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 تم تحميل من موقع األوائل  www.awa2el.comكما يمكنكم مشاهدة الدروس المصورة على قناة اليوتيوب  (تبيان) 
عبيده الزغول مدرس المادة: أ.   

 تشتمل ورقة العمل هذه على الدروس التالية: 
 

 مبادئ نظام الحكم في االسالم  نظام الحكم في االسالم 
 

 بعد دراستك للمادة من مقرر الكتاب قم بحل ورقة العمل هذه للتأكد من فهم المادة ومراجعتها
 

 السؤال األول عرف ما يلي : 

 ..............................................................................................................اإلسالم :نظام الحكم في  )1

    ............................................................................................................................. ............. 

 .................:................................................................................................................ قليم اإل )2

 .......................:...........................................................................................................  الشعب )3

 ........:........................................................................................................................ الدستور )4

 .......................................:.......................................................................................... السلطة )5

 ...........الشورى:...................................................................................................................... )6

 

 السؤال الثاني املى الفراغ فيما يلي : 

............  ... .......................... يجب علينا و ..................................................  الثالث هومن يرأس السلطات  ) 1

 . ..................... ال يجوز لنا ...................و

 ....................................................................................في جانب اإلقليم تكون الدولة مسؤولة عن ..) 2

.....................      ......و.................................و...................... يجب ان يكون الشعب آمن على في مفهوم الدولة ) 3

 ..........................  ولهم حرية ممارسة

  ...........................................يستمد الدستور في النظام اإلسالمي من .........................................................) 4

 ....................................................................... و 

 ............................................................. ولي االمر هو ............................................ وطاعته واجبه الن) 5

 .............................................................. العدل من القيم التي تجعل الناس ) 6

 ............................................... ....................................................ن األمور التي شاور النبي فيها اصحابه) م7

  و.....................................................  ............................................شرط اإلسالم لتولي المناصب في الدولة ) 8
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 يلي: السؤال الثالث اذكر ما  
   اركان الدولةأ) 
 ......................................................(2          .......................................................(1 

......................................................(4            ........................................................(3  

 
  المقاصد العامة للدين هي  ب) 

......................................................(2          .......................................................(1 
........................................................(3                                       

 
    االسالم مبادئ نظام الحكم في ج) 

......................................................(2          .......................................................(1 
......................................................(4            ........................................................(3  

                                      5 ............................................................(  
  د) من اثار الشورى  

1   ........................................................................(  2 .............................................................................(  

  
 

 إشارة صح امام العبارة الصحيحة وخطأ امام العبارة الخاطئة   الرابع: ضع السؤال 
 )         بطبعه (جعل هللا تعالى االنسان كائن اجتماعيا  ) 1
 )      (  حقوق و الواجباتاألشياء التي كفلها الدستور للشعب هي ال) 2
 )   (  في الشورى ال تتحمل الجماعة كلها مسؤولية القرار ) 3
  )     الوظيفة (يصح لرجل تعين قريب له في المنصب حتى لو كان هناك من هو اصلح منه لهذه ) 4
 اإلسالمي (     ) القواعد والثوابت العامة للنظام ) يجب ان تراعي التشريعات التي تضعها الدولة 5
 

  :معهاتشريعات اإلسالم في جانب النظام الحاكم وما هي طريقة تعالمنا  جاءتوضح كيف  السؤال الخامس 
............................................................................................................................. .............

........ ............................................................................................................................. .....
............................................................................................................................. . ............   

  
  

  نوع : وضح أنواع السلطات الثالث وما يمثل كل   لسادسالسؤال ا
  .........  ).......................................................... ويمثلها.......................................................... 1
  ................. ) .......................................................... ويمثلها.................................................. 2
 ......... ).......................................................... ويمثلها.......................................................... 3
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 مالحظة 

 
 
 
 

تم ارفاق اإلجابة النموذجية ألسئلة ورقة  
العمل، لكن عزيزي الطالب اعتمد على نفسك 

اوالً في حل االسئلة ثم قارن اجاباتك مع 
  اجاباتي 
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 تشمل ورقة العمل هذه على الدروس التالية:

 مبادئ نظام الحكم في اإلسالم    نظام الحكم في اإلسالم 

 
 بعد حل ورقة العمل الخاصة بهذه الدروس قارن إجاباتك باإلجابات النموذجية

  
 السؤال األول : 

 .  مجموعة من القواعد والمبادئ واألسس التي تنظم شؤون إدارة الدولة والمجتمع بما يتوافق مع أحكام اإلسالم.  ١

األرض التي تخضع لسيادة الدولة وسلطتها ، وتجري عليها أحكامها وتشريعاتها ضمن حدود مكانية هي . ٢

 معروفة . 

 فة دائمة بغض النظر عن الدين أو العرق .  . مجموع المواطنين الذين يقيمون على أرض الدولة بص٣

. مجموعة التشريعات األساسية التي تحكم مكونات الدولة ، وتنظم العالقة بين الحاكم والمحكوم ، وتحدد ٤

 صالحيات السلطات المختلفة داخـل الدولة .

 شؤونهم . . هي الجهة التي تشرف على الدولة وتدير أمورها وتنظم العالقة بين مكوناتها وتدير ٥

 .  تداول الرأي مع ذوي الخبرة واالختصاص في أمر من أمور الدولة لتحقيق مصالح الناس .٦

 
  السؤال الثاني :

 وال يجوز الخروج عليه - تجب طاعته واتباع أمره  -  المسلم (ولي االمر) . الحاكم١

 يقع عليها من أي عدوان  . حماية أرضها وشعبها والدفاع عنها داخليا وخارجيا٢

 ممارسة شعائرهم الدينية -وأموالهم  -وأعراضهم  -.  أنفسهم ٣

 ومن المقاصد العامة للدين المستنبطة من القرآن الكريم والسنة النبوية الكلية  . القواعد٤

 ألنه ال تستقيم حياة الناس وال تضبط اال بهذا -. الحاكم ٥

 امام القانون سواء. ٦

 حين خرجت قريش لمقاتلة المسلمين. يوم بدر ٧

  األمانة   - . الكفاءة ٨
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 السؤال الثالث :
 اإلقليم   -أ) 

 الشعب  -
 الدستور  -
 السلطة  -

 
 حفظ الدين  -ب) 

 حفظ النفس -
 حفظ العقل  -
-  
 مراعاة مبادئ الشريعة اإلسالمية وأحكامها الثابتة -ج) 

 طاعة ولي األمر -
 العدل والمساواة   -
 الشورى  -
 تولي الوظائف العامة في الدولة على أساس الكفاءة واألمانة  -

 
 واستثمار الطاقات   وسيلة لتضافر الجهود -د) 
 والتقوى وباب من أبواب التعاون على البر  -              

 
 السؤال الرابع :

 . صح١
 . صح ٢
 خطأ، تتحمل الجماعة كلها مسؤولية اتخاذ القرار. ٣
 ار بالمصلحة العامة , الن في ذلك اضر . خطأ٤
 . صح٥
 

 السؤال الخامس :
وترك للناس االجتهاد في الية كقواعد عامة  جاءت هذه النصوص في القران الكريم و السنة النبوية بشكل اجمالي
 تطبيقه وتفاصيله بما يحقق مصالحهم وفق تطور الحياة ومستجداتها 

 
 السؤال السادس: 

 نواب و االعيان ) (ال . السلطة التشريعية / مجلس األمة١
 . السلطة التنفيذية / الحكومة٢
 . السلطة القضائية / المحاكم ٣
 
 

  وفقكم هللا تعالى لما يحبه ويرضى  
 معلم المادة أ. عبيده الزغول 

 
 


