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 مالحظة: الكتاب هو األصل والمرجع في المذاكرة  

 

 وقايه املجتمع من اجلرائماألول       الدرس 

 مسيت سوره النور هبذا االسم -1 -

  االحكام واالداب اليت تدعو اىل العفاف والسترملا اشتملت عليه من و لتضمنها اآلية املشرقة آية النور -

 الهنا اشتملت على احكام املعامالت والعبادات -

 الزنا والقذف ةالهنا اشتملت على عقوب  -

 من خصائص القران املدين - 2-

 اشتملت على احكام العبادات ،ةفواصل االيات طويل،االيات تبدا يا ايها الذين امنوا  -

 ورد فيها لفظ كال, ةفواصل االيات قصري- 

 ة                                     نزلت قبل اهلجر- 

قل  ( )والزانيه والزاين) (والذين هم لفروجهم حافظون)ما العالقه بني االيات التاليه قال تعاىل  س-3

 (للمؤمنني يغضوا من ابصارهم وحيفظوا فروجهم

 البصر يؤدي اىل حفظ الفرج من الوقوع يف الزنا  غض -

 الزنا جرميه بشعه يعاقب عليها القانون-

 غض البصر عن املحرمات واجب-

 .ةوهناي ةها ثالث هلا بدايلقأ ةنيآمن االيات القرة جمموع \ــــ ما املقصود ب -4

 القرأن   -                                                             ةطائف -

 كتاب  -                                                                ةورس  -

 (  ةسور )  ةالنور بكلم ةسور ابتداء بني سبب  -5

 الظهار أمهية  أحكام السورة   -                     وحتمي الطهر ةلتبين اسوارا كثريا حتوط العف  -

 تعطيها صفة االلزام فال جمال للتهاون هبال  -                   لتأكيد على فرضية االحكام الواردة هبا ل -

 ...(وفرضناها وانزلنا  ناها انزل ةسور)النور  ةبني سبب تكرار فعل االنزال يف بدايه سور -6

 ةملا هلا من اثر يف تطهري املجتمع و صيانه االعراض وان هلا صف ةورسامهيه احكام هذه ال الظهار -

  .فال جمال للتهاون فيها  االلزام

 لبيان ان القرأن عبارة عن جمموعة سور .    -                                       القران ةلبيان مكان  -

 يطلق على  ه من غري عقد زواج شرعي أمرإرجل  وطء  - 7س 

                   العقد  -                                              الزواج   -

 طبة  اخل  -                                                      نا الز -

 م2020 –الفصل األول  -الصف الثاني عشر  -التربية اإلسالمية   – مراجعة عامة

 إعداد: جمال خالد النوري 
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 ( ةكل واحد منهما مائه جلد )فاجلدوامن املخاطب يف قوله تعاىل   -8س

                         االب   -                                       ويل االمر  -

 هل  اال   -                                        موم الناسع -

 .كيف تثبت جرميه الزنا  الزنا  الزنا من الكبائر اال ان االسالم احتاط يف كيفيه اثبات جرميه -9س 

               شاهدان         -                                                                شاهد واحد -

 انفسهم ةوباعتراف الزنا   اربعه شهود عدول -

 (االهتام بالزنا للقاذف )  ة البدنية عقوبما ال    -10س

           الطرد من رمحة اهلل          -رد الشهادة                                        -

 .جلده ورد شهادهتم ووصفهم بالفسق 80 -                         ة  جلد 80   -

 هي (االهتام بالزناللقاذف )  ملعنويةة اعقوبما ال -11 -

           الطرد من رمحة اهلل          -رد الشهادة                                        -

 .جلده ورد شهادهتم ووصفهم بالفسق 100  -                               ة  جلد 80   -

 سمىياهتام الزوجه بالزنا من قبل الزوج   -س12 

                           ( اللعان اخلاص  ) القذف     -                    عامال ذفالق  -

 الطعن  -

 سببببني املتالعنني تفريقا ابديا  يفرق -س13 

 بني الزوجني ة والثق ةوالرمح ةانعدام املود -

 الن الزنا حرام      -                                                    الن الزوج يتهم زوجته بالزنا  -

 

 أخذكم هبما رأفة يف دين اهلل (تما الكلمة اليت ال تدل على معىن ) رأفة ( يف قولة تعاىل ) وال  -14 -

 رمحة   -شفقة                                                                -

 شدة  - عطف                                                          -

 ما داللة قولة تعاىل )إال الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن اهلل غفور رحيم (  -15 -

 اقتران التوبة بالعمل الصاحل   -                          التشديد على عقوبة القاذف           -

 النهي عن قذف النساء. - األصل يف اإلسالم الرمحة  يف كل شيء                        -
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 الدرس الثاين

 التطرف 

 األمور (اخلروج عن الوسطيه واالعتدال يف امر من  حدد املقصود بالعبارة التالية ) -س16

 ةالعدال  -                                                        التطرف -

 ةالوسطي  -                                                         ةاالستقام -

منهج  تبين ةهذه االي (تقولوا على اهلل اال احلقيااهل الكتاب ال تغلوا يف دينكم وال )قال تعاىل  -17 

 فما هو األنبياء والرسل 

 عاملبالغه و جتاوز حدود الشر  -

 النهي عن املبالغه وجتاوز حدود ما شرع اهلل  -

 هذا احلديث يدل على((فمن رغب عن سنيت فليس مين ))قال رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم  -س18

 يكلف به املسلم النهي القاطع عن تكلف مامل   -                                   النهي عن التطرف -

 النهي عن التشدد -

 . التطرف ما املظهر الدال على   -س19

 ةيأسوء الظن باالخرين واستخدام العنف لفرض ر   -                                ةالتعصب للراي او اجلماع -

 ما سبق  كل      -                                                           الفروعلتركيز على ا - 

 االعتدال وعدم التطرف .   ما السلوك الدال على   -20

 سوء الظن باالخرين     -                                                         ةالتعصب للراي او اجلماع -

 تقبل االخر املخالف والتعايش معه.       -                                                 ةيأاستخدام العنف لفرض ر - 

 لتطرف خماطر كثريه منها ل -س 21

 االنتاج  توقف التطور وتراجع -                                       رسوله ةامر اهلل وسن ةخمالف -

 ما سبق  كل  -                          انعدام االمن ونشر الرعب   -                 تنفري الناس من الدين  -

 من اسباب التشدد والتطرف -س22

 التقليد االعمى    -                                    ةاجلهل بعلوم الكتاب والسن  -

 كل ما سبق    -                                  ضعف البصريه مبقاصد الشريعه  -

 ة:استنبط طرائق عالج التشدد والتطرف من خالل النصوص التالي  -س23

 ( واعتصموا حببل اهلل مجيعا وال تفرقوا ) قال تعاىل

 التقليد االعمى    -                 ةالتمسك بالكتاب والسن    -              والعادهلعرف التمسك با  -
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ويل أىل إىل الرسول وإذاعوا به ولو ردوه أو اخلوف أمر من االمن أواذا جاءهم )قال تعاىل  -24

 ( مر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهماأل

 ويل االمر طاعة   -                                                     اتباع القران والسنه -

 املخلصني املؤهلني سؤال اهل العلم  -

 قال تعاىل )فاسألوا أهل الذكر أن كنتم ال تعلمون  ( -25 -

املؤهلني .أخذ العلم عن العلماء  -الفهم الصحيح للقرأن والسنة                                         - -  

   -العلم مبقاصد الشريعة  - أعمال العقل بالتفكري                                                  - -

   ما العالقة بني التطرف واإلرهاب    -26

 هلما نفس املعىن    -التطرف يؤدي اىل اإلرهاب                                         -

 ال عالقة بينهما .  - اإلرهاب ضد التطرف                                                      -

 

 الدرس الثالث

 الفراق بني الزوجني

 

 .  يطلق على     خر حد الزوجني لآلأ ةعشروسوء  استعالء   -س27

 الطالق  -                                             الفراق  -

 اخللع     -                                      النشوز  -

 ةالكرمي ةاالي وردت يفحدد عالج نشوز الزوجه بالترتيب كما  -28

 ...(املضاجع واضربوهنيت ختافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن يف اللاو )قال تعاىل

 املوعظه احلسنه مث اهلجر يف املضجع مث الضرب غري املربح  -          الضرب مث اهلجر مث املوعظه -

 اهلجر مث الضرب غري املربح مث املوعظه -

 ( وان خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من اهله وحكما من اهلها  )قال تعاىل  -س29

 يوجد صوره عصريه يف دوله االمارات حلل مشاكل االزواج وهي 

 عن طريق االهل  -                                        عن طريق القاضي -

                       عن طريق الوالدين   -          اء والتوجيه االسريربعن طريق تدخل اخل  -

 رفع قيد النكاح الصحيح بلفظ املخصوص يطلق على -س30 

 اخللع -                                           الطالق -

 اللعان  -                                التفريق القضائي -
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 سبب  ما حكم الطالق اذا كان من غري  (حسانإ مبعروف او تسريح بمساك إ الطالق مرتان ف )قال تعاىل  -س31

 حرام   -                                                                مباح -

 مندوب    -                                                             مكروه   -

 لرجل وحده لجعل االسالم الطالق حق اذامل (الرجال قوامون على النساء ) قال تعاىل -س 32

 املسؤوليهالنه اكثر صربا و حتمال و اقدر على حتمل     -                               أكثر ماال وقوة  النه  -

 النه اكثر ذكاء وعقال.   -                                النه اقل صربا و حتمال  -

 ةيداب الطالق يف اآلآ من  (الطالق مرتان )قال تعاىل  -س 33

 الطالق مره واحده   -                                        واحد فظمجع الطالق يف ل -

 االشهاد على الطالق  -                          واحد يف لفظتفريق الطالق وعدم مجعه   -

أنه طلق امرأته وهي حائض فسأل عمر  رضى اهلل عنه من خالل حديث ابن عمر رضي اهلل عنه  -س34 

مث أن شاء   حتيضمث ليمسكها حىت تطهر مث  مره فلرياجعها )) رسول اهللقال فرسول صلى اهلل عليه وسلم  

 .الرسول صلى اهلل عليه وسلم الطالق فيها  كرهما احلاله اليت  ((امسك بعد وإن شاء طلق .... 

  يف حاله احلمل     -                يف حاله احليض    -                                            يف حاله الطهر -

 تسمى .بعد فراق زوجها متتنع فيها عن الزواج أةاملر كثها مده مقدره شرعا مت -س35

 اخللع    -                                                          الطالق  -

 ةالعد   -                                                               ةاخلطب -

 (قروء ةنفسهن ثالثأ واملطلقات يتربصن ب )من خالل النص التايل ةاملرا ةحدد عد -س 36

 ة  أشهر ثالث    -                                                      ثالث حيضات -

 ثالث سنوات   -                                           اربعه اشهر وعشره  -

 .ما مدة العدة للمرأة املطلقة احلامل   -37 -

 ة  أشهر ثالث   -قروء                                                          ةثالث -

 ضع احلملبو تنتهي  -ال عدة هلا                                                           -

 لفظ من الفاظ الطالق يدل على \\  احلقي باهلك \\ة مقول -س38

 اللفظ املعلق    -                                                       اللفظ الصريح -

 اللفظ الكنائي  -

 لفظ من الفاظ الطالق يدل على \\  انت طالق\\ ةمقول -س 39

 اللفظ املعلق               -                                                       اللفظ الكنائي  -

 اللفظ الصريح -
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-  

  ان يعلق الزوج طالق زوجته على امر مستقبلي كان يقول هلا ان فعلت كذا فانت طالق يسمى هذا  -س40

 الطالق الصريح  -                                                      الطالق املعلق -

 طالق بدعي   -                                             الطالق باللفظ الكنائي -

 ومازالت يف عدهتا. االوىل او الثانيه   الطلقةاذا طلق الرجل زوجته نوع الطالق يف احلالة التالية )  -س41

 طالق بائن بينونه صغرى     -                                                 رجعي طالق  -

 بدعيطالق   -                                      طالق بائن بينونه كربى  -

 االوىل او الثانيه ةيف الطلق ةاملطلق ةيسمى الطالق الذي يكون بعد انتهاء عد  -س42

 بدعيطالق     -                                                  طالق رجعي  -

 طالق بائن بينونه كربى  -                                       طالق بائن بينونه صغرى  -

 يسمى.فراق الزوج زوجته بناء على طلبها بعوض تدفعه الزوجه  -س43 

 اخللع    -                                                   طالق رجعي  -

 طالق معلق     -                                    طالق بائن بينونه كربى -

 .يعترب الفراق احلاصل يف اخللع طالقا   -س44

 بائن بينونه صغرى   -                                                          رجعي   -

 طالق معلق    -                                                   بائن بينونه كربى -

 نالزوج يكو ةالتفريق الذي يوقعه القاضي بسبب غيب -س 45

 بائن بينونه كربى  -                                                                   طالق رجعي  -

 اخللع   -                                                          بائن بينونه صغرى  -

 يسمى.اثناء حيضها ة أطالق املر -س 46

 بدعي  طالق   -                                                                 سينطالق  -

 ليس طالقا -

 ةليس من عالج نشوز الزوج  -س47

 اهلجر يف املضجع   -                                                الضرب املربح  -

 املوعظه احلسنه  -

 ة الطالق الن زوجها أصيب مبرض االيدز وجما احلكم الشرعي لطلب الز -48 -

 جائز بعوض   -حرام                                                                   -

 جائز بشرط موافقة الزوج  - جائز لرفع الضرر                                                     -
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  رابع الدرس ال

 ةاالجتماعي ةوسلم واحليا رسول اهلل صلى اهلل عليه 

 ( مازال جربيل يوصيين باجلار حىت ظننت انه سيورثه )قال رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم  -س49

 الوصيه باجلار تشمل

 جلار الغريبا    -                                                         اجلار القريب -

 اجلار القريب والغريب و املسلم وغري املسلم  -                                                      اجلار املسلم -

 االجتماعيه من خالل االحاديث التاليه استخرج االستراتيجيه النبويه لتقويه االواصر -س 50

 (يت ضعفاء املسلمني و يزورهمأ رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم ي )كان 

 عياده املريض  -                                                                    التزاور  -

 دةسعا النشر    -                                                          ةالتواضع واملشارك -

 ((قال عادين رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم من وجع كان بعيين))رقم أعن زيد بن  -س51

 بر الوالدين    -                                                         ةسعادالنشر   -

 عياده املريض  -

يف عهد النيب صلى  ةوهي مشرك ةتتين امي راغبأقالت  ما عن امساء بنت ايب بكر رضي اهلل عنه -س52 

 .نعم:صلها قال آاهلل عليه وسلم سالت النيب 

 بر الوالدين املشركني   -                                                           عياده املريض -

 ةاهلدي -

 ة .املنور ةالنيب صلى اهلل عليه وسلم يف املدين بوضعها قام  ةسياسي ةول جتربأ  -س53

 املؤاخاه    -                                                       وثيقه املدينه دستور املواطنه  -

 بناء املسجد  -

 هي ةاملدين ةاملبادئ اليت ركزت عليها وثيق -س54

 اجلار ةمحاي   -                                                                  املظلوم ةنصر -

 مساعده املدين   -                                                                  ةالعقيد ةحري -

 ما سبقكل     -                                                           ةاجلرمي ةمكافح -

 على  تدل ( ان لليهود دينهم وللمسلمني دينهم)  من بنود الوثيقه  -س55 

 ةالعقيدة  حري    -                                 اجلار  ةمحاي -

 كل ما سبق      -                                            املظلوم ةنصر  -
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 تسمى.  ةجتمع بني املهاجري واالنصار ي تقوم على اساس العقيد ةرابط -س56 

 سبالن  -                                                                    ةالوثيق -

 ةاملواال   -                                                                   ةاملؤاخا  -

 ما األساس الذي أقام عليه النيب صلى اهلل عليه وسلم املؤاخاة بني املهاجرين واالنصار .  -57 -

 النسب  -العقيدة                                                                            -

 اإلنسانية   -القرابة                                                                                -

-  

 

 امسالدرس اخل

 حديث االفك 

 

 االفكة ما هي اوجه اخلري يف حادث (ال حتسبوه شرا لكم بل هو خري لكم )قال تعاىل -س58

 شرعت احكام للرد على اهل الفسق والفساد    -              بعض املنافقني ةكشفت حقيق -

 كل ما سبق   -                                 ةعائش ةالسيدة براء -

 .اوجه اخلري انطوت على االفك ة حادثعلى أن  االية اليت تدل ما  -59-

 )لكل إمرئ منهم ما كسب منم االمث ( -(                             ال حتسبوه شرا لكم بل هو خري لكم ) -

 )ويبني اهلل لكم االيات ( - ) إن الذين جاؤوا باالفك عصبة منكم (                          -

 ما هي مثار حسن الظن على املجتمع (ن الظن ال يغين من احلق شيئا إن يتبعون اال الظن و)إقال تعاىل -س 60

 كل ما سبق    -                                       محايه املجتمع من اشاعه الفاحشه -

 زياده االلفه واملحبه بني افراد املجتمع -

 الشائعات من خالل النصوص التاليه ةاستنتج حلول ملشكل  -س 61

 (فتبينوا إ ن جاءكم فاسق بنبإمنوا آيا ايها الذين  ) قال تعاىل 

 كد من اخلربأ التثبت والت  -                                                حسن الظن -

 كل ما سبق . -                                    نقل اخلرب دون تثبت -

 (نفسهم خرياأ لوال اذ مسعتموه ظن املؤمنون واملؤمنات ب )قال تعاىل  -62

 بالناس  حسن الظن -من اخلرب                                              كدأتالوالتثبت  -

 الصمت  -                                                   كدأ نقل اخلرب دون ت  -

-  
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 مالحظة: الكتاب هو األصل والمرجع في المذاكرة  

 يسمى .ةاهتام املحصنات بالفاحش -س 63

 العام  القذف  -                                                                  الزنا   -

 لعنال  -                                                                اللعان -

 يسمى .ةبالفاحش الزوج لزوجتهاهتام  -س64

 العام  القذف  -                                                         الزنا   -

 للعن ا -                                  قذف اخلاص ) اللعان (ال -

 . يف املدرسة     19كيف تتصرف اذا وصلتك رسالة حول انتشار مرض كوفيد  -65

 أمتنع عن نقلها واتثبت من صحتها  -انسخها وأرسلها لزمالئي                                           -

 أكتفي حبذفها . -أصدق اخلرب وأحتدث به                                          -

 أي مما يلي ينايف خطوات الشيطان. -66 -

 االسراف والتبذير  - نشر االشاعات                                              -

 إشاعة الفاحشة  - أحسان الظن االخرين                                           -

 

 دس الدرس السا 

 ةالسنن الرباني

 هي . واملكان وفق اراده اهللاليت حتكم نظام املخلوقات عرب الزمان ة املطرد ةالقوانني الثابت -س 67

 ةالقوانني الوضعي  -                                                         ةالسنن الرباني -

 ةحكام الشرعيالا -

 :ختيار لالنسان فيها مثلا ال ةالسنن احلتمي  -س 68

 الليل والنهار    -                                                                   املوت -

 كل ما سبق .   -اليسر والعسر                                                            -

 :سنن ترتبط يفعل االنسان وارادته مثل  -س 69

 املوت -                                                            املطر -

 نجاحال  -                                                     شروق الشمس -

 يف السنن الربانية؟ طراد املقصود خباصية اال -70 -

 تتكرر بتكرر شرطها  -تتغري بتغري الزمان واملكان                                                          -

 تسري على مجيع اخللق.  -انسجامها مع بعضها البعض                                                      -

-  
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 مالحظة: الكتاب هو األصل والمرجع في المذاكرة  

 يف السنن الربانية؟ثبات  املقصود خباصية ال -71 -

 تتكرر بتكرر شرطها  -ري بتغري الزمان واملكان                                                        ال تتغ -

 تسري على مجيع اخللق.  -انسجامها مع بعضها البعض                                                      -

 املقصود خباصية العموم يف السنن الربانية؟ -72 -

 تتكرر بتكرر شرطها  -تتغري بتغري الزمان واملكان                                                          -

 تسري على مجيع اخللق.  -انسجامها مع بعضها البعض                                                      -

 يف االيات التاليه ةمن خصائص السنن الرباني  -73

 (فلن جتد لسنه اهلل تبديال)قال تعاىل  

 العموم  -                                                          االطراد -

 باتالث  -

 األرض (قد خلت من قبلكم سنن فسريوا يف )قال تعاىل  -س74

 االطراد  -                                                                  العموم -

 الثبات -

 (ومن يعمل سوءا جيز به وال جيد له من دون اهلل وليا وال نصريا)قال تعاىل   -س75

 االطراد  -                                        الثبات   -                                   العموم -

ولو يؤاخذ اهلل الناس مبا كسبوا ما ترك على ظهرها  )استنبط احلكمه من االيه التاليه قال تعاىل -س76

 (ولكن يؤخرهم اىل اجل مسمى ةمن داب

 هم فيتوب اهلل عليهم رشداىل  الناس  للناس ليعود ةال يعجل اهلل العقوب    -         للناس ةيعجل اهلل العقوب -

 للكافرين دون املؤمنني . ةيعجل اهلل العقوب -

 ةيف هذه االي ةالرباني ةما نوع السن  (ن مع العسر يسراإ )قال تعاىل  -س77

 سنة اجتماعية   -                             ةشرطي سنة   -                                  ةحتمي  سنة  -

 

 ما نتيجة السنة الشرطية يف قوله)من سره أن يبسط يف رزقه أو ينسأ له يف اثره فليصل رمحه (  -78 -

 السعة يف املال   -العمر                                             يف ربكة ال-

 سعة يف الرزق والعمر .   -نقص املال والصحة                                         -
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 مالحظة: الكتاب هو األصل والمرجع في المذاكرة  

 سابع الدرس ال

 ة يف االسالماملسؤولي 

 ةنظر ةيآلسؤوليه االنسان من خالل املنظر االسالم   أخرى(وزر  ةوال تزر وازر)تعاىل  قال -س 79

 ةمتوازن ة  نظر    -                                                      ةواقعي   ةنظر  -

 ةنظرمن خالل االيه االنسان  ةسؤوليملنظراالسالم  (وال يكلف اهلل نفسا اال وسعها  )قال تعاىل -س80 

 ةمتوازنة  نظر   -                                                           ةواقعي ةنظر  -

 التزام االنسان بنتائج اعماله االراديه يف دينه ودنياه تسمى -س81 

 ةالواقعي   -                                                      ةاملسؤولي -

 ستقامة اال  -

 ( ةقسم بالنفس اللوامأوال قال تعاىل)حدد نوع املسؤوليه من خالل االيات التاليه   -س82

 ةاالخالقي ةاملسؤولي      -                                       ةدينيال ةاملسؤولي -

 املسؤولية االجتماعية  -السلطة                                      امام  ةسؤوليامل -

اهنا ان تك مثقال حبه من خردل فتكن يف صخره   )يف االيه التاليه قال تعاىل ةحدد نوع املسؤولي -س 83 

 ( او يف السماوات

 السلطة احلكومية امام  ةاملسؤولي   -األخالقية                   ةاملسؤولي  -ة                    دينيال ةسؤوليامل -

 ةييف اآل الفردية  ةحدود ااملسؤولي  ما هي -س 84

 (مام مبنيإحصيناه يف أثارهم وكل شيء أونكتب ما قدموا و)قال تعاىل 

 اعمال غريهاعماله واالنسان مسؤول عن    -                             االنسان مسؤول عن اعماله فقط -

 ال حدود ملسؤولية االنسان الفر  -                  ثار اعمالهأعماله وأاالنسان مسؤول عن   -

 ةما هي احلاالت اليت ال يكون فيها االنسان مسؤوال من خالل النصوص التالي   -س85

 (فمن اضطر غري باغ وال عاد )قال تعاىل 

 االضطرار  -                                    النوم   -                                                  الصغر -

 (ميانكره وقلبه مطمئن باإلأاال من  )قال تعاىل-86

 االكراه  -                                                                    البلوغ   -                              النوم -

 :...........قال رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم رفع القلم عن ثالث  -87

 االكراه     -                              االضطرار -

 اجلنون والصغر والنوم -

-  
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 مالحظة: الكتاب هو األصل والمرجع في المذاكرة  

 عن أعماله  ؤوالسفيها مما احلالة اليت يعد االنسان  -88 -

 اجلنون  -االختيار                                                                               -

 االضطرار  -االكراه                                                                                -

تستنتجه من قوله صلى اهلل عليه وسلم )إن اهلل حيب اذا عمل احدكم عمال ان  ما جمال املسؤولية الفردية الذي  - 89 -

 يتقنه ( 

 مسؤولية االنسان عن أسرته                                      -مسؤولية االنسان عن نفسه                                     -

 مسؤولية االنسان عن وطنه       مسؤولية االنسان جتاه مهنته                                 -

كل مسلم مسؤول عن محاية وطنه والذود عنه فال يثري  ) املقولة ما جمال املسؤولية الفردية الذي تستنتجه من  - 90 -

 (  الفنت وال ينشر الفساد وال يطلق الشائعات

 أسرته                                    مسؤولية االنسان عن   -مسؤولية االنسان عن نفسه                                     -

 مسؤولية االنسان جتاه مهنته                                   مسؤولية االنسان عن وطنه    -

ما العالقة بني املسؤولية الفردية واملسؤوليةاجلماعية  من خالل قوله صلى اهلل عيه وسلم  -91

 بعضا ()املؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه 

 عالقة عكسية  -عالقة تكامليه                                                   -

 كالمها يتعلق مبسؤولية املجتمع.  -ال عالقة بينهما                                                  -

 

                                    

  ثامنلدرس الا

 ةمقاصد التشريع اخلمس

الشريعه لتحقيق مصاحل العباد يف  راعتها هي االهداف والغايات الكليه واحلكم اجلزئيه اليت  -س 92 

 تسمى.الدنيا واالخره 

                     ةاملقاصد الشرعي   -                           ةاملصاحل املرسل   -

 الضرورات اخلمس   -                                         سد الذرائع  -

 تسمى ةالناس ويتوقف عليها وجودهم يف الدنيا وجناهتم يف االخر ةهي االمور اليت تقوم عليها حيا -س93 

 القياس   -                                                          الضرورات اخلمس -

 املصاحل املرسلة   -                                               احكام العبادات واملعامالت  -

 من   حفظ االسالم الضرورات اخلمس -س94

 فقط ةجانب احلماي    - فقط                                      جانب الوجود  -

 ةجانب الوجود واحلماي -
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 مالحظة: الكتاب هو األصل والمرجع في المذاكرة  

 فظ الدين من جانبحل  ةتعلم العلوم الشرعي -س95

 ةاحلماي  -                                                                              الوجود -

سب معتقدات   حرم االسالم  ..(وال تسبوا الذين يدعون من دون اهلل فيسبوا اهلل )قال تعاىل  -س96

  فظ الدين من جانبحل  االخرين

 جانب الوجود  -                                                           ةجانب احلماي -

اباح اهلل لالنسان املحظورات بقدر ما يدفع عنه  ( فمن اضطر غري باغ وال عاد )قال تعاىل -س 97

 فظ النفس من جانبحلاهلالك  

 ةجانب احلماي     -                                                         الوجودجانب  -

 نقل االعضاء من امليت اىل احلي  -س98

 بدون شروط جيوز    -                                            جيوز نقل االعضاء للضروره  -

 مكروه وأن كان بتربع امليت يف حياته  -             األعضاء حلرمة امليت                         ال جيوز نقل  -

 ة  هيحلفظ النفس من جانب احلماي وسيلة  -س99

 تشريع الرخص حلمايه النفس   -                                             حترمي االنتحار -

 على االنسان الطعام والشراب بوجأ -

اشكال ازدراء  ةرم كافجيالتمييز والكراهيه  ةقانون مكافح ةاملتحد ةاالمارات العربي ةدول تسن  - س100

 فظ الدين من جانبحلهذا القانون .االديان 

 ةجانب احلماي  -                                                  جانب الوجود -

 للعقل من جانب  حلفظحرم االسالم املفسدات احلسيه للعقل   -س101

 ةجانب احلماي   -                                                     الو جودجانب  -

 لنسب والعرض من جانبا حلفظحرم االسالم التبين  -س102 

 جانب الوجود    -                                                              ةجانب احلماي -

 فظ املال من جانبحل . ةاملال بالقو بصاو بغ ةحترمي االعتداء على االموال بالسرق  -س103

 ةجانب احلماي  -                                           الو جود جانب -

 االمر بالزواج طريقه للحفاظ على النسل من جانب -س104

 جانب احلمايه   -                                                            جانب الوجود -

 جانب الوجود  حدد ما يدل على حفظ الدين من -س 105

 تيسري املهور -                              ة تعليم العلوم الشرعي    -                  عملتوفري فرص  -

-  
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 مالحظة: الكتاب هو األصل والمرجع في المذاكرة  

 حدد ما يدل على حفظ العقل مما يلي  -س106

 حق االبتكار واالختراع   -                                        تعليم العلوم الشرعيه  -

 اغاثه املنكوبني -

 ما الذي يعد تشريعا حلفظ املال من جانب احلماية  - 107 -

 االمر بإخراج الصدقة  -وجوب السعي لطلب الرزق                                                 -

 حترمي االسراف والتبذير . -انفاق املال يف وجوه اخلري                                                  -

والذين يرمون المحصنات ثم لم ياتوا باربعه شهداء فاجلدوهم   )تعالىقال  -س108
 ون (فاسقال وأولئك هم  ثمانين جلده وال تقبلوا لهم شهاده ابدا 

 يعني   المحصنات ياستخرج من االيات معنى اللفظ القران 

 كبيرات السن  -                                                  النساء -

 األجنبية لمرأةا    -ت                                           العفيفا  -

 من حق الزوج مراجعة زوجته في الطالق الرجعي في  -109 -
 اثناء زمن العدة في الطلقة األولى والطلقة الثانية  -أثناء زمن العدة في الطلقة األولى فقط                      -

 بعد الطلقة الثالثة . -بعد انتهاء زمن العدة في الطلقة الثانية                                 -

 مثال على العلوم الكفائية      -110 -

 تعلم علم السحر  -                                                     تعلم احكام العبادات -

 تعلم علم األبراج -تعلم علم الطب                                                              -

 ما الحالة التي يقع الطالق فيها بائنا بينونة صغرى    - 111 -

 اذا انتهت عدة المطلقة من الطلقة الثانية -           أو الثالثة بمجرد وقوع الطلقة األولى  -

  بمجرد وقوع الطلقة األولى او الثانية  -اذا انتهت عدة المطلقة من الطلقة الثالثة           -

 المتالعنين التفريق بين يكون  -س112  

 بائنا بينونه صغرى    -                                      رجعيا -

 مؤبدا     -                        بائنا بينونه كبرى -

 الجسديه للقاذف كما بينت االيات ةالعقوبما هي  -س113 

  رد شهادته -                            ثمانين جلده -
 الطرد من رحمه هللا   -                 وصفه بالفسق -

 

يا ايها الذين امنوا ال تخونوا هللا والرسول وتخونوا اماناتكم   ى)تعالقال  -س114
 ة من االية  الفردي ةستخرج اقسام المسؤوليا   (وانتم تعلمون

 والسلطةامام المجتمع  ةالمسؤولي  -                    ةالمسؤوليه الديني -

 جميع ما سبق   -                          المسؤوليه االخالقيه -

-  

https://seraj-uae.com/file/7635/


 

15 

 مالحظة: الكتاب هو األصل والمرجع في المذاكرة  

 الخلعبالطالق الحاصل نتيجه الفراق  يكون -س115

 بينونه صغرى ابائن -                           رجعيا  -

 نونه كبرىائنا بي ب   -                           مؤقتا -

 القاضي بين الزوجين لعدم االنفاق فريقما نوع الطالق الحاصل بت -س 116

 بائنا بينونه صغرى   -                                  رجعيا -

 مؤبدا    -                        بائنا بينونه كبرى -

 لطالق المعلقلمن االلفاظ التاليه يعد مثاال  -س117 

 الحقي باهلك    -                                انت طالق -

 انت لستي في عصمتي -                      انت طالق ان فعلت كذا -

 ليةاستخرج القيم االنسانيه من بنود وثيقه المدينه التا -س118

 ( الجار كالنفس غير مضار وال اثم ) 
 المظلوم  ةنصر  -                         الجار ةحماي -

 ةالعقيد ةريح   -                          المدين ةمساعد -
 ( بينهم ( دينالب )مثقال ان كل طائفه ال يتركون مفرحا )  -س119

 المظلوم ةنصر    -               المدين  ةمساعد  -

 ةريه العقيدح  -
 اإلسالمفي  ةمن مجاالت المسؤولي -س120

 ةاالنسان المهني ةمسؤولي  -                  االنسان عن نفسه ةمسؤولي  -
 جميع ما سبق   -                    هتاالنسان تجاه وطنه و ام ةمسؤولي -

 وجه االختالف بين السنن الحتميه والسنن الشرطيه -س121

 ميه ترتبط بفعل االنسان وارادته تالسنن الح  -

 اختيارلالنسان فيهاالشرطيه ال  -

 ته. ارادويه ترتبط بفعل االنسان طالشر وختيار لالنسان فيها ا ال  السنن الحتميه -

 القذف ةلجريم ةمن العقوبات المعنوي -س122

 ه قفسوب الحكم   -                        جلده  100  -

 شهادته فال تقبل عند القضاءرد  -

 المقدر على الزاني البكر دالح  ةعقوب  -س123

 التعزير    -                   الرجم    -                      جلده 100  -

 الزنا على المجتمع ةمن مخاطر جريم  -س124

 ةانتشار االمراض الفتاك  -                          اختالط االنساب  -
 جميع ما سبق   -
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 مالحظة: الكتاب هو األصل والمرجع في المذاكرة  

 حدد المصطلح المناسب لكل مما يلي  -س125

 ( يسمىاتهام الرجل زوجته بالزنا )  -

 القذف العام  -                                       الزنا  -

 الخاص قذفال  -

 (  اتهام النساء بالزنا دون دليل او شهود)  -126 -

 القذف العام  -                                           الزنا  -

 الخاص ذفالق  -

 ةمن غزو ةاالفك اثناء العود ةوقعت حادث -س127 -
 د ح أ   -                               بدر  -
 بني المصطلق  -

 االفك كانت سببا في ةحادث -س128

 ة رضى هللا عنهاعائش ومنزلة السيدةبيان فضل     -               كشف المنافقين  -

 جميع ما سبق   -

 الى المدينه هو الصحابي الذي ساعد السيده عائشه في العوده   -س129

 مسطح بن اثاثه    -ل                           صفوان بن المعط  -

 على بن ابي طالب -                                  زيد بن ثابت   -

 (طلق زوجته الطلقه الثالثه ما الحكم فيمن )  -س130 -

 بدعي   -                                   رجعيا  -

 بائن بينونة صغرى   -                  طالق بائن بينونه كبرى  -

 فيمايلي   حدد المصطلح المناسب  -131-

 (االنسان مسؤول عن اعماله كلها دون اعمال غيره ) -
 التوازن    -                                الواقعيه  -

 الوسطية   -                                  المنفعه  -

 ( االنسان وطاقاته ةحدود المسؤوليه ضمن قدر)  -132 -

 الواقعيه     -                             التوازن  -

 الوسطية  -                                 المنفعة  -

 لما شرع اإلسالم الجهاد في سبيل هللا  تحت راية ولي االمر؟ -133 -

 لحفظ الدين من جانب الحماية   - لحفظ الدين من جانب الوجود             -

 من جانب الوجود    ماللحفظ ال -لحفظ العقل من جانب الوجود           -

-   
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 مالحظة: الكتاب هو األصل والمرجع في المذاكرة  

 دروس التعلم الذايت 

 الشيخة فاطمة بنت مبارك 

 بــ عرفانا بدورها لرعايتها شؤون املرأة واالسر داخل الدولة   لقبت الشيخة فاطمة بنت مبارك - 134 -

أم االمارت       - أم العرب                                                           - -  

أم العطاء -                                     ام الشيوخ                         -  

 ما داللة قول الشيخة فاطمة )أحلم بيوم تصل فيه االمية بدوبة االمارت والوطن العريب اىل الصفر(  -  135 -

حرصها على رعايتها للمحتاجني    -حرصها على التراث                                              - -  

حرصها على العلم والتعليم  - حرصها على الدين واألخالق                          -  

راة ما الصفة اليت تستنتجها لشخصية الشيخة فاطمة من خالل )لقد عملت من أجل أن تكون امل - 136

التنمية .اء و شريكا أساسيا يف البن  

رائدة يف العمل اإلنساين - رائدة العمل اإلنساين يف االمارات                                -  

رائدة يف احلفاظ على التراث - رائدة يف تعزيز القيم اإلنسانية                                         -  

 انشات الشيخة فاطمة بنت مبارك جائزة الرب  - 137

دعم العمل اإلنساين - تكريس معاين الوفاء والعطاء يف املجتمع                                    

دعم عمل املراة  - احلفاظ على التراث                                                                

 املفسرينرس مناهج د

ما املقصود بـ ) خطط علماء التفسري اليت ساروا عليها يف كتبهم لبيان وتوضيح مراد كالم اهلل  -138 -

 ةمعانيو واستخراج احكامه وحكمه.

 التفسري بالرأي  -مناهج املفسرين                                                   -

 االجتهاد  -التفسري املوضوعي                                            -

 من أقوى  أنواع التفسري  -139 -

 لتفسريبا ملأثور ا -التفسري بالرأي                                                             -

 التفسري التحليلي   -التفسري املوضوعي                                                         -

https://seraj-uae.com/file/7635/


 

18 
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 ميز نوع التفسري الذي يهتم ببيان الصور البالغية يف القرآن   -140 -

 التفسري االديب  -التفسري اللغوي                                           -

 التفسري الفقهي  -وضوعي                                     التفسري امل -

 الفرق بني التفسري باملأثور والتفسري بالرأي    -141 -

 التفسري بالراي ورد تفسري بالنقل عن رسول -التفسري بالرأي يغلب عليه االجتهاد                     -

 ال فرق بينهما   -       التفسري باملأثور يغلب عليه االجتهاد                -

 يف االيات  الصور االدبيةوالبالغيةأي الكتب يرجع اليه لبيان   -142 -

 البحر املحيط اليب حيان  -اجلامع الحكام القران للقرطيب                                           -

 التفسري البياين لبنت الساطئ - صفوة التفاسري للصابوين                                                    -

 أي الكتب يرجع اليه لبيان االحكام  الفقهية يف االيات  -143 -

 البحر املحيط اليب حيان  -اجلامع الحكام القران للقرطيب                                           -

 التفسري البياين لبنت الساطئ  - صفوة التفاسري للصابوين                                                    -

 يات لال يف التفسري التحليليأي الكتب يرجع اليه  -144 -

 البحر املحيط اليب حيان  -امع الحكام القران للقرطيب                                          اجل -

 التفسري البياين لبنت الساطئ  - صفوة التفاسري للصابوين                                                    -

 يف االيات  النحو والكلمات الغريبة أي الكتب يرجع اليه  -145 -

 البحر املحيط اليب حيان  -اجلامع الحكام القران للقرطيب                                           -

 التفسري البياين لبنت الساطئ  - صفوة التفاسري للصابوين                                                    -

يف  وأسباب الزنولالذي يهتم ببيان معاين االلفاظ وبالغة التركيب والنظم حدد نوع التفسري  -146 -

  القرآن .

 التفسري اللغوي  - التفسري االديب                                            -

 التفسري الفقهي  -التفسري التحليلي                                           -

-  

 يف القرأن   ببيان االحكام الفقهية حدد نوع التفسري الذي يهتم   -147 -

 التفسري اللغوي  - التفسري االديب                                            -

 التفسري الفقهي  -                    التفسري التحليلي                        -
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 يف القرأن   نحو والكلمات الغريبةحدد نوع التفسري الذي يهتم بال  -148 -

 التفسري اللغوي  - التفسري االديب                                            -

 التفسري الفقهي  -التفسري التحليلي                                           -
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 لكل خري  وفق اهلل اجلميع
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