )خطأ ( :  أ:    عالمتان السؤال: ضع إشارة )صح (  2018سؤال وزاري : صيفية 

 ألي منهما طلب التفريق للسبب نفسه)صح ( . اذا جد د الزوجان عقد الزواج بعد التفريق بينهما للعيوب، فليس -1 

 . يشترط لجواز التفريق بين الزوجين بسبب الحبس أن ال يكون للمحبوس مال ينفق منه على زوجته  ) خطأ( -2 

 

 :ضع )صح( بجانب العبارات الصحيحة وإشارة )خطأ( بجانب العبارات الخاطئة فيما يأتي: 28س

 (. صحلكال الزوجين )  ثابتللعيوب الموجودة قبل العقد . حق طلب التفريق بين الزوجين 1 

 ( .خطأأن تطلب الطالق إذا رفض زوجها اإلنفاق عليها  ) للمرأة الغنية . ال يجوز 2

 (.خطأ ) رجعيا يقع طالقا  الشقاق والنزاع. التفريق بين الزوجين بحكم القاضي في حالة 3
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 (. خطأ)  بأي مرض كان يصح التفريق بين الزوجين إذا أصيب أحدهما . 4

 ( .صحبعد استنفاد مراحل اإلصالح )  للشقاق والنزاع. للقاضي أن يفرق بين الزوجين 5

 (. صح )  فسخا . التفريق للعيوب بين الزوجين يعد6

 

 في حاالت عدة ، اذكر ثالثة منها .: يحكم القاضي بفسخ عقد الزواج 29س

 . الحبس   د. الهجر   التفريق بسبب : أ. العيوب   ب. الغيبة   ج

 

 : هات شرطا يجب توافره عند الحكم بصحة الرجعة في التفريق بين الزوجين بحكم القاضي لعدم اإلنفاق  .30س

 أثناء العدة.. أن يراجعها 1

 مما تراكم عليه من نفقتها . دفع نفقة ثالثة أشهرأن يكون قد .2

 بنفقتها المستقبلية .كفيال . أن يقدم 3

******************************************************** 

 لدرس التاسع والعشرون : الجهاد في اإلسالما    

 : ما األصل في العالقات بين الدول كما أك د عليه اإلسالم ؟1س 

 مبدأ السلم .  - 

 

 : أذكر أنواع الجهاد ؟ 2س 

 .    الشيطان. جهاد 2                .   النفس . جهاد1 

 بالمال . -ب         بالنفس .    -أ:   بينارالمعتدين المح. جهاد 4             .  العصاة جهاد  .3  

 .بإعانة المقاتلين  -ي  والكلمة.   دأربال -ج                                                                           

 ن مفهوم  : : بي   3س  

، وأوامر هللا تعالى ، واالبتعاد   م بتوجيهات اإلسالمزاااللت: هو بذل المسلم وسعه وطاقته في  امالجهاد بالمعنى الع .1

 عن معصيته سبحانه. 

بة المعتدين ، وما يبذله الجنود البواسل من القوات المسلحة في الحفاظ  ار: هو التعلق بمح الجهاد بالمعنى الخاص .2

 . أمر من رئيس الدولةبجي ، ارعلى أمن البلد من أي عدوان خ

كة فعليا بالمعركة وبذل النفس في  ار: هو الخروج للقاء العدو ومباشرة قتاله واستخدام السالح والمش الجهاد بالنفس .3

 فقط. بأمر رئيس الدولةويكون  أعلى أنواع الجهادسبيل هللا ، وهو 
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القتال المختلفة وتزويدها بالمؤونة الالزمة ووسائل  في تجهيز الجيوش بوسائل  بذل المسلم المال: هو  الجهاد بالمال .4

 النقل وكل ما تحتاج إليه الجيوش إلنجاز مهامها. 

ويشمل : الخطابة والكتابة والشعر وما شابه ذلك لتشجيع  الجهاد باللسان والقلم : هو  ي والكلمةرأالجهاد بال .5

 المجاهدين على مواجهة األعداء والثبات حتى النصر. 

المناسبة للجيش للقيام بواجباته ، وشمل ذلك :  وف وتقديم الخدماترهوتوفير الظ:  جهاد بإعانة المقاتلينال .6

 .المساعدة على جلب الطعام ، ومداواة الجرحى ، وحراسة المباني والمنشئات وغير ذلك

 بكل مما يلي:  بالمعنى العام الجهاد في اإلسالم:كيف يتحقق 4س 

   ا عن الهوى  .: بصدهجهاد النفس. 1 

 : بعدم االنصياع إلى وساوسه. جهاد الشيطان.2 

 بالحكمة والموعظة الحسنة والمجادلة بالتي هي أحسن . فعل الطاعات وترك المعاصيشادهم إلى رإ:بجهاد العصاة.3

  4: إجابة:سالجواب  أنواع الجهاد بالمعنى العام.  -السؤال:  هات مثاال: -  عالمتان: 2018ي : صيفية ارسؤال وز 

 

 : علل ما يلي تعليال وافيا: 5س

 . جعل اإلسالم مبدأ السلم هو األصل في العالقات بين الدول  .1 

 ضهم. ارللمحافظة على حياة الناس وحماية أموالهم وممتلكاتهم وأع -

 ر في اإلنتاج. ار. يستلزم الجهاد بالمال إقامة المؤسسات االقتصادية واالستم2 

 . إمدادا للجيش والشعب بما قد يحتاجه. 2     عنهم  .لرفع المشقة  -

 ر منها.را. من الضوابط التي شرعها اإلسالم للجهاد بالمعنى الخاص ثبات الجندي في المعركة وعدم الف3 

 من الكبائر. ملسو هيلع هللا ىلصه الرسول ألن بانسحابه يسبب هزيمة للمسلمين ، وقد عدّ -

 ي والكلمة  . رأ. من أنواع الجهاد في اإلسالم الجهاد بال4 

 لتشجيع المجاهدين على مواجهة األعداء والثبات حتى النصر.   -

  والبيئة ونحوها. ار. من مبادىء اإلسالم في القتال تحريم االعتداء على أماكن العبادة أو العبث باألشج5 

 عالمتان   ( 2018)   سؤال وزاري ألنه شكل من أشكال الفساد.   -

يجوز فيهما الفرار من أرض المعركة .أ( المتحرف للقتال .ب( المتحي ز إلى فئة . أتدب ر وأستنتج حالتين   

 

 : من المسؤول عن إعالن الجهاد بالمعنى الخاص ؟  6س

 رئيس الدولة . -

   

 سة الجهاد بالمعنى الخاص ؟ ارد ممرا:هل يحق لألف7س 
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عن الجهاد إلى أعمال غير صحيحة  وره القاصرض الناس ربما يدفعه تصسوه بال ضابط ، فبعارد أن يمارليس لألف -

 وغير منضبطة بضوابط الشرع وأخالق اإلسالم .

  

 ما سبب ذلك ؟  وللجند ،  ا ر: ما اسم الصحابي الذي أنشأ دا8س

 لكي تستطيع الدولة أن تستعين بكوادرها كافة لدفع المعتدين   .   –رضي هللا عنه –عمر بن الخطابالصحابي الجليل  - 

 ح سبب ذلك. : الجهاد لم يشرع في مكة المكرمة ، وض  9س 

 .العقائدي والفكري واألخالقي لى اإلعداد إو تربية الصحابة على معاني اإليمانفي مكة المكرمة إلى  عمدملسو هيلع هللا ىلصالنبي .ألن1  

 عن المشركين مطالبين بالصفح عنهم وعدم قتالهم.  ضارمأمورين بالكف واإلع. كان المسلمون 2

 

 أذن هللا تعالى للمسلمين بالقتال ؟ :متى 10س  

وقويت شوكتهم واستمر عدوان المشركين عليهم أذن هللا لهم قتال من   إلى المدينة المنورة ملسو هيلع هللا ىلصانتقل الرسول بعدما  -

 اعتدى عليهم وظلمهم وأخذ أموالهم. 

  

 :اذكر األحكام والضوابط التي شرعها اإلسالم للجهاد بالمعنى الخاص. 11س

محققا مصلحتها ، ويكون ذلك بعد أن تنعدم   راهبما ي حال االعتداء عليهميؤديه جيشها في  اجب على الدولةوالجهاد  .1

 وسائل الصلح وال مجال إلبقاء حالة السلم بينهم وبين أعدائهم. 

 . وجبت طاعتهأو استنفر مجموعة معينة  الحاكم النفير العامإذا أعلن  .2

بكل وسيلة ممكنة تحقق حفظ   قتالهم ودفعهمد المسلمين تعيّن على أهل ذلك البلد إذا اعتدى عدو على بلد من بال .3

 .هزيمة العدوحتى تتم  المسلمين إعانتهم بالمال والسالح والنفسضيهم وعلى باقي ارى أأنفسهم وأموالهم وسيادتهم عل

 هزيمة للمسلمين ، وهذا من الكبائر. منها ، ألن بانسحابه يسبب  راروعدم الف الثبات في المعركةيجب على الجندي  .4

 

 : األحكام والضوابط التي شرعها اإلسالم للجهاد بالمعنى الخاص:استنتج من النصوص الشرعية اآلتية 12س      

ا قي َل لُكُم  :". قال تعالى 1  واْ في  َسبي ل  للا   ياَ أيَُّها الذ  يَن آَمنُواْ َما لُكْم إذ  يتُم با ْلَحياَة  رأض  راألقْلتْم إل َى اثَ ا انفر  ْنياَ  ض   الدُّ

َّ قلَي ٌل ". َرة  إال  ْنياَ في  ااَلخ  َرة  فَما َمتاَُع اْلَحياَة  الدُّ َن ااَلخ   م 

 . وجبت طاعتهأو استنفر مجموعة معينة  النفير العامإذا أعلن الحاكم   - 

   ".هللا ال يحب المعتدين  وا إن  وال تعتد الذين يقاتلونكم وقاتلوا في سبيل هللا. قال تعالى :" 2 

 إذا اعتدى عدو على بلد من بالد المسلمين تعيّن على أهل ذلك البلد قتالهم ودفعهم بكل وسيلة ممكنة تحقق حفظ   -

 ضيهم وعلى باقي المسلمين إعانتهم بالمال والسالح والنفس حتى تتم هزيمة العدو.ارأنفسهم وأموالهم وسيادتهم على أ
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ا لقَي تُم الذ  يَن َكفُرواْ َزْحفا  . قال تعا3 ْم يْوَمئذ   ارفاَلَ تَولُّوُهُم األْدبلى :" ياَ أيَُّها الذ  يَن آَمنُواْ إذ  فا   *َوَمن يَوله   َّ ُمتَحر    ُدبَرهُ إال 

َن للا   َوَمأَواهُ َجَهنمُّ َوبئ َس  َضٍب م   ا  إل َى فئ ٍة فقَْد باَء بغ  يرُ لق  ت اٍَل أْو ُمتَحيز    ". اْلَمص 

 منها ، ألن بانسحابه يسبب هزيمة للمسلمين ، وهذا من الكبائر .  ار يجب على الجندي الثبات في المعركة وعدم الفر -

؟ قال :" الشرك باهلل والسحر وقتل  :" اجتنبوا السبع الموبقات " قالوا : يا رسول هللا وما هن  ملسو هيلع هللا ىلص. قال رسول هللا 4

   ".وقذف المحصنات المؤمنات  الغافالت والتولي يوم الزحفل اليتيم االحق وأكل الربا وأكل مالنفس التي حرم هللا إال ب

 ر منها ، ألن بانسحابه يسبب هزيمة للمسلمين ، وهذا من الكبائر. ارفدي الثبات في المعركة وعدم اليجب على الجن -

 ؟: ماذا يجب فعله إذا اعتدى العدو على بلد من بالد المسلمين 13س  

ضيهم  وعلى ارتعيّن على أهل ذلك البلد قتالهم ودفعهم بكل وسيلة ممكنة تحقق حفظ أنفسهم وأموالهم وسيادتهم على أ -

 باقي المسلمين إعانتهم بالمال والسالح والنفس حتى تتم هزيمة العدو.

   

َكم التي ألجلها ُشرع الجهاد بالمعنى الخاص ؟14س  : ما الح 

 بين ورفع الظلم عن المستضعفين. ارالمح ندفع عدوان المعتدي. 1  

طيع األمة أن تحمي دينها وتصون  ت الحياة اإلسالمية وال تستارفالجهاد ضرورة من ضرو حماية الدين واألوطان. 2

 متها وتحافظ على أوطانها من غير أن تملك القوة التي تمكنها من ذلك. ارك

  

      .   من مشروعية الجهاد بالمعنى الخاص الحكمة: استنتج من النصوص الشرعية اآلتية 15س

ْلَدان  الذ  يَن يقَُولُوَن َربنَّاَ  اْلُمْستْضعَفي نَ وَ  َوَما لُكْم الَ تقُاَتل ُوَن في  َسبي ل  للا     :". قال تعالى1  َجال  َوالنسَّاء َواْلو  َن الر    م 

َّلم  أْهلَها َواْجعَ  ه  اْلقْرية  الظا ْن َهذ  ْجناَ م  ن لدُّنكَ أْخر  ن لدُّنَك َولي ها  َواْجعَل لنَّاَ م  ا ".  ل لنَّاَ م  ير   نص 

 بين ورفع الظلم عن المستضعفين.اردفع عدوان المعتدين المح -

َرائي َل أنَهَّ 2 ْن أْجل  ذَلك  َكتْبناَ َعلَى بنَي  إس  ْير  نفٍَس أْوفَساٍد في  اال. قال تعالى :" م  ا قتََل فكَ  ض  رَمن قتََل نفَس ا بغ  ََّس أنَمَّ النا

يع ا ".   ََّس َجم  ا أْحياَ النا يع ا َوَمْن أْحياََها فَكأنَمَّ  َجم 

 حماية الدين واألوطان ، وحرمة االعتداء على النفس بغير وجه حق.  -

  

 هاب. ريك بمن يطلق على الجهاد مفهوم اإلأرن : بي   16س  

فهو  هابراإليهدف إلى رد العدوان ورفع الظلم ، أما  فالجهادسالمية هذا القول خاطىء ومن يطلقه لم يفهم الشريعة اإل-

 يقوم على الظلم والعدوان .

 

   . جهلة الشريعة اإلسالمية بما يتعلق بالجهاد: اذكر المفاهيم الخاطئة لبعض 17س 

 . األجانب والسياحأنه اعتداء على  .1

 سالمية. الذين يزورون البالد اإل تراموظفي السفااعتداء على  .2
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 أو قتل أي فرد من العاملين فيها.  المنشئات الخاصة والعامة أو المؤسسات بالتفجيراالعتداء على  .3

 في بالدهم . غير المسلمين من األجانباالعتداء على  .4

ل إلى القتيهدف اإلرهاب  -ما الفرق بين اإلرهاب وبين المقاومة المشروعة لالحتالل بالوسائل المقبولة شرعا. 

هو إزالة الظلم واسترداد الحقوق المسلوبة الهدف من المقاومة المشروعة والتخويف والظلم والعدوان واألذى .أما 

 وهوحق معترف شرعا وعقال وأقرته المواثيق الدولية.

 

 : عدد أنواع الجهاد بالمعنى الخاص. 18س 

  بإعانة المقاتلين.. الجهاد 4      كلمةي والأربال. الجهاد 3 بالمال  . الجهاد 2    بالنفس  . الجهاد 1 

 18الجواب : إجابة سعدد أنواع الجهاد بالمعنى الخاص. -عالمات  4م : 2019سؤال وزاري شتوية 

 

 : فيما يخص درس الجهاد في اإلسالم : استنتج داللة النصوص الشرعية اآلتية19س 

  إنه هو السميع العليم ". فاجنح لها وتوكل على هللا جنحوا للسلموان  :". قال تعالى 1  

 .(مبدأ السلم )أن األصل في العالقات الدولية كما أّكد عليه اإلسالم هو   - 

ُدوا في  للاَّ . قال تعالى ": 2 ه  ".  َوَجاه  َهاد   َحقَّ ج 

مر هللا تعالى ،  م بتوجيهات اإلسالم ، وأواايدل على الجهاد بالمعنى العام  وهو بذل المسلم وسعه وطاقته في االلتز  -

 واالبتعاد عن معصيته سبحانه.

َن لل ذ  ينَ . قال تعالى ":  3  وا َوإن   للاَّ  أذ  ْم ظلُم  يٌر ".  يقُاَتلَُوَن بأ نَهُّ ْم لقَد  ه   َعلَى نْصر 

 أذن هللا تعالى للمسلمين بالقتال في المدينة المنورة عندما اشتد أذى وعدوان المشركين عليهم.  -

 ".  زاومن خلف غازيا في سبيل هللا بخير فقد غ زافي سبيل هللا فقد غ جه ز غازيا"من : ملسو هيلع هللا ىلص.قال 4 

 . بالمعنى الخاص يدل على الجهاد بالمال كنوع من أنواع الجهاد -

  

 الحديث الشريف ثم أجب عما يليه من األسئلة: قرأ : ا20س 

  ". كين فإن جبريل معكاهج المشر:"  ملسو هيلع هللا ىلصقال رسول هللا                                

ه الرسول 1   هذا الكالم ؟ ملسو هيلع هللا ىلص. لمن وج 

 . -رضي هللا عنه  – حسان بن ثابتلشاعره الصحابي  - 

 . متى قال له هذا القول ؟2 

 . غزوة بني قريظةفي  - 

 نوع الجهاد الذي يدل عليه القول ؟  . ما3 
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 والكلمة.  رأي الجهاد بال - 

 خطابة نوعا من أنواع الجهاد في سبيل هللا ؟الشعر والكتابة وال . لم ُعد  4 

 لتشجيع المجاهدين على مواجهة األعداء والثبات حتى النصر. -

  

 : ما أعلى أنواع الجهاد ؟ 21س 

 الجهاد بالنفس بأمر من رئيس الدولة. -

 : عدد صور الجهاد بالمال.  22س

 والموانىء التي تلزم الجيش.  ترااء القالع والحصون والمطابن .2             إقامة المصانع الحربية. إنفاق المال في 1 

 وعلى ذويهم.  المجاهدين. إنفاق المال على 4             للجيوش وأسرهم  كز الصحية والمستشفياتراإنشاء الم. 3 

 

 : عدد صور الجهاد بإعانة المقاتلين  . 23س 

 وغير ذلك. سة المباني والمنشئاتارح. 3         مداواة الجرحى . 2      جلب الطعام.المساعدة على 1 

 -السؤال:  جلب الطعام للجيش للقيام بواجباته في رد المعتدين يعد جهادا  : - م :عالمة2018ي : صيفية ارسؤال وز 

   بإعانة المقاتلين. -.دبالرأي               -بالمال.                ج -أ بالنفس.             ب 

 

 ، اذكرها. المبادىء اإلنسانية العظيمة للقتالاإلسالم عددا من  شرع: 24س 

 السن والمرضى.  ارمن النساء والصبيان وكب تحريم االعتداء على الذين ال يقاتلون .1

 وتحريم الغدر والخيانة أو التمثيل بالقتلى.  وجوب الوفاء بالعهد .2

 .والبيئة ونحوها ألنه شكل من أشكال الفساد  ارشجأو العبث باألتحريم االعتداء على أماكن العبادة  .3

  

  : المبادىء اإلنسانية العظيمة للقتال: استنتج من النصوص الشرعية اآلتية 25س 

مقتولة، " فنهى عن قتل  ملسو هيلع هللا ىلصة ُوجدت في بعض مغازي رسول هللاأررضي هللا عنه أن ام .  لما روي عن ابن عمر1

 ". النساء والصبيان

 السن والمرضى.  ارعلى الذين ال يقاتلون من النساء والصبيان وكبتحريم االعتداء  - 

لوا وال تقتلوا وا وال تمث  لُّ من كفر باهلل اغزوا وال تغُ  ا باسم هللا في سبيل هللا قاتلوا"اغزو ملسو هيلع هللا ىلص. قال رسو ل هللا2

 .." ...وليدا

 .الغنائم  أموال : ال تكتموا ال تغلوا -         وجوب الوفاء بالعهد وتحريم الغدر والخيانة أو التمثيل بالقتلى.  -

ُدواْ في  األ :". قال تعالى3  َها ".  ض  رَوالَ تفُس  الح   بعََد إص 
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 والبيئة ونحوها ألنه شكل من أشكال الفساد.  ارشجتحريم االعتداء على أماكن العبادة أو العبث باأل - 

 

 : اذكر مستلزمات الجهاد بالمال.  26س 

 . اإلنتاجفي االستمرار . 2         ت االقتصاديةالمؤسسا. إقامة 1 

 

 

 : ضع )صح( بجانب العبارات الصحيحة وإشارة )خطأ( بجانب العبارات الخاطئة فيما يأتي: 27س

 (. صحيجب الجهاد في حالة النفير العام ) . 1 

 ( . صح. الجهاد ضرورة من ضرورات الحياة ألنه يحمي  األوطان ) 2

 (.خطأ لى المنشآت الحكومية في البالد غير اإلسالمية عمال جهاديا ) . يعدّ االعتداء ع3

 (. صح . التأشيرة التي تعطى لألجانب لدخول البلد تعد بمثابة عقد األمان )4

     ************************************************************************* 

 ( من سورة التوبة  41 -38اآليات من ) تعالى ون : الثقة بنصر للا  ثالدرس الثالْ 

 

يَن آَمنُواْ َما لَُكْم إ ذَا ق يَل لَُكُم انف ُرواْ ف ي َسب يل  للا   اثَّاقَْلتُْم إ لَى األَْرض  أََرض  قال تعالى :"  ْنيَا يَا أَيَُّها الَّذ  يتُم ب اْلَحيَاة  الدُّ

ْنيَا َرة  فََما َمتَاُع اْلَحيَاة  الدُّ َن اآلخ  َرة  إ الَّ قَل يٌل  م  ا  {38}التوبة/ف ي اآلخ  ْل قَْوم  ا َويَْستَْبد  ْبُكْم َعذَاب ا أَل يم  إ الَّ تَنف ُرواْ يُعَذ  

يٌر  ُ َعلَى ُكل   َشْيٍء قَد  وهُ َشْيئ ا َوللا  ُ إ ْذ أَْخَرَجهُ  {39}التوبة/َغْيَرُكْم َوالَ تَُضرُّ يَن َكفَُرواْ إ الَّ تَنُصُروهُ فَقَْد نََصَرهُ للا  الَّذ 

ينَ  ُ َسك  َ َمعَنَا فَأَنَزَل للا  ب ه  الَ تَْحَزْن إ نَّ للا  تَهُ َعلَْيه  َوأَيََّدهُ ب ُجنُوٍد لَّْم تََرْوَها ثَان َي اثْنَْين  إ ْذ ُهَما ف ي اْلغَار  إ ْذ يَقُوُل ل َصاح 

يَن َكفَُرواْ السُّْفلَى َوَكل َمةُ  يٌم  َوَجعََل َكل َمةَ الَّذ  يٌز َحك  ُ َعز  َي اْلعُْليَا َوللا  ُدواْ  {40}التوبة/للا   ه  فَاف ا َوث قَاال  َوَجاه  اْنف ُرواْ خ 

ُكْم ف ي َسب يل  للا   ذَل ُكْم َخْيٌر لَُّكْم إ ن ُكنتُْم تَْعلَُموَن   {.41}التوبة/ب أَْمَوال ُكْم َوأَنفُس 

  

 عالمات 6م :    2018سؤال وزاري : صيفية 

يَن آَمنُوا ما لَُكْم إ ذا ق يَل لَُكُم اْنف ُروا..." إلى قوله::السؤال   يٌم ".".اكتب من قوله تعالى:"يا أَيَُّها الَّذ  يٌز َحك  ُّ َعز   .َوللاَّ

 

 سورة مدنية.  -  :  هل سورة التوبة مدنية أم مكية؟  1س 

 

 بعد غزوة تبوك.  جرةالتاسع للهفي العام  -في أي عام نزلت سورة التوبة ؟ : 2س 

  

  عالمتان م 2018 شتوية وازري سؤال: ما السبب الرئيس لغزوة تبوك ؟ 3س 
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دوا أن ينهوا وجود اإلسالم اروعن طريق أعوانهم من القبائل التي كانت تسكن شمال الجزيرة العربية أ الرومان أنّ  -

حتى   بعين ألف مقاتلرأيزيد عن صل عددها ما والمسلمين عن طريق إنهاء قوتهم فخرجت جيوش من الروم وأعوانهم ي

 قبل أن يصلوا المدينة المنورة .  ملسو هيلع هللا ىلصض البلقاء ، فخرج إليهم الرسولرأوصلوا 

 

 التي تضمنتها سورة التوبة ؟ الموضوعات الرئيسية: ما 4س 

وما يتصل به من  حقيقة الجهادتوضيح  .2  ومواقفهم وكشف أالعيبهم وخداعهم للمسلمين . فضح أساليب المنافقين .1

 وبعض أحداثها.  غزوة تبوك .3     أحكام. 

 كيب اآلتية: ارن معاني المفردات والت: بي  5س  

 : على أي حال من اليسر أو العسر أو القوة أو الضعف . خفافا وثقاال. 2   : اخرجوا للجهاد . انفروا في سبيل هللا .1

 عالمتان م 2018 شتوية رياوز سؤالطمأنينته .  :سكينته  .4        : تباطأتم . ـاقلتماث   .3  

 

 : علل ما يلي تعليال وافيا: 6س 

 للخروج لقتال الروم إلى تبوك على غير عادته . ملسو هيلع هللا ىلصح الرسول . صر  أ 

 . عسر . كان الناس في 3                . قوي. العدو 2         .  المسافة بعيدةللخروج ذلك ألن  ليستعد المسلمون .1

 في الجو . ة الشديدةرارالح.   5                                         .  جدب نت البالد في. كا4 

 ف بعضهم .شق  على المسلمين يوم تبوك الخروج للجهاد وتخل   .ب

 . عسر . كان الناس في 3                . قوي. العدو 2                  .  المسافة بعيدةألن . 1 

 في الجو . الحرارة الشديدة.   5               .  جدب الد في. كانت الب4 

 

   ؟التي تناولتها اآليات من سورة التوبة التي أمامكالموضوعات  ما :7س

يَن آَمنُواْ َما لَُكْم إذَا ق يَل لَُكُم انف رُ  .قال تعالى (39و38 )اآليتين التحذير من التقاعس عن القتال :  -أ واْ ف ي ":  يَا أيَُّها الذ 

رة  إالَّ قَل يٌل رأض  رَسب يل  هللا  اثاقَْلتْم إلى األ ْنيَا ف ي اآلخ  رة  فََما َمتاُع اْلَحيَاة  الدُّ َن اآلخ  ْنيَا م  يتم ب اْلَحيَاة  الدُّ تنف ُرواْ  إالَّ *ض 

ا َويَسْ  ْبُكْم َعذَاب ا أل يم  ا َغْيَرُكمْ يعَذ   ْل قْوم  وهُ َشْيئ ا  َوالَ  تْبد  يٌر".تُضرُّ   َوهللاُ َعلى ُكل   َشْيٍء قَد 

يَن  إْذ أَْخَرَجهُ  ْد نََصرهُ هللاُ فقإالَّ تنُصُروهُ  :". قال تعالى (40 )اآلية الكريمة  ملسو هيلع هللا ىلصنصرة هللا تعالى لنبيه محمد  -ب الَّذ 

ب ه  الَ تْحَزْن إنَّ هللاَ  ينَتهُ َعلَْيه  َوأيََّدهُ ب ُجنُوٍد لْم تَرْوَها  َكفَُرواْ ثان َي اثنَْين  إْذ ُهَما ف ي اْلغَار إْذ يَقوُل  ل َصاح  َمعَنَا فأنَزَل هللاُ َسك 

يمٌ  يٌز َحك  َي اْلعُْليَا َوهللاُ َعز  يَن َكفَُرواْ السُّْفلى َوَكل َمةُ هللا  ه      ". َوَجعََل َكل َمةَ الذ 

فافا َوث قاال    اْنف ُرواْ  :" .قال تعالى (41 )مةاآلية الكريوجوب قتال األعداء إذا أعلن الحاكم المسلم النفير العام:  -ج خ 

ُكْم ف ي َسب يل  هللا  ذَل ُكْم َخْيٌر لُكْم إن ُكنتْم تْعلُموَن". ُدواْ ب أْمَوال ُكْم َوأنفس   َوَجاه 

  

 كما وردت في اآليات الكريمة.  أساليب التنفير والتحذير من التقاعس والتخاذل عن قتال األعداء: اذكر 8س 
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 .  التهديد. 2موقف من تخلف عن القتال والترغيب في نعيم اآلخرة.           اراستنك .1

 

ا قي َل لكُ  ار: فس ر اآلية الكريمة اآلتية تفسي9س واْ في  َسبي ل  للا    مُ وافيا ، قال تعالى :" ياَ أيَُّها الذ  يَن آَمنُواْ َما لُكْم إذ    انفر 

َّقْلتْم إل َى األ يتأرض  اثا َن اآَل ُم برض  ْنياَ م  ْنياَ في  ااَلخ  َرة  فَما َمتاَُع اخ  ا ْلَحياَة  الدُّ َّ قلَي ٌل ".رْلَحياَة  الدُّ  ة  إال 

 . أعلن رئيس الدولة النفير العاماآلية الكريمة المؤمنين من التباطؤ عن الخروج للجهاد إذا  رتحذ   .1

ه مشاق السفر  ، ئل ، وكرّ زاحة ونعيم الدنيا الران إلى الورك بال عذر ملسو هيلع هللا ىلصف عن الخروج مع الرسولمن تخلّ  ختوب   .2

 وقتال األعداء .

نة مع نعيم الجنة اروما هو إال شيء يسير جدا مقئل االمتاع الفاني الز ما هوما يتمتعون به في الدنيا إنّ  اآلية أنّ  نتبي   .3

إلى  السبابة  اروأش –ل أحدكم أصبعه هذه وهللا ما الدنيا في اآلخرة إال مثل ما يجع :" ملسو هيلع هللا ىلصالخالد حيث قال الرسول 

  ".في اليم فلينظر بم ترجع  –

  

 لمن يتخلف عن القتال بال عذر.  مظاهر التهديد اإللهي: وضح 10س 

صور : توّعد هللا تعالى من قعد عن الجهاد في سبيله بالعذاب األليم في الدنيا واآلخرة ، ومن   التهديد بالعذاب األليم .1

 : تسليط األعداء عليهم . يم في الدنيالالعذاب األ

 بأنه سيستبدلهم بقوم غيرهم يطيعون هللا ورسوله:حذّر هللا تعالى من يتقاعس عن الخروج للجهاد التهديد باالستبدال .2

 ف المسلمون عن، ولن يضر هللا شيئا إذا تخلّ  على أيديهم بفضل هللا تعالىرويكون النصوينفرون إذا طلب إليهم النفير 

 الجهاد ألنه غني عنهم .

     

 :  أساليب التحذير من التقاعس عن القتال النصوص الشرعية اآلتيةتج : استن11س 

ا  :". قال تعالى 1  ا َغْيَرُكمْ َوإن  تتََولْو  ْل قْوم   يَكونُوا أْمثاَلُكْم ". ال مَّ ث يَستْبد 

: فقد حذّر هللا تعالى من يتقاعس عن  هديد باالستبدالالتف عن القتال بال عذر لمن يتخلّ  مظاهر التهديد اإللهيمن  -

الخروج للجهاد إذا وجدت أسبابه بأنه سيستبدلهم بقوم غيرهم يطيعون هللا ورسوله وينفرون إذا طلب إليهم النفير ويكون  

 النصر على أيديهم بفضل هللا تعالى. 

في   –إلى السبابة  اروأش –ل أحدكم أصبعه هذه إال مثل ما يجع ما الدنيا في اآلخرة:" وهللا  ملسو هيلع هللا ىلص. قال الرسول 2

 ".اليم فلينظر بم ترجع

 نة مع نعيم الجنة الخالد .ارئل وما هو إال شيء يسير جدا مقزاما يتمتعون به في الدنيا إنما هو المتاع الفاني ال أنّ -

  

 نصره عليهم .  في مواجهة عدوهم و تأييد هللا تعالى للمؤمنين: كيف تستدل من اآليات الكريمة 12س

حين  حادثة الهجرة النبويةفي  –رضي هللا عنه  – أبا بكر الصديقوصاحبه  ملسو هيلع هللا ىلصنصر نبينا محمد أن هللا تعالى  -

خاف أبو  ارفلما دنا المشركون من الغ ثور ارغمتوكلين على هللا تعالى وذهبا إلى مكة تآمرت قريش عليهما فخرجا من 
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بأن هللا تعالى معهما  ملسو هيلع هللا ىلصفيقتلوه ، فطمأنه رسول هللا  ملسو هيلع هللا ىلصكنوا من رسول هللا عليهما فيتم ارلع الكفبكر من أن يطّ 

". فأنزل هللا الطمأنينة على رسوله وسّخر له جنودا ليحفظوه خالل  ك باثنين هللا ثالثهماما ظن  وسيحميهما قائال ": 

 الهجرة وجعل هللا كلمة الكفر والشرك مغلوبة وستبقى كلمة التوحيد عالية.   

 

 طاعته وعبادته . -     ؟ ماسبب تأييد هللا تعالى للمؤمنين في مواجهة عدوهم ونصره عليهم :13س

إ الَّ تَنف ُرواْ أستنتج الحكمة من ختم هللا تعالى اآلية الكريمة ببيان قدرة هللا تعالى على كل شيء في قوله:" 

ا َغْيَرُكمْ  ْل قَْوم  ا َويَْستَْبد  ْبُكْم َعذَاب ا أَل يم  يرٌ  يُعَذ   ُ َعلَى ُكل   َشْيٍء قَد  وهُ َشْيئ ا َوللا  " . َوالَ تَُضرُّ  

أن هللا تعالى قادر على نصر األعداء بدونهم ، وأنه قادر على إيقاع ما حذّر منه . -  

     

 نته اآليات الكريمة  . :ما هو طريق السعادة في الدنيا والفالح في اآلخرة كما بي  14س 

 إعالء لكلمة هللا تعالى  .  لبالنفس والماالجهاد  -

 

  ؟في الهجرة ملسو هيلع هللا ىلص: ما مظاهر نصر هللا لنبيه 15س  

 . ملسو هيلع هللا ىلصعلى رسوله  الطمأنينة. أنزل هللا 1 

 ليحفظوه خالل الهجرة . جنودا . سّخر له 2 

  

يَن َكفَُرواْ أشارت اآلية الكريمة في قوله تعالى :" إ الَّ تَنُصُروهُ فَقَْد نََصَرهُ للاُّ إ ْذ أَْخرَ أ(  :  16س  ْنْين  إ ْذ ثاْن َي اثَجهُ الَّذ 

ينَتَهُ َعلَْيه  َوأَيََّدهُ ب ُجنُوٍد لَّْم  ُهَما ف ي اْلغَار   ب ه  الَ تَْحَزْن إ نَّ للاَّ َمعَنَا فَأَنَزَل للاُّ َسك  يَن إ ْذ يَقُوُل ل َصاح  تََرْوَها َوَجعََل َكل َمةَ الَّذ 

َي اْلعُْليَا َوللا  للا   َمةُ السُّْفلَى َوَكل  َكفَُرواْ  يمٌ  ه  يٌز َحك   ؟  لى سنة من سنن هللا في خلقه، اذكرها". إ َعز 

 أن هللا ينصر من ينصره بطاعته تعالى وعبادته . -                

 ب( ما اسم الغار الوارد في اآلية الكريمة ؟          

 غار ثور .  -               

 صود بالضمير )هما ( الذي تحته خط ؟ج( من المق         

 وأبو بكر الصديق . ملسو هيلع هللا ىلصالرسول   -              

 

َي اْلعُْليَا ". 17س  يَن َكفَُرواْ السُّْفلَى َوَكل َمةُ للا   ه   : فس ر قوله تعالى :" َوَجعََل َكل َمةَ الَّذ 

 أهل الكفرفي انتقامه من  فاهلل عزيز قوي ، ةكلمة التوحيد عالي، وستبقى  كلمة الكفر والشرك مغلوبةأن هللا جعل  -

 . أمور خلقهفي تدبير  وحكيم
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************************************************************************* 

 

 

 الدرس الواحد والثالثون : العولمة والعالمية

 : ما التحدي األكبر الذي تواجهه األمة اإلسالمية ؟1س 

 . ريالفك التحدّي - 

  

 .ء الشعوب على إثر ظهور التحدي الفكريارآبي ن : 2س 

 بالثقافات األخرى .  بزيادة الوعيأخذ البعض ينادي  .1

ية في ظل هذا االنفتاح حيث بات  اروالخصوصية الحض بضرورة الحفاظ على الهوية الثقافيةفي حين ينادي آخرون  .2

  به ما يكون بالقرية الكونية الصغيرة.شالعالم أ

 

االنفتاح بين شعوب العالم وسهولة االتصال والتواصل بينها نتيجة التقدم العلمي هي   العولمة: ح مفهوم :  وض  3س 

 الحديثة.       في تكنولوجيا االتصاالت 

االنفتاح بين شعوب العالم وسهولة االتصال والتواصل بينها نتيجة التقدم العلمي م عالمتان  : 2018وزاري صيفية 

 يسمى: كنولوجيا االتصاالت  الحديثةفي ت

 ب. عالمية اإلسالم               ج. تكنولوجيا المعلومات             د. التعريب                       أ. العولمة

   

 : في أي جانب ظهرت العولمة في البداية؟ 4س 

 قال السلع. لة الحواجز والحدود وحرية انتازبإ االقتصادي الماليظهرت في الجانب  -

  

 : ما صور العولمة ؟5س 

    االقتصادية . العولمة2           الفكرية والعلمية. العولمة 1 

 . الثقافية واالجتماعية. العولمة 4                    السياسية . العولمة3 

 

 لصور العولمة المختلفة ؟ يجابيةاإل اراآلث:ما 6س  

 .  كاإلنترنت واالتصاالت المعلومات تكنولوجياعن طريق والمعلومات ارانتقال األفك :تسهيلالعولمة الفكرية والعلمية.1
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 ية بين الدول.  ارة بعدم وضع قيود على حركة السلع التجارالتج تحرير أسواق -:  أالعولمة االقتصادية .2

 في تقديم السلع والخدمات    المنافسة توسيع  -ج على المستوى العالمي النمو االقتصادي -ب                                

 .   ارواالختي االنتخابحرية  -ب       يأرالتعبير عن الحرية  -:  أ العولمة السياسية .3

 .السالم  تحقيق -د          حقوق اإلنسانم اراحت -ج                            

 الدورة الصيفية : عالمة  2018سؤال وزاري    

 :ترام حقوق اإلنسان وتحقيق السالم يعد أثرا إيجابيا للعولمةاحالسؤال :   

 الثقافية واالجتماعية . -د             السياسية -ج          االقتصادية   -ب            العولمة الفكرية والعلمية  -أ  

   

 ض. رايئة واألم، مثل : مشكالت الب حل المشكالت اإلنسانية -: أ العولمة الثقافية واالجتماعية. 4

      ، ألنها أصبحت  ت والتهديدات النوويةارالجريمة والمخد  ارالحد من انتش -ب                                          

 ك العالم جميعه في حلها. ارمشكالت عالمية وليست على مستوى  دولة واحدة ، فكان ال بد من اشت

 (م : عالمتان 2018) سؤال وزاري شتوية 

 : السؤال : العمل على حل مشكالت البيئة واألمراض يعد من اآلثار اإليجابية للعولمة 

 د. الثقافية واالجتماعية.                  ج. السياسية              ب.االقتصادية               أ.الفكرية والعلمية       

  

 لصور العولمة المختلفة ؟ السلبية اراآلث: ما 7س 

                                                                                                               تنبع أساسا من ثقافة الدول الكبرى األجنبية المهيمنة  .        قوالب فكريةوضع شعوب العالم في -أ عولمة الفكرية والعلمية:ال.1

 العالم.األخرى في  تهميش الثقافاتب. 

 ت على اقتصاد العالم .   ارالعابرة للقا استيالء الدول الكبرى والشركات الكبرى -أ:  العولمة االقتصادية .2 

 دخالها في منافسات غير متكافئة . إللدول الفقيرة والضعيفة  و تطويق اإلنتاج القومي -ب                              

 الدول الفقيرة والضعيفة  .  تدمير اقتصاد -د   .           البطالةزيادة   -ج                              

   

 .ر السياسياركز القارفي م م الدول الكبرىتحك   -:  أ العولمة السياسية .3

 تها .                اروسيطرتها على مقد إضعاف دور الدولة -ب                             

 م : عالمتان 2019سؤال وزاري شتوية 

 من اآلثار السلبية للعولمة :إضعاف دور الدولة وسيطرتها على مقدراتها  -      

              د. الثقافية واالجتماعية                 ج.   السياسية       ب. االقتصادية         أ. الفكرية والعملية            
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 األسرة . تدمير -أ:  . العولمة الثقافية واالجتماعية4

 للشعوب. إلغاء النسيج االجتماعيالعمل على  -ب                                          

 والثقافة الخاصة.  تدمير الهوية -ج                                          

  

 مع صور العولمة المختلفة ؟ كيفية التعامل: وضح 8س 

 تنا. اروتصومعتقداتنا و المحافظة على هويتنا اإلسالمية -: أ العولمة الفكرية والعلمية .1

 ض مع ثقافتنا وقيمنا اإلسالمية. اروقيمهم التي ال تتع اآلخرين اراإلفادة من أفك -ب                                    

    

 إسالمية مشتركة  .  إقامة أسواق اقتصادية -أ:  العولمة االقتصادية .2

 ت االقتصادية بين الدول العربية واإلسالمية .ارواالستثما تشجيع المشروعات -ب                              

  

 بين الدول اإلسالمية  .  تقوية العالقاتالعمل على  -أ:   العولمة السياسية .3

   م سيادتها .راواستقاللها واحت وحدتها وتماسكهاالعمل على  -ب                            

 

 ث المادي والمعنوي .  اروالقيم والت المحافظة على المبادىء -أ:  العولمة الثقافية واالجتماعية .4

بة الفقر والتخلف عن طريق ارلمح تعميق التعاون بين الدول اإلسالمية جميعها -ب                                          

 التكافل االجتماعي كمؤسسة الزكاة العالمية . تعنى بالزكاة و إنشاء مؤسسات إسالمية عالمية

    

 ؟ية بين الدول اربعدم وضع قيود على حركة السلع التج ةارأثر تحرير أسواق التج: ما 9س

 على المستوى العالمي .  النمو االقتصادي. يؤدي إلى 1 

 في تقديم السلع والخدمات  .  توسيع المنافسة.  2

 

 ت على اقتصاد العالم .   اروالشركات الكبرى العابرة للقا الكبرىطرق استيالء الدول عدد :10س 

 غير متكافئة .  إدخالها في منافسات. 2             للدول الفقيرة والضعيفة .  تطويق اإلنتاج القومي. 1   

 الدول الفقيرة والضعيفة   .  تدمير اقتصاد. 4                                                         البطالة .زيادة3    

  

 بة الفقر والتخلف .ارح  كيفية تعميق التعاون بين الدول اإلسالمية جميعها لمح:وض  11س  
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 . كمؤسسة الزكاة العالمية    : إنشاء مؤسسات إسالمية عالمية تعنى بالزكاة والتكافل االجتماعيعن طريق  -

  

 "؟ناك إال رحمة للعالمينسلرأ: ما داللة قول هللا تعالى :" وما 12س 

 للناس كافة.  اإلسالم رسالة عالمية أنّ  -  

 ة اإلسالمية بصورة واقعية.ارقته الحضكما بينته وحق   العالميةح مفهوم : وض  13س  

في الدين   بحق اآلخر رافواالعت،  نصاف المظلوم ورفض االعتداءإومبدأ العدل عالمية اإلسالم الذي يقوم على  -

 واضحا للعولمة. ارالتي نرى فيها أث من غير فرض سياسة التبعيةخالف ي المرأوال

  

 اإلسالم . مظاهر عالمية: اذكر 14س 

 . اس والمخلوقاتكل النّ  هللا هو رب   أن  تأكيد  .1

في  تاروتتماشى مع التغي  العصر ، ووأزمات الحياة  تعالج مشكالت،  شريعة ذات طابع عالميشريعة اإلسالم  أنّ  .2

 ة أو انحياز ألحد  . والمجاالت الحياتية المختلفة من غير عنصريّ  ق في الظروف المختلفةوقابلة ألن تطب  الناس ،  حياة

 

 ح ذلك. ، وض   شريعته ذات طابع عالمي : من مظاهر عالمية اإلسالم أن  15س

 وأزمات الحياة والعصر.  تعالج مشكالت. شريعة اإلسالم  1 

 حياة الناس. في  تتتماشى مع التغيرا .2

 المختلفة من غيرعنصرية أو انحياز ألحد  . تطبق في الظروف المختلفة والمجاالت الحياتيةقابلة ألن  .3

 

 ت األخرى. ارازت العلمية للحضان موقف اإلسالم من اإلنج: بي  16س 

 وقيمنا اإلسالمية.  ض مع ثقافتناارال تتعوقيمهم التي  اآلخرين اراإلفادة من أفك . 1 

  . تناارهويتنا اإلسالمية ومعتقداتنا وتصوالمحافظة على  . 2 

 مع النافع منها. االنفتاح والتفاعل .3 

 

 ح كيف يمكن تحقيق عالمية اإلسالم.  : وض  17س 

 .مه من حلول للمشكالت البشرية وفق منهج علمي موضوعي وما يقدّ  التعريف باإلسالم -أ   

التي يواجهها المسلم على أساس  مواجهة التحدياتالمعاصرة القادرة على  يةالسعي إلى بناء الشخصية اإلسالم -ب 

 .  الفهم العميق لإلسالممن 

  



 0796534456مركز العساف للكورسات            0779556664دوسية التربية اإلسالمية الفصل الثاني             إسراء سليم الحياري 

57 

 

 ن كيف يستطيع المسلم مواجهة التحديات في حياته. : بي  18س 

 الفهم العميق لإلسالم بوسطية واعتدال وتوازن .   -  

  

 بجانب العبارات الخاطئة فيما يأتي: : ضع )صح( بجانب العبارات الصحيحة وإشارة )خطأ( 19س

 (.خطأ . اآلثار الناتجة عن العولمة سلبية جميعها )1 

 ( . خطأ. يظهر مصطلح العولمة في الجانب االقتصادي والمالي فقط  )2

 (.صح . من مبادىء عالمية اإلسالم االعتراف بحقوق اآلخرين  )3

************************************************************************* 

 (1) – رضي هللا عنهم –الخلفاء الراشدين الدرس الثاني والثالثون:مواقف مشرقة من حياة

 – رضي هللا عنه –الصحابي الجليل أبو بكر الصديق 

  

 شدون.  ارال: اذكر أسماء الخلفاء 1س

 .رضي هللا عنهم جميعابن أبي طالب .   ليع. 4بن عفان     عثمان. 3  بن الخطاب  عمر. 2 الصديق   أبو بكر. 1 

  

 : علل ما يلي تعليال وافيا: 2س 

 شدون بهذا االسم . ارب الخلفاء ال. لُق  1 

 ز مدة حكمهم ، فقد قاموا بنشر الدين ، وكانت خالفتهم رحمة وعدال . بسبب تميّ  - 

 .ين أنكروا الزكاة ومنعوها  .  من األعمال التي تمت في خالفة أبو بكر الصديق قتال المرتدين الذ2 

 . زأللتأكيد على أن اإلسالم كٌل ال يتج -  

 .  من األعمال التي تمت في خالفة أبو بكر الصديق جمع القرآن الكريم في مصحف واحد .3 

 ن الكريم .آرحفظا للقرآن بعد أن استشهد عدد كبير من ُحفاظ الق - 

 الصديق تسيير جيش أسامة بن زيد إلى الروم .. من األعمال التي تمت في خالفة أبو بكر 4 

  . ملسو هيلع هللا ىلص لمعاقبتهم على قتل رسول رسول هللا - 

 يق بهذا االسم .. سمي أبو بكر بالصد  5 

 إلى بيت المقدس. ملسو هيلع هللا ىلصويوم أسري بهب.إلى اإلسالم ملسو هيلع هللا ىلصحين دعاهأ.في كل موقف:ملسو هيلع هللا ىلصألنه بادر إلى تصديق الرسول-
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وا عليها  كوا بها وعض  شدين تمس  اربسنتي وسنة الخلفاء المهديين ال :" ... فعليكمملسو هيلع هللا ىلص: ما داللة قول الرسول 3س

  ؟".بالنواجذ

 والسير على نهجهم.  الراشدينباتباع الخلفاء  ملسو هيلع هللا ىلصأمر النبي -

  

 

ف بنسب ومولد أبي بكر الصديق 4س   . -رضي هللا عنه  –: عر 

 . مكة المكرمةفي  ولدالتيمي القرشي ،  عبدهللا بن عثمانهو  -

  

 .  -رضي هللا عنه  -بو بكر الصديق أ: اذكر فضائل ومناقب  5س  

 قبل البعثة وبعدها  . ملسو هيلع هللا ىلص صاحب الرسولكان  .1

 .ملسو هيلع هللا ىلصإلى رسول هللا   أحب الصحابةكان  .2

 . اب الوحيكت  أحد  .3

 رضي هللا عنهما.  عائشة بنت أبي بكرمن  ملسو هيلع هللا ىلصج النبي إذ تزوّ  – ملسو هيلع هللا ىلصصهر الرسول  .4

 مروا أبا بكر فليصل بالناس ".وفاة ، قال تعالى:"مرض ال ملسو هيلع هللا ىلصعندما مرض النبي  .5

قال هللا تعالى :" إال تنصروه فقد نصره هللا  .  في الهجرة ملسو هيلع هللا ىلصشرف الصحبة مع الرسول ن الكريم رآسّجل له الق .6

  ". ارإذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغ

 من الرجال.  أول من أسلم. 7 

 الراشدين.  أول الخلفاء .8

 .ملسو هيلع هللا ىلصيق بمنزلة خاصة عند الرسول بو بكر الصدّ أحظي  .9

  

 . ملسو هيلع هللا ىلصفي حياة الرسول  –رضي هللا عنه –يق:هات مواقف مشرقة من حياة أبو بكر الصد  6س  

 . ستة من العشرة المبشرين بالجنةكثير من الناس منهم  أسلم على يديه -أ 

به ويوم أسري به إلى بيت المقدس  كذّ  –إلسالم . حين دعاه إلى ا -في كل موقف :  ملسو هيلع هللا ىلصبادر إلى تصديق الرسول  -ب

 . يقلذلك سمي بالصد   –رضي هللا عنه  –وصد قه أبو بكر الناس 

 كلها.  المشاهد ملسو هيلع هللا ىلصشهد مع النبي  -ج 

 لتجهيز الجيش.   بكل مالهتبرع  تبوكيوم  -د 

 أبو بكر الصد يق . – اسم الصحابي الذي تبرع بماله كله يوم تبوك . (عالمة ) 2018ري صيفية اسؤال وز 
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:" ما دعوت أحدا ملسو هيلع هللا ىلص . قال1: -رضي هللا عنه  –بو بكر الصديق أاستنتج من النصين اآلتيين ما يدل على فضائل 

 ملسو هيلع هللا ىلصسرعة استجابة وتصديق أبو بكر الصديق للرسول  -د ونظر إال أبا بكر". إلى اإلسالم إال كانت عنه كبوة وترد  

ال تعدل بأبي بكر  ملسو هيلع هللا ىلص قال:" كنا في زمن النبي –رضي هللا عنه –بن عمر  .عن عبدهللا2حين دعاه إلى اإلسالم . 

.ملسو هيلع هللا ىلصحظي ابو بكر الصديق بمنزلة خاصة عند الرسول  -أحدا .  

 

 

 . يق بعد توليه الخالفةأبو بكر الصد  :اذكر األعمال التي قام بها 7س 

 .ملسو هيلع هللا ىلصخليفة رسول هللا على تمردهم وبذلك أعلنوا  أنكروا الزكاة ومنعوهاوالذين  بة المرتدينارمح.1 

 بو بكر بجمعه في أفأمر اب الوحي عند كتّ  متفرقا في الصحففقد كان القرآن  جمع القرآن الكريم في مصحف واحد.2

 .        مصحف واحد حفظا له

 .  لروما بتسييره إلى ملسو هيلع هللا ىلصالذي أمر الرسول  –رضي هللا عنهما  – تسيير جيش أسامة بن زيد. 3 

   

 وبعد تولي أبو بكر الخالفة ؟ ملسو هيلع هللا ىلص ل تسيير جيش أسامة إلى الروم بعد وفاة الرسول:على ماذا يد8س 

 ق. الصديّ  حزم أبو بكريدل على  .1

 بإنفاذ جيش أسامة. ملسو هيلع هللا ىلصمه بأمر الرسول ة التزاشد   .2

  

 ع جيش أسامة  .يق وهو يود  نتها وصية أبو بكر الصد  : اذكر المبادىء اإلنسانية التي تضم  9س

 وعدم الخيانة أو الغدر . عهود والمواثيقالوفاء بال. 1

 في أماكن عبادتهم . عدم االعتداء على المتعبدين. 2
 من النساء واألطفال والشيوخ . عدم التعرض لغير المحاربين. 3
 . عدم االعتداء على الحيوان أو النبات أو البيئة. 4

 

 ؟ -رضي هللا عنه  –يق : في أي عام توفي أبو بكر الصد   10س 

 عاما . 63وكان عمره  هـ 13توفي عام  -

 

 ؟ -رضي هللا عنه  –يق : أين دفن أبو بكر الصد   11س    

 .ملسو هيلع هللا ىلصالتي دفن فيها  الحجرةدفن في  -
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 ؟ -رضي هللا عنه  –يق كم كانت مدة خالفة أبو بكر الصد   : 12س

 .سنتين وثالثة أشهركانت مدة خالفته  -

  

 

 - ي هللا عنهرض –الصحابي الجليل عمر بن الخطاب  

  

ف بنسب عمربن الخطاب 1س  .-رضي هللا عنه  –: عر 

 . عمر بن الخطاب العدوي القرشيهو  -

  

 ى عمر بن الخطاب ؟ : بماذا يكن  2س

 .بأبي حفص -

  

 : أين ولد عمر بن الخطاب ؟  3س

 . مكة المكرمةفي  -

  

  –رضي هللا عنه  -: اذكر فضائل ومناقب عمر بن الخطاب 4س

شدين ارال ثاني الخلفاء. 4   . اب الوحيكت  . أحد 3         المبشرين بالجنة.  أحد العشرة. 2   لإلسالم.  لسابقينا. من 1

 . –رضي هللا عنهما  – بن الخطاب حفصة رابنة عممن  ملسو هيلع هللا ىلصج النبي ، حيث تزوّ  ملسو هيلع هللا ىلصصهر النبي . 5

ألنه  وقاربالف ملسو هيلع هللا ىلصبه الرسول . لقّ  8   .ي وسدادهأربصواب ال. عرف 7. فضله ومكانتهفي  أحاديث كثيرة . وردت6 

 . استطاع المسلمون أن يجهروا بصالتهمبإسالمه . 10 أمام قريش.  جهر بإسالمه. 9كان شديدا في الحق. 

  

 :  القول اآلتي ثم أجب عما يليه من أسئلة رأ:  اق5س 

 ".عندها وصلينا معه ...ما كنا نقدر أن نصلي عند الكعبة حتى صلى .."   

 ن صاحب القول ؟  م .1 

 .-رضي هللا عنه  –عبدهللا بن مسعود  -     
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 د بهذا القول ؟   ارمن الم .2

 . -رضي هللا عنه –عمر بن الخطاب   -   

  ؟ ه هذا القولياذكر فضيلة واحدة من الفضائل الذي دل عل .3

 بإسالمه استطاع المسلمون أن يجهروا بصالتهم.   -   

   

 : -رضي هللا عنه  –فضائل عمر بن الخطابما يدل على  ديث الشريفة اآلتيةاألحا: استنتج من 6س 

  ".بعدي لكان عمر بن الخطاب نبي :" لو كانملسو هيلع هللا ىلص. قال 1 

 تدل على فضل ومكانة عمر بن الخطاب العظيمة .  - 

 على لسان عمر وقلبه" .  جعل الحقهللا  :" إن  ملسو هيلع هللا ىلص.قال النبي 2 

 ي وسداده . أرعرف بصواب ال - 

 م : عالمتان  2019ؤال وزاري شتوية ** س

 هللا جعل الحق على قلبه ولسانه هو : أن   ملسو هيلع هللا ىلصالخليفة الراشد الذي بي ن النبي 

    ب. عمر بن الخطاب رضي هللا عنه                           أ. أبو بكر الصديق رضي هللا عنه 

 علي بن أبي طالب رضي هللا عنه د.                           ج. عثمان بن عفان رضي هللا عنه 

 

  ".كا غير فج  ا إال سلك فج  فج   ما لقيك الشيطان قط سالكا:"والذي نفسي بيده ملسو هيلع هللا ىلص. قال النبي 3 

 فال سبيل للشيطان عليه.  لقوة دينه - 

 

 . –رضي هللا عنه –من حياة عمر بن الخطاب  مواقف مشرقة:هات 7س 

 و المشاهد جميعها  . اربد ملسو هيلع هللا ىلصمع الرسول  –رضي هللا عنه  -شهد عمر .1

 ماله .بنصف فتبرع  ملسو هيلع هللا ىلصللنبي   –رضي هللا عنه  –استجاب عمر يوم تبوك  .2

 .للمؤمنين ا رأمي –رضي هللا عنه  –أصبح عمر  –رضي هللا عنه  – بعد وفاة أبي بكر .3

 . بالعدل أثناء خالفته –رضي هللا عنه  –اشتهر عمر  .4

 

   : علل ما يلي تعليال وافيا:8س  

 وق. ارعمر بن الخطاب بالف ملسو هيلع هللا ىلصب النبي . لق  1  

 ه كان شديدا في الحق. ألنّ  - 
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 أن يجهر بإسالمه فأذن له.  ملسو هيلع هللا ىلص. استأذن عمر بن الخطاب من الرسول 2 

 لقوة دينه فال سبيل للشيطان عليه.  -

 

 

 

 .   فةبعد توليه الخالفي عهد عمر بن الخطاب  نشر األمن والطمأنينة:هات موقفا يدل على 9س 

سل رسوالً إلى عمر بن الخطاب لينظر أحواله ويشاهد أفعاله ، فلما دخل الرجل المدينة رأروي أن قيصر ملك الروم  -

بن  رالمدينة . فخرج الرجل في طلب عم سأل أهلها : أين ملككم ؟ قالوا : ليس لنا ملك ،بل لنا أمير قد خرج إلى ظاهر

، وفي هذا " ...عدلت فأمْنَت فنْمَت   "ض ، فلما رآه على هذه الحال قال : رى األالخطاب رضي هللا عنه فوجده نائماً عل

 مته      . اروضمانة لحقوق اإلنسان وك أهمية العدل في اإلسالمتأكيد 

  

  . بعد توليه الخالفه:أذكر أعمال عمر بن الخطاب رضي هللا عنه 10س 

 . ق و الشام ومصر أذربيجانارالعفتح  .1

 تنظيم شؤون تي من خاللها عمل علىوغيرها، ال العطاء و ديوان -ب . جارالخديوان  -، مثل: أ الدواينإنشاء  .2

 . الديوان : سجل أحصي فيه من فرض لهم العطاء من رجال الجيش ومن غيرهم.   الدولة ماليا  وعسكريا  و اجتماعيا  

 ا من حاكمها الروماني. ، و استالم مفاتيحه هـ 15ول مدينة القدس صلحا  في عام خد. 3 

 م2018سؤال وزاري صيفية           

 )عالمة(الصحابي عمر بن الخطاب رضي هللا عنه.  -.اسم الصحابي الذي أنشأ الدواوين  -

 )عالمة( الصحابي عمر بن الخطاب رضي هللا عنه.  -. اسم الصحابي الذي دخل مدينة القدس صلحا - 

 شأها عمر بن الخطاب ؟ : ما أهمية الدواوين التي أن11س

 مالياً وعسكرياً و اجتماعياً. تنظم شؤون الدولة - 

 

 : في أي عام دخل عمر بن الخطاب القدس صلحا ؟ 12س

 .ـه 15عام  -

 

ف بالعهدة العمرية :  13س  :عر 

 . ـه 15عام  ومعابدهم وكان ذلكهم فيه على أنفسهم وأموالهم أّمن عمر بن الخطاب ألهل القدسهو الكتاب الذي كتبه -

 

 نتها العهدة العمرية. : اذكر المبادىء اإلنسانية العظيمة التي تضم  14س 
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 وحرية االعتقاد لغير المسلمين.  التسامح الديني .1

 وأموالهم وعدم االعتداء عليهم.  أنفس غير المسلمينالحفاظ على  .2

 وأصولهم.  على اختالف أديانهم الحقوق والواجباتبين الرعية في  المساواة .3

 حق للمواطنين جميعهم في اإلقامة والسفر. األمن .4

 

 ؟ –رضي هللا عنه -: ما سبب استشهاد عمر بن الخطاب  15س 

 حه. اربجا رفمات متأثي الفجر يصل  إذ طعنه وهو يد عبد مجوسي اسمه فيروز ويكنى أبا لؤلؤةاستشهد على -

 

 ؟  وكم كان عمره ؟ – رضي هللا عنه-: متى استشهد عمر بن الخطاب  16س 

 عاما.  ثالثة وستونكان عمره  -|  هـ 23استشهد عام  -   

 

 ؟ –رضي هللا عنه -:أين دفن عمر بن الخطاب  17س 

 .  -رضي هللا عنه  – وأبي بكر الصديق ملسو هيلع هللا ىلصجانب الرسول دفن إلى  -

 

 ؟–رضي هللا عنه -: كم كانت مدة خالفة عمر بن الخطاب  18س 

 .أشهرعشر سنين وستة  - 

************************************************************************* 

 (2) رضي هللا عنهم –الخلفاء الراشدين  الدرس الثالث والثالثون:مواقف مشرقة من حياة

 -رضي هللا عنه –الصحابي الجليل عثمان بن عفان          

ف بنسب عثمان بن عفان 1س  .  - رضي هللا عنه –: عر 

 .  عثمان بن عفان األموي القرشيهو  -

  

 ؟ -رضي هللا عنه  –ى عثمان بن عفان : بماذا يكن  2س 

 .بأبي عبدهللاى يكنّ  -

 

 ؟ -رضي هللا عنه –:  أين ولد الصحابي عثمان بن عفان 3س
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 .   مكة المكرمةولد في  -

 

 .    -رضي هللا عنه  –عثمان بن عفان  فضائل ومناقب: اذكر  4س 

بعد وفاتها  ملسو هيلع هللا ىلصجه ثم زوّ  رقيةمن ابنته  ملسو هيلع هللا ىلصإذ زّوجه النبي  ملسو هيلع هللا ىلصصهر الرسول . 2 . اب الوحيكت  . أحد 1

شديد كان  .5بالجنة.  أحد العشرة المبشرين. 4 شدين. ارال ثالث الخلفاء. 3  ذا النورينولذلك لقّب  ، أم كلثومبابنته 

إلى اإلسالم ، فقد  من السابقين .6".   المالئكةأال أستحي من رجل تستحي منه :" ملسو هيلع هللا ىلصالرسول ، قال عنه  الحياء

 . كثرة تالوة القرآنكان يُضرب به المثل في  .7.  –رضي هللا عنه  – يد أبو بكر الصديقأسلم على 

      

 .   -رضي هللا عنه  –:هات مواقف مشرقة من حياة عثمان بن عفان 5س

وهللا ال   "فقال عثمان : ليرجع عن دينهفأوثقه  أخذه عمه الحكم ، فعندما دخل في اإلسالم الصالبة والثبات على دينه -1

 على دينه تركه . صالبته وثباتهعمه ا رأى فلمّ  "  قهارأدعه أبدا وال أف

 في سبيل هللا . ببذل مالهُعرف  -2 

 المسلمين  . ءراية القادمة من الشام على فقاربقافلته التج في خالفة عمر  ( المجاعة)ع في عام الرمادة  تبر   -3 

من يحفر بئر :"  قال ملسو هيلع هللا ىلصألن النبي  سبيال للمسلمينمن يهودي بعشرين ألف درهم وجعلها  بئر رومةاشترى  -4

 .رومة فله الجنة" 

ما ضرعثمان ما :" ملسو هيلع هللا ىلصفقال ملسو هيلع هللا ىلصالرسول فوضعها في حجر  ارز ثلث الجيش في يوم تبوك وجاء بألف دينجه   -5

 ". عمل بعد اليوم

 .ملسو هيلع هللا ىلصل والتوقير للرسول شديد اإلجالكان  -6  

 . سوى بدر ملسو هيلع هللا ىلصشهد المشاهد كلها مع الرسول  -7 

 م : عالمتان 2018ي شتوية ارسؤال وز ** 

ه الحكم عند إسالمه ، ليرجع عن دينه ، هو:    السؤال : الخليفة الراشد الذي عذ به عم 

 د. علي بن أبي طالب.             . . عثمان بن عفانج       ب. عمر بن الخطاب.       أ. أبو بكر الصديق.   

  

  :  -رضي هللا عنه  –فضائل عثمان بن عفان ومواقف  نتج من النصوص اآلتية ما يدل على:است7س

 فله الجنة ".  بئر رومة:" من يحفر ملسو هيلع هللا ىلص. قال 1 

 اشترى بئر رومة من يهودي بعشرين ألف درهم وجعلها سبيال للمسلمين.  - 

 ". بعد اليومعمل :" ما ضر عثمان ما  ملسو هيلع هللا ىلص. قال 2 

 .ملسو هيلع هللا ىلصفوضعها في حجر الرسول  اربألف دينوجاء  يوم تبوكالجيش في  ثلثجهز  - 
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 ".منه المالئكة تستحي :" أال أستحي من رجلملسو هيلع هللا ىلص. قال الرسول 3 

 كان شديد الحياء .  - 

  

 ل على ذلك .  ببذل ماله في سبيل هللا ، دل    –رضي هللا عنه  –: ُعرف عثمان بن عفان 8س

 من يهودي بعشرين ألف درهم وجعلها سبيال للمسلمين. رى بئر رومةاشت .1

 .ملسو هيلع هللا ىلصفوضعها في حجر الرسول  ارز ثلث الجيش في يوم تبوك وجاء بألف دينجه   .2

 المسلمين. راءالقادمة من الشام على فق يةارفي خالفة عمر بقافلته التج عام الرمادةتبّرع في  .3

 

 : علل ما يلي تعليال وافيا: 9س   

 ب عثمان بن عفان بذي النورين . .  لق  1 

 . بابنته أم كلثومثم بعد وفاتها  رقيةزّوجه من ابنته  ملسو هيلع هللا ىلصألن النبي -      

 عندما دخل عثمان بن عفان في اإلسالم أخذه عمه الحكم فأوثقه. .  2 

 ليرجع عن دينه.   -      

 الرمادة . عام ارية للتجار.  رفض عثمان بن عفان أن يبيع القافلة التج3 

 رغبة فيما عند هللا تعالى من الثواب والفضل العظيم . -      

 

 ر قريش ذلك. ارفض عثمان بن عفان أن يطوف بالكعبة يوم الحديبية عندما طلب منه كف .4

 .ملسو هيلع هللا ىلص ره للرسوليلشدة إجالله وتوق -

لى قريش في صلح الحديبية سفيرا إملسو هيلع هللا ىلصالخليفة الراشد الذي بعثه النبي -م : عالمتان 2019سؤال وزاري شتوية 

 هو : ملسو هيلع هللا ىلصورفض أن يطوف بالبيت قبل النبي

 ب. عمر بن الخطاب رضي هللا عنه                            أ. أبو بكر الصديق رضي هللا عنه  

 د. علي بن أبي طالب رضي هللا عنه                             ج. عثمان بن عفان رضي هللا عنه

 

 يوم بدر . ملسو هيلع هللا ىلصان بن عفان مع الرسول لم يشهد عثم .5

 .    بزوجته رقية بسبب مرضهاأذن له أن يعتني  ملسو هيلع هللا ىلصألن الرسول  - 

   

 بعد توليه الخالفة.  عثمان بن عفان: اذكر األعمال التي قام بها 10س 
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 وغيرها .  فريقية وقبرصأوكرمان وسجستان و راسانمينية والقوقاز وخرأفتح  .1

 لذي جمعه أبو بكر الصديق. ا نسخ القرآن الكريم .2

 .توسعة المسجد النبوي الشريف .3

 . للقضاءا راص دخص  و الشرطة فاتخذ تنظيم شؤون الدولة .4 

 

 م  2018سؤال وزاري صيفية  

 )عالمة( . الصحابي عثمان بن عفان رضي هللا عنه .اسم الصحابي الذي فتح أرمينية والقوقاز وخراسان  -

 )عالمة( المسجد النبوي الشريف . الصحابي عثمان بن عفان رضي هللا عنه . بتوسعة اسم الصحابي الذي قام -

 

 ح ذلك. : تم في عهد عثمان بن عفان تنظيم شؤون الدولة ، وض  11س 

 . للقضاءا رداص . خصّ 2         الشرطة. اتخذ 1  

 

 ؟  ؟ وكم كان عمره  -رضي هللا عنه  –: في أي عام استشهد عثمان بن عفان 12س 

  عاما. 82وكان عمره  ـه35توفي عام  -

 

 ؟-رضي هللا عنه  –: ما سبب استشهاد عثمان بن عفان 13س 

 على الدولة.   جينارقتله على يد مجموعة من الخمما أدى بالنهاية إلى  الفتنة عليهبعض الناس  ارأث -

 

     ؟رضي هللا عنه  –:أين دفن عثمان بن عفان14س  

 . بقيعالدفن في  -       

 

 .   -رضي هللا عنه  –: كم كانت مدة خالفة عثمان بن عفان 15س  

 . عاما 12كانت مدة خالفته  -

 

 -رضي هللا عنه  –الصحابي الجليل علي بن أبي طالب 

 

ف بنسب علي بن أبي طالب 1س  . -رضي هللا عنه  –: عر 
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 .ملسو هيلع هللا ىلص، ابن عم الرسول  علي بن أبي طالب بن عبدالمطلبهو  -

  

 ؟ -رضي هللا عنه  –ى علي بن أبي طالب ماذا يكن  : ب2س 

 . بأبي الحسن - 

  

 ؟  -رضي هللا عنه  –: أين ولد علي بن أبي طالب  3س

 . مكة المكرمةفي  -

 

 . -رضي هللا عنه  –علي بن أبي طالب  فضائل ومناقب: اذكر 4س 

  . اب الوحيكت  أحد  .3    . رين بالجنةالمبشأحد العشرة  .2  سنين.  عشروكان عمره  أسلم من الصبيانأول من  .1

 . -رضي هللا عنها –فاطمة من ابنته ملسو هيلع هللا ىلصجه النبي فقد زوّ  ملسو هيلع هللا ىلصصهر النبي  .5  شدين. ارال الخلفاء رابع .4

 على المدينة.   يوم تبوك ملسو هيلع هللا ىلصالرسول  استخلفه .7.  ملسو هيلع هللا ىلصى في بيت الرسولنشأ علي وتربّ  .6

 .  بالفصاحة والبالغةاشتهر علي  .8

 طالب. ابي بن علي المدينة. على تبوك يوم  الرسول استخلفه الذي الصحابي )عالمة(اسم 0182 يفيةص وزاري سؤال 

 

 الحديث اآلتي ثم أجب عما يليه من أسئلة:  أر:  اق5س 

ون من موسى ؟ إال أنه ار:"أال ترضى أن تكون مني بمنزلة ه ملسو هيلع هللا ىلصأتخلفني في الصبيان والنساء ؟ قال :  عليقال 

 ." ليس نبي بعدي

 . ما مناسبة هذا الحديث ؟1 

 . علي بن أبي طالب على المدينة يوم تبوك ملسو هيلع هللا ىلصالرسول  عندما استخلف - 

 ون من موسى ؟   اربمنزلة ه ملسو هيلع هللا ىلص. ما داللة تصوير منزلة علي بن أبي طالب من الرسول 2 

 ناس . يساعده على حمل الدعوة وتبليغها لل –عليه السالم  – لسيدنا موسىا رون كان وزيارهأن  -  

   

 دل عليه الحديث الشريف اآلتي : –رضي هللا عنه  –: استنتج موقفا مشرقا من مواقف علي بن أبي طالب 6س 

 ية رجال يفتح هللا على يديه ". ارال :"ألعطين   ملسو هيلع هللا ىلص* قال                              

 تى فتح هللا على يديه حصون خيبر  . فانطلق ح ملسو هيلع هللا ىلصعندما نقض اليهود عهدهم مع الرسولية يوم خيبرارالعلي حمل  - 
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 .-رضي هللا عنه  –من حياة علي بن أبي طالب  مواقف مشرقة:هات 7س 

 ، ليرد األمانات إلى أهلها.  هاجر إلى المدينة المنورةشه عندما في فرا عليا ملسو هيلع هللا ىلصأبقى الرسول  .1

 . عدا تبوك ملسو هيلع هللا ىلصكلها مع الرسول  شهد المشاهد،  اراقائدا شجاعا مغوكان  .2

 في الغزوات.  ية أكثر من مرةارحمل ال .3

 . زةارللمب  ملسو هيلع هللا ىلصالرسول هم اركان من الثالثة الذين اخت يوم بدر. 4

 فانطلق حتى فتح هللا على يديه حصون خيبر .  ملسو هيلع هللا ىلص عندما نقض اليهود عهدهم مع الرسول يوم خيبر رايةحمل ال .5

  

 :  علل ما يلي تعليال وافيا:  8س 

 .ملسو هيلع هللا ىلصالب وتربى في بيت الرسول . نشأ علي بن أبي ط1 

 في صغره.  ملسو هيلع هللا ىلصليخفف من أعباء أبي طالب الذي كفل الرسول   - 

 شه  .ارعليا في ف ملسو هيلع هللا ىلص. عند الهجرة النبوية أبقى الرسول 2  

 حتى يرد األمانات إلى أهلها . - 

  

 بعد توليه الخالفة.  -رضي هللا عنه  -: أذكر أعمال علي بن أبي طالب 9س 

 ما قام به الخلفاء قبله.    زتعزي. 2                                  .ة اإلسالمية الدول . تنظيم1 

 

 ؟ - رضي هللا عنه –: ما داللة  كل من المواقف اآلتية التي حصلت مع علي بن أبي طالب 10س  

 ية يوم خيبر. ارله ال ملسو هيلع هللا ىلص. إعطاء النبي 1  

 . ا ريدل على شجاعته وقوته وأنه قائدا مغوا - 

 شه عندما هاجر إلى المدينة المنورة . رافي ف ملسو هيلع هللا ىلص. أبقاه الرسول 2 

 وتضحيته في سبيل دينه وشجاعته.  ملسو هيلع هللا ىلصيدل على شدة حبه للرسول  - 

  

 في مكة ليرد األمانات إلى أهلها ؟ ملسو هيلع هللا ىلص: كم المدة التي مكثها علي بن أبي طالب بعد أن أبقاه الرسول 11س 

 ثالثة أيام.  -          

  

 ية في أكثر من مرة في الغزوات. راالمواقف البطولية لعلي بن أبي طالب عند حمله ال : اذكر12س 
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 . زةارللمب ملسو هيلع هللا ىلصالرسول هم اركان من الثالثة الذين اخت يوم بدرفي  .1

 فانطلق حتى فتح هللا على يديه حصون خيبر.  ملسو هيلع هللا ىلصعندما نقض اليهود عهدهم مع الرسول  يوم خيبرية ارحمل ال .2

 

 ؟  –رضي هللا عنه -ستشهاد علي بن أبي طالب : ما سبب ا 13س

صالة ) قام إلى علي وقد خرج إلى  عبد الرحمن بن ملجم يدعى جاريد رجل من أهل الضالل من الخواستشهد على  -

 .(  الفجر فضربه بالسيف في جبهته فاستشهد على إثرها

 ؟ –رضي هللا عنه -: متى استشهد علي بن أبي طالب  14س  

 هـ. 40ام استشهد ع - 

 

 ؟ رضي هللا عنه-: أين دفن علي بن أبي طالب  15س 

 .الكوفةفي  -

 

 ؟–رضي هللا عنه -:  كم كانت مدة خالفة علي بن أبي طالب  16س 

 . خمس سنوات -

************************************************************************* 

 العلمي الدرس الرابع والثالثون : صور من اإلعجاز

 : فيما يخص درس اإلعجاز  : استنتج داللة النصوص الشرعية اآلتية1س 

ي. قال تعالى ": إن   َهذَا اْلقْرآَن 1  د  َي أْقَوُم  ". يه   لل تَّي  ه 

 في آياته .  ا معجزوجعله  شادرإهداية وتوجيه وأن هللا تعالى أنزل القرآن الكريم  - 

رَّ في  السََّماَوات  َوااْل ال أنََزلهَ . قال تعالى ": قْل 2   ْرض  ". ذ  ي يعَلُم الس  

 تعالى.  هللاأن القرآن الكريم من عند  - 

  

 : اذكر انواع اإلعجاز القرآني ؟ 2س 

 . بألفاظ القرآن ونظمه: الذي يتعلق  اإلعجاز البياني .1

 اإلسالمية.  بالتشريعات واألحكام: الذي يتعلق  اإلعجاز التشريعي .2

 اس كما أخبر. ت للنّ قت وتجلّ تحقّ  غيبية ارأمو: المتعلق بذكر القرآن الكريم  عجاز الغيبياإل .3
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 ل البحوث واالكتشافات العلمية تؤكد صدقها. زاال ت حقائق علمية: المتعلق بذكر القرآن الكريم  اإلعجاز العلمي .4

 م : عالمتان 2019** سؤال وزاري شتوية 

 آن الكريم ونَْظمه يسمى :اإلعجاز المتعلق بألفاظ القر

 د. إعجازا علميّا            ج. إعجازا غيبيّا            ب. إعجازا تشريعيّا               أ. إعجازا بياني ا

  

 

 : بين مفهوم اإلعجاز العلمي.  3س  

سائل البشرية زمن الرسول كها ممكنا بالوارأثبتها العلم التجريبي ولم يكن إد بحقائق علميةالقرآن الكريم  ارهو إخب -

 تباعا لتطور وسائل البحث العلمي . اكتشفت بعد أزمنة كثيرةنما إو ملسو هيلع هللا ىلص

  

 : علل ما يلي تعليال وافيا:  4س

 العلمية الثابتة. على أساس الحقائقرن يكون التفسيأت العلمية بل يجب رياظ.ال يجوز تفسير القرآن على أساس الن  1

 والتبديل  . ثابتة وقابلة للتغييرغير ظريات العلمية ألن النّ  - 

 اإلعجاز العلمي جزءا من اإلعجاز الغيبي .   . يعد  2 

 صدقها .   سلّمالبحوث واالكتشافات العلمية ت زال ألن اإلعجاز العلمي متعلق بذكر القرآن الكريم لحقائق علمية ال ت - 

 . القرآن الكريم مليء بالحقائق العلمية. 3 

 من العلماء لمزيد من االهتمام بتدبر آيات القرآن الكريم.  لمسلمينالستنهاض عقول ا .1

 فيه ونشرها بين الناس.  اكتشاف المضامين العلميةمحاولة  .2

 .السمحة  إقناع الناس برسالة اإلسالمهذه االكتشافات العلمية في  اراستثم .3

 ربانيته . رانكإو تشويه صورتهلالدفاع عنه في ظل الهجمات التي  يتعرض لها . 4

ال يمكن،ألن القرآن أفك ر وأجيب : هل يمكن وجود تعارض بين القرآن الكريم والحقائق العلمية الثابتة ؟ لماذا ؟ 

 الكريم كالم هللا والكون وما يحصل في من صنع هللا وكالم هللا وصنعه اليتعارضان بل يؤكد كل منهما اآلخر .

 

 لمي. :اذكر اسم مؤسسة تهتم باإلعجاز الع 5س

 .لإلعجاز العلمي    الهيئة العالمية -

   

 :هات مثاال على مؤلفات اهتمت باإلعجاز العلمي.  6س 

 في القرآن والسنة .  موسوعة اإلعجاز العلمي -
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 : اذكر صور من اإلعجاز العلمي في القرآن الكريم. 7س 

 . ةالعميقة وأمواجها الداخلي اروصف ظلمات البحاإلعجاز القرآني في  .1

 . ته إلى ظلمة الفضاءارإشاإلعجاز القرآني في  .2

 . ضرذكر أخفض منطقة على سطح األاإلعجاز القرآني  .3

 . وصف الجبالاإلعجاز القرآني في  .4

 ح اإلعجاز العلمي في قوله تعالى:: وض  8س 

ن فَْوق   :" قال تعالى  ٍ يَْغَشاهُ َمْوٌج م   ي  ن فَْوق ه  َسَحاٌب ۚ ُظلَُماٌت بَْعُضَها فَْوَق بَْعٍض إ ذَا أَْو َكُظلَُماٍت ف ي بَْحٍر لُّج   ه  َمْوٌج م  

ن نُّوٍر  ا فََما لَهُ م  ُ لَهُ نُور   ."أَْخَرَج يََدهُ لَْم يََكْد يََراَها ۗ َوَمن لَّْم يَْجعَل  للاَّ

 العميقة وأمواجها الداخلية :  اراإلعجاز القرآني في وصف ظلمات البح-

ذلك   فوقومن  يعلوها موج،  والتي ارقاع البحالتي تكون في  اآلية الكريمة أعمال الكافرين بالظلماتشبهت فقد  -

 . سحب السماءومن فوق هذه األمواج  موج آخرالموج 

 العميق. موج في داخل البحر. وجود 1:  وقد أثبت العلم الحديث حقيقة

 .وهو الموج الظاهر للعيان  موج ثان يكون على سطح البحرود . إضافة لوج2                                       

 . عة الشمسشتتالشى فيها أ اروجود مناطق في أعماق البح. وأوضحت 3                                       

 . تتخللها أشعة الشمسومناطق ظاهرة  . 4                                       

 (واحد ظاهر للعيان على سطح البحر وآخر في أعماق البحر ال نستطيع رؤيته موج خاص به رن ولكل بحراأن هناك بح)

  

 : وضح اإلعجاز العلمي في قوله تعالى: 9س

َن السََّماء  فََظلُّوا ف يه  يَْعُرُجوَن ):" قال تعالى  م بَاب ا م   َرْت أَْبَصارُ 14َولَْو فَتَْحنَا َعلَْيه  نَا بَْل نَْحُن قَْوٌم ( لَقَالُوا إ نََّما ُسك  

ْسُحوُروَن "  . مَّ

 :  ته إلى ظلمة الفضاءارإشاإلعجاز القرآني في -

باب ا من السماء وصعدوا فيه حتى لو فتح هللا تعالى لهم   حال الكافرين وشدة عنادهمر اآليتان الكريمتان تصوّ  -

هموا واتّ  ق السماوات لشك وا في تلك الرؤيةلعوا على بديع صنع هللا وملكوته وعظيم قدرته في خلبأجسادهم كي يط  

 ة أخرى . ارت وبالوقوع بالسحرة ارت بالعجز التام عن الرؤيةأنفسهم  
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 ، لكن العلم الحديث بي ن :  النور والشمسلم يكن الناس يرون إال      

 ئه. افي غالبية أجز الكون يغشاه الظالم الدامس أنّ  .1

 فوق مستوى سطح البحر.ضية المواجهة للشمس ال يتعدى سمكه مئتي كيلو مترراألفي نصف الكرة  ارم النهاحز .أنّ 2

تحيط به من كل جانب حتى أنه يرى  اجأ بظلمة الكون الشاملةففإنه سي ارعرج اإلنسان إلى السماء في وضح النه.إذا 3

  .اهتة الزرقة في مواقع  النجومحالكة السواد،ال يقطع شدة السواد إال بعض البقع الب الشمس قرصا أصفر في صفحة سوداء

 ح اإلعجاز الغيبي في قوله تعالى:: وض  10س  

وُم )1الم ):"  قال تعالى  ْم َسيَْغل بُوَن )2( ُغل بَت  الرُّ ن بَْعد  َغلَب ه  ن يَن " 3( ف ي أَْدنَى اأْلَْرض  َوُهم م    ( ف ي ب ْضع  س 

 : اإلعجاز الغيبيتخبرنا اآليات الكريمة عن  -   

 . الفرس على الرومفيها  انتصرو،  س و الرومارتحدثت عن المعركة التي وقعت  بين مملكتي فحيث  .1

 . منطقة بالد الشام وأذرعات قرب البحر الميتكانت هذه المعركة في  .2

 وانتهاء مملكتهم . كامال  ارمملكة الروم دما اردمع الناس آنذاك توقّ  .3

أنهم سينتصرون وسيحصل بعد هذه الهزيمة التي وقعت للروم ، وهي  بأمر غيبيا اآليات الكريمة أخبرتن إال أنّ  .4

م فيها زَ هَ ،  معركة حاسمة بين الفرس والروم، وهذا ما تحقق فعال حيث وقعت  على الفرس في بضع سنوات قليلة

 ية. في هذه اآل على إعجاز القرآن الغيبيكما أخبر القرآن الكريم ، فدل ذلك  الروم الفرس

 :أخفض منطقة على سطح االرضاإلعجاز القرآني ذكر  

 ( . أخفض) تأتي بمعنى :  أدنى . أّكد بعض العلماء أن كلمة 1

بأن منطقة أغوار البحر الميت وما حولها تنخفض عن مستوى البحر بأكثر  . يأتي العلم التجريبي ليؤكد هذه الحقيقة 2

 صناعية على اليابسة.  سجلتها األقمار المتار، أنها أخفض نقطة  351من 

 عالمات  4م :  2018سؤال وزاري صيفية    

وُم.. . " الجواب : إجابة س -ح اإلعجاز العلمي في قوله:السؤال :وض     .    10ُغل بَت  الرُّ

 

 : وضح اإلعجاز العلمي في قوله تعالى:11س

َهاد ا ):" قال تعالى  بَاَل أَ 6أَلَْم نَْجعَل  اأْلَْرَض م   ْوتَاد ا " ( َواْلج 
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 : وصف الجبالاإلعجاز القرآني في  -   

 .  تشبه الوتد شكال  ووظيفة، فهي  وصفا  عن الجبالتقدم لنا هاتان اآليتان الكريمتان  .1

ض الداخلي أصبح معلوماً على وجه القطع أن للجبال رألمع تقدم العلم وعندما أجريت فحوصات على تركيب ا .2

 . ضرتفاعها فوق سطح األارمرة من  15ويمكن أن تصل إلى ما يعادل  في األعماق ة مغروسرا جذو

 . ض الصخريةريقاف الحركة األفقية الفجائية لصفائح طبقة األإفي ا ركبي اروأن للجبال دو .3

ض وجزءا منغرسا في باطن قشرة رأفوق سطح ارا أن للوتد جزءا ظاهفكما  الجبال فعال تشبه األوتادبذا تبين أن  .4

 .  ض ووظيفته تثبيت ما يتعلق به فكذلك الجبالاألر

 م : عالمتان  2018ي ارسؤال وز 

 ات اآلتية صحيحة فيما يتعلق بإعجاز القرآن الكريم : ارالسؤال : أي العب

 أ. كل إعجاز غيبي يعد إعجازا علميا .               ب. كل إعجاز علمي يعد إعجازا تشريعيا . 

 . كل إعجاز علمي  يعد إعجازا غيبيا. دازا تشريعيا .           ج. كل إعجاز غيبي يعد إعج

************************************************************************* 

 الدرس الخامس الثالثون : وصايا اجتماعية

 تباَغضوا ، وال تدابَروا ، :" ال تَحاَسدوا ، وال تناَجشوا ، وال ملسو هيلع هللا ىلصعن أبي هريرة رضي هللا عنه قال : قال رسول هللا

باَد هللا  إخوانا ، المسلُم أخو الُمْسل م  ، ال يْظل ُمهُ وال ي ْخذُلُهُ وال  ق ُرهُ . يَحْ وال يب ْع بَْعُضكْم على بَْيع  بْعٍض ، وكونوا ع 

ىٍء من الشَّر   أن يَْحق َر أخاهُ  –ويشير إلى صدره ثالث مرات  –التقوى ها هنا  الُمْسل َم ، كلُّ الُمْسل م  على  ب َحْسب  اْمر 

ْرُضهُ ".   الُمْسل م  حراٌم ، دُمهُ ومالُهُ وع 

ف ب1س   وي الحديث الشريف .  ار: عر 

 . عبدالرحمن بن صخر الدوسي –هللا عنه  يرض –أبو هريرة  -   

  

 كيب اآلتية: ار: بين معاني المفردات والت2س 

 :  يستصغره ويقلل من شأنه .  يحقره .3   يتخلى عنه ويترك معونته .  ذله :يخ .2   : يقاطع بعضكم بعضا .تدابروا .1

 (م : عالمتان  2018ي ارسؤال وز )

  ":في قوله :" وال يخذله (يخذله  )السؤال : معنى 

 .ب. يتخلى عنه ويترك معونته                   . يقاطعه وال يتحدث معه  .أ
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 د. يقلل من شأنه.               ج. يتمنى زوال النعمة عنه  .     

 

 في الحديث الشريف .  ملسو هيلع هللا ىلصسات واألخالقيات التي حذ ر منها الرسول ار: اذكر المم3س  

 . البيع على البيع .                    5. التدابر .       4. البغضاء .      3      . التناجش  2       . الحسد  1

 . االعتداء على الناس. 9  . التحقير      8  . الخذالن      7. الظلم         6 

  

  ح مفهوم كل مما يلي: : وض  4س 

 عمة عن اآلخرين. : تمني زوال النّ  الحسد.1   

 الناس  .  لخداع بل  رائهافي ثمن السلعة ليس بقصد ش الزيادة :  التناجش .2  

 .راضهم ان أو باليد أو االعتداء على أموالهم أو أع:تجاوز الحد واالعتداء على حقوق اآلخرين سواء كان باللسلظلم.ا3  

 : التخلي عن نصرة أخيه ومعونته على الحق إذا استعان به  .   لخذالن. ا4  

 م : عالمتان2019سؤال وزاري شتوية 

 تمني زوال النعمة عن اآلخرين يسمى : -

 د. التدابر                   . البغضاء   ج                   ب. التناجش                            أ. الحسد

 

 ن الحكمة من تحريم كل مما يلي: : بي  5س 

 فيما أنعم على الناس من نعمه.   ض على قدر هللا تعالىاراعتألن فيه  -:   الحسد .1

 بالباطل . غشا وخداعا وأكال ألموال الناس ألن فيه  -:أالتناجش .2

 بينهم  .  لعداوة والبغضاءاألنه يؤدي إلى -ب              

 األخوة.   تعكر صفوألنها -أ:   البغضاء .3

 بين الناس.   كراهيةتنشر الألنها -ب                 

 بين الناس.  تضعف العالقات ألنها -أ:   التدابر .4

 بينهم.  هيةارتنشر الكألنها -ب               

 بالناس.  ق الضررإلحاألنه يؤدي إلى  -:  أ البيع على البيع .5

 بينهم.   تنشر العداوةألنها -ب                          

 بين المسلمين. الحقد والبغضاءألنه يؤدي إلى  -أ:  الظلم  .6

 بينهم.   يضعف الروابطألنه  -ب               
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 : علل ما يلي تعليال وافيا: 6س

 يات عدة  .سات وأخالقارفي هذا الحديث من مم ملسو هيلع هللا ىلص. حذ ر الرسول 1 

 جتمع  .مأمر المسلمين أن يكونوا إخوة متحابين وأن يعمل كل واحد منهم لمصلحة ال ملسو هيلع هللا ىلصألن النبي - 

 المسلمين بالحديث مع أن الخطاب جاء عاما للناس كافة  . ملسو هيلع هللا ىلصالنبي  .خص  2  

 ألنهم المخاطبون في الحديث .  -أ  

 تربوا على هذه األخالق ثم بعد ذلك ينشرونها بين الناس.  ما بالهدي النبوي فياهم أغلب المجتمع واألكثر التز -ب 

 ض واألموال. ار. وضع اإلسالم من التشريعات ما يضمن للمسلمين حقوقهم بما يخص الدماء واألع3 

 لقيام مجتمع آمن خال من الظلم والفساد.  -

  

 : اذكر مثاال على التناجش المنهي عنه .7س 

عندما يتفق البائع الذي يعرض سلعة مع شخص أن يزيد في سعرها كلما وضع لها أحد   العلنيةزادات المما يحدث في  -

 نما ليخدع المشترين ويضطروا بذلك لرفع السعر ليحصلوا عليها .إو ئهااريزيد هو بالسعر ال لشمعينا ا رالحاضرين سع

  

 : استنتج  الداللة الشرعية من األحاديث اآلتية: 8س 

الذي  يلتقيان فيعرض هذا ويعرض وخيرهمافوق ثالث ليال   يحل لمسلم أن يهجر أخاهال ":ملسو هيلع هللا ىلص. قال رسول هللا1

  ".يبدأ بالسالم 

 حرمة التدابر والمقاطعة بين الناس.  - 

قالوا : يا رسول هللا هذا ننصره مظلوما ، فكيف ننصره  ظالما انصر أخاك ظالما أو مظلوما "  ملسو هيلع هللا ىلص. قال رسول هللا 2

 ". هتأخذ على يديقال:"  ؟

 .  نمنعه من الظلموالما ننصحه ذا كان ظإيجب أن يعين المسلم أخاه المسلم إذا استعان به على الحق ،  و - 

نَد للاَّ  3   ".  أتْقاَُكمْ . قال تعالى ":  إن   أْكَرَمُكْم ع 

 ن التفاضل بين الناس هو التقوى والعمل الصالح. اأن ميز - 

  ". إخواناباد هللا :" وكونوا ع ملسو هيلع هللا ىلص. قال رسول هللا 4 
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 األمر بأن يكونوا المسلمين إخوانا متحابين متآلفين.  - 

   ". هاهنا:" التقوى  ملسو هيلع هللا ىلص. قال رسول هللا 5 

 لع عليها أحد إال هللا تعالى. وال يطّ  محلها القلبالتقوى  نّ أ - 

 ".م : دمه وماله وعرضه را:" كل المسلم على المسلم ح ملسو هيلع هللا ىلص. قال رسول هللا 6 

 

 ضهم .ارموالهم وأعأاالعتداء على دماء الناس و حرمة - 

  عالمات( 4 )  2018 يفيةص وزاري سؤال     : اذكر صور البيع على البيع.  9س  

فيقول للمشتري : أنا أبيعك  مثلها  ليفسد هذا البيع بائع آخرفيأتي  أن يبيع أحدهما لآلخر سلعةعلى  يتفق اثنانأن  .1

 المفسد للييع هو البائع الثاني () الطرف . منها بهذا الثمن اريعك خيأب، أو  بأنقص من هذا الثمن

أشتريها ليفسد هذا البيع فيقول للبائع : أنا  فيأتي مشتر آخر يتفق اثنان على أن يبيع أحدهما لآلخر سلعة معينةأن  .2

 ) الطرف المفسد للبيع هو المشتري الثاني ( .منك بأكثر من هذا الثمن 

 ؟ ويقلل من شأنهم يستهين باآلخرينباب التي تجعل المسلم األس : ما 10س

 مهنتهم . –        لونهم  –         لنسبهم –      لفقرهم  -

 

 ؟ : أين محل التقوى 11س

 وال يطلع عليها إال هللا وحده . القلب التقوى محلها -

 

 ؟المسلمين فقط  ملسو هيلع هللا ىلصهل تقتصر هذه األمور التي نهى الرسول  :12س

 . للناس كافةنما هي إصر على المسلمين وحدهم وال تقت -

 

 : عدد بعض الصور التي تؤدي إلى العداوة والبغضاء بين الناس . 13س

 الغش –      الظلم  –     النميمة  –     الغيبة  –     الشتم  –   السب  -
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 : ما أهمية التقوى للمسلم ؟ 14س

 . تدفع المسلم إلى حسن الخلق والسلوك .1

 ض القلوب كالحسد والبغضاء .ارمنعه من أم. ت2

 .. هي المقياس الذي يحاسب هللا به عباده3

 

 : ضع دائرة حول رمز اإلجابة الصحيحة :15س

 . معنى ) ال تدابروا ( :1

 ب. ال يقاطع بعضكم بعض .أ. ال يزد أحدكم في ثمن السلعة إذا كان ال يريد شراءها ليخدع غيره     

 يه .                                                         د. ال يستصغر أحدكم أخاه أو يقلل من شأنه ج. ال يترك معونة أخ

************************************************************************* 

       درجات العلم وفي الختام أبنائي وبناتي الطلبة أدعو هللا لكم بالتوفيق والنجاح والوصول إلى أعلى 

ويرفع فيها درجاتكم إلى  روا على خطاكمين تكونوا منارات يستنير بها من خلفكم ليسأوالعمل و

 الفردوس األعلى

 

 ال تنسونا من صالح دعائكم                     

 

 ات حفظ المعلومفي سأله تعالى أن يكون هذا الكتاب قد حقق لكم سهولة أ        

 

 


