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 خطر الذنوب: تاسع عشرالدرس ال

 : الصحيحة اإلجابة رمز حول دائرة ضع *

 .الصحابي راوي حديث خطر الذنوب هو :1
 ب. علي بن أبي طالب           ج. زيد بن ثابت               د. أبو هريرة                      أ.  سهل بن سعد

 
 من األمثلة على كبائر الذنوب  :. 2

 ج. الخصومة فوق ثالث أيام        د. ترك رد السالم                     ب. القتلوء            أ.  مجالسة رفقاء الس
  

 الصحابة في المدينة المنورة هو الصحابي  : آخر من مات من .3
 ة ب. علي بن أبي طالب           ج. زيد بن ثابت               د. أبو هرير                     أ.  سهل بن سعد

 
 . كل ذنب قرن به وعيد شديد هو مفهوم  الذنوب  :4

ج. الصغيرة والكبيرة       د. كل ما ذكر                         ب. الكبيرة                     أ.  الصغيرة     
 صحيح 

 
 : . الذنوب التي ال يكون فيها ما يوجب الحد في الدنيا أو الوعيد في اآلخرة هو مفهوم  الذنوب 5

 ب. الكبيرة                   ج. الصغيرة والكبيرة       د. كل ما ذكر صحيح                           أ.  الصغيرة
 
 . من األمثلة على صغائر الذنوب  :6

  د. كل ما ذكر صحيحأ.  مجالسة رفقاء السوء        ب. ترك رد السالم       ج. الخصومة فوق ثالث أيام        

 :   الصحيحة باإلجابة الفراغ مألا *

َكقَْوٍم نزلوا في بَْطِن واٍد ، فجاَء ذا بِعُوٍد ،  ... ": في قوله:"إيّاكم ومحقّرات الدنوب ملسو هيلع هللا ىلص أكمل ما تحفظ حديث الرسول.1

 ." وجاَء ذا بِعوٍد ، حتّى أْنَضجوا ُخْبَزتَُهْم ،وإّن محقَّراِت الذّنوِب متى يُْؤَخْذ بها صاِحبُها تُْهِلْكهُ 

 . هـ91توفي الصحابي سهل بن سعد عام . 2

 . ملسو هيلع هللا ىلصثم غيّره الرسول   حزنكان اسم الصحابي سهل بن سعد . 3

 اإليمان باهلل تعالى وتعاظم الخوف منه .أصل صالح العبد وفالحه في الدنيا واآلخرة  .4

ًدا فََجَزآُؤهُ َجهَ  يدل قوله تعالى :" .5 تَعَم ِ ُ َعلَْيِه َولَعَنَهُ َوأََعدَّ لَهُ َعذَابًا َعِظيًماَوَمن يَْقتُْل ُمْؤِمنًا مُّ " نَُّم َخاِلًدا فِيَها َوَغِضَب ّللا 

 . القتلعلى نوع من الكبائر هو 

 6. من الحاالت التي يزداد فيها إثم الصغائر:1.كثرة ارتكابها واإلصرار على فعلها 2. الفرح بفعلها والتفاخر بها. 

 اس. صدورها عمن يقتدي به الن3

 :   الخاطئة العبارة أمام خطأ وكلمة الصحيحة العبارة أمام صح كلمة ضع *

 ( . صح )  من أسباب التجرؤ على المعصية ضعف اإليمان . 1

 ( .  خطأ)  محقّرات الذنوب تعني الذنوب الكبيرة . 2

 ( .  صح)  مجالسة رفقاء السوء من الذنوب الصغيرة . 3

 ( .  صح)   لة عن أداء الصالةمن عالمات ضعف اإليمان الغف. 4

 .  صح ()  عاش الصحابي سهل بن سعد نحو مئة عام . 5
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 :  يلي مما سؤال لكل الصحيحة اإلجابة اكتب *

شبهها بعود الشجر الصغير الذي ال يُشعل وحده ناركبيرة ، لكن إذا ؟ خطر الذنوب الصغيرة  ملسو هيلع هللا ىلصبماذا شبّه النبي . 1

إلى اشتعال  نار شديدة ، وكذلك الذنوب الصغيرة فإنها لو ُجمع بعضها إلى بعض  اجتمع عود إلى عود فإن ذلك يؤدي

 . صارت كبيرة ،وأوشكت أن تهلك صاحبها
 قسوة القلب | هجر القرآن الكريم | الغفلة عن الصالة والعبادات | اإلصرار على المعصية اذكر عالمات ضعف اإليمان..2
. اإلكثار 3. التوبة إلى هللا تعالى  . 2.المسارعة إلى اإلقالع عن المعصية . 1ا ؟على المسلم إذا ارتكب ذنبما الواجب . 3

 .من االستغفار والعمل الصالح  

  التحذير من التكفير:  عشرون الدرس ال

 : الصحيحة اإلجابة رمز حول دائرة ضع *

. أي األدلة الشرعية اآلتية يدل على تحريم تكفير المسلم ؟1  
 أ- قوله تعالى : " َواَل تَقُولُوا ِلَمْن أَْلقَٰى إِلَْيُكُم السَّاَلَم لَْسَت ُمْؤِمنًا "  

َذا َحَراٌم ".  -ب َذا َحاَلٌل َوَهَٰ قوله تعالى " َواَل تَقُولُوا ِلَما تَِصُف أَْلِسنَتُُكُم اْلَكِذَب َهَٰ  
:)كل أمتي معافى إال المجاهرين (. ملسو هيلع هللا ىلصقوله  -ج   
 المسلمون من لسانه ويده ( : )المسلم من سلم ملسو هيلع هللا ىلصقوله  -د     

 
وهللا ال يؤمن،  وهللا ال يؤمن ، وهللا ال يؤمن " قيل : من يا ملسو هيلع هللا ىلص:" .  من أسباب ظهور التكفير كما يدل عليه قوله 2

 هو : " رسول هللا ؟ قال :" الذي ال يؤمن جاره بوائقه
                     عدم تقبل الرأي اآلخر  د.   ام الشريعةج. الجهل بأحكأ. التعصب الفكري والمذهبي   ب. عدم التثبت من أحوال الناس 

 
 : "إذا قال الرجل ألخيه يا كافر فقد باء به أحدهما ملسو هيلع هللا ىلص:" . من أخطار التكفير كما يدل عليه قوله 3
 ب. االعتداء على حقوق المسلم   ج. تمزيق وحدة المجتمع    د. عدم تقبل الرأي اآلخر    . مخالفة منهج اإلسالمأ

   
 . من وسائل مواجهة التكفير:4

 د. عدم تقبل الرأي اآلخر       ج. نشر العلم الصحيحأ. مخالفة منهج اإلسالم    ب. االعتداء على حقوق المسلم   

 :   الصحيحة باإلجابة الفراغ امأل *

 . حرام. حكم التكفير 2      . وصف المسلم بالكفرالتكفير هو . 1
3.من األدلة على تحريم التكفير أن هللا تعالى نهى المسلم أن يبادر بالحكم على الناس أو أن يطلق لفظ الكفر على من 

 آمن باهلل عزوجل.- عدّ النبي ملسو هيلع هللا ىلص تكفير المسلم مساويا لقتله.

 :   الخاطئة العبارة أمام خطأ وكلمة الصحيحة العبارة أمام صح كلمة ضع *

 ب الفكري والمذهبي ) صح ( .. من أسباب ظهور التكفير في المجتمعات التعص  1
 تكفير المسلم مساويا لقتله ) صح (.  ملسو هيلع هللا ىلص عد  النبي. 2

 :  يلي مما سؤال لكل الصحيحة اإلجابة اكتب *
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، والوقوع في ما نهى عنه مخالفة منهج اإلسالم وأحكام. 1اذكر ثالثة آثار سلبية للتكفير على األفراد والمجتمعات .. 1

بإخراجه من دائرة اإلسالم والحكم عليه بالكفر.  االعتداء على حقوق المسلم .2من تكفير المسلم. ملسو هيلع هللا ىلصالنبي   

بإحداث الفتنة والفرقة بين أفراده وهذا يؤدي إلى استباحة المحرمات  وإهدار الدماء .   تمزيق وحدة المجتمع.3  

وما نقل إلينا من  الصحيحة نشر العلم الصحيح الثابت في القرآن والسنة. 1 . هات ثالثة وسائل لمواجهة التكفير .2

في نوايا الناس .  عدم الخوض. 3ي اآلخر وتأكيد أهمية تقبل الرأ نبذ التعصب. 2فقه السلف الصالح من الصحابة والتابعين.  

في التصدي للتكفير. تعاون المؤسسات الحكومية ومؤسسات المجتمع المدني. 5 لمن يقدم على تكفير المسلمين. النصح. 4  

. التعصب الفكري والمذهبي - الجهل بأحكام الشريعة اإلسالمية -أر.يسباب ظهور التكفأين من .عد د سبب3  

 العنف المجتمعي:  حادي والعشرون الدرس ال

 : الصحيحة اإلجابة رمز حول دائرة ضع *

 . من أنواع العنف المجتمعي المادي  :1
 ج. تسفيه الناس                       د. تحقير الناس              ب. ضرب اآلخرينأ. شتم الناس                    

 
 . من أنواع العنف المجتمعي المعنوي  :2

 ب. ضرب اآلخرين            ج. السطو المسلح                   د. إغالق الشوارع                   أ. شتم الناس
 
" "المؤمن من أمنه الناس على دمائهم وأموالهمالمسلم من سلم الناس من لسانه ويده ، وملسو هيلع هللا ىلص:" . يدل قوله 3

 على سبب من أسباب العنف المجتمعي هو :
 ج. التنشئة األسرية غير السليمة    د.األمن من العقوبة       ب. ضعف الوازع الديني.االضطرابات االنفعالية    1
 
بِالتَّيِ ِهَي أْحَسُن فإَِذا الِذّي بيَنَك َوبيَنهَ َعَداَوةٌ َكأنَهَّ َوليِّ  . يدل قوله تعالى :" والَ تْستِوي اْلَحَسنةَ َواَل السَّيئِّةَ اْدفعْ 4

 َحِميٌم " على سبب من أسباب العنف المجتمعي هو :
 د.األمن من العقوبة       ج. التنشئة األسرية غير السليمةأ. االضطرابات االنفعالية   ب. ضعف الوازع الديني     

 
هللا رفيق يحب الرفق ويعطي على الرفق ما ال يعطي على العنف وما ال يعطي على ما سواه إّن ملسو هيلع هللا ىلص:" . يدل قوله5

 " على سبب من أسباب العنف المجتمعي هو :
 ج. التنشئة األسرية غير السليمة     د.األمن من العقوبة          ب. التأثر السلبي باالخرينأ. الشعور بالظلم     

 
م فإن الظلم ظلمات يوم القيامة واتقوا الشح فإن الشح أهلك من كان قبلكم  حملهم اتقوا الظلملسو هيلع هللا ىلص:" . يدل قوله6

 على أن سفكوا دماءهم واستحلوا محارمهم " على سبب من أسباب العنف المجتمعي هو :
 وبة  ب. التأثر السلبي باالخرين        ج. التنشئة األسرية غير السليمة     د.األمن من العق     أ. الشعور بالظلم

 
" على أسلوب من أساليب  . يدل قوله تعالى :" الِذّيَن آَمنُواْ َوتَطَمئِنّ قلُُوبُهم بِذْكِر ّللّاِ أاَل بِذْكِر ّللّاِ تَطَمئِنّ اْلقلُُوبُ 7

 حماية المجتمع من العنف المجتمعي هو :
 ين         د. تحقيق العدالة المجتمعيةج. تقدير المبدع         ب. تعميق معاني اإليمانأ. التثقيف والتوعية        

أرجو أن يخرج هللا من أصالبهم من يعبد هللا وحده " على أسلوب من أساليب حماية المجتمع ملسو هيلع هللا ىلص:" . يدل قوله8 
 من العنف المجتمعي هو :

 المجتمعية ب. تعميق معاني اإليمان       ج. توفير فرص العمل      د. تحقيق العدالة        أ. التثقيف والتوعية

 :   الصحيحة باإلجابة الفراغ امأل *
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 . العنف  سلوك عدواني يتصف بالقسوة أو القهر أو اإلكراه ويصدر من فرد أو جماعة هو مفهوم. 1

 3.من أنواع العنف المادي : ضرب اآلخرين | السطو السلح | حرق الممتلكات | إغالق الشوارع.

 4.من أنواع العنف المعنوي: شتم الناس | االستهزاء بهم | تسفيه آرائهم وتحقيرها.

5. من أسباب ميل األبناء لالعتداء على اآلخرين:1.انتشار حاالت الفرقة بين الزوجين  2 .غياب أحد الزوجين عن 

 األسرة.        3.  محاولة حل الخالفات أمام األبناء.         4 . الممارسات السلبية داخل األسرة .

6.من اآلثار السلبية لعدم معاقبة الجاني : 1.انتشار العنف والجرائم .2. تساهل بعض الناس في سلب حقوق 

 اآلخرين واالعتداء عليهم ، بل وقتلهم أحيانا.

 7.الذي يولد الشعور بالظلم:عدم العدالة بين المواطنين وهيمنة بعض الشعوب واستقوائها على الشعوب الفقيرة .

  8. للعنف نوعان هما : مادي ومعنوي .

عن ممارسة مظاهر العنف .  يبعدهم \تجاه أنفسهم ووطنهم تحمل المسؤوليةينمي عند الشباب :.من آثار تقدير المبدعين9  

 :   الخاطئة العبارة أمام خطأ وكلمة الصحيحة العبارة أمام صح كلمة ضع *

 ( . خطأ)  من األمثلة على العنف المجتمعي المعنوي حرق الممتلكات. 1

على ضعف الوازع الديني كسبب من أسباب العنف ":"المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويدهملسو هيلع هللا ىلصالنبي قول يدل.2   
 ) صح (.في المجتمع 

 :  يلي مما سؤال لكل الصحيحة اإلجابة اكتب *

تسامح ال يجب عليهم تربية األبناء على . ما واجب اآلباء فعله لكل مما يلي:أ.مع األبناء للحد من العنف المجتمعي:1

 والعفو عمن أساء ، وعدم الرد بالمثل أو إيذاء الناس .

 .على المربين أن يتعاملوا مع الصغار بحكمة ورفقب.للحد من تأثر األبناء السلبي باآلخرين:                       

2. من أسباب العنف المجتمعي األمن من العقوبة ، وّضح ذلك . 1. من أمن العقوبة أساء األدب ، واعتدى على 

االخرين .2. لذلك شرع اإلسالم العقوبات لحفظ اإلنسان وكرامته من االعتداء .3. إال أن ضعف تطبيق هذه      

العقوبات والقوانين وعدم معاقبة  الجاني بالعقوبة المناسبة أدى إلى انتشار العنف والجرائم وتساهل بعض الناس في 

 سلب حقوق اآلخرين واالعتداء عليهم ، بل وقتلهم أحيانا

. 

ذكر هللا باللسان .المداومة على  2عمال الصالحةاأل.1؟. ما الذي يزيد من إيمان المؤمن لحماية المجتمع من العنف3

.تالوة القرآن. 4.   أداء الصلوات في وقتها. المحافظة على 3.والقلب  

بعدالة . أدائهم لواجباتهم 2لحصول عليها وا حقوق الناس. رعاية 1 . وضح دور الدولة في تحقيق العدالة المجتمعية . 4

.وتطبيقها على الكل تفعيل دور القوانين والتشريعات. 3. تكافؤ الفرصو  

. االضطرابات االنفعالية والنفسية. 2. ضعف الوازع الديني   1. اذكر أسباب العنف في المجتمع.5  

. الشعور بالظلم. 6. األمن من العقوبة 5ي باآلخرين.. التأثر السلب4. التنشئة األسرية غير السليمة والتفكك األسري3   

والتوعية والرفق.  التثقيف. 2باهلل تعالى.      معاني اإليمان. تعميق 1 .د أساليب حماية المجتمع من العنف.عدّ 6  

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

. فرص العمل للشباب. توفير 6                    اإليجابي.                   ت التواصلرامها . استخدام 5   
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  قصة ابني آدم   : ثاني والعشرون الدرس ال

 : الصحيحة اإلجابة رمز حول دائرة ضع *

:. اآليات المقتطفة من قصة " ابني آدم " التي تمت دراستها في المنهاج من سورة 1  
البقرةد. المائدة                           ج.   آل عمران                   ب. لقمان             أ.   

 
:"قوله تعالىإِن ِي أُِريُد أَن تَبُوَء بِِإثِْمي َوإِثِْمَك فَتَُكوَن ِمْن أَْصَحاِب النَّاِرَوذَِلَك َجَزاء الظَّاِلِمينَ اآلية التي تلي قوله تعالى:".2    

َعْت لَهُ نَْفُسهُ قَتَْل أَِخيِه فَقَتَلَهُ فَأَْصبََح ِمَن اْلَخاِسِرينَ " َعْت لَهُ نَْفُسهُ قَتَْل أَِخيِه فَقَتَلَهُ ........."            ب. " فََطوَّ  أ. " فََطوَّ
......" لَئِن بََسطَت إِلَيَّ يَدََك ِلتَْقتُلَنِي  "د.   "أَِخيهِ فَبَعََث ّللّاُ ُغَرابًا يَْبَحُث فِي األَْرِض ِليُِريَهُ َكْيَف يَُواِري َسْوءةَ " ج.    

 :   الصحيحة باإلجابة الفراغ امأل * 

 .تقوىالبول األعمال عند هللا تعالى: أساس قَ . 1

 3.السبب الذي يمنع األخ المعتدى عليه على قتل أخيه عندما توّعد بقتله هو : الخوف من هللا تعالى .

 4.سوءة أخيه تعني : جثة أخيه .

 5. تعني كلمة " ِكفل " في قول الرسولملسو هيلع هللا ىلص :" ال تُقتل نفس ُظلما إال كان على ابن آدم األول كفل من دمها":إثم .

بَا قُْربَانًا فتُقُبَِّل ِمن أََحِدِهَما َولَْم يُتَقَبَّْل  6. اكتب مما تحفظ ما تكمل به اآلية الكريمة :" واتُْل َعلَْيِهْم نَبَأَ اْبنَْي آدََم بِاْلَحّقِ إِْذ قَرَّ

ِمَن اآلَخِر قَاَل أَلَْقتُلَنََّك قَاَل إِنََّما يَتَقَبَُّل ّللّاُ ِمَن اْلُمتَِّقيَن * لَئِن بََسطَت إِلَيَّ يَدََك ِلتَْقتُلَنِي َما أَنَاْ بِبَاِسٍط يَِدَي إِلَْيَك أَلَْقتُلََك إِنِّي أََخاُف 

َعْت لَهُ نَْفُسهُ قَتَْل  ّللّاَ َربَّ اْلعَالَِمينَ * إِنِّي أُِريدُ أَن تَبُوَء بِإِثِْمي َوإِثِْمَك فَتَُكوَن ِمْن أَْصَحاِب النَّاِر َوذَِلَك َجَزاء الظَّاِلِمينَ * فََطوَّ

أَِخيِه فَقَتَلَهُ فَأَْصبََح ِمَن اْلَخاِسِريَن * فَبَعََث ّللّاُ ُغَرابًا يَْبَحُث فِي األَْرِض ِليُِريَهُ َكْيَف يَُواِري َسْوءةَ أَِخيِه قَاَل يَا َوْيلَتَا أََعَجْزُت 

 أَْن أَُكوَن ِمثَْل َهذَا اْلغَُراِب فَأَُواِرَي َسْوءةَ أَِخي فَأَْصبََح ِمَن النَّاِدِمينَ ".

 :   الخاطئة العبارة أمام خطأ وكلمة الصحيحة العبارة أمام صح كلمة ضع *

 ( .صح )  " أي زيّنت له نفسه . تعني كلمة " فطّوعت له نفسه. 1

 ) صح (. سورة المائدة سورة مدنية .2   
 . ندم األخ القاتل على قتل أخيه وهذا الندم نفعه ونّجاه من عذاب هللا تعالى ) خطأ ( .3   
 . استفاد األخ القاتل من الغراب فوارى جثّة أخيه ) صح ( .4   
 

 :  يلي مما سؤال لكل الصحيحة اإلجابة اكتب *

     طاعته لهعالمة على  قربانا هلل تعالىحينما قدّم كل منهما  : قيام األخ القاتل بقتل أخيه -. وضح سبب كل مما يلي :أ1

       استنكر قبول هللا تعالى لقربان أخيهالذي  يتقبل من اآلخرولم  أهل التقوى واإليمانألنه من  قربان أحدهما تقبل هللا   

    لحقد والبغي من نفسه وسيطر الشر وأزالت كل معاني الرحمة من قلبه تجاه أخيه .فتمّكن ا          

الخوف من هللا تعالى .:على قتل أخيه عندما توعد بقتله  عدم إقدام األخ المعتدى عليه -ب                                   

ه ال بد من دفن الميت فيواري الجثة في التراب .با يعلمه أنّ هللا بعث له غرا ألنّ قيام األخ القاتل بدفن جثة أخيه: -ج          

 

ه لن أن   \عند هللا تعالى أساس قبول األعمالهي  التقوى أنّ  . حاور ابن آدم أخاه الذي أراد قتله في أمور عدة اذكرها:2

.ظلما وعدواناثم جريمة القتل فظاعة إ \هو الخوف من هللا تعالى ما يمنعه من مقاتلة أخيه نّ أ\يقابل العدوان بعدوان مثله  

: يستر. يواري -:يحفرحث في االرضيب - : ترجع تبوأ -ما يتقرب به العبد الى ربه. اذكر معنى كل مما يلي:قربانا:3    
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  اهتمام األردن بالقضايا اإلسالمية  : ثالث والعشرون الدرس ال

 : الصحيحة اإلجابة رمز حول دائرة ضع *

على نفقة :  -رحمه هللا  –صالح الدين . تم إعادة إعمار منبر 1  
   أ- اْلملك عبدهللا الثاني ابن الحسين حفظه هللا.          ب- اْلملك الحسين بن طالل طيب هللا ثراه .

الشريف الحسين بن علي طيب هللا ثراه .    -الْملك طالل بن عبدهللا طيب هللا ثراه .                  د -ج   
 

لهاشمي األول  : . تولى اإلعمارا2  
اْلملك الحسين بن طالل طيب هللا ثراه . -اْلملك عبدهللا الثاني ابن الحسين حفظه هللا.          ب -أ    

  ج- الْملك طالل بن عبدهللا طيب هللا ثراه .                  د- الشريف الحسين بن علي طيب هللا ثراه .   
 

:   . تم اإلعمارالهاشمي الثاني في عهد  3  
   أ- اْلملك عبدهللا الثاني ابن الحسين حفظه هللا.             ب- اْلملك الحسين بن طالل طيب هللا ثراه .

 الشريف الحسين بن علي طيب هللا ثراه -الْملك طالل بن عبدهللا طيب هللا ثراه .               د -ج     
 

. تولى اإلعمارالهاشمي الثالث في عهد  : 4  
   أ- الْ ملك عبدهللا الثاني ابن الحسين حفظه هللا.          ب- اْلملك الحسين بن طالل طيب هللا ثراه .

 الشريف الحسين بن علي طيب هللا ثراه -الْملك طالل بن عبدهللا طيب هللا ثراه .                  د -ج 
 
مْ 5 َواْلبَحرَوَرَزْقناَُهم . من أفكار رسالة عمان التي يدل عليها قوله تعالى :" َولقَْد َكرَّ ناَ بنَيِ آَدَم َوَحَمْلناَُهْم فيِ اْلبرَّ

ْن َخلقَناَ تفَِضيالً "  : مَّ ْلناَُهْم َعلَى َكثيٍِرّمِ َن الطيَّبِّاَِت َوفضَّ  ّمِ
            ب. المحافظة على النفس البشرية  ج. نشر ثقافة الوسطية  د. مكافحة الفقر والبطالة     أ. تكريم اإلسالم لإلنسان

 
. من أفكار رسالة عمان التي يدل عليها قوله تعالى :" من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في االرض فكأنما قتل 6

 الناس جميعا ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا ":
 ر والبطالة               ج. نشر ثقافة الوسطية  د. مكافحة الفق  ب. المحافظة على النفس البشريةأ. تكريم اإلسالم لإلنسان 

 
َِّس 7 ةً َوَسطاً لتَِّكونُواْ ُشَهَداء َعلَى النا  ": . من أفكار رسالة عمان التي يدل عليها قوله تعالى:" َوَكَذلِك َجعَْلناَُكْم أمَّ

 الفقر  د. مكافحة      ج. نشر ثقفة التوازن والوسطيةأ. تكريم اإلسالم لإلنسان ب. المحافظة على النفس البشرية  
 
 . تم اإلعمار الهاشمي األول عام: 8
 م                1981م                        د. 2007م                          ج. 1994ب.                         م1928أ. 

               
 . تم اإلعمار الهاشمي الثالث عام: 9
 م   1981م                        د. 2007ج.                            م1994ب. م                        1928أ. 
 

 . تم إعادة إعمار منبر صالح الدين عام: 10
 م                1981د.                         م2007ج. م                           1994م                        ب. 1928أ. 

              
 م إنشاء مؤسسة آل البيت عام: . ت11
    م1981د. م                        2007م                             ج. 1994م                      ب. 1928أ. 
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 . تم إنشاء الهيئة الخيرية األردنية الهاشمية عام: 12  
 م   1981د.                         م1990ج.        م                      1994م                      ب. 1928أ. 

 :   الصحيحة باإلجابة الفراغ امأل *

هيئة األمم ال يزال األردن حريصا على الدفاع عن القضية الفلسطينية في كل المحافل الدولية وبخاصة في :. 1

 .و منظمة اليونسكو  \ومجلس األمن  \المتحدة 

2.كان األردن وراء القرار المهم الصادر عن اليونسكو باعتبار المسجد األقصى مكانا خاصا بالمسلمين واعتماد 

 التسمية اإلسالمية المسجد األقصى أو الحرم الشريف وليس التسمية اليهودية جبل الهيكل .

 

3. من مظاهر اهتمام األردن برعاية المقدسات اإلسالمية في فلسطين : أ .التصدي للمطامع اإلسرائيلية وخططها 
الرامية لتهويد المقدسات اإلسالمية في فلسطين. ب.اإلعمارات الهاشمية للمسجد األقصى المبارك ج.اإلشراف على 

 شؤون األوقاف اإلسالمية  وإدارتها في القدس .
 

 4. اعتنى األردن بإبراز الصورة الحقيقية لإلسالم عن طريق: 1. إنشاء مؤسسة آل البيت المكية للفكر اإلسالمي.  
    2.إصدار رسالة عمان.   3. خطابات الملك عبدهللا الثاني ابن الحسين حفظه هللا تعالى

 
5. من وسائل الهيئة الخيرية األردنية الهاشمية لإلغاثة والتنمية لتحقيق أهدافها : أقامت عالقات متينة مع المفوضية 

                                      السامية لشؤون الالجئين وبرنامج األمم المتحدة. 

 :   الخاطئة العبارة أمام خطأ وكلمة الصحيحة العبارة أمام صح كلمة ضع *

                                                         سبب قيام الملك الحسين رحمه هللا بإعمار المسجد األقصى على إثر قيام اليهود الصهاينة بإشعال النار في                            . 1

 ( . صح ) م1969المسجد عام 

 مقر مؤسسة آل البيت في عمان ) صح ( . .2

 ( .  خطأ)  جاءت رسالة عمان بأمر من الملك الحسين بن طالل رحمه هللا . 3

 م ) خطأ ( .1991. تأسست الهيئة الخيرية األردنية الهاشمية لإلغاثة والتنمية عام 4

 مؤتمرا علميا مرة كل سنتين ) صح ( .. تعقد مؤسسة آل البيت 5

 :  األول العمود من يناسبها بما الثاني العمود من المناسب الرمز ضع *

 رحمه هللا أ. الشريف الحسين بن علي (أ)تولى اإلعمار الهاشمي األول   .1

 ب. الملك عبدهللا الثاني حفظه هللا (جتم اإلعمار الهاشمي الثاني في عهد  ) .2

 الملك الحسين بن طالل رحمه هللاج.  عمار الهاشمي الثالث في عهد )ج ( تم اإل .3

     تم إعادة منبر صالح الدين على نفقة )ب( .4

 :  يلي مما سؤال لكل الصحيحة اإلجابة اكتب *

لحرام .بُني على األرض بعد المسجد اثاني مسجد . 2القبلتين  أولى. 1. بيّن مكانة المسجد األقصى عند المسلمين.1  
إلى السماوات العال. ومعراجه  ملسو هيلع هللا ىلص . مسرى النبي 4 فينالحرمين الشريثالث  .3                                              

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



0779556664 التربية االسالمية \الفصل الثاني                           أسئلة موضوعية شاملة             إسراء سليم الحياري  

9 
 

. مكافحة صور الفقروالجهل والمرض. العمل على 1والتنمية. الهيئة الخيرية األردنية الهاشمية لإلغاثة. اذكر أهداف 2  

توثيق الصالت . 4لألردن بقيادته الهاشمية. إظهار الوجه اإلنساني المشرق. 3والخدمة العامة. االهتمام بالعمل التطوعي. 2

.ردني والشعوب األخرىوالعالقات القائمة بين الشعب األ  

 

فنّدت فيها المزاعم اليهودية الحكومة االردنية بإصدار مذكرةقامت .1اليهودية :. بي ن دور األردن بالتصدي للمطامع 3  

والقانونية  مات التاريخيةببيان الحقائق والمسل  . قامت 2في وضع يدها على المقدسات اإلسالمية  والقدس بشكل خاص( )

اشوا فيها من أكثر منسوها وعوأسّ  العرب هم من بنوا هذه المدينة حت أنّ . وضّ 3.بمدينة القدسالخاصة   

المبارك فيها. لوجود المسجد األقصى. أكدت على أهمية هذه المدينة للمسلمين 4. ( عام5000)    

  

واألفكار غير السليمة عن  وتصحيح المفاهيماإلسالمية ،  التعريف بالشريعةأ.  . عّدد أهداف مؤسسة آل البيت : 4

إسالمية من  لقيم المجتمع ونظمه ومواجهة تحديات العصر بإيجاد حلولوموحد  تقديم تصور إسالمي معاصرب.  اإلسالم.

  .وتعارفهم وتعريفهم بأحوال المسلمين التقاء علماء المسلمينج.  دي القرآن الكريم والسنة الشريفة.ه

 حقوق المرأة وواجباتها :  رابع والعشرون الدرس ال

 : الصحيحة اإلجابة رمز حول دائرة ضع *

م الرجال :" اجتمعن يوم كذا وكذا في مكان  كما يعلّ  للنساء اللواتي طلبن منه أن يعلمهنّ ملسو هيلع هللا ىلص ل هللا . يدل قول رسو1
 كذا وكذا" على حق من حقوق المرأة هو حق :

 د. العلمأ. العمل                  ب. الميراث                ج. التعاون في بناء األسرة                 
 
 إنّه ال يحل مال امرىء إال بطيب نفس منه "على حق من حقوق المرأة هو حق :ملسو هيلع هللا ىلص :"  . يدل قول رسول هللا2

 ب. الميراث                ج. التعاون في بناء األسرة                 د. العلم        أ. العمل والتصرف في المال
 
ا اْكتََسبُواْ َوِللن ِ . يدل قوله تعالى:" 3 مَّ َجاِل نَِصيٌب م ِ ا اْكتََسْبَن ل ِلر ِ مَّ  "على حق من حقوق المرأة هو حق :َساء نَِصيٌب م ِ

 ب. الميراث                ج. التعاون في بناء األسرة                 د. العلم        أ. العمل والتصرف في المال
 
ا تََرَك اْلَواِلَدانِ 4 مَّ َجاِل نَِصيٌب ّمِ ا قَلَّ َواأْلَقْ  . يدل قوله تعالى:" لِّلّرِ ا تََرَك اْلَواِلَداِن َواأْلَْقَربُوَن ِممَّ مَّ َربُوَن َوِللنَِّساِء نَِصيٌب ّمِ

ْفُروًضا "على حق من حقوق المرأة هو حق :  ِمْنهُ أَْو َكثَُر ۚ نَِصيبًا مَّ
 د. العلم       ج. التعاون في بناء األسرة                          ب. الميراثأ. العمل والتصرف في المال        

 
لرجل راع في أهله ومسؤول عن رعيته ،  اكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته ... وملسو هيلع هللا ىلص :" . يدل قول رسول هللا 5

 والمرأة راعية في بيت زوجها ومسؤولة عن رعيتها "على حق من حقوق المرأة هو حق :
 د. العلم               عاون في بناء األسرةج. التأ. العمل والتصرف في المال        ب. الميراث                

 
َكاَن َزْوجٍ َوآتَْيتُْم إِْحَداُهنَّ قِنَطاًرا فاَلَ تَأُْخذُواْ ِمْنهُ َشْيئًا أَتَ . يدل قوله تعالى:" 6 أُْخذُونَهُ بُْهتَاناً َوإِْن أََردتُُّم اْستِْبَداَل َزْوجٍ مَّ

 ً بِينا  هو حق :"على حق من حقوق المرأة  َوإِثْماً مُّ
 د. المهرأ. اختيار الزوج                    ب. حضانة األبناء            ج. النفقة                              

 
غي للمرأة نَّ اْلُمْسِلِميَن َواْلُمْسِلَماِت َواْلُمْؤِمنِيَن َواْلُمْؤِمنَاِت َواْلقَانِتِيَن َواْلقَانِتَاِت "على واجب ينبا. يدل قوله تعالى:" 7

 القيام به  :
 ب. حضانة األبناء            ج. واجبات نحو الزوج             د. المهر                    أ. واجبات دينية
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خير النساء تسرك إذا أْبَصرت ، وتطيعك إذا أمرت ، وتحفظ غيبتك في نفسها ومالك ملسو هيلع هللا ىلص:" . يدل قول رسول هللا 8
 ام به  :"على واجب ينبغي للمرأة القي

 د. المهر             ج. واجبات نحو الزوجأ. واجبات دينية                    ب. حضانة األبناء            
 
واحد مما يأتي من واجبات المرأة األسرية المتعلقة باألبناء :. 9  

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

 :   الصحيحة باإلجابة الفراغ امأل *

 في األدوار والوظائف . تكامل جعل اإلسالم العالقة بين الذكر واألنثى عالقة . 1

 2.أقّر اإلسالم للمرأة حق العمل والتجارة وفق الضوابط الشرعية وذلك بسبب حتى تشارك في بناء المجتمع. 

3. من واجبات المرأة نحو زوجها : 1. طاعته في غير معصية 2. المحافظة على ماله  3. إحسان الظن به  4. حفظ 
 أسرار بيته  5.إدخال السرور إلى قلبه . 

 
4. الواجبات الدينية التي أوجبها اإلسالم على المرأة: عندما تبلغ  المرأة سن التكليف تصبح مطالبة كالذكر بالتكاليف 

 التي فرضها الشرع على المسلم من  صالة وصيام والتزام باللباس الشرعي وعدم إظهار الزينة وغيرها .

 :   الخاطئة العبارة أمام خطأ وكلمة الصحيحة العبارة أمام صح كلمة ضع *

 ( . خطأ ) من الحقوق المشتركة بين الرجل والمرأة حق حضانة الطفل . 1

َكاَن َزْوجٍ َوآتَْيتُْم إِْحَداُهنَّ قِنَطاًرا فاَلَ تَأُْخذُواْ ِمْنهُ َشْيئًا  َوإِْن أََردتُُّم اْستِْبَدالَ  يدل قوله تعالى :". 2 على أن  "َزْوجٍ مَّ

 ) صح ( .اإلسالم أقر للمرأة حق المهر 

 ) خطأ ( .   ال يحق للمرأة في اإلسالم  اختيار زوجها . 3

 :  لاألو العمود من يناسبها بما الثاني العمود من المناسب الرمز ضع *

 نفقةأ. ال (ب)  من الحقوق المشتركة بين الرجل والمرأة حق .1

 التعلمب.  (أ)  من الحقوق الخاصة بالمرأة حق .2

 ةدتربيتهم على األخالق الحميج.  )ج (  من واجبات المرأة األسرية المتعلقة باألبناء .3

 د.النفقة عليهم  

 :  يلي مما سؤال لكل الصحيحة اإلجابة اكتب *

والتصرف  لعمل والتملك. حق ا2.التعلم  . حق 1 . اذكر الحقوق المشتركة بين الرجل والمرأة التي أقرها اإلسالم .1
في بناء األسرة وتربية األبناء.   التعاون. حق 4     الميراث . حق3في المال  .     

   المهر . \لحضانة وإرضاع الطفل ا\النفقة \اختيار الزوج . عّدد الحقوق الخاصة بالمرأة التى أقرها اإلسالم:2 
حفظا للمرأة وصيانة لها.  - أوجب اإلسالم للمرأة حق النفقة ::أ. . علل 3     

ألّن في ذلك تلبية لحاجات نفسيّة عند األم وطفلها.1ب. أعطى اإلسالم للمرأة حق حضانة طفلها :               
يهألنها أكثر عطفا وشفقة عل -2                                                

ألّن لها ذمة مالية مستقلة. ج. يحرم على األب أو الزوج أو األخ أن يأخذ من أموال المرأة من غير رضاها.               
حق التعاون في بناء األسرة وتربية األبناء . ة والرجل التي أقرها اإلسالم د. من الحقوق المشتركة بين المرأ               

ألّن األسرة هي النواة المكونة للمجتمع فصالحها يساعد على صالحه.  -                      
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 الدرس الخامس والعشرون : أحكام العدة

 : الصحيحة اإلجابة رمز حول دائرة ضع *

 . عدة المرأة المطلقة قبل الدخول :1
 د. أربعة أشهر وعشر أيام               ليهاج. ال عدة عأ. ثالثة قروء             ب. ثالثة أشهر           

 
 عدة المرأة المطلقة بعد الدخول التي تحيض :. 2
 ب. ثالثة أشهر قمرية      ج. ال عدة عليها              د. أربعة أشهر وعشر أيام              ثالثة قروءأ. 

 
 عدة المرأة المطلقة بعد الدخول التي ال تحيض : .3

 ج. ال عدة عليها              د. أربعة أشهر وعشر أيام           ب. ثالثة أشهر قمرية          أ. ثالثة قروء
 
 عدة المرأة المتوفى عنها زوجها بعد الدخول غير الحامل :. 4  

  مد. أربعة أشهر وعشر أياأ. ثالثة قروء          ب. ثالثة أشهر قمرية          ج. ال عدة عليها              
 

 عدة المرأة المتوفى عنها زوجها قبل الدخول:. 5
  د. أربعة أشهر وعشر أيامأ. ثالثة قروء          ب. ثالثة أشهر قمرية          ج. ال عدة عليها              

 
 الحامل :بها دخول م. عدة المرأة المتوفى عنها زوجها ال6

 ج. ال عدة عليها              د. أربعة أشهر وعشر أيام    ب. ثالثة أشهر قمرية              أ. بوضع الحمل
 
 الحامل :دخول بها مالالمطلقة . عدة المرأة 7

 أيامب. ثالثة أشهر قمرية          ج. ال عدة عليها              د. أربعة أشهر وعشر       أ. بوضع الحمل

 :   الصحيحة باإلجابة الفراغ امأل *

مدة زمنية تنتظرها المرأة المتزوجة نتنيجة الفرقة بينها وبين زوجها لوفاة أو فسخ أو طالق ، هي العدة تعني : . 1

 .وهذه  المدة محددة شرعا ويحرم فيها خطبة المرأة أو الزواج بها حتى تنتهي عدتها

 2. تكون عدة المرأة بوضع الحمل في حالتين هما :1.المطلقة المدخول بها الحامل2.المتوفى عنها زوجها الحامل. 

 3. امتناع المرأة عن الزينة بعد وفاة زوجها هو مفهوم: الحداد .

4 . من أحكام الحداد للمرأة المتوفى عنها زوجها : 1. تجنب الزينة والكحل والطيب في بدنها وثيابها 2. تعتد المرأة 

الحادة في بيت الزوجية وتبيت فيه قدراستطاعتها.3. يجوز للحادة أن تخرج من بيتها نهارا كالذهاب للعمل أو زيارة 

 أهلها أو الخروج لقضاء حوائجها

ال يحل المرأة تؤمن باهلل واليوم اآلخر أن تحد على ميت فوق ثالث ليال إال على زوج  أربعة ملسو هيلع هللا ىلص:" .يدل قول النبي 5

 أشهر وعشرا"على :  أنه يجب على المرأة التي توفي عنها زوجها أن تحد طيلة مدة العدة   .

 :   الخاطئة العبارة أمام خطأ وكلمة الصحيحة العبارة أمام صح كلمة ضع *

 ( . خطأ )  يجوز للمرأة المتوفى عنها زوجها أثناء العدة الخروج من المنزل ليال ونهارا. 1

 ( . خطأ) عقد رجل على امرأة توفي عنها زوجها قبل انتهاء العدة. 2

 ( . صح )  ول أراد رجل الزواج من امرأة مطلقة قبل الدخ. 3
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 في أثناء عدتها ) صح ( .في بيتها . تطيّبت امراة مطلقة 4

 أثناء عدتها ) خطأ (.بيتها في  . تطيّبت امرأة متوفى عنها زوجها في 5

 . خرجت امرأة متوفى عنها زوجها في أثناء عدتها نهارا لزيارة أهلها وباتت في بيتها ) صح ( .6

 الزواج منها ) خطأ (.. يجوز خطبة المرأة المعتدة أو 7

 :  األول العمود من يناسبها بما الثاني العمود من المناسب الرمز ضع *

1

. 
 تحيضأ.  (ب)  ثالثة أشهر قمرية هي عدة المرأة التي 

2

. 
 ال تحيضب.  (ج)  أربعة أشهر وعشر أيام هي عدة المرأة التي

3

. 
ا نََكْحتُُم اْلُمْؤِمَناِت ثُمَّ َطلَّْقتُُموُهنَّ ِمن قَْبِل أَن تََمسُّوُهنَّ َيا أَيَُّها الَِّذيَن آَمنُوا إِذَ  يدل قوله تعالى:"

ُحوُهنَّ َسَراًحا َجِميالً  ٍة تَْعتَدُّوَنَها ۖ فََمت ِعُوُهنَّ َوَسر ِ  ( د) المرأةعلى أن  "فََما لَُكْم َعلَْيِهنَّ ِمْن ِعدَّ

 توفي عنها زوجهاج. 

 المطلقة قبل الدخولد.  

 ة عليها ال عد

 :  يلي مما سؤال لكل الصحيحة اإلجابة اكتب *

،كي ال تختلط األنساب :   براءة الرحم وخلّوه من الحملالتأكد من .1. اذكر الِحَكم التي ألجلها شرع اإلسالم العدة .1

   وقع من ليراجع كل منهما نفسه على ما .إعطاء الزوجين الفرصة 2للمرأة المطلقة والمتوفى عنها زوجها ()    

    الوفاء . مظهر من مظاهر 3( المرأة المطلقةوتمكينهما من الرجوع لبعضهما وهذا خاص بـ )طالق رجعي        

    ( .المرأة المتوفى عنها زوجهاوهذا خاص بـ ) المتوفى حزنا عليه واحتراما وتقديرا لمكانته جللزو      

يحرم خطبة المرأة المعتدة أو الزواج منها سواء كانت معتدة من طالق أم  .1. للعدة أحكام ينبغي التقيّد بها عّددها .2

   . يجب على المرأة التي توفي عنها زوجها أن تحد طيلة مدة العدة2فسخ أم وفاة.           

. اذكر داللة النصوص الشرعية اآلتية فيما يخص العدة :3  

معصفر من الثياب وال الممشقة وال الحلي وال تختضب  وال المتوفى عنها زوجها ال تلبس الملسو هيلع هللا ىلص:" قال رسول هللا أ. 

   :التستعمل الحناء   ال تختضب/المصبوغ بالمشق وهو الطين األحمر:الممشقة\:المصبوغ بالعصفررتكتحل".المعصف

ا. يجب على المرأة التي توفي عنها زوجها أن تحد طيلة مدة العدة بتجنب الزينة والكحل والطيب في بدنها وثيابه -  

ْضتُم بِِه ِمْن ِخْطبَِة النَِّساِء أَْو أَْكنَنتُْم فِي أَنفُِسُكْم ۚ َعِلمَ  ب. ُ أَنَُّكْم َستَْذُكُرونَُهنَّ قال تعالى :"َواَل ُجنَاَح َعلَْيُكْم فِيَما َعرَّ  ّللاَّ

ْعُروفًا ۚ َوالَ  ا إاِلَّ أَن تَقُولُوا قَْواًل مَّ ِكن الَّ تَُواِعُدوُهنَّ ِسرًّ تَْعِزُموا ُعْقَدةَ النَِّكاحِ َحتَّٰى يَْبلَُغ اْلِكتَاُب أََجلَهُ " . َولَٰ  

. يحرم خطبة المرأة المعتدة أو الزواج منها سواء كانت معتدة من طالق أم فسخ أم وفاة -      

 الدرس السادس والعشرون : الطالق  

 : الصحيحة اإلجابة رمز حول دائرة ضع *

 طالقا : . يعتبر الطالق قبل الدخول1

 د. كل ما ذكر صحيح                 ج. بائنا بينونة كبرى          ب. بائنا بينونة صغرىأ. رجعيا                

 

 : لعدة هو .  الطالق الذي يرث كل من الزوجين اآلخر إذا مات أحدهما في ا2

 د.الشيء مما ذكر صحيح       ة كبرى ب. البائن بينونة صغرى      ج. البائن بينون                أ. الرجعي
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 : هو مهر  ما دامت في العدة من دون عقد والبعده إعادة زوجته إلى عصمته يملك الزوج الطالق الذي مفهوم . 3

 د.الشيء مما ذكر صحيح       ب. البائن بينونة صغرى      ج. البائن بينونة كبرى                 أ. الرجعي

 

 : هو  جديدين ورضاهاإال بعقد ومهر  رجاع زوجته إلى عصمتهإال يستطيع الزوج  الذيالطالق مفهوم . 4

 د.الشيء مما ذكر صحيح       ج. البائن بينونة كبرى       ب. البائن بينونة صغرى                أ. الرجعي

 

ل رضاها وبعد زواجها من رجوين بعقد ومهر جديد عصمته إال رجاع زوجته إلىإاليستطيع الزوج  الذيالطالق مفهوم . 5

  هو: قها بموت أو طالق وتنقضي عدتهاخول الزوج الثاني بها دخوال حقيقيا ثم يفاردو آخر زواجا صحيحا من غير اتفاق

 د.الشيء مما ذكر صحيح        ج. البائن بينونة كبرىب. البائن بينونة صغرى                      أ. الرجعي

 

ِهنَّ َوبعُولتَُهنَّ :"  يدل قوله تعالى. 6 :على صورة الطالق  " راُدواْ إِصالًحاأفيِ ذَلِك إِن أَحقُّ بِرد ِ  
 د.الشيء مما ذكر صحيح       ب. البائن بينونة صغرى      ج. البائن بينونة كبرى                 أ. الرجعي

 

تاَِن فإَِمَساٌك بِمْعُروفٍ  أْو تْسِريٌح بِإِحَسانٍ  " على صورة الطالق : ُق َمرَّ  7. يدل قوله تعالى :" الطالَّ
 د.الشيء مما ذكر صحيح       ج. البائن بينونة كبرى       ب. البائن بينونة صغرى                أ. الرجعي

 

:لطالق على صورة ا " ِمن بعَُد َحتىَّ تنَِكَح َزْوًجا َغْيَرهُ  فاَلَ تِحلُّ لهَ  فإَِن طلَقََّهايدل قوله تعالى :" . 8  
 د.الشيء مما ذكر صحيح        ج. البائن بينونة كبرىب. البائن بينونة صغرى                      أ. الرجعي

 

:وتقضي عدتها في بيت الزوجية هو  على عصمة زوجها في مدة العدة الطالق الذي تبقى فيه الزوجةمن آثار  . 9  
 د.الشيء مما ذكر صحيح       ى      ج. البائن بينونة كبرى ب. البائن بينونة صغر                أ. الرجعي

 

:من آثار الطالق الذي تنتهي به العالقة الزوجية بين الزوجين هو .10  
 د.الشيء مما ذكر صحيح       ج. البائن بينونة كبرى       ب. البائن بينونة صغرىأ. الرجعي                

 

:به عدد الطلقات المسموحة للزوج هو من آثار الطالق الذي تنتهي . 11  
 د.الشيء مما ذكر صحيح        ج. البائن بينونة كبرىب. البائن بينونة صغرى                      أ. الرجعي

 

:. من آثار الطالق الذي ال يرث أحد الزوجين اآلخر وإن توفي في العدة هو 12  
 ب + ج صحيحد.       ج. البائن بينونة كبرى       ب. البائن بينونة صغرى                أ. الرجعي

 :   الصحيحة باإلجابة الفراغ امأل *

 ال يحدد بوقت وال زمان . تأبيدياصل في عقد الزواج أن يكون عقدا . األ1

2. شرع هللا تعالى الزواج لـ تحقيق السكن والراحة للزوجين و ليقوم على األلفة والمحبة بينهما ولتحقيق العفة لكال     
  الزوجين للمحافظة على النسل ولتقوية الروابط األسرية واالجتماعية.  

 3. الطالق هو : حل رباط الزوجية بعبارة تفيد ذلك كقول الرجل لزوجته : أنت طالق.

 4. يكون الطالق حراما عندما يظلم الزوج زوجته ويطلقها من غير سبب موجب للطالق ويسمى )الطالق التعسفي (.

 5. يكون الطالق مباحا:إذا تعذ رت الحياة الزوجية بين الزوجين وتحو  لت المودة إلى شقاء واستحال اإلصالح بينهما.
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 :   الخاطئة العبارة أمام خطأ وكلمة الصحيحة العبارة أمام صح كلمة ضع *

 ( . صح )  قهاأجاز قانون األحوال الشخصية األردني للمرأة في الطالق التعسفي أن تطلب تعويضا عن طال. 1

 ( .صح)الطالق الذي يحصل حالة المزاح والهزل واقعا . 2

 ( . خطأ )  يجوز للمرأة أن تطلب الطالق من غير سبب موجب له. 3

 ) صح ( . النكاح والطالق والرجعة ثالثة أمور َجدهّن َجد وهزلهّن َجد. 4

 ) خطأ (. جعل اإلسالم إنهاء العالقة الزوجية على مرة واحدة. 5

 ( . خطأ)  الطلقة األولى تعد دائما طالقا رجعيا. 6

 ) خطأ (.الطالق بأنواعه الثالثة ينهي العالقة الزوجية . 7

 . الطلقة الثالثة تعد دائما طالقا بائنا بينونة كبرى )صح (.8

 . الطلقة الثانية تعد دائما طالقا بائنا بينونة صغرى) خطأ ( .9

 د الطالق البائن بينونة كبرى بالشروط المطلوبة يحق له ثالث طلقات جديدة )صح(..إذا أعاد الزوج األول زوجته بع10

 :  األول العمود من يناسبها بما الثاني العمود من المناسب الرمز ضع *

1

. 
 الرجعيأ.  (ب)  طلّق رجل زوجته قبل الدخول

2

. 
 بائن بينونة صغرىب.  (ب)  طلق رجل زوجته وانتهت عدتها ولم يراجعها

3

. 
 بائن بينونة كبرىج.  ( ج) طلق رجل زوجته طلقة ثالثة 

  طلق رجل زوجته طلقة ثانية وراجعها قبل انتهاء عدتها ) أ (  4

  طلق رجل زوجته طلقة أولى وراجعها قبل انتهاء عدتها ) أ ( 5

 :  يلي مما سؤال لكل الصحيحة اإلجابة اكتب *

حياتهما  الستر وعدم إفشاء أسرار.1بها بعد انتهاء الحياة الزوجية بينهما ؟ما اآلداب التي ينبغي للزوجين التادب . 1

عطاؤهم حقوقهم .إو رعاية األطفال.  3والحقوق كاملة دون اللجوء إلى  المحاكم حسن المعاملة ، وأداء النفقة. 2الزوجية   

 . ما اآلثار المترتبة على كل من أنواع الطالق الثالثة :2

. 3في بيت الزوجية. تقضي الزوجة العدة 2 عصمة زوجها أثناء العدة. تبقى الزوجة على 1 لرجعي :* آثار الطالق ا   

 .العدة أثناء إذا مات أحدهما يرث كل من الزوجين اآلخر. 5عدد الطلقات ينقص. 4أثناء العدة للزوج الحق أن يراجعها

عدد الطلقات. ينقص. 2  ن الزوجين.بي تنتهي العالقة الزوجية. 1* آثار الطالق البائن بينونة صغرى:   

ن توفي أحدهما في العدة.إو  يمنع التوارث بينهما. 3                                                 

المسموح بها  تنتهي بها عدد الطلقات. 2بين الزوجين تنتهي العالقة الزوجية. 1 * آثار الطالق البائن بينونة كبرى :  

من  بعد زواجها. إذا عادت الزوجة إلى زوجها األول 4ن توفي أحدهما في العدةإو  لتوارث بينهمايمنع ا. 3للزوج  

يعود حقه بثالث طلقات جديدة.  الزوج األولبينهما بموت أو طالق فإن  وانتهت العالقة الزوجيةالزوج  الثاني   

  الخلع ) االفتداء (   :  سابع والعشرون الدرس ال

 : الصحيحة اإلجابة رمز حول دائرة ضع *

 . يعتبر الخلع الرضائي طالقا :1
 د. فسخا                 ج. بائنا بينونة كبرى                 ب. بائنا بينونة صغرىأ. رجعيا                
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 . يعتبر الخلع القضائي طالقا :2
 د. فسخا                 ينونة كبرى أ. رجعيا                ب. بائنا بينونة صغرى                ج. بائنا ب

 
 . مفارقة الزوج زوجته مقابل عوض مالي تدفعه الزوجة إلى زوجها هو مفهوم :3

 د. الخلع         بينونة كبرى الطالق البائن أ. الطالق               ب.الطالق البائن بينونة صغرى     ج. 
 
 : تها بإنهاء الحياة الزوجية دون ضرر أو تقصير منه حكم أخذ الزوج الفداء من زوجته في حالة رغب. 4
 مكروهد.                 واجب                     ج.                                 مباح ب.                حرام أ. 
 
 حكم أخذ الزوج الفداء من زوجته في حالة تقصيره وضرره  بزوجته   :. 5

 د. مكروه                ج. واجب                                                      ب. مباح                أ. حرام

 :   الصحيحة باإلجابة الفراغ امأل *

 إلنهاء الحياة الزوجية إذا تضررت منم لزواج والزوج ال يريد طالقها .الخلع أباح اإلسالم للمرأة حق . 1

ا آتْيتُموهنُّ َشْيئاً إاِلَّ أَن يَخافاَ أاَلَّ يِقيَما ُحُدوَد ّللِا  فإَِن ِخْفتْم أاَلَّ يقِ َوالَ يحِ  يدل قوله تعالى :". 2 يَما لُّ لُكْم أَن تأَُخذُواْ ِممَّ

 ُحُدوَد ّللِا   فاَلَ  ُجناََح َعلْيِهَما فِيَما اْفتَدتْ " على مشروعية الخلع .

 3. أجاز النبي ملسو هيلع هللا ىلص المرأة ثابت بن قيس طلب الخلع مقابل أن ترد لزوجها ما أخذته من مهر .

 :   الخاطئة العبارة أمام خطأ وكلمة الصحيحة العبارة أمام صح كلمة ضع *

 ( . صح )  ال يؤثر الخلع على حضانة األبناء . 1

 ( .خطأ )تجب نفقة األبناء على األم في حالة الخلع  . 2

 ( .  خطأ)  الطالق الواقع بسبب الخلع الرضائي طالق رجعي . 3

 ) صح ( . طلبت امرأة الخلع من زوجها ألنه يؤذيها مع قيامها بواجباتها الزوجية فالخلع صحيح. 4

 (.صح )  التفريق بين الزوجين في الخلع القضائي يعد فسخا. 5

 ) خطأ ( . التفريق بين الزوجين في الخلع الرضائي يعد فسخا . 6

 :  األول العمود من سبهاينا بما الثاني العمود من المناسب الرمز ضع *

1

. 
 مباحأ.  (أ)  طلبت امرأة من زوجها الخلع ألنه ال يعاملها بالمعروف

2

. 
 مندوبب.  (ج) رجع رجل زوجته إلى عصمته بعد الخلع من غير عقد جديدأ

3

. 
 حرامج.  ( ج) رفض زوج اإلنفاق على أطفاله ألن زوجته خالعته

 د. واجب (  ج)  رها على طلب الخلعأساء رجل معاملة زوجته من أجل إجبا 4

 هـ. مكروه (ج ) رجاع زوجته التي خالعته وهي في عدتها دون رضاها إأراد رجل  5

  صبرت امرأة على إساءة معاملة زوجها فلم تطلب الطالق ) ب ( 6

 :  يلي مما سؤال لكل الصحيحة اإلجابة اكتب *

.تقيم الزوجة 1ي حال رفض الزوج التراضي مع زوجته على الخلعبيّن موقف قانون األحوال الشخصية األردني ف .1
.تسعى المحكمة 3وال سبيل الستمرار الحياة بينهماتبغض الحياة مع الزوج.تقر أنها 2االفتداءتطلب فيها  دعوى للقاضي
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إلى اإلصالح بين الزوجين.4. فإن لم يتم اإلصالح خالل شهر فإن القاضي يحكم بفسخ عقد الزواج بينهما بعد أن تعيد 
. الزوجة ما قبضته من مهر  وما أخذته من هدايا وما أنفقه الزوج من أجل الزواج  

 . استنتج الحكم الشرعي المستفاد من كل من النصين الشعيين اآلتيين :2
َكاَن َزْوجٍ َوآتْيتْم إِحَداهنُّ قِنطارا فاَلَ تأَ "قال تعالى:أ.  ُخذُواْ ِمْنهُ َشْيئاً أ تَأَُخذُونهَ بُهتاَناً َوإْثماً َوإِن أردتُُّم اْستبَِداَل َزْوجٍ مَّ

بِيناً ". . يحرم  للزوج أخذ المال من زوجته في حالة تقصيره وضرره بزوجته -مُّ  

  ".فحرام عليها رائحة الجنةطالقا من غير بأس ة سألت زوجها أما امر:" أي  ملسو هيلع هللا ىلصقال ب. 

 شرعا يحرم على المرأة طلب الطالق من غير سبب معتبر - 

 التفريق بين الزوجين بحكم القاضي:  لثامن والعشرون الدرس ا

 : الصحيحة اإلجابة رمز حول دائرة ضع *

.في حالة التفريق بين الزوجين بحكم  القاضي وكانت اإلساءة كلها من الزوجة فإن التفريق يكون مقابل :1  

 أ. عوض في حدود المهر تدفعه الزوجة                    ب. عوض في حدود المهر والنفقة يدفعها الزوج

د. أ+ ج                        ج. يقّسم المبلغ على الزوجين               

 

. في حالة التفريق بين الزوجين بحكم  القاضي وكانت اإلساءة كلها من الزوج فإن التفريق يكون مقابل :2  

 أ. عوض في حدود المهر تدفعه الزوجة                   ب. عوض في حدود المهر والنفقة يدفعها الزوج

د. أ+ ج                                ج. يقّسم المبلغ على الزوجين    

 

في حالة التفريق بين الزوجين بحكم  القاضي وكانت اإلساءة مشتركة بين الزوجين فإن التفريق يكون مقابل :. 3  

ب. عوض في حدود المهر والنفقة يدفعها الزوج                            أ. عوض في حدود المهر تدفعه الزوجة      

 ج. يقس م المبلغ على الزوجين بنسبة اإلساءة لكل منهما           د. أ+ ج 

 

في حالة التفريق بين الزوجين بحكم  القاضي بسبب النزاع والشقاق يسمى الطالق  :. 4  

 أ. البائن بينونة صغرى          ب. البائن بينونة كبرى           ج. الرجعي                             د.الفسخ 

   

في حالة التفريق بين الزوجين بحكم  القاضي بسبب عدم قدرة الزوج على النفقة بعد الدخول ولم يكن مكمال . 5

 للثالث طلقات يسمى الطالق  :

 أ. البائن بينونة صغرى         ب. البائن بينونة كبرى            ج. الرجعي                              د.الفسخ 

 

في حالة التفريق بين الزوجين بحكم  القاضي بسبب عدم قدرة الزوج على النفقة قبل الدخول يسمى الطالق  :. 6  

 أ. البائن بينونة صغرى        ب. البائن بينونة كبرى             ج. الرجعي                              د.الفسخ 

 

في حالة التفريق بين الزوجين بحكم  القاضي بسبب ) الهجر والغيبة والحبس والعيوب( يسمى الطالق  :. 7  

 أ. البائن بينونة صغرى        ب. البائن بينونة كبرى             ج. الرجعي                               د.الفسخ

 

ِهنَّ  تعالى :". نوع الطالق الذي يدل عليه قوله 8 " هو : راُدواْ إِصالًحاأفيِ ذَلِك إِن َوبعُولتَُهنُّ أَحقُّ بِرد ِ  

 أ. البائن بينونة صغرى       ب. البائن بينونة كبرى          ج. الرجعي                                   د. الفسخ 

 



0779556664 التربية االسالمية \الفصل الثاني                           أسئلة موضوعية شاملة             إسراء سليم الحياري  

17 
 

َ . نوع الطالق الذي يدل عليه قوله تعالى :" 9 تا ُق َمرَّ " هو :ِن فإَِمَساٌك بِمْعُروٍف أْو تْسِريٌح بِإِحَسانٍ الطالَّ  

 أ. البائن بينونة صغرى      ب. البائن بينونة كبرى           ج. الرجعي                                  د.الفسخ 

 

" هو : ىَّ تنَِكَح َزْوًجا َغْيَرهُ ِمن بعَُد َحت فاَلَ تِحلُّ لهَ  فإَِن طَلقََّها . نوع الطالق الذي يدل عليه قوله تعالى :"10  

  أ. البائن بينونة صغرى      ب. البائن بينونة كبرى        ج. الرجعي                                    د.الفسخ

 

: هونوع الطالق في حالة التفريق بحكم القاضي لعدم اإلنفاق إذا كان قبل الدخول  .11  

  أ. البائن بينونة صغرى      ب. البائن بينونة كبرى        ج. الرجعي                                    د.الفسخ

 

هو :نوع الطالق في حالة التفريق بحكم القاضي لعدم اإلنفاق إذا كان بعد الدخول وغير مسبوق بطلقتين . 12  

  أ. البائن بينونة صغرى      ب. البائن بينونة كبرى        ج. الرجعي                                    د.الفسخ

 

هو :نوع الطالق في حالة التفريق بحكم القاضي لعدم اإلنفاق إذا كان بعد الدخول ومسبوق بطلقتين . 13  

  أ. البائن بينونة صغرى      ب. البائن بينونة كبرى        ج. الرجعي                                    د.الفسخ

 :   الصحيحة اإلجابةب الفراغ امأل *

 1.من الحاالت التي يفرق فيها بين الزوجين بحكم القاضي:أ.التفريق للشقاق والنزاع  ب.لعدم قدرة الزوج على النفقة 

                                                                           ج. للغَْيبة أوالهجر أوالحبس    د. بسبب العيوب.  

شروط الَحَكَمين الذي يعيّنهما القاضي لإلصالح بين الزوجين: من. 2  

                 رجلين \عدلين \ قادرين على اإلصالح \ من أهل الخبرة والعدالة .

 3. أنشأت دائرة قاضي القضاة مديرية اإلصالح والوساطة والتوفيق األسري لمحاولة اإلصالح بين الزوجين.

 4.النفقة تعني:تأمين الزوج للزوجة متطلبات الحياة األساسية من مسكن وطعام ودواء ولباس حتى لو كانت الزوجة غنية

 5. الغَيبة تعني : المدة الزمنية التي يغيب فيها الزوج عن زوجته سنة فأكثر وتتضرر الزوجة بسببها .

6. يشترط لصحة رجعة الزوجة إلى زوجها في التفريق بحكم القاضي لعدم اإلنفاق شروط عدة :1. أن يراجعها أثناء 

 العدة  2.أن يكون قد دفع نفقة ثالثة أشهر مما تراكم عليه من نفقتها   3. أن يقدم كفيال بنفقتها المستقبلية .

 7. يشترط بالعيب الذي يجوز بسببه طلب التفريق بين الزوجين عدة شروط هما :1.عيب عقلي كالجنون عيب جسمي 

 كالجذام ،عيب جنسي كاإليدز يمنع تحقيق الهدف من الزواج.2. ال يمكن معه المعاشرة الزوجية إال بضرر. 

 8. يدل قوله تعالى:"َوالَ تْمِسُكوُهنَّ ِضَرارا لتَّْعتُدواْ ..." حرمة إمساك الزوجة عن الطالق لإلضرار بها .

 :   الخاطئة العبارة أمام خطأ وكلمة الصحيحة العبارة أمام صح كلمة ضع *

 ( . صح )  من أهل الزوجين  لإلصالح بين الزوجين ن يكون الَحَكميناألَولى أ. 1

 ( .صح )الطالق الواقع بحكم القاضي بسبب النزاع والشقاق الطالق البائن . 2
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على  إذا ثبت أن الزوج موسر وأصر  القاضي للزوجة التي رفعت دعوى للقاضي للتفريق فيما يتعلق بالنفقة يحكم  .3

  .) صح (  و ادعى العجز واإلعسار ولم يثبت ذلك  بطالق الزوجة من الزوج بالحالعدم اإلنفاق عليها أ

يمهله القاضي  -إذا ثبت أن الزوج معسرايحكم القاضي للزوجة التي رفعت دعوى للقاضي للتفريق فيما يتعلق بالنفقة . 4 

)صح(. بطالقهانفقة حكم القاضي  دفع ال فإن لم يستطعلدفع النفقة المحكوم بها عليه ،  شهر إلى ثالثة أشهرمن   

) خطأ ( . حال اطالعه عليه أن يطلب الفسخ بعدهورضي به يحق للزوجين اذا اكتشف عيبا في اآلخر  .5  

) صح ( . عدد الطلقات التي يملكها الزوج فسخا في يؤثر التفريق بين الزوجين بسبب العيوب. ال 6   

  .)صح ( ما طلب التفريق للسبب نفسهق بينهما للعيوب، فليس ألي منهاذا جد د الزوجان عقد الزواج بعد التفري .7 

.( يشترط لجواز التفريق بين الزوجين بسبب الحبس أن ال يكون للمحبوس مال ينفق منه على زوجته  ) خطأ . 8   

حق طلب التفريق بين الزوجين للعيوب الموجودة قبل العقد ثابت لكال الزوجين ) صح (. .9   

( . ز للمرأة الغنية أن تطلب الطالق إذا رفض زوجها اإلنفاق عليها  ) خطأ. ال يجو10  

. التفريق بين الزوجين بحكم القاضي في حالة الشقاق والنزاع يقع طالقا رجعيا  )خطأ (.11  

. يصح التفريق بين الزوجين إذا أصيب أحدهما بأي مرض كان  ) خطأ (.12  

ق والنزاع بعد استنفاد مراحل اإلصالح ) صح( .. للقاضي أن يفرق بين الزوجين للشقا13  

(. صح ) . التفريق للعيوب بين الزوجين يعد فسخا 14  

 :  األول العمود من يناسبها بما الثاني العمود من المناسب الرمز ضع *

1

. 
 كلها من الزوجأ.  (ب)  تدفع المرأة عوض مقابل المهر وتوابعه للزوج إذا كانت اإلساءة 

2

. 
 كلها من الزوجةب.  (أ  ) زوج ما تستحقه المرأة من حقوق المهر والنفقة إذا كانت اإلساءةيدفع ال

3

. 
 مشتركة بينهماج.  (ج)        يدفع كل من الزوجين  لآلخرعلى قسم من المهر إذا كانت اإلساءة

 بائن بينونة صغرىد.  نوع الطالق في حالة التفريق بحكم القاضي لعدم اإلنفاق إذا كان قبل الدخول )د( 4

نوع الطالق في حالة التفريق بحكم القاضي لعدم اإلنفاق إذا كان بعد الدخول  5
 وغير مسبوق بطلقتين ) هـ (

 هـ. رجعي

نوع الطالق في حالة التفريق بحكم القاضي لعدم اإلنفاق إذا كان بعد الدخول  6
 ومسبوق بطلقتين ) و(

 و. بائن بينونة كبرى

 :  يلي مما سؤال لكل الصحيحة اإلجابة اكتب *

أ. وضح الدور الذي تقوم به مديرية اإلصالح والوساطة والتوفيق األسري ؟1. النظر في فض النزاعات الزوجية 

بسرية .التعامل مع ملف األسرة 2بوضع حلول رضائية بين الطرفين بديال عن إجراءات التقاضي أمام المحاكم

وعدم التفريق بينهما . التوافق بين الزوجينلى .الحرص ع4على األسرةالحفاظ .3مطلقة  

 ب. ما داللة قوله تعالى :" َوعلىَ  اْلَمْولُودِ  لهَ  ِرْزقُهنَّ  َوِكْسَوتُهنَّ  بِاْلَمْعُروفِ   "؟ - وجوب نفقة الزوجة على زوجها.



0779556664 التربية االسالمية \الفصل الثاني                           أسئلة موضوعية شاملة             إسراء سليم الحياري  

19 
 

ج. متى يجوز للزوجة أن ترفع دعوى للقاضي للتفريق بينها وبين زوجها بسبب الغَيبة ؟ إذا غاب عنها سنة فأكثر 

القاضي تستطيع اإلنفاق منه على نفسها فيحق للزوجة أن تطلب من  حتى لو كان له مال كثيربسبب غيابه ،  وتتضرر فيها

فسخ عقد الزواج دفعا للضررعنها ، فإذا كان محل إقامته معلوما فيطلب القاضي أن يحضر لإلقامة معها أو ينقلها إليه 

أو يطلقها فإن لم يفعل ولم يبد عذرا مقبوال فّرق القاضي بفسخ عقد الزواج،  وإن كان محل إقامة الزوج الغائب مجهوال 

.   في الحالالقاضي بينهما  فّرق  

 د. ماذا يجب على القاضي فعله للزوجة التي غاب عنها زوجها وتتضرر بسببها في الحاالت اآلتية ؟

ينقلها إليه وأ ة سنة فأكثر يطلب القاضي من الزوج أن يحضر لإلقامة معها:إذا مضى على الغَْيب العلم بمكان إقامة الزوج. 1

عقد الزواج. بفسخ أو يطلقها فإن لم يفعل ولم يبد عذرا مقبوال فرق القاضي  

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

هـ . ماذا يجب على القاضي فعله للزوجة التي هجرها زوجها وتتضرر بسببها ؟ -  إذا مضى على الهجر سنة فأكثر 

بفسخ ليرجع إليها أو يطلّقها فإن لم يرجع ولم يبد عذرا مقبوال فّرق القاضي  مدة ال تقل عن شهريمهل القاضي الزوج 

الزواج . عقد  

 و. متى يحق للزوجة أن ترفع دعوى للقاضي للتفريق بينها وبين زوجها بسبب الحبس.

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

)فيحق للزوجة طلب التفريق للضرر الواقع عليها حتى لو كان للمحبوس ماال ينفق منه على زوجته(    

 ي. يحكم القاضي بفسخ عقد الزواج في حاالت عدة اذكر ثالثة منها . بسبب : أ. العيوب ب. الغيبة ج. الحبس د. الهجر   

 ز. بيّن الحكم الشرعي في كل مما يأتي: 

. طلبت امرأة من القاضي التفريق بينها وبين زوجها لرفضه شراء سيارة فاخرة لها. 1   

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

ا على إساءة معاملة زوجها فلم تطلب الطالق. . صبرت زوجه2   

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

. طلبت امرأة الطالق بعد مضي شهر من إصدار القاضي حكما قطعيا بحبس زوجها مدة عشر سنوات. 3   

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

. طلبت امرأة إلى القاضي فسخ عقد الزواج بعد هجر زوجها لها مدة سنة ونصف. 4   

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

 الدرس التاسع والعشرون  : الجهاد في اإلسالم   

 : الصحيحة اإلجابة رمز حول دائرة ضع *

. من أنواع الجهاد بالمعنى العام جهاد  :1  
 أ. بإعانة المقاتلين                          ب. بالمال                ج. بالرأي والكلمة                      د. الشيطان  
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. من أنواع الجهاد بالمعنى العام جهاد  :2      
 أ. بإعانة المقاتلين                          ب. العصاة                ج. بالرأي والكلمة                      د. بالمال

  
. من أنواع الجهاد بالمعنى العام جهاد  :3  

 أ. النفس                             ب. بالمال                ج. بالرأي والكلمة                      د. إعانة المقاتلين 
 

د بالمعنى الخاص جهاد  :. من أنواع الجها4  
 أ. بالرأي والكلمة                   ب.المال                 ج. العصاة                                د. أ + ب صحيح  

 
. الصحابي الذي أنشأ دارا للجند هو  :5  

 أ. عثمان بن عفان            ب. علي بن أبي طالب       ج. عمر بن الخطاب                     د. أبو بكر الصديق
 

. أعلى أنواع الجهاد هو الجهاد :6  
 أ. بالنفس                             ب. بالمال                ج. بالرأي والكلمة                      د. إعانة المقاتلين 

 
.إقامة المصانع الحربية من أنواع الجهاد:7  

 أ. النفس                              ب. بالمال                ج. بالرأي والكلمة                      د. إعانة المقاتلين 
 

. الخطابة والشعر من أنواع الجهاد:8  
 أ. بالنفس                            ب. بالمال                  ج. بالرأي والكلمة                     د. إعانة المقاتلين 

 :   الصحيحة باإلجابة الفراغ امأل *

 1. جعل اإلسالم حالة السلم هي األصل في العالقات بين الدول .

 2. من أنواع الجهاد بالمعنى العام : 1. جهاد النفس2. جهاد الشيطان .3. جهاد العصاة .          

 3. من انواع الجهاد بالمعنى الخاص: جهاد المعتدين بـ :أ-النفس  ب- المال ج- الرأي والكلمة.   د- إعانة المقاتلين .

4. الجهاد بالمعنى العام يعني:هو بذل المسلم وسعه وطاقته في االلتزام بتوجيهات اإلسالم وأوامر هللا تعالى واالبتعاد  

 عن معصيته سبحانه.

5. الجهاد بالمعنى الخاص يعني: هو التعلق بمحاربة المعتدين وما يبذله الجنود البواسل من القوات المسلحة في الحفاظ 

  على أمن البلد من أي عدوان خارجي ، بأمر من رئيس الدولة.

 6. قال النبيملسو هيلع هللا ىلص :" اهج المشركين فإن جبريل معك" للصحابي حسان بن ثابت يوم بني قريظة .

7.من المفاهيم الخاطئة لبعض جهلة الشريعة اإلسالمية بما يتعلق بالجهاد 1. أنه اعتداء على األجانب والسياح. 2. 

اعتداء على موظفي السفارات الذين يزورون البالد اإلسالمية.3. االعتداء على المنشئات الخاصة والعامة أو 

 المؤسسات بالتفجير أو قتل أي فرد من العاملين فيها.4. االعتداء على غير المسلمين من األجانب في بالدهم .

 8. يتحقق جهاد  النفس بالمعنى العام بـ: بصدها عن الهوى - يتحقق جهاد الشيطان:بعدم االنصياع إلى وساوسه. 

 يتحقق جهاد العصاة:بإرشادهم إلى فعل الطاعات وترك المعاصي بالحكمة والموعظة الحسنة والمجادلة بالتي هي أحسن

 :   الخاطئة العبارة أمام خطأ وكلمة الصحيحة العبارة أمام صح كلمة ضع *

 ( .  خطأ) هاد بالمعنى الخاص يحق لألفراد ممارسة الج. 1

 ( . خطأ) الصحابي الذي أنشأ دارا للجند هو عثمان بن عفان رضي هللا عنه. 2
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  .) صح ( أذن هللا تعالى للمسلمين بالقتال بعد الهجرة إلى المدينة المنورة  .3

)صح(.عتبر الفرار من أرض المعركة كبيرة من الكبائر ي. 4   

) خطأ ( .جانب والسياح من الجهاد عتبر االعتداء على األي .5  

( . خطأ) أعلى أنواع الجهاد الجهاد بالمال . 6   

يجب الجهاد في حالة النفير العام ) صح (.. 7   

. الجهاد ضرورة من ضرورات الحياة ألنه يحمي  األوطان ) صح ( .8  

ا ) خطأ (.. يعّد االعتداء على المنشآت الحكومية في البالد غير اإلسالمية عمال جهادي9  

(. صح ). التأشيرة التي تعطى لألجانب لدخول البلد تعد بمثابة عقد األمان 10  

 :  يلي مما سؤال لكل الصحيحة اإلجابة اكتب *

 1. استنتج من النصوص الشرعية اآلتية المبادىء اإلنسانية العظيمة للقتال : 

مقتولة" فنهى عن قتل النساء ملسو هيلع هللا ىلص ازي رسول هللاابن عمر رضي هللا عنه أن امرأة ُوجدت في بعض مغ .ما روي عنأ

تحريم االعتداء على الذين ال يقاتلون من النساء والصبيان وكبار السن والمرضى.  -  ".والصبيان  

"اغزوا باسم هللا في سبيل هللا قاتلوا من كفر باهلل اغزوا وال تغُلُّوا وال تمثّلوا وال تقتلوا ملسو هيلع هللا ىلص . قال رسو ل هللاب

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

. قال تعالى:" َوالَ تفُِسُدواْ فيِ األرِض بعََد إِصالِحَها ". ج   

ن أشكال الفساد. تحريم االعتداء على أماكن العبادة أو العبث باألشجار والبيئة ونحوها ألنه شكل م -          

 2. عدد صور الجهاد بالمال. أ.إنفاق المال في إقامة المصانع الحربية ب. بناء القالع والحصون والموانىء التي 

وعلى ذويهم.  المجاهدين. إنفاق المال على دللجيوش وأسرهم  إنشاء المراكز الصحية والمستشفيات. جتلزم الجيش  

 

  3: عدد صور الجهاد بإعانة المقاتلين  1.المساعدة على جلب الطعام2.مداواة الجرحى 3. حراسة المباني والمنشئات.

 

استنتج داللة النصوص الشرعية اآلتية فيما يخص درس الجهاد في اإلسالم:  .4     

          أ. قال تعالى :" وان جنحوا للسلم فاجنح لها وتوكل على هللا إنه هو السميع العليم ". 

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

          ب. قال تعالى ": َوَجاِهُدوا فيِ ّللاَّ  َحقَّ ِجَهاِدِه ". 

       يدل على الجهاد بالمعنى العام  وهو بذل المسلم وسعه وطاقته في االلتزام بتوجيهات   -                        

  اإلسالم ، وأوامر هللا تعالى ،  واالبتعاد عن معصيته سبحانه.                                   

          ج. قال تعالى ":  أِذَن لِلِذّينَ  يقُاَتلَُوَن بِأنَهُّْم ظلُِموا َوإِنّ ّللاَّ َعلَى نْصِرِهْم لقَِديٌر ". 

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

          د.قال ملسو هيلع هللا ىلص :"من جّهز غازيا في سبيل هللا فقد غزا ومن خلف غازيا في سبيل هللا بخير فقد غزا ". 

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

   5. استنتج من النصوص الشرعية اآلتية الحكمة من مشروعية الجهاد بالمعنى الخاص .    

َجاِل َوالنسَّاء َواْلِوْلَداِن الِذّيَن يقَُولُوَن   1. قال تعالى:"  َوَما لُكْم الَ تقُاَتِلُوَن فيِ َسبيِِل ّللّاِ وَ اْلُمْستْضعَفيِنَ  ِمَن الّرِ

َّلِم أْهلَها َواْجعَل لنَّاَ ِمن لدُّنَك َوليِهاً َواْجعَل لنَّاَ ِمن لدُّنَك نِصيًرا ".  َربنَّاَ  أْخِرْجناَ ِمنْ  َهِذِه اْلقْريِة الظا  

دفع عدوان المعتدين المحاربين ورفع الظلم عن المستضعفين.     -         
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ا  2. قال تعالى :" ِمْن أْجِل ذَلِك َكتْبناَ َعلَى بنَيِ إِسَرائيَِل أنَهَّ مَ ن قتََل نفًَسا بِغْيِر نفٍَس أْوفَساٍد فيِ االرِض  فَكأنَمَّ

ََّس َجِميعًا ".   ا أْحياَ النا ََّس َجِميعًا َوَمْن أْحياََها فَكأنَمَّ  قتََل النا

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

  6.استنتج من النصوص الشرعية اآلتية األحكام والضوابط التي شرعها اإلسالم للجهاد بالمعنى الخاص:  

ْنياَ   ِ  اثَ اقْلتْم إِلَى األرِض أرِضيتُم بِاْلَحياَةِ  الدُّ  أ. قال تعالى :" ياَ أيَُّها الِذ يَن آَمنُواْ َما لُكْم إِذا قيَِل لُكُم انفِرواْ فيِ َسبيِِل ّللا 

ْنياَ فيِ ااَلِخَرِة إاِلَّ قلَيٌِل ".ِمَن ااَلِخَرِة فَما َمتاَُع اْلَحياَِة الدُّ   

. وجبت طاعتهأو استنفر مجموعة معينة  النفير العامإذا أعلن الحاكم   -                  

  ب. قال تعالى :" وقاتلوا في سبيل هللا الذين يقاتلونكم وال تعتدوا إن   هللا ال يحب المعتدين ".  

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

    ضيهم وعلى باقي المسلمين إعانتهم بالمال والسالح والنفس حتى تتم هزيمة العدو.ارأنفسهم وأموالهم وسيادتهم على أ

ْم يْوَمئِذ ُدبَرهُ إاِلَّ  ج. قال تعالى :" ياَ أيَُّها الِذ يَن آَمنُواْ إِذا لقَيِتُم الِذ يَن كَ فُرواْ َزْحفاً فاَلَ تَولُّوُهُم األْدبار *َوَمن يَولِه 

ِ َوَمأَواهُ َجَهنمُّ َوبئَِس اْلَمِصيرُ  َن ّللا  اً إِلَى فئٍِة فقَْد باَء بِغَضٍب م ِ فاً  لق ِتِاٍَل أْو ُمتَحيز ِ ". ُمتَحر ِ  

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

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

 النفس التي حرم هللا إال بالحق وأكل الربا وأكل مال اليتيم والتولي يوم الزحف وقذف المحصنات المؤمنات  الغافالت".  

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

ح سبب ذلك. الجهاد لم يشرع في مكة المكرمة ، وض   .7  

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

عن المشركين مطالبين بالصفح عنهم وعدم قتالهم.  مأمورين بالكف واإلعراض. كان المسلمون 2  

 8. وضح مفهوم كل مما يلي :         

  وبذل النفس : هو الخروج للقاء العدو ومباشرة قتاله واستخدام السالح والمشاركة فعليا بالمعركة بالنفس الجهادأ.   

فقط. بأمر رئيس الدولةويكون  أعلى أنواع الجهادسبيل هللا ،وهو في                                     

     في تجهيز الجيوش بوسائل القتال المختلفة وتزويدها بالمؤونة الالزمة  بذل المسلم المال: هو  الجهاد بالمال. ب

      وسائل  النقل وكل ما تحتاج إليه الجيوش إلنجاز مهامها. و                                   

  ويشمل : الخطابة والكتابة والشعر وما شابه ذلك لتشجيع  الجهاد باللسان والقلم : هو  الجهاد بالرأي والكلمة. ج

                         صر. مواجهة األعداء والثبات حتى الن المجاهدين على                                              

المناسبة للجيش للقيام بواجباته هوتوفير الظروف وتقديم الخدمات:  الجهاد بإعانة المقاتلين. د  

. علل ما يلي تعليال وافيا: 9  

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

اية أموالهم وممتلكاتهم وأعراضهم. للمحافظة على حياة الناس وحم -                    

. يستلزم الجهاد بالمال إقامة المؤسسات االقتصادية واالستمرار في اإلنتاج. 2   

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

ندي في المعركة وعدم الفرار منها.. من الضوابط التي شرعها اإلسالم للجهاد بالمعنى الخاص ثبات الج3   

من الكبائر. ملسو هيلع هللا ىلصألن بانسحابه يسبب هزيمة للمسلمين ، وقد عّده الرسول -                    

. من أنواع الجهاد في اإلسالم الجهاد بالرأي والكلمة  . 4   

لتشجيع المجاهدين على مواجهة األعداء والثبات حتى النصر.   -                    

ن مبادىء اإلسالم في القتال تحريم االعتداء على أماكن العبادة أو العبث باألشجار والبيئة ونحوها. . م5   

 ألنه شكل من أشكال الفساد-                     
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ُعّد كل من الشعر والكتابة والخطابة من أنواع الجهاد في سبيل هللا .. 6      

    حتى النصر. ى مواجهة األعداء والثباتلتشجيع المجاهدين عل -                    

 الدرس الثالثون : الثقة بنصر هللا تعالى آيات من سورة التوبة   

 : الصحيحة اإلجابة رمز حول دائرة ضع *

:اآليات التي تتحدث عن الثقة بنصر هللا تعالى في المنهاج المقرر مقتطف من سورة . 1  

 أ. لقمان                                  ب. المائدة               ج. التوبة                                د. آل عمران 

  

:نزلت سورة التوبة في العام . 2      

 أ. 10هـ                                    ب. 9هـ                ج. 11هـ                                 د. 8هـ 
  

:الترغيب في اآلخرة والزهد في الدنيا هي قوله تعالى  اآلية التي تدل على. 3  

ْبُكْم َعَذابًا أَِليًما"   ْنيَا فِي اآلِخَرِة إِالَّ قَِليلٌ "   ب." إِالَّ تَنِفُرواْ يُعَذِّ ْنيَا ِمَن اآلِخَرِة فََما َمتَاُع اْلَحيَاِة الدُّ أ." أََرِضيتُم بِاْلَحيَاِة الدُّ

" إاِلَّ تَنُصُروهُ فَقَْد نََصَرهُ ّللاّ " د. "                                   ثِقَاالً َوَجاِهدُواْ بِأَْمَواِلُكْم َوأَنفُِسُكمْ اْنِفُرواْ ِخفَافًا وَ  ج."  

 

:هي قوله تعالى ملسو هيلع هللا ىلصاآلية التي تدل على نصرة هللا لنبيه . 4  

ْبُكْم َعَذابًا أَِليًما "ب.   "اْلَحيَاةِ الدُّْنيَا فِي اآلِخَرةِ إِالَّ قَِليل   أََرِضيتُم بِاْلَحيَاةِ الدُّْنيَا ِمَن اآلِخَرةِ فََما َمتَاعُ " .أ   "إاِلَّ تَنِفُرواْ يُعَذِّ

  ج." اْنِفُرواْ ِخفَافًا َوثِقَاالً َوَجاِهدُواْ بِأَْمَواِلُكْم َوأَنفُِسُكمْ  "                               د. " إِالَّ تَنُصُروهُ فَقَْد نَصَ َرهُ ّللا   "

 

:اآلية التي تدل على التحذير من التقاعس عن القتال قوله تعالى . 5  

ْبُكْم َعَذابًا أَِليًما"   أ." أََرِضيتُم بِاْلَحيَاةِ الدُّْنيَا ِمَن اآلِخَرةِ فََما َمتَاُع اْلَحيَاةِ الدُّْنيَا فِي اآلِخَرةِ إِالَّ قَِليل  "   ب." إِالَّ تَنِفُرواْ يُعَذِّ

" إِالَّ تَنُصُروهُ فَقَْد نََصَرهُ ّللاّ " د. "                                اْنِفُرواْ ِخفَافًا َوثِقَاالً َوَجاِهدُواْ بِأَْمَواِلُكْم َوأَنفُِسُكمْ  ج."   

 

:اآلية التي تدل علىوجوب قتال األعداء إذا اعلن الحاكم المسلم النفير العام قوله تعالى . 6  

ْبُكْم َعَذابًا أَِليًما "ب.   "ِضيتُم بِاْلَحيَاةِ الدُّْنيَا ِمَن اآلِخَرةِ فََما َمتَاُع اْلَحيَاةِ الدُّْنيَا فِي اآلِخَرةِ إِالَّ قَِليل  أَرَ " .أ   "إاِلَّ تَنِفُرواْ يُعَذِّ

  ج." اْنِفُرواْ ِخفَافًا َوثِقَاالً َوَجاِهُدواْ بِأَْمَواِلُكْم َوأَنفُِسُكمْ  "                            د. " إاِلَّ تَنُصُروهُ فَقَْد نََصَرهُ ّللاّ  "

 :   الصحيحة باإلجابة الفراغ امأل *

 1. سورة التوبة سورة مدنية .

 2. نزلت سورة التوبة في العام التاسع للهجرة بعد غزوة تبوك .

 3. كان عدد الروم وأعوانهم في غزوة تبوك ما يزيد عن أربعين ألف مقاتل .

4. من  الموضوعات الرئيسية التي تضمنتها سورة التوبة:1.فضح أساليب المنافقين ومواقفهم وكشف أالعيبهم 
 وخداعهم للمسلمين .  2. توضيح حقيقة الجهاد وما يتصل به من أحكام.      3. غزوة تبوك وبعض أحداثها. 

كما وردت في اآليات الكريمة.  األعداءأساليب التنفير والتحذير من التقاعس والتخاذل عن قتال من . 5  

 1. استنكار موقف من تخلف عن القتال والترغيب في نعيم اآلخرة.          2. التهديد.  

6. من مظاهر التهديد اإللهي لمن يتخلف عن القتال بال عذر.1. التهديد بالعذاب األليم ومن صور العذاب األليم في 

 الدنيا : تسليط األعداء عليهم .     2. التهديد باالستبدال.
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 :  يلي مما سؤال لكل الصحيحة اإلجابة اكتب *

1. اكتب مما تحفظ اآليات الكريمة من قوله تعالى :" يَا أَيَُّها الَِّذيَن آَمنُواْ َما لَُكْم إَِذا قِيَل لَُكُم انِفُرواْ فِي َسبِيِل ّللّاِ 

ْنيَا فِي اآلِخَرِة إاِلَّ قَِليٌل اثَّاقَْلتُْم إِلَى األَْرِض أََرِضيتُم بِاْلحَ  ْنيَا ِمَن اآلِخَرِة فََما َمتَاُع اْلَحيَاِة الدُّ ْبُكْم  *يَاِة الدُّ إاِلَّ تَنِفُرواْ يُعَذِّ

وهُ َشْيئًا َوّللّاُ َعلَى ُكّلِ َشْيٍء قَِديٌر  نُصُروهُ فَقَْد نََصَرهُ ّللّاُ إِْذ إاِلَّ تَ  *َعَذابًا أَِليًما َويَْستَْبِدْل قَْوًما َغْيَرُكْم َوالَ تَُضرُّ

عَنَا فَأَنَزَل ّللّاُ َسِكينَتَهُ َعلَْيِه أَْخَرَجهُ الَِّذيَن َكفَُرواْ ثَانَِي اثْنَْيِن إِْذ ُهَما فِي اْلغَاِر إِْذ يَقُوُل ِلَصاِحبِِه الَ تَْحَزْن إِنَّ ّللّاَ مَ 

اْنِفُرواْ ِخفَافًا  *ِلَمةَ الَِّذيَن َكفَُرواْ السُّْفلَى َوَكِلَمةُ ّللّاِ ِهَي اْلعُْليَا َوّللّاُ َعِزيٌز َحِكيٌم َوأَيََّدهُ بُِجنُوٍد لَّْم تََرْوَها َوَجعََل كَ 

*.َوثِقَاالً َوَجاِهُدواْ بِأَْمَواِلُكْم َوأَنفُِسُكْم فِي َسبِيِل ّللّاِ َذِلُكْم َخْيٌر لَُّكْم إِن ُكنتُْم تَْعلَُموَن   

لرئيس لغزوة تبوك ؟ ما السبب ا. 2  

وعن طريق أعوانهم من القبائل التي كانت تسكن شمال الجزيرة العربية أرادوا أن ينهوا وجود  الرومانأّن  -

يزيد عن أربعين ألف اإلسالم والمسلمين عن طريق إنهاء قوتهم فخرجت جيوش من الروم وأعوانهم يصل عددها ما 

قبل أن يصلوا المدينة المنورة .  ملسو هيلع هللا ىلصيهم الرسولحتى  وصلوا أرض البلقاء ، فخرج إل مقاتل  

. بيّن معاني المفردات والتراكيب اآلتية: 3  

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

: طمأنينتهسكينته . 4: تباطأتم .         اثّـاقلتم. 3     

لل ما يلي تعليال وافيا: ع. 4  

شّق على المسلمين يوم تبوك الخروج  \للخروج لقتال الروم إلى تبوك على غير عادتهملسو هيلع هللا ىلص أ. صّرح الرسول  

. كان الناس في 3. قوي. العدو 2.  المسافة بعيدةللخروج ذلك ألن  ليستعد المسلمون. 1. للجهاد وتخلّف بعضهم

في الجو . الحرارة الشديدة.   5  .        جدب . كانت البالد في4. عسر   

 5. ما مظاهر نصر هللا لنبيه ملسو هيلع هللا ىلص في الهجرة؟ 

ليحفظوه خالل الهجرةجنودا . سّخر له   2عندما كانوا في غار حراء ملسو هيلع هللا ىلصعلى رسوله الطمأنينة. أنزل هللا 1  

6.أشارت اآلية الكريمة في قوله تعالى:" إِالَّ تَنُصُروهُ فَقَْد نََصَرهُ ّللاُّ إِْذ أَ ْخَرَجهُ الَِّذيَن َكفَُرواْ ثاْنَِي اثْنْيِن إِْذ ُهَما فِي اْلغَاِر 

تََرْوَها َوَجعََل َكِلَمةَ الَِّذيَن َكفَُرواْ السُّْفلَى إِْذ يَقُوُل ِلَصاِحبِِه الَ تَْحَزْن إِنَّ ّللاَّ َمعَنَا فَأَنَزَل ّللاُّ َسِكينَتَهُ َعلَْيِه َوأَيََّدهُ بُِجنُوٍد لَّْم 

هللا ينصرمن ينصره بطاعته تعالى. أنّ .اذكرها إلى سنة من سنن هللا في خلقه َكِلَمةُ ّللّاِ ِهَي اْلعُْليَا َوّللّا َعِزيٌز َحِكيٌم"وَ   

     ب .من المقصود بالضمير )هما ( الذي تحته خط . -  الرسول ملسو هيلع هللا ىلص وأبو بكر الصديق .

ِ ِهَي اْلعُْليَا ".: فس ر قوله تعالى :" َوَجعََل َكِلَمةَ الَِّذيَن 7 َكفَُرواْ السُّْفلَى َوَكِلَمةُ ّللا   

 وحكيم أهل الكفرفي انتقامه من  عزيز قوي فاهلل كلمة التوحيد عاليةوستبقى  كلمة الكفروالشرك مغلوبةأن هللا جعل  -

  . أمور خلقهفي تدبير 

 الدرس الواحد والثالثون : العولمة والعالمية  

 : الصحيحة جابةاإل رمز حول دائرة ضع *

االنفتاح بين شعوب العالم وسهولة االتصال والتواصل بينها نتيجة التقدم العلمي في تكنولوجيا االتصاالت الحديثة .1
:يسمى  

 أ. العولمة                       ب. عالمية اإلسالم               ج. تكنولوجيا المعلومات             د. التعريب الثقافي
 

 ل انتقال األفكار والمعلومات  يعد أثرا إيجابيا للعولمة:. تسهي2
  أ - العولمة الفكرية والعلمية             ب- االقتصادية            ج- السياسية             د- الثقافية واالجتماعية 
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 . تحرير أسواق التجارة وتوسيع فرص المنافسة في تقديم السلع يعد أثرا إيجابيا للعولمة:3
  أ - العولمة الفكرية والعلمية             ب- االقتصادية            ج- السياسية             د- الثقافية واالجتماعية 

 
 . احترام حقوق اإلنسان وتحقيق السالم يعد أثرا إيجابيا للعولمة:4

  أ - العولمة الفكرية والعلمية             ب- االقتصادية            ج- السياسية             د- الثقافية واالجتماعية
  

 . حرية االنتخاب يعد أثرا إيجابيا للعولمة:5
  أ - العولمة الفكرية والعلمية             ب- االقتصادية            ج- السياسية             د- الثقافية واالجتماعية

  
 . حل المشكالت اإلنسانية يعد أثرا إيجابيا للعولمة:6
  الثقافية واالجتماعية -دالسياسية              -االقتصادية            ج -العولمة الفكرية والعلمية             ب -أ  
 
 . تهميش الثقافات األخرى  يعد أثرا سلبيا للعولمة:7
 الثقافية واالجتماعية -السياسية             د -االقتصادية            ج -ب             العولمة الفكرية والعلمية -أ  
 
 . استيالء الدول الكبرى على اقتصاد العالم يعد أثرا سلبيا للعولمة:8 
 الثقافية واالجتماعية -السياسية             د -ج            االقتصادية -بالعولمة الفكرية والعلمية              -أ  

 
 أثرا سلبيا للعولمة:. تحكم الدول الكبرى في مراكز القرار السياسي يعد 9
 الثقافية واالجتماعية -د             السياسية -جاالقتصادية             -العولمة الفكرية والعلمية             ب -أ  
 

 تدمير األسرة والهوية  يعد أثرا سلبيا للعولمة: .10
 الثقافية واالجتماعية -دالسياسية              -االقتصادية            ج -العولمة الفكرية والعلمية             ب -أ  

 
 إلغاء النسيج االجتماعي للشعوب يعد أثرا سلبيا للعولمة: .11

 الثقافية واالجتماعية -دالسياسية              -االقتصادية            ج -العولمة الفكرية والعلمية             ب -أ  
 

 دراتها من اآلثار السلبية للعولمة :إضعاف دور الدولة وسيطرتها على مق .12
 د. الثقافية واالجتماعية             ج.   السياسية           ب. االقتصادية              أ. الفكرية والعملية          

              
 ة :المحافظة على الهوية اإلسالمية واإلفادة من أفكار اآلخرين يعتبر من طرق التعامل مع العولم .13

 د. الثقافية واالجتماعية                   ج.   السياسية ب. االقتصادية                            أ. الفكرية والعملية  
 

 .إقامة األسواق االقتصادية وتشجيع المشروعات االقتصادية يعتبر من طرق التعامل مع العولمة :14
 د. الثقافية واالجتماعية                   ج.   السياسية         ب. االقتصادية                   أ. الفكرية والعملية    
 

 تقوية العالقات بين الدول اإلسالمية والعمل على وحدتها واستقاللها من طرق التعامل مع العولمة : .15
 د. الثقافية واالجتماعية                   ج.   السياسية       ب. االقتصادية                 أ. الفكرية والعملية        
 
 المحافظة على القيم والتراث المادي والمعنوي  يعتبر من طرق التعامل مع العولمة : .16  
    د. الثقافية واالجتماعية                ج.   السياسية      ب. االقتصادية                      أ. الفكرية والعملية    
 

 ؤسسات عالمية إسالمية تهتم بالزكاة والتكافل االجتماعي يعتبر من طرق التعامل مع العولمة :إنشاء م .17
    د. الثقافية واالجتماعية                ج.   السياسية        ب. االقتصادية               أ. الفكرية والعملية        



0779556664 التربية االسالمية \الفصل الثاني                           أسئلة موضوعية شاملة             إسراء سليم الحياري  

26 
 

 اآلثار اإليجابية للعولمة :توسيع فرص المنافسة في تقديم السلع والخدمات من . 18
 د. الثقافية واالجتماعية                  ج.   السياسية               ب. االقتصادية             أ. الفكرية والعملية      
  

 . حرية التعبيرعن الرأي وتحقيق السالم من اآلثار اإليجابية للعولمة  :19
 د. الثقافية واالجتماعية                ج.   السياسية             ب. االقتصادية                  أ. الفكرية والعملية   
  

 . الحد من انتشار الجريمة والمخدرات  من اآلثار اإليجابية للعولمة: 20
    ية واالجتماعيةد. الثقاف                ج.   السياسية              ب. االقتصادية            أ. الفكرية والعملية       
 

 من اآلثار السلبية للعولمة: قوالب فكرية نابعة من ثقافة الدول األجنبية. وضع شعوب العالم في 21
   د. الثقافية واالجتماعية                ج.   السياسية                ب. االقتصادية              أ. الفكرية والعملية  
 

 للدول الفقيرة والضعيفة من اآلثار السلبية للعولمة:. تطويق اإلنتاج القومي 22
 د. الثقافية واالجتماعية                 ج.   السياسية               ب. االقتصادية        أ. الفكرية والعملية         
 

 . إلغاء الهوية والخصوصيات الثقافية من اآلثار السلبية للعولمة:23
    د. الثقافية واالجتماعية                ج.   السياسية                 ب. االقتصادية           أ. الفكرية والعملية    
 

 . تشجيع االستثمارات االقتصادية بين الدول العربية واإلسالمية من طرق التعامل مع العولمة:24
 د. الثقافية واالجتماعية                 السياسيةج.                    ب. االقتصادية       أ. الفكرية والعملية        
 
 . العمل على وحدة الدول اإلسالمية وتماسكها من طرق التعامل مع العولمة:25  
 د. الثقافية واالجتماعية                 ج.  السياسية                  أ. الفكرية والعملية           ب. االقتصادية  

 :   الخاطئة العبارة أمام خطأ وكلمة الصحيحة العبارة أمام صح كلمة ضع *

. اآلثار الناتجة عن العولمة سلبية جميعها )خطأ (.1  

. يظهر مصطلح العولمة في الجانب االقتصادي والمالي فقط  )خطأ ( .2  

. من مبادىء عالمية اإلسالم االعتراف بحقوق اآلخرين  )صح (.3  

 اية في الجانب االقتصادي ) صح ( .. ظهر مصطلح العولمة في البد4   

 . من أكبر التحديات التي تواجه األمة اإلسالمية التحدي الفكري ) صح (.5   

 :  يلي مما سؤال لكل الصحيحة اإلجابة اكتب *

شريعة ذات . أّن شريعة اإلسالم 2كل النّاس والمخلوقات أّن هللا هو ربّ . تأكيد 1:   اذكر مظاهر عالمية اإلسالم.1

وقابلة ألن تطبّق في حياة الناس ،  وتتماشى مع التغيّراتوأزمات الحياة والعصر ،  تعالج مشكالت،  ابع عالميط

والمجاالت الحياتية المختلفة من غير عنصريّة أو انحياز ألحد .  في الظروف المختلفة  

ما طرق تحقيق عالمية اإلسالم؟. 2  

السعي إلى بناء الشخصية  -مشكالت البشرية وفق منهج علمي موضوعي  بوما يقّدمه من حلول لل التعريف باإلسالم -أ 

.الفهم العميق لإلسالمالتي يواجهها المسلم على أساس من  مواجهة التحدياتالمعاصرة القادرة على  اإلسالمية  
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ال تتعارض مع لتي وقيمهم ا اإلفادة من أفكار اآلخرين.1.بيّن موقف اإلسالم من اإلنجازت العلمية للحضارات األخرى. 3

.مع النافع منها االنفتاح والتفاعل.3هويتنا اإلسالمية ومعتقداتنا وتصوارتنا.المحافظة على 2وقيمنا اإلسالمية  ثقافتنا  

 (2( + )1: الخلفاء الراشدون )والثالث والثالثون الدرس الثاني والثالثون 

 : الصحيحة اإلجابة رمز حول دائرة ضع *

في الهجرة في قوله تعالى :" إال تنصروه ملسو هيلع هللا ىلص له القرآن الكريم شرف الصحبة مع الرسول الصحابي الذي سّجل .1
 فقد نصره هللا  إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار " هو  :

 أ. أبو بكر الصديق            ب.علي بن أبي طالب              ج. عثمان بن عفان              د. عمر بن الخطاب 
 

. الصحابي الذي تبّرع بماله كله يوم تبوك هو  :2  
 أ. عمر بن الخطاب           ب.علي بن أبي طالب              ج. عثمان بن عفان              د. أبو بكر الصديق   

 
. الصحابي الذي جمع القرآن الكريم في مصحف واحد هو  :3  

 أ. عمر بن الخطاب             ب أبو بكر الصديق               ج. عثمان بن عفان              د. علي بن أبي طالب 
 

. الصحابي الذي سيّر جيش أسامة  إلى الروم هو  :4  
 أ. عمر بن الخطاب             ب أبو بكر الصديق               ج. عثمان بن عفان              د. علي بن أبي طالب

  
:  -رضي هللا عنه  -يق  . كانت مدة خالفة أبو بكر الصد5  

 أ. عشر سنوات وستة أشهر       ب سنتان وثالثة أشهر        ج. اثنا عشر عاما                   د. خمس سنوات
  

:   -رضي هللا عنه  -. كانت مدة خالفة عمر بن الخطاب 6  
 أ. عشر سنوات وستة أشهر       ب. سنتان وثالثة أشهر        ج. اثنا عشر عاما                   د. خمس سنوات

 
:   -رضي هللا عنه  -. كانت مدة خالفة عثمان بن عفان 7  

 أ. عشر سنوات وستة أشهر       ب. سنتان وثالثة أشهر        ج. اثنا عشر عاما                   د. خمس سنوات
 

:    -رضي هللا عنه  -. كانت مدة خالفة علي بن أبي طالب 8  
 أ. عشر سنوات وستة أشهر       ب . سنتان وثالثة أشهر        ج. اثنا عشر عاما                   د. خمس سنوات

 
. الصحابي الذي جعل هللا تعالى الحق على لسانه قلبه هو  :9  

 أ. عمر بن الخطاب           ب. أبو بكر الصديق               ج. عثمان بن عفان              د. علي بن أبي طالب
 

   :والذي نفسي بيده ما لقيك الشيطان قط سالكا فّجا إال سلك فّجا غير فّجك"هوملسو هيلع هللا ىلص:".الصحابي الذي قال فيه النبي10
    أ. أبو بكر الصديق        ب . عمر بن الخطاب            ج. عثمان بن عفان              د. علي بن أبي طالب

 
ومصر وأذربيجان هو  : . الصحابي الذي فتح العراق والشام11  

 أ. علي بن أبي طالب            ب. أبو بكر الصديق               ج. عثمان بن عفان              د. عمر بن الخطاب 
 

. الصحابي الذي أنشأ الدواوين مثل : ديوان الخراج وديوان العطاء  هو  :12   
 أ. عمر بن الخطاب            ب .أبو بكر الصديق               ج. عثمان بن عفان              د. علي بن أبي طالب
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هـ هو  :  15. الصحابي الذي دخل مدينة القدس عام 13   
 أ. عثمان بن عفان            ب. أبو بكر الصديق               ج. عمر بن الخطاب              د. علي بن أبي طالب

 
هو  :  -رضي هللا عنه  -طاب . الرجل الذي قتل الصحابي عمر بن الخ14  

 أ. الحاكم الروماني  ب. عبد الرحمن بن ملجم      ج. مجموعة من الخارجين على الدولة     د. أبو لؤلؤة المجوسي
 

هو :  -رضي هللا عنه  -. الرجل الذي قتل الصحابي عثمان بن عفان 15  
 أ. الحاكم الروماني   ب. عبد الرحمن بن ملجم      ج. مجموعة من الخارجين على الدولة     د. أبو لؤلؤة المجوسي

 
هو  :  -رضي هللا عنه  -. الرجل الذي قتل الصحابي علي بن أبي طالب 16  

 أ. الحاكم الروماني    ب. عبد الرحمن بن ملجم      ج. مجموعة من الخارجين على الدولة     د. أبو لؤلؤة المجوسي
 

هو  : هـ  13. الصحابي الذي توفي عام 17  
 أ. عمر بن الخطاب              ب أبو بكر الصديق               ج. عثمان بن عفان              د. علي بن أبي طالب

 
هـ  هو  : 23. الصحابي الذي استشهد  عام 18  

 أ. عثمان بن عفان            ب. أبو بكر الصديق               ج. عمر بن الخطاب              د. علي بن أبي طالب
 

هـ  هو  : 35. الصحابي الذي استشهد عام 19  
 أ. عمر بن الخطاب           ب. أبو بكر الصديق               ج. عثمان بن عفان              د. علي بن أبي طالب

 
هـ  هو  : 40. الصحابي الذي استشهد عام 20  

 أ. عمر بن الخطاب            ب. أبو بكر الصديق               ج. عثمان بن عفان              د. علي بن أبي طالب
 

.  الصحابي الذي لقّب ) بذي النورين ( هو  : 21  
 أ. عمر بن الخطاب         ب. أبو بكر الصديق               ج. عثمان بن عفان              د. علي بن أبي طالب

 
هو  : .  الصحابي الذي تبّرع بنصف ماله يوم تبوك  22  

 أ. عمر بن الخطاب             ب. أبو بكر الصديق               ج. عثمان بن عفان              د. علي بن أبي طالب
 

هو  :  " أال أستحي من رجل تستحي منه المالئكة:" ملسو هيلع هللا ىلص.  الصحابي الذي قال فيه الرسول 23  
 أ. عمر بن الخطاب            ب. أبو بكر الصديق               ج. عثمان بن عفان              د. علي بن أبي طالب

 
سوى بدر هو  : ملسو هيلع هللا ىلص .  الصحابي الذي شهد المشاهد كلها مع الرسول 24  

 أ. عمر بن الخطاب            ب. أبو بكر الصديق               ج. عثمان بن عفان              د. علي بن أبي طالب
 

رضي هللا عنه أنه : .  من إنجازات عثمان بن عفان 25  
 أ. جمع القرآن الكريم في مصحف واحد    ب. نسخ القرآن الكريم     ج. أنشأ الدواوين         د. حارب المرتدين 

 
.  الصحابي الذي فتح أرمينية والقوقاز وقبرص هو  : 26  

 أ. عمر بن الخطاب           ب. أبو بكر الصديق               ج. عثمان بن عفان              د. علي بن أبي طالب
 

.  الصحابي الذي اتخذ الشرطو وخّصص دارا للقضاء هو  : 27  
 أ. عثمان بن عفان            ب. أبو بكر الصديق               ج. عمر بن الخطاب             د. علي بن أبي طالب
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.  الصحابي الذي قام بتوسعة المسجد النبوي هو  : 28  
أ. عمر بن الخطاب                  ب. أبو بكر الصديق          ج. علي بن أبي طالب           د. عثمان بن عفان  

             
على المدينة يوم تبوك هو  : ملسو هيلع هللا ىلص .  الصحابي الذي استخلفه الرسول 29  

أ. عمر بن الخطاب               ب. أبو بكر الصديق               ج. علي بن أبي طالب           د. عثمان بن عفان 
              

الراية يوم خيبر هو الصحابي : ملسو هيلع هللا ىلص .  الرجل الذي أعطاه الرسول 30  
 أ. علي بن أبي طالب         ب. أبو بكر الصديق             ج. عمر بن الخطاب                   د. عثمان بن عفان

 
 سالمه ، ليرجع عن دينه ، هو: الخليفة الراشد الذي عذّبه عّمه الحكم عند إ. 31

  أ. أبو بكر الصديق.             ب. عمر بن الخطاب.       ج. عثمان بن عفان .                د. علي بن أبي طالب
 

في قوله :" ما ضر عثمان ما عمل بعد اليوم" هو : ملسو هيلع هللا ىلص الرسول . اليوم الذي قصده 32  
 أ. يوم تبوك                       ب. يوم بدر                        ج. يوم الخندق                         د. يوم مؤتة 

 
 هو :ملسو هيلع هللا ىلص سفيرا إلى قريش في صلح الحديبية ورفض أن يطوف بالبيت قبل النبيملسو هيلع هللا ىلصالخليفة الراشد الذي بعثه النبي .33

 رضي هللا عنه  أ. أبو بكر الصديق رضي هللا عنه                             ب. عمر بن الخطاب
 ج. عثمان بن عفان رضي هللا عنه                            د. علي بن أبي طالب رضي هللا عنه

  
  أال ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى؟إال أنه ليس نبي بعدي"هو :ملسو هيلع هللا ىلص:"قال له الرسول الصحابي الذي .34

     د. عثمان بن عفان           ج. علي بن أبي طالب              أ. عمر بن الخطاب              ب. أبو بكر الصديق 

 :   الصحيحة باإلجابة الفراغ امأل *

1. الخلفاء الراشدون هم أبو بكر الصديق وعمر بن الخطاب وعثمان بن عفان وعلي بن أبي طالب رضي هللا عنهم 

 جميعا.  ولقبوا بالراشدين بسبب تميّز مدة حكمهم ، فقد قاموا بنشر الدين ، وكانت خالفتهم رحمة وعدال.

2. سمي أبو بكر بالصّديق بهذا االسم ألنه بادر إلى تصديق الرسولملسو هيلع هللا ىلصفي كل موقف:أ.حين دعاهملسو هيلع هللا ىلصإلى اإلسالم           

                                              ب.ويوم أسري بهملسو هيلع هللا ىلصإلى بيت المقدس.

وسنة الخلفاء المهديين الراشدين تمّسكوا بها وعّضوا عليها  بالنواجذ"على فعليكم بسنتي ملسو هيلع هللا ىلص:"... يدل قول الرسول3  

 - أن النبي ملسو هيلع هللا ىلص أمر باتباع الخلفاء الراشدين والسير على نهجهم. 

 4. توفي أبو بكر الصّديق – رضي هللا عنه - عام 13 هـ وكان عمره 63 عاما ودفن في الحجرة التي دفن فيها ملسو هيلع هللا ىلص. 

                     وكانت مدة خالفته سنتين و3 أشهر.

 5. أسلم على يدي أبو بكر الصّديق – رضي هللا عنه -  كثير من الناس منهم ستة من العشرة المبشرين بالجنة.

 6. عندما مرض النبي ملسو هيلع هللا ىلص مرض الوفاة ، قال ملسو هيلع هللا ىلص:"مروا أبا بكر فليصل بالناس ".

7. اسم عمربن الخطاب – رضي هللا عنه - عمر بن الخطاب العدوي القرشي ويكنّى بأبي حفص وولد في مكة         

            المكرمة لقّبه الرسول ملسو هيلع هللا ىلص بالفاروق ألنه كان شديدا في الحق.         

 8. عمر بن الخطاب صهر النبيملسو هيلع هللا ىلص حيث تزّوج النبيملسو هيلع هللا ىلصمن ابنة عمر بن الخطاب حفصة – رضي هللا عنهما –.

 9. استأذن عمر بن الخطاب من الرسولملسو هيلع هللا ىلص أن يجهر بإسالمه فأذن له وهذا يدل على قوة دينه فال سبيل للشيطان عليه.

 10. استشهد عمر بن الخطاب على يد عبد مجوسي اسمه فيروز إذ طعنه وهويصلّي الفجر فمات متأثرا بجراحه.

11. استشهد عمر بن الخطاب عام 23هـ  و كان عمره 63عاما ودفن إلى جانب الرسول ملسو هيلع هللا ىلص وأبي بكر الصديق –    

               رضي هللا عنه -وكانت مدة خالفته 10 سنوات و6 أشهر.
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 12. اسم عثمان بن عفان رضي هللا عنه هوعثمان بن عفان األموي القرشي ويكنّى بأبي عبدهللا وولد في مكة المكرمة . 

 13.تبّرع عثمان بن عفان في عام الرمادة)المجاعة(في خالفة عمر بقافلته التجارية القادمة من الشام على فقراء المسلمين  

14. جّهز عثمان بن عفان ثلث الجيش في يوم تبوك وجاء بألف دينار فوضعها في حجر الرسول ملسو هيلع هللا ىلص فقالملسو هيلع هللا ىلص :"ما                 

". ضرعثمان ما عمل بعد اليوم      

15. استشهد عثمان بن عفان – رضي هللا عنه عام 35هـ وكان عمره 82 عاما واستشهد على يد مجموعة من      

                         الخارجين على الدولة ودفن في البقيع وكانت مدة خالفته 12 عاما .   

16. اسم علي بن أبي طالب هوعلي بن أبي طالب بن عبدالمطلب ويكنى بأبي الحسن وولد في مكة المكرمة أول من 

          أسلم من الصبيان وكان عمره عشر سنين .  

17. استشهد علي بن أبي طالب على يد رجل من أهل الضالل من الخوارج يدعى عبد الرحمن بن ملجم وقد خرج إلى           

    صالة الفجر فضربه بالسيف في جبهته فاستشهد على إثرها عام 40 هـ ودفن في الكوفة وكانت مدة خالفته 5 سنوات .

    * ضع كلمة صح أمام العبارة الصحيحة وكلمة خطأ أمام العبارة الخاطئة   :

(.صح )مكة المكرمة في  ولدالتيمي القرشي و عبدهللا بن عثمان -رضي هللا عنه –اسم أبو بكر الصديق .1  

)خطأ ( .رضي هللا عنه بنصف ماله لتجهيز الجيش  –. يوم تبوك تبرع أبو بكر الصديق 2  

(. خطأ)ثة فقط بعد البعملسو هيلع هللا ىلص صاحب الرسول  -رضي هللا عنه  –أبو بكر الصّديق  كان. 3  

 ) صح ( .من عائشة بنت أبي بكر رضي هللا عنهما ملسو هيلع هللا ىلص إذ تزّوج النبي ملسو هيلع هللا ىلص أبو بكر الصّديق صهر الرسول . 4 

 (.خطأ ) فتبرع بكل ماله ملسو هيلع هللا ىلص للنبي   –رضي هللا عنه  –يوم تبوك استجاب عمر . 5

 . أسلم عثمان بن عفان على يد أبو بكر الصديق رضي هللا عنهم ) صح (.6

 (. أال أستحي من رجل تستحي منه المالئكة"هو علي بن أبي طالب) خطأ:"ملسو هيلع هللا ىلصبي الذي قال عنه الرسولالصحا.7

 ) صح (. سبيال للمسلمين اشترى عثمان بن عفان بئر رومة من يهودي بعشرين ألف درهم وجعلها .8

 صح (.) -رضي هللا عنها –من ابنته فاطمةملسو هيلع هللا ىلص فقد زّوجه النبي ملسو هيلع هللا ىلص . علي بن أبي طالب صهر النبي 9

 علي بن أبي طالب يوم تبوك على المدينة) صح ( .ملسو هيلع هللا ىلص . استخلف الرسول 10

. عدا بدر ) خطأ (ملسو هيلع هللا ىلص كلها مع الرسول  شهد المشاهد،  قائدا شجاعا مغوارا علي بن أبي طالبكان. 11  

 :  يلي مما سؤال لكل الصحيحة اإلجابة اكتب *

 1. اذكر المبادىء اإلنسانية التي تضّمنتها وصية أبو بكر الصّديق – رضي هللا عنه- وهو يوّدع جيش أسامة  .

في أماكن عبادتهم . عدم االعتداء على المتعبدين. 2وعدم الخيانة أو الغدر  الوفاء بالعهود والمواثيق. 1  

. عدم االعتداء على الحيوان أو النبات أو البيئة. 4من النساء واألطفال والشيوخ . عدم التعرض لغير المحاربين. 3  

وبعد تولي أبو بكر الخالفة ؟ملسو هيلع هللا ىلص . على ماذا يدل تسيير جيش أسامة إلى الروم بعد وفاة الرسول 2  

بإنفاذ جيش أسامة. ملسو هيلع هللا ىلصشّدة التزامه بأمر الرسول . 2الصديّق. حزم أبو بكر. يدل على  1               

  3. اذكر األعمال التي قام بها أبو بكر الصّديق بعد توليه الخالفة. 

.        حفظا له جمع القرآن الكريم في مصحف واحد.2أنكروا الزكاة ومنعوهاوالذين  المرتدين محاربة.1   

الرومبتسييره إلى ملسو هيلع هللا ىلص الذي أمر الرسول  –رضي هللا عنهما  – تسيير جيش أسامة بن زيد. 3   

. علل ما يلي تعليال وافيا: 4  

رتدين الذين أنكروا الزكاة ومنعوها  ..  من األعمال التي تمت في خالفة أبو بكر الصديق قتال الم1   

للتأكيد على أن اإلسالم كٌل ال يتجزأ.  -    

.  من األعمال التي تمت في خالفة أبو بكر الصديق جمع القرآن الكريم في مصحف واحد .2   

حفظا للقرآن بعد أن استشهد عدد كبير من ُحفاظ القرآن الكريم . -   
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أبو بكر الصديق تسيير جيش أسامة بن زيد إلى الروم . . من األعمال التي تمت في خالفة3   

.  ملسو هيلع هللا ىلص لمعاقبتهم على قتل رسول رسول هللا -   

 5. أذكر أعمال عمر بن الخطاب رضي هللا عنه بعد توليه الخالفه . 

ن وغيرها، التي م العطاء ديوان .بالخراجديوان  -مثل:أ الدواين. إنشاء 2.العراق و الشام ومصر أذربيجان. فتح 1

ً  خاللها عمل على سجل أحصي فيه من فرض لهم العطاء هوالديوان:..تنظيم شؤون الدولة مالياً وعسكرياً و اجتماعيا

و استالم مفاتيحها من حاكمها الروماني.  هـ 15دخول مدينة القدس صلحاً في عام . 3.من رجال الجيش ومن غيرهم  

العهدة العمرية. . اذكر المبادىء اإلنسانية العظيمة التي تضّمنتها 6  

وأموالهم وعدم االعتداء عليهم.  أنفس غير المسلمين. الحفاظ على  2وحرية االعتقاد لغير المسلمين   التسامح الديني. 1  

حق للمواطنين جميعهم في   األمن.  4على اختالف أديانهم وأصولهم. الحقوق والواجباتبين الرعية في  المساواة. 3

إلقامة والسفر.    ا                        

. اذكر األعمال التي قام بها عثمان بن عفان بعد توليه الخالفة. 7  

  نسخ القرآن الكريم. 2وغيرها . أرمينية والقوقاز وخراسان وكرمان وسجستان وأفريقية وقبرص. فتح 1

خّصص دارا للقضاءو الشرطة فاتخذ تنظيم شؤون الدولة. 4. توسعة المسجد النبوي الشريف. 3  

  8. علل ما يلي تعليال وافيا: 

. بابنته أم كلثومثم بعد وفاتها  رقيةزّوجه من ابنته  ملسو هيلع هللا ىلصألن النبي -. لقّب عثمان بن عفان بذي النورين .1   

ليرجع عن دينه.   - . عندما دخل عثمان بن عفان في اإلسالم أخذه عمه الحكم فأوثقه.2   

رية للتجارعام الرمادة. رفض عثمان بن عفان أن يبيع القافلة التجا3   

رغبة فيما عند هللا تعالى من الثواب والفضل العظيم . -        

. رفض عثمان بن عفان أن يطوف بالكعبة يوم الحديبية عندما طلب منه كفار قريش ذلك. 4  

.     ملسو هيلع هللا ىلص لشدة إجالله وتوقيره للرسول -        

يوم بدر .ملسو هيلع هللا ىلص . لم يشهد عثمان بن عفان مع الرسول 5  

.    بزوجته رقية بسبب مرضهاأذن له أن يعتني  ملسو هيلع هللا ىلصن الرسول أل -   

؟ - رضي هللا عنه –. ما داللة  كل من المواقف اآلتية التي حصلت مع علي بن أبي طالب 9  

له الراية يوم خيبر.ملسو هيلع هللا ىلص . إعطاء النبي 1    

يدل على شجاعته وقوته وأنه قائدا مغوارا .  -               

راشه عندما هاجر إلى المدينة المنورة . في فملسو هيلع هللا ىلص . أبقاه الرسول 2   

  وتضحيته في سبيل دينه وشجاعته. ملسو هيلع هللا ىلصيدل على شدة حبه للرسول  -            

 الدرس الرابع  والثالثون : صور من اإلعجاز العلمي 

 : الصحيحة اإلجابة رمز حول دائرة ضع *

 المتعلق بألفاظ القرآن الكريم ونَْظمه يسمى :اإلعجاز . 1
 أ. إعجازا بيانيّا             ب. إعجازا تشريعيّا                    ج. إعجازا غيبيّا                    د. إعجازا علميّا

 
 اإلعجاز المتعلق بتشريعات القرآن الكريم  يسمى :. 2

 أ. إعجازا بيانيّا             ب. إعجازا تشريعيّا                       ج. إعجازا غيبيّا                 د. إعجازا علميّا
 

 اإلعجاز المتعلق بذكر القرآن ألمور غيبية يسمى :. 3
 أ. إعجازا بيانيّا            ب. إعجازا تشريعيّا                       ج. إعجازا غيبيّا                 د. إعجازا علميّا
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 علمية يسمى :الحقائق الاإلعجاز المتعلق ب. 4
 أ. إعجازا بيانيّا           ب. إعجازا تشريعيّا                         ج. إعجازا غيبيّا                 د. إعجازا علميّا

 
 أي العبارات اآلتية صحيحة فيما يتعلق بإعجاز القرآن الكريم : . 5

 عيا . أ. كل إعجاز غيبي يعد إعجازا علميا .               ب. كل إعجاز علمي يعد إعجازا تشري
 . كل إعجاز علمي  يعد إعجازا غيبيا. دج. كل إعجاز غيبي يعد إعجازا تشريعيا .           

 :   الصحيحة باإلجابة الفراغ امأل *

هو إخبار القرآن الكريم بحقائق علمية أثبتها العلم التجريبي ولم يكن إدراكها ممكنا بالوسائل . اإلعجاز العلمي 1

 إنما اكتشفت بعد أزمنة كثيرة تباعا لتطور وسائل البحث العلمي.وملسو هيلع هللا ىلص البشرية زمن الرسول 

 2. اسم مؤسسة تهتم باإلعجاز العلمي الهيئة العالمية لإلعجاز العلمي  .

 3. من المؤلفات التي اهتمت باإلعجاز العلمي موسوعة اإلعجاز العلمي في القرآن والسنة . 

 . القابلة للتغييرالعلمية النظريات ال على أساس  الثابتةالعلمية  قائقالح. غّسر العلماء اآليات القرآنية على أساس 4

 :  يلي مما سؤال لكل الصحيحة اإلجابة اكتب *

علل ما يلي تعليال وافيا:   .1  

    .ال يجوز تفسير القرآن على أساس النّظريات العلمية.أ         

والتبديل  . ة وقابلة للتغييرغير ثابتألن النّظريات العلمية  -                      

. يعّد اإلعجاز العلمي جزءا من اإلعجاز الغيبي .  ب       

ألن اإلعجاز العلمي متعلق بذكر القرآن الكريم لحقائق علمية ال تزال  البحوث واالكتشافات العلمية تسلّم صدقها .   -       

. القرآن الكريم مليء بالحقائق العلمية. ج        

من العلماء لمزيد من االهتمام بتدبر آيات القرآن الكريم.  اض عقول المسلمينالستنه. 1  

فيه ونشرها بين الناس.  اكتشاف المضامين العلمية. محاولة 2  

السمحة . إقناع الناس برسالة اإلسالم. استثمار هذه االكتشافات العلمية في 3  

رته وإنكار ربانيته .. الدفاع عنه في ظل الهجمات التي  يتعرض لها لتشويه صو4  

 

اذكر صور من اإلعجاز العلمي في القرآن الكريم. . 2  

. إشارته إلى ظلمة الفضاء. 2.وصف ظلمات البحار العميقة وأمواجها الداخلية .1  

.وصف الجبال. 4         ذكر أخفض منطقة على سطح األرض. 3  

 

 3. وّضح اإلعجاز العلمي في قوله تعالى:

ن فَْوقِِه َسَحاٌب ۚ ُظلَُماٌت بَْعُضَها فَْوَق  أَوْ  قال تعالى  :" ن فَْوقِِه َمْوٌج ّمِ ّيٍ يَْغَشاهُ َمْوٌج ّمِ َكُظلَُماٍت فِي بَْحٍر لُّّجِ
ُ لَهُ نُوًرا فََما لَهُ ِمن نُّوٍر  ".بَْعٍض إَِذا أَْخَرَج يََدهُ لَْم يََكْد يََراَها ۗ َوَمن لَّْم يَْجعَِل ّللاَّ  

شبهت اآلية الكريمة أعمال الكافرين فقد  ني في وصف ظلمات البحار العميقة وأمواجها الداخلية :اإلعجاز القرآ-

سحب ومن فوق هذه األمواج  موج آخرالموج  ذلك فوقومن  يعلوها موجالتي وقاع البحارالتي تكون في  بالظلمات

موج ثان يكون على افة لوجود .إض2العميق موج في داخل البحر.وجود 1السماءوقد أثبت العلم الحديث حقيقة
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     وجود مناطق في أعماق البحار تتالشى فيها أشعة الشمس. وأوضحت 3وهو الموج الظاهر للعيان سطح البحر

. تتخللها أشعة الشمس. ومناطق ظاهرة 4  

رؤيته(على سطح البحر وآخر في أعماق البحرال نستطيع  )أن هناك بحران ولكل بحر موج خاص به واحد ظاهر للعيان  

وضح اإلعجاز العلمي في قوله تعالى:  .4  

 

َن السََّماِء فََظلُّوا فِيِه يَْعُرُجونَ  ْسُحوُروَن  *قال تعالى:"َولَْو فَتَْحنَا َعلَْيِهم بَابًا ّمِ َرْت أَْبَصاُرنَا بَْل نَْحُن قَْوٌم مَّ لَقَالُوا إِنََّما ُسّكِ  

-اإلعجاز القرآني في إشارته إلى ظلمة الفضاء :تصّوراآليتان الكريمتان حال الكافرين وشدة عنادهم حتى لو فتح 

بابًا من السماء وصعدوا فيه بأجسادهم كي يّطلعوا على بديع صنع هللا وملكوته وعظيم قدرته في هللا تعالى لهم  

تارة أخرى .  حروبالوقوع بالستارة  بالعجز التام عن الرؤيةواتّهموا أنفسهم   خلق السماوات لشّكوا في تلك الرؤية  

      لم يكن الناس يرون إال النور والشمس ، لكن العلم الحديث بيّن : 

حزام النهار في نصف الكرة األرضية المواجهة .أّن 2في غالبية أجزائه. الكون يغشاه الظالم الدامس. أّن 1

لسماء في وضح النهار عرج اإلنسان إلى ا.إذا 3فوق مستوى سطح البحرللشمس ال يتعدى سمكه مئتي كيلو متر

 الشمس قرصا أصفر في صفحة سوداءتحيط به من كل جانب حتى أنه يرى  فإنه سيفاجأ بظلمة الكون الشاملة

 حالكة السواد،ال يقطع شدة السواد إال بعض البقع الباهتة الزرقة في مواقع  النجوم.

   5 وّضح اإلعجاز الغيبي في قوله تعالى:

وُم )( ُغلِ 1قال تعالى  :" الم ) ن بَْعِد َغلَبِِهْم َسيَْغِلبُوَن )2بَِت الرُّ ( فِي بِْضعِ ِسنِيَن " 3( فِي أَْدنَى اأْلَْرِض َوُهم ّمِ  

تحدثت عن المعركة التي وقعت  بين مملكتي فارس و . حيث 1: اإلعجاز الغيبيتخبرنا اآليات الكريمة عن  -   

. منطقة بالد الشام وأذرعات قرب البحر الميتالمعركة في  . كانت هذه2 الفرس على الرومفيها  انتصر، و الروم  

 بأمر غيبي. إال أّن اآليات الكريمة أخبرتنا 4وانتهاء مملكتهم  دمار مملكة الروم دماراكامالً . توقّع الناس آنذاك 3

هذا ما ، و أنهم سينتصرون على الفرس في بضع سنوات قليلةوسيحصل بعد هذه الهزيمة التي وقعت للروم ، وهي 

كما أخبر القرآن الكريم ، فدل  َهَزم فيها الروم الفرس،  معركة حاسمة بين الفرس والرومتحقق فعال حيث وقعت 

في هذه اآلية.  على إعجاز القرآن الغيبيذلك   

  اإلعجاز القرآني ذكر أخفض منطقة على سطح االرض:

بأن منطقة أغوار البحر الميت وما العلم التجريبي ليؤكد  . يأتي2(أخفض)تأتي بمعنى أدنى . أّكد بعض العلماء أن كلمة 1

سجلتها األقمار الصناعية على اليابسة. متار، أنها أخفض نقطة  351حولها تنخفض عن مستوى البحر بأكثر من   

  

وضح اإلعجاز العلمي في قوله تعالى: .6  

أَْوتَاًدا "  ( َواْلِجبَالَ 6قال تعالى :" أَلَْم نَْجعَِل اأْلَْرَض ِمَهاًدا )  

   - اإلعجاز القرآني في وصف الجبال :1. تقدم لنا هاتان اآليتان الكريمتان وصفاً عن الجبال ، فهي تشبه الوتد 

. مع تقدم العلم وعندما أجريت فحوصات على تركيب األرض الداخلي أصبح معلوماً على وجه 2 شكالً ووظيفة

مرة من ارتفاعها فوق سطح  15ويمكن أن تصل إلى ما يعادل جذورا مغروسة  في األعماق القطع أن للجبال 

. في إيقاف الحركة األفقية الفجائية لصفائح طبقة األرض الصخرية. وأن للجبال دوار كبيرا 3 األرض  

أن للوتد جزءا ظاهرا فوق سطح اأرض وجزءا منغرسا في باطن فكما  الجبال فعال تشبه األوتاد. بذا تبين أن 4

  . وظيفته تثبيت ما يتعلق به فكذلك الجبالقشرة األرض و
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 الدرس الخامس والثالثون : وصايا اجتماعية

 : الصحيحة اإلجابة رمز حول دائرة ضع *

راوي الحديث النبوي ) وصايا اجتماعية ( هو الصحابي  :. 1  

 أ. أبو هريرة                       ب. سهل بن سعد              ج.أبو موسى األشعري           د.معاذ بن جبل 
 

 معنى ) يخذله (في قوله :" وال يخذله ": . 2

 .ج. يتمنى زوال النعمة عنه            د. يقلل من شأنه.  ب. يتخلى عنه ويترك معونتهأ. يقاطعه وال يتحدث معه 

  

 تمني زوال النعمة عن اآلخرين يسمى :. 3

 أ. الحسد                       ب. التناجش                        ج. البغضاء                      د. التدابر

  

 معنى ) ال تدابروا ( :. 4

 ب. ال يقاطع بعضكم بعض .أ. ال يزد أحدكم في ثمن السلعة إذا كان ال يريد شراءها ليخدع غيره     

 د. ال يستصغر أحدكم أخاه أو يقلل من شأنه ج. ال يترك معونة أخيه .                                                  

 

 :   الصحيحة باإلجابة الفراغ امأل *  

عن أبي هريرة رضي هللا عنه قال : قال اكتب مما تحفظ الحديث النبوي الذي يتحدث عن وصايا اجتماعية  .1

ْع بَْعُضكْم على بَْيعِ بْعٍض ، :" ال تَحاَسدوا ، وال تناَجشوا ، وال تباَغضوا ، وال تدابَروا ، وال يبِ  ملسو هيلع هللا ىلصرسول هللا

ويشير إلى صدره  –وكونوا ِعباَد هللاِ إخوانا ، المسلُم أخو الُمْسِلِم ، ال يْظِلُمهُ وال يّْخذُلُهُ وال يَْحِقُرهُ . التقوى ها هنا 

 ٌم ، دُمهُ ومالُهُ وِعْرُضهُ لُمْسِلِم حرابَِحْسِب اْمِرىٍء من الشَّّرِ أن يَْحِقَر أخاهُ الُمْسِلَم ، كلُّ الُمْسِلِم على ا –ثالث مرات 

 . القلب ىحل التقوم .2 

ض ارمنعه من أم. ت2. تدفع المسلم إلى حسن الخلق والسلوك .1بسببلمسلم اأهمية عظيمة في حياة  لتقوىل .3 

 .. هي المقياس الذي يحاسب هللا به عباده3القلوب كالحسد والبغضاء .

 

 

 :  يلي مما سؤال لكل الصحيحة اإلجابة اكتب *

 كيب اآلتية: رابين معاني المفردات والت .1

 :  يستصغره ويقلل من شأنه يحقره .جيتخلى عنه ويترك معونته  يخذله : .ب: يقاطع بعضكم بعضا تدابروا .أ   

 

 في الحديث الشريف .  ملسو هيلع هللا ىلصسات واألخالقيات التي حذّر منها الرسول اراذكر المم. 2

 . االعتداء على الناس. 9 ير. التحق8الخذالن .7الظلم.6البيع على البيع .5رالتداب.4البغضاء.3. التناجش2. الحسد1

 

  ح مفهوم كل مما يلي: وضّ  .3

بل  رائهافي ثمن السلعة ليس بقصد ش الزيادة :  التناجش .2  عمة عن اآلخرين. : تمني زوال النّ  الحسد.1   

ان أو باليد أو االعتداء على :تجاوز الحد واالعتداء على حقوق اآلخرين سواء كان باللسلظلم.ا3  الناس  . لخداع 

 : التخلي عن نصرة أخيه ومعونته على الحق إذا استعان به  .   لخذالن. ا4  .راضهم أموالهم أو أع
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ن الحكمة من تحريم كل مما يلي: بيّ  .4  

فيما أنعم على الناس من نعمه.   ض على قدر هللا تعالىاراعتألن فيه  -:   الحسد .1  

بينهم  .  لعداوة والبغضاءاألنه يؤدي إلى -ب    بالباطل .غشا وخداعا وأكال ألموال الناس ألن فيه  -:أالتناجش .2  

بين الناس.   كراهيةتنشر الألنها -ب             األخوة.  تعكر صفوألنها -أ:   البغضاء .3  

بينهم.  هيةارتنشر الكألنها -ب     بين الناس. تضعف العالقات ألنها -أ:   التدابر .4  

بينهم.   تنشر العداوةألنها -ب              بالناس. ق الضررإلحاألنه يؤدي إلى  -:  أ البيع على البيع .5  

بينهم.   يضعف الروابطألنه  -ب         بين المسلمين. الحقد والبغضاءألنه يؤدي إلى  -أ:  الظلم  .6  

 

      كر صور البيع على البيع.  اذ. 5

1. أن يتفق اثنان على أن يبيع أحدهما لآلخر سلعة فيأتي بائع آخر ليفسد هذا البيع فيقول للمشتري : أنا أبيعك  

المفسد للييع هو البائع الثاني () الطرف . منها بهذا الثمن اريعك خيأب، أو  بأنقص من هذا الثمنمثلها   

2. أن يتفق اثنان على أن يبيع أحدهما لآلخر سلعة معينة فيأتي مشتر آخر ليفسد هذا البيع فيقول للبائع : أنا 

للبيع هو المشتري الثاني () الطرف المفسد .أشتريها منك بأكثر من هذا الثمن   

  

اذكر مثاال على التناجش المنهي عنه . .6  

يزيد في سعرها كلما وضع لها  أن عندما يتفق البائع الذي يعرض سلعة مع شخصالعلنيةزادات الميحدث في ما-

 نما ليخدع المشترين ويضطروا بذلك لرفع السعر ليحصلوا عليها .إو ئهاارهو بالسعر ال لش يزيدا رسع الحاضرينأحد

 

 علل ما يلي تعليال وافيا:  .7 

 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.  -        

 بحمد هللا تم
 
 

والعمل النافع وفي الختام أبنائي وبناتي الطلبة أدعو هللا لكم بالتوفيق والنجاح والوصول إلى أعلى درجات العلم 
 ......روا على خطاكمين تكونوا منارات يستنير بها من خلفكم ليسأوالصالح 

 
 
 

 ال تنسونا من صالح دعائكم 
 

 


