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 الوردة الخجولة / تنسيق                                 [2]                         ابو شيماء/ اعداد 

 

 

 :االفعال الخلقية هي التي تصدر من االنسان :           صورة االنسان ( بضم الخاء والالم ) يمثل الخلق 

 ويةمن غير حاجة الى فكر ور -1                                                  الباطنة -1

 من غير تكلف أو مجاهدة نفس  -2                        الظاهرة                          -2

 بسهولة ويسر وبطريقة تلقائية  -3                          كالهما صحيح                -3

  جميعها صحيحا -4                      كالهما خطأ                        -4

ن الغرائز والدوافع بان الغرائز تتميز االخالق ع:               اصطالحا ( بضم الخاء والالم ) يعرف الخلق   

 حاجات فطرية  -1          حالة راسخة للنفس تصدر عنها االفعال من غير-1

 حاجات وقتية  -2                                                           فكر وال روية 

 حاجات طارئة  -3                 ومعانيها وأوصافها الظاهرة اإلنسان صورة -2

 حاجات قليلة  -4                   ومعانيها وأوصافها الباطنة اإلنسان صورة-3

 والجبلة الطبيعة-4

                            الغرائز أن والدوافع الغرائز عن األخالق يميز ما         خصلتين فيك إن ( :القيس عبد ألشج النبي قال

 :حاجات والدوافع                                             :ورسوله الله يحبهما 

  فطر الله االنسان عليها -1                                        واالستقامة الدين -1

 القبح أو بالحسن توصف -2                                         والشجاعة الكرم -2

  الباقي غير واضح -3                                              واألناةالحلم  -3

 .والجود العفة -4

 

 

 المحاضرة االولى  اسئلة االختبارات السابقة



 الوردة الخجولة / تنسيق                                 [3]                         ابو شيماء/ اعداد 

   األخالقية الصفات تلك على الفطرية األخالق تطلق      :       على  لغة ) والالم الخاء بضم ( الخُلُق يطلق   

 العملي بالتدريب اإلنسان يكتسبها -1              ومعانيها وأوصافها الظاهرة اإلنسان صورة -1

 نفسه بمجاهدة اإلنسان يكتسبها -2                 اإلنساني                     السلوك قواعد -2

  جبل الله االنسان عليها -3                                                 الطبع والسجية -3

 .صحيح جميعها -4                                           صحيح       جميعها -4

 

 :اصطالحا بانه ) الالم الخاء و بضم (يعرف الخلق          :           هو الباطنة اإلنسان صورة بأنه يوصف ما

 الطبع  -1                                                     الغرائز -1

 السجية  -2                )الالم وسكون الخاء بفتح ( الخُلق -2

  ماجبل عليه االنسان -3                        )الالم الخاء و بضم  (الخُلق -3

  جميعها خطأ –4                                                    الفطرة -4

 

 : االفعال الخلقية هي التي تصدر من االنسان                  : ما يوصف بأنه صورة االنسان الظاهرة هو 

 بتكلف ومجاهدة النفس  -1الغرائز                                                     -1

  من غير حاجة الى فكر وروية -2                        (الالم الخاء و بضم ( الخُلق -2

  كالهما صحيح – 3               )الالم وسكون الخاء بفتح  (الخُلق -3

 كالهما خطأ  -4الفطرة                                                     -4

 

                                 الق في االحكام القيمية المتعلقة يبحث علم االخ                                       : موضوع علم االخالق هو 

 : التي توصف باالعمال 

 بالخير والشر                       -1                                              الغرائز  -1

  بالحسن والقبح   -2                                             الدوافع  -2

  كالهما خطأ  -3                         ر مايوصف بالخير والش  -3

  كالهما صحيح -4                                   جميعها صحيح   -4



 الوردة الخجولة / تنسيق                                 [4]                         ابو شيماء/ اعداد 

 :يقسم الخلق باعتبار القبول وعدمه شرعا الى           يوصف فعل المرء اخالقي اذا تكرر منه                   

 خلق محمود وخلق فطري  -1ثالث مرات                                          -1

 خلق فطري و خلق مكتسب  -2مرات                                            11 -2

 خلق مكتسب و خلق محمود  -3                 مرات كثيرة حتى اصبح عادة  -3

  خلق محمود و خلق مذموم -4مرة واحدة                                           -4

 

 :يعتبر االسالم الشرك رذيلة خلقه من باب               :االفعال الخلقية هي التي تصدر من االنسان 

 النفاق  -1بتكلف ومجاهدة النفس                              -1

  الظلم -2                     هي التي تصدر بيسر وسهولة -2

 الحسد  -3من بعد تفكير وروية                                 -3

 الحقد  -4جميعها صحيحة                                      -4

 

 يدل على أن( بالتحلم العلم بتعلم والحلم ) قول                وأقربكم منيإن أحبكم إلي ) يقول الرسول 

 : من االخالق ما                                                    (:مجلسا يوم القيامة 

 ياتي بالتدريب  -1                                         أحسنكم خلقا -1

 يكتسب  -2اكثركم صالة                                           -2

  كالهما صحيح -3أكثركم عباده                                          -3

 كالهما خطأ  -4جميعها خطأ                                           -4

 

 

 

 

 



 الوردة الخجولة / تنسيق                                 [5]                         ابو شيماء/ اعداد 

 يربط االسالم بين السياسة واالخالق فيرفض كل               ربط االسالم السياسة باألخالق ومن ثم رفض

 :االساليب                             : االساليب القذرة للوصول إلى 

 القذرة للوصول للغايات النبيلة  -1                                              الغايات النبيلة-1

 النبيلة للوصول للغايات النبيلة   -2                                         الوسائل المحرمة -2

 جميعها صحيحة  -3                                          االسباب الدنيئة  -3

 المبتكرة للوصول للمصلحة    -4                                        الغايات الدنيئة  -4   

 : انه ما يصدر من          مما يدل على ان االخالق مكتسبة قول النبي ) مما ذكر في تعريف الخلق 

         : أي ( االنسان من غير حاجة الى فكر وروية 

 ( من يستعف يعفه الله )  -1بسهولة ويسر                                       -1

 ( من يستغن يغنه الله )  -2بال تكلف                                              -2

 ( من يتصبر يصبره الله )  -3                                      كالهما صحيح -3

 جميعها صحيح -4كالهما خطأ                                           -4

 حال للنفس راسخة تصدر عنها        ) يعرف الخلق بانه               االخالق المكتسبة هي تلك االخالق الصفات 

 : وبهذا المعنى ورد ( االعمال  من خير وشر                                                     :االخالقية التي 

 (وأنك لعلى خلق عظيم : )  وله تعالىق -1تكون هبة ومنحه من الله تعالى                       -1

                                                  ( االخالقأنما بعثت ألتمم صالح  : ) قال  -2                   جمل الله االنسان عليها               -2

                                      كالهما صحيح -3               كالهما صحيح                               -3

 كالهما خطأ  -4                                               كالهما خطأ  -4

 

 

 

 

 ال اله سبحانك اني كنت من الظالمين 



 الوردة الخجولة / تنسيق                                 [6]                         ابو شيماء/ اعداد 

 

  

 تمتاز دعوة االسالم بوسطيتها ومن ثم فانها ترفض يتمثل االساس الواقعي لالخالق االسالمية في اركان منها    

 الدعوات الروحية التي تدعو لمحاربة الطبيعة  -1                                                        االيمان بالله -1

 دعوات الطبيعين الذين اخلدو الى االرض  -2                           تعريف االنسان بطريق الخير والشر-2         

  كالهما صحيح  -3                                         وجود الحياة بعد الموت  -3         

 كالهما خطأ -4                                                    جميعها صحيح -4          

 :يحث االسالم اتباعه من الذكور على حسن اختيار    :القوانين االساسية للحياة البشرية في نظر االسالم هي 

 االخوة  -1المحافظة على الحياة                                              -1

 الوالدين  -2تكاثر النوع االنساني                                             -2

 الولد  -3االرتقاء العقلي والروحي                                         -3             

 الزوجة  – 4                                                   جميعها صحيح -4             

           اعتبر االسالم كل سلوك يؤدي الى ابقاء النوع سلوكا          اعتبر االسالم كل سلوك يؤدي الى ابقاء النوع سلوكا

 :اخالقيا راقيا ومن ثم                                                  :اخالقيا راقيا ومن ثم 

 الزواج  -1                                                          شرع الزواج-1             

 التبتل -2                                                    نهى عن التمثل  -2             

 الرهبانية  -3                                                 نهى عن الرهبانية -3             

 الخصاء  -4                                                    جميعها صحيح -4             

 

 

 المحاضرة الثانية  اسئلة االختبارات السابقة



 الوردة الخجولة / تنسيق                                 [7]                         ابو شيماء/ اعداد 

 :من أناس صالحين فقال  االباء على تزويج بناتهم حث النبي 

 من استطاع منكم الباءة فليتزوج  -3             (اذا جاكم من ترضون دينه وخلقه فانكحوه) -1       

 جميعها صح  -4                                (                            تخيروا لنطفكم )  - 2

                        وجسد علوية روح انه على اإلنسان إلى اإلسالم ينظر       العقل وينمي الحياة على اإلقبال إلى يؤدي سلوك كل

 :هو والمطلوب مادي،                            :على اإلسالم حث ثم ومن مطلوب، 

  التنسيق بين الطبيعتين -1                                            طلب العلم -1                    

 تغليب الجانب الروحي  -2                                           صلة الرحم  -2                    

 تغليب الجانب المادي  -3                                    الرضا بقضاء الله   -3                   

 جميعها خطأ -4                                        جميعها صحيح -4                   

 العادلة الدولة يقيم الله إن" من االقوال الماثورة     العادلة الدولة يقيم الله إن " هالل رحمه تيمية ابن يقول          

 :يقيم وال كافرة، كانت وإن                               :الدولة يقيم وال كافرة، كانت وإن

 الدولة الفاسدة وإن كانت قوية -1                                      كافرة كانت وإن الظالمة -1

 الدولة الظالمة وإن كانت قوية -2                                     مسلمة كانت وإن الظالمة -2

 الدولة الظالمة وإن كانت مسلمة -3                                      عادلة كانت وإن المؤمنة -3

 الدولة المؤمنة وإن كانت قوية  -4                                    ظالمة   كانت وإن المؤمنة -4

 :السلوك الذي يضاد الحياة ويجعل االنسان متشائما      ما يضفي القدسية على النظام الخلقي االسالمي هو              

 :االسالم هويرفضه           

 االساس االعتقادي -1االنتحار                                                           -1

 االساس الواقعي -2تعاطي المسكرات                                              -2

 االساس العلمي -3تعاطي المخدرات                                             -3

 جميعها صحيح -4                                                صحيح جميعها -4



 الوردة الخجولة / تنسيق                                 [8]                         ابو شيماء/ اعداد 

 االساس االهم والسند الذي يعتمد عليه في اقامة:          حرم االسالم الخصاء النه سلوك من شأنه ان             

 :يدفع االنسان نحو الظلم                                   النظام االخالقي االسالمي  -1

 االساس االعتقادي -1يثير االنسان                                                    -2

 غير واضح بقية االختبارات -2                                   يمنع استمرار التناسل -3

 جميعها صحيح -4                         

 ما يضاد الحياة السعيدة او العقل أو يجعل االنسان       من اركان االساس االعتقادي لالخالق االيمان بالله منذ        

 :منعزال سلوك غير اخالقي ومن ثم حث االسالم على    ان اوجد الله االنسان على هذه االرض      

 لمعرفته -1                                              التبتل-1                                

 لاليمان بنبيه محمد عليه السالم -2                   الرهبانية                       -2                   

 لاليمان بالقران الكريم -3                                         صلة الرحم-3

 لاليمان باليوم االخر -4                              جميعها صحيح      -4                              

 

 :من القوانين االساسية للحياة البشرية في نظر االسالم      اإلنسان في الكبير وتأثيرها قدسيتها األخالق تفقد      

 :األساس على قائمة تكن لم إذا      

 المحافظة على الحياة -1                              االعتقادي-1                           

 االستعالء على المادة والتنكر لها -2                              الواقعي -2                    

 اللذة والمنفعة -3                                العلمي -3                                

 جميعها صحيح -4                                الطبيعي-4                               

 

 

 



 الوردة الخجولة / تنسيق                                 [9]                         ابو شيماء/ اعداد 

 :قلقا يرفضه االسالم ومن ثم حاربياة ويجعل االنسان متشائما كل سلوك يضاد الح

 تعاطي المخدرات -1

 الطالق -2

 المرض -3

 جميعها صحيح -4

 :هو ( الظالمة وان كانت مسلمة  الدولة واليقيم ةكافر كانت وإن العادلة الدولة يقيم الله إن)مقولة 

 ابن تيمية رحمه الله -3ابن القيم رحمه الله                                            -1

 

 رحمه الله عمر بن عبدالعزيز -4ابو حامد الغزالي رحمه الله                                   -2

 

 :سلوك من شانه أن الخصاء دليل على منع كل  في تحريم االسالم

 يثير االنسان -1

 يعوق استمرار التناسل -2

 يدفع االنسان نحو االختالط -3

 جميعها صحيح -4

 

 :خلقيا ومن ثم حث االسالم كل سلوك يؤدي الى االقبال على الحياة يعتبر سلوك 

 الرهبانية -1

 كراهية الموت - 2

 لتبتلا -3

 جميعها خطأ-4

 

 
 فتوح العارفين  اللهم افتح علينا 



 الوردة الخجولة / تنسيق                                 [11]                         ابو شيماء/ اعداد 

 

 يؤمن ال والله ( جيرانه ينكب من في الرسول يقول      يؤمن ال والله ( جيرانه ينكب من في الرسول يقول

 :) لقا الله؟ رسول يا من قيل ثالثاً:                         ) لقا الله؟ رسول يا من قيل ثالثاً 

 الذي يشرب الخمر  -1                                   .الخمر يشرب الذي  -1

 الذي يتهاون في صالته -2                           .سالنا أموال يسرق الذي  -2

 بوائقه جاره يأمن ال الذي -3                           .بوائقه جاره يأمن ال الذي  -3

 جميعها صحيح  -4                                    .الناس يغتاب الذي  -4

 :هما رذيلتين، بين ويأتي كريم خلق السخاء              :هما رذيلتين، بين ويأتي كريم خلق السخاء

  التهور والجبن -1                                     .والشجاعة الجزع  -1

 العفة والخمود -2                                      .والتقتير اإلسراف  -2

 التعقل والتهور  -3                                          .والتهور الجبن  -3

 جميعها خطأ   -4                                            .والفقر الغنى  -4

               :هما رذيلتين، بين أتيتوالحكمة فضيلة خلقية                      :يوصف االنسان بالبله إذا كان متصفا 

  الخب والبله -1                                                    بالسذاجة -1

 التعقل والجنون  -2           بالجبن                                             -2

 الجرأة واالستسالم  -3            بالبخل                                             -3

 جميعها خطأ  -4             جميعها خطأ                                     -4

               :هما رذيلتين، بين ويأتي كريم خلق من االمور المتفق عليها ان االخالق في االسالم         الحياء

 التهور والجبن  -1       :                              تتغير وتتطور تبعا للظروف  

  صفاقة الوجه والمهانة -2                                               االجتماعية     -1

 التعقل والتهور  -3                                                  االقتصادية  -2

 جميعها صحيح  -4                                                   السياسية  -3

 جميعها خطأ  -4

 المحاضرة الثالثة  اسئلة االختبارات السابقة



 الوردة الخجولة / تنسيق                                 [11]                         ابو شيماء/ اعداد 

 :هما رذيلتين، بين ويأتي كريم خلقحث االسالم على الحكمة واعتبرها فضيلة وهي              الشجاعة 

 التهور والجبن  -1                                           :تاتي بين رذيلتين هما  

 العفة والخمود -2                                                االسراف والتقتير -1

 التعقل والتهور  -3                                                 الشره والخمود  -2

  جميعها خطأ -4                                                  التهور والجبن  -3

 الخب والبله   -4

        :من عوامل الثبات في االخالق االسالمية وارتباطها 

 بالفطرة البشرية  -1

 بالعادات واالعراف -2

 بالمصلحة الذاتية  -3

 جميعها صحيح  -4

 

 تختلف االخالق عن التقاليد اختالفا بينا ومن ابرز          أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالنصيحة لعامة 

 :المسلمين وتعني :                                            جوانب االختالف أن  

 الشفقة عليهم والسعي فيما ينفعهم -1            التقاليد عامة واالخالق خاصة                        -1

 االنفاق عليهم  -2                التقاليد ثابته واالخالق متغيرة                  -2

 قبول كل ما يفعلونه برضا وحب -3                                 التقاليد متغيرة واالخالق ثابته -3

 جميعها صحيح  -4                                 التقاليد مطلقة واالخالق مقيدة -4

 :لكل دين شعائر خاصة به ومميزة له وال صلة لغيرهم بها 

 وليس من هذا القبيل التعاليم الخلقية بل يطالب المسلم بأن يلقي أهل االرض كلهم باخالقه  -1

 ومن هذا القبيل التعاليم الخلقية في االسالم  -2

 عامة بل كلها تخص المسلمين وحدهم وفيما بينهم  ليس في االسالم طاعات واخالق -3

  جميع العبادات والطاعات واالخالق التي جاء بها االسالم عامة يلزم بها الناس جميعهم -4

 



 الوردة الخجولة / تنسيق                                 [12]                         ابو شيماء/ اعداد 

 ( :االخرمن كان يؤمن بالله واليوم : )  قال           مازال جبريل يوصيني) يقول الرسول الكريم 

                              (:111بالجار حتى ظننت انه  

 فليكرم ضيفه -1                                                سيوصي له  -1

 فليكرم عبده -2                                                     سيورثه -2

 كالهما صحيح  -3                                            كالهما صحيح -3

 كالهما خطأ  -4                                               كالهما خطأ  -4

 

 قرناء جميعا إذا رفع الحياء وااليمان الرسول يقول       الله؟ رسول يا من قالوا  يؤمن ال والله : يقول

 :أحدهما                                 من ال يأمن جاره    :) لقا  

 سلم االخر  -1شتائمه                                                       -1

 قوي االخر -2                                                        سبابه -2

  رفع االخر -3                                                        بوائقة -3

 ضعف االخر  -4                                                       شروره -4

 

 :من خصائص االخالق في االسالم الثبات وتعني ان الخصائص االساسية للمجتمع 

 تجمع بين الواقعية والمثالية  -1

 ال تتاثر وال تتغير بالظروف االجتماعية واالقتصادية   -2

 وأئمتهم  شاملة لله ولرسوله ولعامة المسلمين -3

 جميعها صحيحة -4

 

 

                        

 

 

 يارب توفيقك 

  ويسرك 



 الوردة الخجولة / تنسيق                                 [13]                         ابو شيماء/ اعداد 

 

 

 مثل القائم بحدود لله والواقع فيها كمثل قوم )حديث                : من وسائل الضغط االجتماعي ويقصد به 

 :يدل على مبدأ( وفئاته                    استهموا على سفينة  المجتمع بكل طبقاته واطيافه -1

 الفردية                    -1وسائل االعالم من جرائد ومجالت وكتب               -2

     الجماعية – 2واذاعات وخطب ومقاالت وحوارات                      

 كالهما صحيح  -3                                                كالهما صحيح -3

 كالهما خطأ  - 4كالهما خطأ                                                    -4

 على يدل ) الله يعفه يستعفف من   ( قول النبي       :     إشارة الى (يعفه الله  من يستعف: ) قول 

 ) :تكتسب األخالق أن                                                                         

 بالقدوة الصالحة  -1البيئة الصالحة                                                -1

 بالنية الصالحة  -2الطهارة المهنية                                              -2

  بالجليس الصالح -3                                        التدريب والممارسة -3

  بالتدريب و الممارسة -4التعاون المهني                                              -4

 

 ولتأخذن علىالمنكر لتامرن بالمعروف ولتنهون عن  قال     :                  ابي بكر  أكثر ما يعرف الناس عن

 يد الظالم يدل على مدى التأثير                   قتاله لمانعي الزكاة                      -1

 سلطان الدولة في اكتساب االخالق  -1                                     قيامه بحروب الردة  -2

  الضغط االجتماعي في اكتساب االخالق -2                          رباطة جاشه يوم وفاة النبي  -3

 الجليس الصالح في اكتساب االخالق -3جميعها صحيحه                                           -4

 القدوة الحسنة  في اكتساب االخالق -4                                                        -      -5

 

 

 

 المحاضرة الرابعة  اسئلة االختبارات السابقة



 الوردة الخجولة / تنسيق                                 [14]                         ابو شيماء/ اعداد 

 ) :على يدل ما وهو بلده، مغادرة منه فطلب التوبة، أراد ثم نفساً  ( 99 ) قتل رجالً أن الحديث في

  .الخُلق في البيئة  -1

  .الخُلق في القدوة  -2

  .الخُلق في العرف  -3

 الخُلق في التدريب  -4

 

 :وطلب منه أن  سأل عالما فأخبره ان له توبهف التوبة، أراد ثم نفساً ( 111 ) قتل رجالً أن الحديث في

 ان يدفع ديات القتلى  -1

 يطلب المسامحة والعفو من اولياء القتلى  -2

 ان يغادر بلده النها ارض سوء -3

 يغير داره التي يسكنها  -4

 

 :يدل على ان االخالق تكتسب (  المرء على دين خليله :(   قال النبي 

 بالقدوة الصالحة  -1

 بالجليس الصالح والبيئة الصالحة  -2

 بالتدريب والممارسة  -3

 جميعها صحيحة   -4

 

 

 

 

 

 

 يارب نور دربنا 

  لطريق الصالح والهداية  



 الوردة الخجولة / تنسيق                                 [15]                         ابو شيماء/ اعداد 

 

 من االمور المتفرعة عن الشرع والمعينة على تحقيق        يسمى االثر المترتب على الفعل االنساني في الدنيا 

 :في االخرة  أو                                                     :اإللتزام الخلقي 

 مسؤولية  -1العقل                                                                 -1

  جزاء -2الفطرة                                                               -2

 تكليفا  -3الضمير الخلقي                                                    -3

 إلزاما  -4                                                  جميعها صحيح  -4

 

 :يسمى الشخص ما يصدر عنه من قول أو عمل            :المهمة الرئيسية لولي األمر في الدولة اإلسالمية 

  مسؤولية -1                                                   حراسة الدين  -1

 جزاء  -2                                                  سياسة الدين   -2

 تكليفا  -3                                                  كالهما صحيح  -3

 إلزاما  -4                                                     كالهما خطأ   -4

 (:ليس عليكم جناح فيما أخطأتم ) يفيد قوله الله                       :مصدر االلزام الخلقي عند المسلمين هو 

  ان االنسان غير مسؤول عن اعماله الال إرادية -1            القران والسنة والعرف والمصلحة العقلية -1

 اإلراديةان االنسان غير مسؤول عن اعماله  - -2                                     والعقل القران والسنة -2

 كالهما صحيح  -3                               القران والسنة والفطرة والعقل -3

 كالهما خطأ  -4                                        القران والسنة فحسب -4

 

 :اقرتها الشريعة االسالمية في حق الذين يتعدون حدود الله تسمى الجزاءالعقوبات التي 

  الشرعي -3االخالقي                                  -1

 جميعها صحيح  -4 االلهي                                    -2

 المحاضرة الخامسة  اسئلة االختبارات السابقة



 الوردة الخجولة / تنسيق                                 [16]                         ابو شيماء/ اعداد 

 المكلف بامتثال خلق محمود أو اجتناب خلق  أمر الشرع         تسمى العقوبات التي يفرضها القاضي ولم يحدد 

 :مذموم يسمى                                                  : الشرع مقدارها  

 مسؤولية  -1                                                         كفارات  -1

 جزاء -2                                                            عتابا   -2

  إلزاما -3                                                           تعزيرا -3

 جميعها صحيح  -4                                                            لوما   -4

 

 (وساءته سيئته من سرته حسنته  ) قال الرسول          على ان ( وال تزر وازراه وزر أخرى ) قوله تعالى 

 :فذلك                                                           :المسؤولية

 المحسن  -1أخالقية                                                          -1

  المؤمن -2                                                          فردية  -2

 الصادق  -3جماعية                                                          -3

 جميعها خطأ -4دينية                                                             -4

 

  :أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم أن القلم مرفوع عن:             من شروط المسؤولية الخلقية في االسالم  

 المجنون حتى يفيق  -1كون العمل مما يطاق                                         -1

 الصغير حتى يبلغ الحلم  -2االهلية                                                           -2

 النائم حتى يصحى  -3العمل بالعمل                                                   -3

  جميعها صحيح -4                                              جميعها صحيح  -4

 :العقوبات التي أقرتها الشريعة االسالمية في حق من يتعد حدود الله تسمى

  كالهما صحيح -3حدا                                      -1

 كالهما خطأ  -4تعزيرا                                  -2



 الوردة الخجولة / تنسيق                                 [17]                         ابو شيماء/ اعداد 

 :هو تعريف لــ ( تكليف بتشريع خلقي ) قولنا    :عن ثالث الرسول صلى الله عليه وسلم رفع القلم قال

 المسؤولية الخلقية  -1                                           المجنون حتى يفيق  -1

 الجزاء الخلقي  -2                                             يحتلمالصغير حتى  -2

  االلزام الخلقي -3                                            ستيقظالنائم حتى ي -3

 جميعها خطأ -4                                                  جميعها صحيح -4

 

 :من خصائص االلزام الخلقي في االسالم               :من خصائص المسؤولية الخلقية في االسالم 

  عدم االستثناءات  -1                                                     أنها شخصية -1

 االلزام فوق الطاقة  -2                                              تلزم فوق الطاقة   -2

 العزيمة المطلقة في التطبيق  -3                                                  كالهما صحيح  -3

  جميعها خطأ -4                                                    كالهما خطأ   -4

 

 (عن رعيته كلكم راع وكلكم مسؤول ) من العوامل الداخلية التي تعين على تحقيق االلتزام       قول النبي 

 :على :                                                             الخلقي  

 المسؤولية االخالقية  -1المجتمع                                                           -1

  التقصيريةالمسؤولية  -2                                                           الضمير  -2

 المسؤولية الشخصية  -3السلطة الحاكمة                                                 -3

 جميعها صحيح  -4جميعها خطأ                                                      -4

 

 :من شروط المسؤولية الخلقية في االسالم 

 الخطأ -3االكراه                             -1

 جميعها صحيح -4                           االهلية  -2



 الوردة الخجولة / تنسيق                                 [18]                         ابو شيماء/ اعداد 

 من العوامل الخارجية التي تعين على تحقيق               من العوامل الداخلية التي تعين على تحقيق االلتزام 

 :الخلقي                                                  :االلتزام الخلقي  

  القوة -1                                                        المجتمع -1

 السلطة الحاكمة  -2العقل                                                             -2

  الفطرة -3 الفطرة                                                          -3

 الشجاعة  -4االيمان                                                          -4

 

 مصدر االلزام الخلقي كغيره من االحكام الشرعية انما هو        االلتزام تجاه االخرين وتجاه ما يقرضه المجتمع 

 :الله تعالى والدليل قوله تعالى                                  :من قواعد تسمى المسؤولية

 (ان الحكم اال لله )  -1الدينية                                                           -1

 (ان له الخلق واالمر )  -2االخالقية                                                        -2

  كالهما صحيح -3                                                     االجتماعية -3

 كالهما خطأ -4الثقافية                                                          -4

 من مهام ولي االمر حراسة الدين وسياسة الدنيا        مسؤولية االب عن انحراف ابنائه أو الشخص عن من له 

 :والية عليه تسمى بالمسؤولية :                                         وحراسة الدين تكون 

 الفردية  -1                                               بتطبيق الشرع -1

 الجماعية  -2بقطع المنازعات                                              -2

  التقصيرية -3                                 برفع الخصومات            -3

 جميعها صحيح  -4 جميعها خطأ                                                 -4

 :يشير الى ( البر ما أطمئن اليه القلب و أطمأنت اليه النفس و االثما ما حاك القلب )  قول النبي 

 الثقافة التي يتالقاها المسلم  -2            المسلمالضمير الخفي أو الوازع الديني لدى  -1

 جميعها صحيح  -4البيئة المحيطة بالمسلم                                        -3

 



 الوردة الخجولة / تنسيق                                 [19]                         ابو شيماء/ اعداد 

 :من مهام ولي االمر حراسة الدين وسياسة الدنيا تكون  ( من سرته حسنته وساءته سيئته)  قال الرسول 

 بايصال الحقوق الى اصحابها  -1                                                  :                   فذلك 

 بتحقيق العدل بين الرعية  -2االلزام                                                          -1

 ع الخصومات بقطع المنازعات ورف -3المسئولية                                                       -2

  جميعها صحيح -4 العقوبات الشرعية                                           -3

 (رضا الضمبر أو تانيبه) الشعور النفسي   -4

 

 :من شروط المسئولية الحقيقية عند الله توافر النية لدى المرء ويدل ذلك 

 (ال يؤاخذكم الله بالغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم  )قوله تعالى  -1

 ( انما االعمال بالنيات وانما لكل امرىء ما نوى )  قول النبي   -2

 كالهما صحيح   -3

 كالهما خطأ   -4

 

 :راعى االسالم استعدادات الناس فلم يحملهم ماال يطيقون ويدل ذلك 

 (ال اكراه في الدين ) قوله تعالى  -1

 (فاتقوا الله ما استطعتم ) قوله تعالى   -2

 ( انما االعمال بالنيات وانما لكل امرىء مانوى )  قوله  -3

 جميعها صحيح   -4

 

  :األمر ولي واجبات عن الماوردي يقول

 حراسة الدين وسياسة الدنيا  -3                     .الدين سياسة  -1

 حراسة السلطة والحكم  -4                      .الدنيا حراسة  -2



 الوردة الخجولة / تنسيق                                 [21]                         ابو شيماء/ اعداد 

 :أعماله عن شرعنا في اإلنسان يسأل ال       :او عمل قول من عنه يصدر ما الشخص تحمل يسمى

 االختيارية  -1                                                      .مسؤولية  -1

 التي يكره عليها -2                                                           .جزاء  -2

 كالهما صحيح  -3                                                    .واضح غير  -3

 كالهما خطأ  -4                                                            إلزاماً  -4

 :الهيئات عثراتهم اال ذوي  أقيلو) يقول الرسول     الخطأ الذي يستوجب اقامة عقوبة مقدرة ومعينة شرعا  

                                                                  :تسمي  

 كبيرة  -1                                                                 كفارا  -1

 حدا  -2                                                                  حدا   -2

 تعزيرا  -3                                                              تعزيرا   -3

 تاديبا  -4                                                               تاديبا   -4

 :يقصد بالجزاء االخالقي في االسالم (   شخصية)مما يدل على ان المسئولية في االسالم فردية

 الرضا عن النفس عند الطاعة والتألم عند المعصية -1             (وال تزر وازرة وزر اخرى ) قال تعالى  -1

 رضا الضمير وتانيبه ووخزه      -2    ( ال يكلف الله نفس اال وسعها ) قال تعالى   -2

 رضا الله وتيسير اموره عند الطاعة وسخطه عليه -3     مسئول عن  كلكم راع وكلكم)قول النبي  -3

 وضنك عيشته عند المعصية                                                          (رعيته              

                                        جميعها صحيح -4                                         جميعها صحيح  -4

                                                                         

 (:او تكافلية) مما يفيد ان االنسان مسئول عن غيره في االسالم مسئولية اجتماعية 

 (وال تزر وازرة  وزر اخرى ) قوله تعالى  -1

 (ال يكلف الله نفس اال وسعها ) قوله تعالى   -2

 (منكم منكرا فليغيره بيده فان لم يستطع فبلسانه  من راى) قول النبي   -3

 جميعها صحيح   -4



 الوردة الخجولة / تنسيق                                 [21]                         ابو شيماء/ اعداد 

 

 :من شروط المسئولية االخالقية في االسالم توافر النية ويدل عليه قوله تعالى 

 (ال يؤاخذكم الله باللغو في ايمانكم ولكن يؤاخذاكم بما كسبت قلوبكم )  -1

 (وما كنا معذبين حتى نبعث رسوال )   -2

 (فسا اال وسعها ال يكلف الله ن)  -3

 جميعها صحيح  -4

 

 :في شرعنا الحنيف ال يسأل االنسان عن االعمال التي 

 اكره عليها -1

 اليطيقها  -2

 كالهما صحيح  -3

 كالهما خطأ -4

 

 :يعرف االلزام الخلقي بانه 

 تكليف بتشريع خلقي  -1

 التزام الشخص بما يصدر عنه من قول او عمل -2

 كالهما صحيح  -3

 كالهما خطأ   -4

 

 

 

 

 الله  ال اله اال



 الوردة الخجولة / تنسيق                                 [22]                         ابو شيماء/ اعداد 

 

 

 :يدعى الى خبز الشعير واالهالة السنخة كان النبي         ..... :ال تطروني كما أطرت )  يقول النبي 

 فيرفض  -1اليهود موسى بن عمران                                 -1

 فيعتذر  -2الفرس كسراها                                            -2

  فيجيب -3الروم عظماءها                                             -3

 فيبتسم ويسكت  -4                                       النصارى ابن مريم -4

 أشد حياء من العذراء في خدرها وإذا كره  كان النبي وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما             )في قوله تعالى

 :شيئا عرف في                              :تقرير لقاعدة ( عوقبتم به

 وجهه  -1                                           االحسان -1

 طبعه  -2                                              العدل  -2

 كالمه  -3                               الوضوح والمثالية   -3

 صوته  -4                                  جميعها صحيح  -4

 :كنا إذا أحمر البأس ولقى القوم اتقينا بــ  يقول علي :          إذا انتهكت حدود الله اليقوم  كان النبي 

 أبي بكر  -1لحزنه شيء                                                -1

 عمر بن الخطاب  -2أمامه شيء                                                 -2

 حمزة بن عبد المطلب  -3                                              لغضبه شيء -3

  جميعها خطأ -4 جميعها خطأ                                              -4

 :يمر بالصبيان  كان النبي :    في بيته في مهنة أهله إذا حضرت كان النبي 

 فيتصدق عليهم  -1الغنائم خرج اليها                                        -1

 فيسلم عليهم  -2الزكاة خرج اليها                                         -2

 فيحملهم  -3                             الصالة توضأ وخرج اليها  -3

 فيقبلهم  -4الوفود خرج اليها                                         -4

 المحاضرة السادسةوالسابعة  اسئلة االختبارات السابقة



 الوردة الخجولة / تنسيق                                 [23]                         ابو شيماء/ اعداد 

 :لكشف أخبار العدو دليل على  المرجل من    سبق النبي  سمع لجوفه أزير كأزير كان النبي 

 رحمته بأمته -1الذكر                                                        -1

 شجاعته  -2                                                      البكاء -2

 تواضعه لله  -3   الحرارة                                                  -3

 غضبه لله  -4الخوف                                                      -4

 يتعبد ربه حتى تتفطر قدماه فإذا سئل لم هذا  شيئا قط    كان النبي  ماضرب رسول  الله  تقول عائشة 

 :وقد غفر لك أجاب أفال أكون عبدا                                          :بيده اال ان يكون 

 مؤمنا  -1من اهل بيته                                               -1

 شكورا  -2                            في الجهاد في سبيل الله  -2

 صبورا  -3مع خدمه                                                  -3

 جميعها صحيح  -4جميعها صحيح                                          -4

 :العدل هو المساواة في المكافئة في خير أو شر واالحسان..   لكل دين خلقا وخلق االسالم )  يقول النبي 

  مقابلة الخير باكثر منه -1                                    الشكر                  -1

 مقابلة الشر باكثر منه  -2الصدق                                                     -2

 مقابلة الخير باقل منه  -3                                                    الحياء  -3

 جميعها خطأ -4التواضع                                                    -4

  قوما قد نصبو دجاجة        يقول الحبر اليهودي عبدالله بن مسلول لما قدم الرسول  وجد أنس بن مالك 

 :جئت انظر اليه فلما استثبت وجهه عرفت انه                            :  يرمونها فقال نهي النبي 

 وجهه ليس بوجه كذاب  -1ان تقتل البهائم                                         -1

 وجهه ليس بوجه ساحر  -2ان تذبح البهائم                                        -2

 وجهه ليس بوجه شاعر  -3                                      ان تصبر البهائم -3

 جميعها صحيح  -4ان تضرب البهائم                                      -4

 



 الوردة الخجولة / تنسيق                                 [24]                         ابو شيماء/ اعداد 

 ) يرى نفسه مقصرا في جنب الله وكان يقول  كان النبي :            اذا راى من احد ما يكرهه  كان النبي 

 ......انه ليغان على قلبي واني               يتغير وجهه الشريف فيعرف اصحابه -1

 السبح الله مائة مرة في اليوم  -1                                   كراهيته للذلك االمر

 الستغفر الله مائة مرة في اليوم  -2يصارحه بما يكره منه                                  -2

 الشكر الله مائة مرة في اليوم -3يواجه بما يكره منه                                     -3

 الحمد الله مائة مرة في اليوم -4جميعها صحيح                                          -4

  بملك لست فإني عليك هون ( للخائف النبي قول في كان النبي يذبح الشاة ويفرقها بين صديقات         

 :على دليل ... قريش من امرأة ابن أنا إنما                                                        :زوجته  

 عدله -                                                 1عائشة  -1

 شجاعته  -                                               2أم سلمة  -2

 تواضعه  -                                                3خديجة  -3

 حيائه  -                                                 4حفصة  -4

  :منذرة مثقال قلبه في كان من الجنة يدخل ال النبي يقول:      بالتخفيف بالصالة من مظاهر يعد امر النبي 

 جهل  -1                                              حبه للصالة  -1

 حقد  -2                                                 حبه الهله -2

 رياء  -3                                          تواضعه وزهده  -3

 كبر  -4                                        رحمته بالمؤمنين -4

 

 : يجدون ال وأهله طاوياً المتتابعة الليالي يبيت  النبي كان

 مركبا  -1

 لباسا   -2

 عشاء -3

 ضياء يوقد في بيتهم   -4



 الوردة الخجولة / تنسيق                                 [25]                         ابو شيماء/ اعداد 

 اليدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة )  ال ينتقم لنفسه قط وكان الينتقم    يقول النبي  كان النبي 

 :ثم بين الكبر فقال الكبر( من كبر                                                        :اال أن

 غمط الناس  -1                                   تنتهك حرمات الله -1

 بطر الحق -                     2يعتدي على شخصه الكريم -2

 كالهما صحيح  -3   يكون المعتدي كافر                               -3

 كالهما خطأ -4جميعها صحيح                                        -4

 هون عليك إنما أنا ابن إمرأة ) لرجل خافه  ماغرت على احد من     في قول النبي  تقول السيدة عائشة 

 :دليل على( القديد  من قريش كانت تاكل:                           ماغرت على نساء النبي  

 شجاعته  -                                             1حفصة  -1

 تواضعه  -                                            2 خديجة -2

 زهده  -                                               3مارية  -3

 حيائه  -                                               4زينب  -4

 يخيط ثوبه ويخصف نعاله  كان النبي ) قالت  عن عائشة :    من يؤم الناس في الصالة بأن  أمر النبي 

 :هذا دليل على ... ويرقع دلوه                                                                   

 حيائه  -1يطيل الصالة                                           -1

 تواضعه  -2                                       يخفف الصالة  -2

 رحمته  -3يقصر الصالة                                          -3

 عدله  -4يجمع الصلوات                                      -4

 :وذلك( ما بال أقوام يصنعون كذا وكذا ) يواجه أحد و يصارحه بما يكرهه منه وكان يقول  لم يكن النبي 

 لتواضعه  -1

 لسماحته وعفوه  -2

 لشدة حيائه  -3

 لرحمته  -4



 الوردة الخجولة / تنسيق                                 [26]                         ابو شيماء/ اعداد 

 :على االعرابي تبوله في المسجد بل تركه حتى يكمل النه  لم ينكر النبي 

 فعل ذلك جهل منه بالحكم  -1

 استخفافا وعنادالم يفعل ذلك  -2

 وحرمانه من الهداية  لو أنكر عليه لربما ادى ذلك الى صده عن دين الله -3

 جميعها صحيح  -4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الحمدالله حمد كثيرا



 الوردة الخجولة / تنسيق                                 [27]                         ابو شيماء/ اعداد 

 

 

 وعلمناه صنعه لبؤس لكم ) النبي الذي قال الله فيه      الوسيلة التي يرتزق منها بصفة مستمرة وال تحتاج الى

 :هو ( لتحصنكم من بأسكم                                           :تدريب قصير كالزراعة  

 إبراهيم عليه السالم  -1تسمى المهنة                                                      -1

 إدريس عليه السالم  -2تسمى الكسب                                                    -2

 داوود عليه السالم  -3                                                   تسمى الحرفة  -3

 أيوب عليه السالم  -4                تسمى العمل                                       -4

 :من يخالف االخالق واداب المهنة فإنه يستحق :                                            تهتم اخالق المهنة بما 

 اللوم   -1                                                        ينبغي فعله -1

 لعتاب ا -2يجب فعله                                                          -2

   كالهما صحيح -3يلزم فعله                                                           -3

 كالهما خطأ -4جميعها صحيح                                                    -4

 خبرة ميدانية تزداد أهمية اخالق المهنة في عصرنا اكثر من قبل نظرا    العمل الذي يحتاج الى معرفة عقلية و

 :كالهندسة والمحاسبة يسمى :                                                     التساع سلطان 

 المهنة  -1                                                               المال -1

 الصنعة  -2العلم                                                                 -2

 الكسب  -3القانون                                                              -3

 الحرفة  -4الحكم                                                               -4

 :يعمل في  كان الخليفة الراشد أبو بكر 

 النجارة  -3الحدادة                         -1

  التجارة -4الزراعة                         -2

 المحاضرة الثامنه  اسئلة االختبارات السابقة



 الوردة الخجولة / تنسيق                                 [28]                         ابو شيماء/ اعداد 

 تهتم أنظمة المهنة بما يجب فعله وتهتم اخالق المهنة        لقد علم قومي حرفتي لم تعجز عن مئونة) عبارة 

 :بما                      :قائلها ( اهلي وشغلت بأمر المسلمين  

 ينبغي فعله -                                                     1أبو بكر  -1

 يجمل صورته امام االخرين  -                                         2عمر بن الخطاب  -2

 يكسب احترام الجميع  -                                         3عثمان بن عفان  -3

 جميعها صحيح  -4                                                 جميعها خطأ  -4

  يأكل أن من خيراً  قط طعاماً أحد أكل ما الرسول قول في وبما      ترتيب العمل واحكامه على الوجه الذي تعلمه 

 :على حث ) يده عمل من                                    :يوصل المقصود منه يسمى

 جمع المال -1                                                        الوظيفة  -1

  العمل والرفع من شأنه -2                                                        الحرفة   -2

  حب الدنيا -3                                                          الصنعة  -3

 جميعها صحيح  -4                                                          المهنة   -4

  :الخالفة توليه قبل يعمل بكر أبو الراشد  الخليفة كان                                          :تطلق المهنة في اللغة 

 الحدادة  -1                                               الخدمة والعمل  -1

 الزراعة  -2                     الحذق والمهارة في الخدمة والعمل  -2

 التجارة  -3                                                 كالهما صحيح -3

 جميعها خطأ -4                                                   كالهما خطأ  -4

 :معا والحيوان اإلنسان عن يصدر أن يمكن ما يسمى

 الحرفة  -1

 المهنة   -2

 العمل -3

 استغفر الله واتوب اليه الصنعة  -4



 الوردة الخجولة / تنسيق                                 [29]                         ابو شيماء/ اعداد 

 

 يحرم توليه الجاهل منصب القضاء حفاظا على         شهادة حسن السلوك التي تطلبها جهات التعاقد من 

 :المتقاعدين تندرج في خلق                                  :جودة االداء التي هي من  

 الطاعة المهنية  -1خصال المحبة المهنية                                -1

 الطهارة المهني  -2                            خصال الطهارة المهنية   -2

 المحبة المهنية  -3خصال االمانة المهنية                                -3

 التعاون المهني  -4خصال التعاون المهني                               -4

 :من ادلة السنة المطهرة في الطهارة المهنية قول     تنقسم الطهارة الي 

 : النبي  

 حسية ومعنوية  -1                            (من غش فليس منا )  -1

 عامة وخاصة  -2                (صنع الله الذي اتقن كل شيء) -2

 مطلقة ومقيدة  -3(                         والتزر وازرةوزر اخرى)  -3

 بعيدة وقريبة  -4(                           انما االعمال بالنيات )  -4

 ن يحرم تولية الجاهل القضاء للحفاظ على جودة        تطلب جهات التعاقد عادة من المتقاعد شهادة حس

 :السيرة والسلوك وهي تندرج ضمن خصال خلق :                 االداء وتحقيق العدالة عي من خصال 

 الطهارة المهنية  -1االستقامة المهنية                                   -1

 االستقامة المهنية  -2االمانة المهنية                                       -2

 التعاون المهني  -3                                     الطهارة المهنية -3

 المحبة المهنية  -4التعاون المهني                                       -4

 

 :المهنية الطهارة في الكريم القرآن أدلة من

   (من غش فليس منا )  -3         (صنع الله الذي اتقن كل شيء) -1

 (                                     انما االعمال بالنيات )  -4                 (وازرةوزر اخرىوالتزر )  -2

 المحاضرة التاسعة  اسئلة االختبارات السابقة

 

 غفرانك يالله 



 الوردة الخجولة / تنسيق                                 [31]                         ابو شيماء/ اعداد 

 

 

 ..... (: غبن المسترسل )  و           يقول الرسول ( غبن المسترسل حرام)  يقول الرسول 

 :المسترسل هو

 غلول  -1يتصف بسالمة السرير ويستسلم للبائع         -1

 فاسد  -2يجهل قيمة السلعة وال يحسن المساومة       -2

 صحيح  -3يطمئن الى صدق البائع ويستسلم له            -3

 حرام  -4                                      جميعها صحيح  -4

 :التالعب بالمكاييل والموازين ينافي العدل ويتنافى   الشورى مطلوبة مع زمالء المهنة وهي من خصال خلق 

 :مع خلق 

 المحبة المهنية  -1التعاون المهني                                       -1

 االستقامة المهنية  -2                                  االستقامة المهنية -2

 الطهارة المهنية  -3رة المهنية                                     الطها -3

 التعاون المهني  -4المحبة المهنية                                       -4

 :من مظاهر االستقامة المهنية :       طاعة الرؤساء في المهنة شرط لتحقق خلق 

 العدل في المعاوضات المالية  -1                                   الطهارة المهنية  -1

 العدل في المكيال والميزان  -2                                    االمانة المهنية  -2

 كالهما صحيح  -3                                االستقامة المهنية  -3

 كالهما خطأ  -4                                      جميعها خطأ  -4

 :تعني ( فاستقيموا لهم  فما استقاموا لكم ) االستقامة في قوله تعالى 

 التقوى -3                   الثبات واالستمرار -1

 البر -4االيمان                                 -2

 المحاضرة العاشرة اسئلة االختبارات السابقة

 



 الوردة الخجولة / تنسيق                                 [31]                         ابو شيماء/ اعداد 

 

 :الحديث الذي يدل على وجوب طاعة ولي االمر      مراجعة أهل االختصاص والخبرة الخذ رايهم

 بالعمل بموجبه يسمى الشورى وهو من خصال 

 (اسمعو واطيعو وإن أمر عليكم عبد حبشي )  -1                                    االستقامة المهنية -1

 (واطيعو الرسول وأولي االمر منكم واطيعوا الله )  -2التعاون المهني                                        -2

 كالهما صحيح  -3االمانة المهنية                                         -3

 كالهما خطأ -4الطهارة المهنية                                       -4

 

 :الذي يدل على وجوب طاعة ولي االمر من القران الكريم 

 (وإن أمر عليكم عبد حبشي  اسمعو واطيعو)  -1

 (واطيعوا الله واطيعو الرسول وأولي االمر منكم )  -2

 كالهما صحيح  -3

 كالهما خطأ -5

 :طاعة الرؤساء مطلوب في المهنة وضرورة البد منها الستقرارها واستمرارها وهي من خصال خلق 

 االستقامة المهنية  -1

 الطهارة المهنية   -2

 المحبة المهنية   -3

 التعاون   -4

 

 :المسترسل هو( غبن المسترسل حرام)  يقول الرسول 

 الذي يطمئن الى صدق البائع ويستسلم له -1

 الصغير -2

 المرأة  -3

 الشريك  -4

 الله اكبر 



 الوردة الخجولة / تنسيق                                 [32]                         ابو شيماء/ اعداد 

 

 النهي عن تلقي الركبان مظهر من مظاهر           تكليف الطبيب من يتلقف ليحصل على اجر الكشف عليهم 

 :يدخل في :                              اهتمام االسالم بتحقيق  

 النجش  -1الحرية الفردية                                     -1

 تلقي الركبان  -2                             العدل في المعامالت -2

 الغبن  -3بذل النصيحة                                       -3

 التطفيف  -4الطهارة المهنية                                    -4

 مبدأ أخالقي ( تلقي البيوع حتى تستقر االوضاع ) الصبر الحكمة من النهي عن تلقي الركبان قبل             

 :ومن خصال خلق                                     :ورودهم السوق هي  

 االستقامة المهنية  -1                       حماية الركبان من الغبن -1

 الطهارة االمهنية  -2                              الرفق باهل السوق  -2

 الوظيفة المهنية  -3                                    كالهما صحيح -3

 التعاون المهني  -4                                      كالهما خطأ  -4

 (:الحلف الكاذب منفقة للسلعة ، ممحقة )  بذل النصح لالخرين والتنافس الشريف مبدأ      يقول الرسول 

 :أخالقي كريم وهو من اهم خصال االخالق

 للمال -1االستقامة المهنية                                -1

 للعمر  -2الطهارة المهنية                                   -2

  للبركة -3االمانة المهنية                                    -3

 جميعها خطأ -4                                 التعاون المهني  -4

 : المنافسة الشريفة والتعاون المهني قول النبي ورد في الحث على 

 انصر اخاك ظالما أو مظلوما  -3                                        من قتل قتيال فله سلبه -1

 إن الله يحب إذا عمل أحدكم عمال ان يتقنه   -4والله في عون العبد ما دام العبد في عون اخيه          -2

 عشرالمحاضرة الحادية  اسئلة االختبارات السابقة

 



 الوردة الخجولة / تنسيق                                 [33]                         ابو شيماء/ اعداد 

 ابطال العقد برضا الطرفين مراعاة لظروف أحداهما بعد            ال يخطب أحدكم على خطبت ) قول النبي 

 :لزومه يسمى االقالة وهي من                                              :يدل على ( اخيه  

  التعاون المهني -1                      النهي عن المنافسة غير الشريفة  -1

 الطهارة المهنية  -2          النهي عن ما ينافي حقوق االخوة والتعاون  -2

 المحبة المهنية  -3    النهي عن مايوغر الصدور ويجلب الحقد والكره -3

 جميعها صحيح  -4                                             جميعها صحيح  -4

 

 السماحة في المنهج وكرم النفس مطلوب في المهنة ومن    (اخيه خطبتاليخطب أحدكم على )  قول النبي 

                                      :ضروريات خلق   نهى عن المنافسة غير الشريفة لتنافيها مع خلق   

  التعاون المهني -1االستقامة المهنية                                          -1

 الطهارة المهنية  -2                               المحبة المهنية              -2

 االستقامة المهنية  -3الطهارة المهنية                                            -3

 جميعها خطأ  -4                                               جميعها خطأ -4

 

  لزومة بعد أحدهما لظروف مراعاة الطرفين برضا العقد إبطال               :من مظاهر التعاون المهني عند الفقهاء 

 الغبن  -1:  يسمى                   العدل في المكيال والميزان  -1

 الغش  -2                               المنع من الغش في المهنة   -2

 االقالة   -3                                             االقالة في العقود  -3

 االحتكار  -4                                                  جميعها خطأ   -4

 

 :يدل لخلق التعاون المهني أدلة كثيرة من السنة المطهرة منها 

 (المؤمن ال يخالط الناس ويصبر على أذاهم أفضل من المؤمن الذي ال يخالط الناس  ) -1

 (الدين نصيحة )   -2

 ( المسلم أخو المسلم ال يظلمه وال يسلمه )   -3

 جميعها صحيح  -4



 الوردة الخجولة / تنسيق                                 [34]                         ابو شيماء/ اعداد 

 :ُخلق خصال من وهو كريم، أخالقي مبدأ لآلخرين النصح بذل       : النبي  يقول الشريفة المنافسة على الحث في

 االستقامة المهنية  -1ك    خان من تخن وال ائتمنك من إلى األمانة أد -1

  التعاون المهني -2ه      يتقن أن عمالً أحدكم عمل إذا يحب الله إن -2

 االمانة المهنية  -3      نوى ما امرئ لكل وإنما بالنيات االعمال إنما -3

 الطهارة المهنية  -4                            (من قتل قتيال فله سلبه )  -4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 اللهم تب علينا 



 الوردة الخجولة / تنسيق                                 [35]                         ابو شيماء/ اعداد 

 

 

 استخدام االصباغ او االلوان الخادعة التي تخفي حقيقة    قبول عمال الوظائف العامة كالقضاة ومدراء البلديات

 :وضع السلعة تدليس وغش يخالف خلق                                           :والجامعات للهدايا  

 الطهارة المهنية -1                                                        مكروه  -1

 التعاون المهني  -2                                                         جائز   -2

 االمانة المهنية  -3                                                         محرم -3

 المحبة المهنية  -4                                                    مستحب   -4

 :منع االستغالل واالسراف في المعامالت من خصال خلق                :قبول القاضي للهدايا بعد خرقا لخلق  

 المحبة المهنية  -1                                               المهنيةاالمانة  -1

 الطهارة المهنية  -2                                            الوظيفة المهنية   -2

 االمانة المهنية -3                                             المحبة المهنية   -3

 الكمال المهني  -4                                            التعاون المهني   -4

 استهالك الممرض اضعاف ما يحتاج من الشاش       منع الشرع من ادعاء كثرة المطالبين للمهنة و االصل 

 :الفقهي الذي يتأسس عليه ذلك التحريم :         والمراهم لمعالجة مريض سفاهة ويخالف خلق

 التصرية  -1 الطهارة المهنية                                             -1

 النجش  -2التعاون المهني                                               -2

 كالهما صحيح  -3المحبة المهنية                                                -3

 كالهما خطأ  -4                                               االمانة المهنية  -4

 :من النصوص الشرعية التي تدل لخلق االمانة المهنية 

 (       اد االمانة الى من ائتمنك والتخن من خانك)  -1

 (   من حدث في مجلس بحديث فالتفت فهي امانة  -2

  جميعها صحيح -4 (     وأظهره الله عليه  واذا اسر الى بعض ازواجه حديثا فلما نبأـ به) -3 -3

 المحاضرة الثانية عشر اسئلة االختبارات السابقة

 



 الوردة الخجولة / تنسيق                                 [36]                         ابو شيماء/ اعداد 

 ترك حلب الدابة مدة حتى يتجمع قدر كبير من           وضع اصباغ خادعة تخفي حالة السلعة تدليس وغش 

 :ويخالف خلق :         الحليب في ضرعها يسمى التصرية ويتنافى مع 

  االمانة المهني -1      االستقامة المهنية                                        -1

 الطهارة المهنية  -2التعاون المهني                                                 -2

 المحبة المهنية  -3المهنية                                                 االمانة  -3

 التعاون المهني  -4 الطهارة المهنية                                                -4

  المعامالت في اآلخر استرسال المتعاقدين أحد استغاللاستغالل الطبيب ماوضع تحت تصرفه من االجهزة      

 : يسمى المالية:                                                     ينافي أخالق 

 عبثا  -1المحبة المهنية                                                -1

 نجشا  -2التعاون المهني                                               -2

 رشوة  -3                                               االمانة المهنية  -3

 تصرية  -4الطهارة المهنية                                               -4

 :غيره، إلغراء بل لشرائها، ال سلعة شراء في الرغبة يتنافى   إبداء الصحي ووضعه المريض أسرار الطبيب إفشاء

 : يسمى عليه، الثمن وإغالء:                                             أخالقك خصال مع 

 نجشا  -1                                                االمانة المهنية -1

 تصرية  -2                                             المحبة المهنية   -2

 احتكارا  -3                                              التعاون المهني  -3

 جميعها خطأ -4                                             الطهارة المهنية  -4

 

  :المهنية األمانة في تدل التي القرآن أدلة من

 (       اد االمانة الى من ائتمنك والتخن من خانك)  -1

 (   من حدث في مجلس بحديث فالتفت فهي امانة  -2

 (  وأظهره الله عليه  واذا اسر الى بعض ازواجه حديثا فلما نبأـ به)  -3

 جميعها صحيح -4



 الوردة الخجولة / تنسيق                                 [37]                         ابو شيماء/ اعداد 

 ان يستغل مهنته أو منصبه من اجل مصالحه             التزام اصحاب الشان في المهنة الرشد في تصرف من 

 :غير اسراف أو استغالل من مطلبات خلق :                                  الشخصية يتنافى مع خلق  

 االستقامة المهنية  -1االستقامة المهنية                                            -1

 التعاون المهني  -2التعاون المهني                                                -2

 االمانة المهنية  -3                                              االمانة المهنية  -3

 الطهارة المهنية  -4 هنية                                             الطهارة الم -4

 

 :ان يستهلك العامل اضعاف ما يحتاج من االسالك لتمديدات كهربائية سفاهة ويخالف خلق

 الطهارة المهنية  -1

 التعاون المهني  -2

 االستقامة المهنية   -3

 االمانة المهنية   -4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 اللهم نور طريقينا لاليمان 



 الوردة الخجولة / تنسيق                                 [38]                         ابو شيماء/ اعداد 

 

 ومن المعروف ان .. كل معروف صدقة )  قال الرسول           الميل تجاه المهنة لتحقيق التوادد والتراحم و

 .. ( :تلقي أخاك                                  :التعاطف من خصال خلق 

  بوجه طلق -1                                     الطهارة المهنية  -1

 بالترحيب  -2                                      التعاون المهني  -2

  بالمعانقة والتقبيل -3                                 المهنية االستقامة   -3

 جميعها صحيح  -4                                      المحبة المهني  -4

 ان تكون مهنته عي الشغل االهم وتقديره منصبا على               مراعات ادب اللياقة واستئذان الرئيس في

 :  تطويرها لتحقق نفعا اكبر شرط لتحقيق                          :عالقات المهنة من خصال خلق  

 الطهارة المهنية  -1                                     التعاون المهني  -1

 التعاون المهني  -2                                     المحبة المهنية  -2

 االستقامة المهنية  -3                                 االستقامة المهنية   -3

 المحبة المهنية  -4                                    الطهارة المهنية   -4

 :تعد صفة االيثار من خصال خلق                  :االحسان الى زمالء المهنة من خصال 

 العبادة  -1                                     الطهارة المهنية  -1

 الطهارة المهنية  -2                                     التعاون المهني   -2

 المحبة المهنية  -3                                      المحبة المهنية  -3

 العقيدة  -4                                 االستقامة المهنية   -4

 :االعتناء بالنظافة الشخصية واختيار الزي المناسب لطبيعة المهنة من خصال 

 المحبة المهنية  -1

 التعاون المهني   -2

 الطهارة المهنية    -4االستقامة المهنية                 -3

 المحاضرة الثالثة عشر اسئلة االختبارات السابقة

 



 الوردة الخجولة / تنسيق                                 [39]                         ابو شيماء/ اعداد 

 عدم االستئذان من الرئيس وتجاهله يؤدي الى       سالمة الصدر من الغش والحسد تجاه االخرين من خصال 

 :خلق :          التنافر والتباغض بين االطراف ويتنافى مع  

  المحبة المهنية -1االستقامة المهنية                                           -1

                                        التعاون المهني  -2التعاون المهني                                               -2

 االستقامة المهنية  -3                                            المحبة المهنية  -3

 الطهارة المهنية  -4                                           الطهارة المهنية   -4

                                  :التعاطف من خصال خلق ولتحقيق التوادد والتراحم ان يقدم مصالح المهنة على سائر مصالحه            

 : االخرى شرط لتحقق  

 المحبة المهنية  -1التعاون المهني                                            -1

 االمانة المهنية  -2االستقامة المهنية                                        -2

 االستقامة المهنية  -3                                          المحبة المهنية  -3

 غير واضح  -4الطهارة المهنية                                           -4

 :االحسان الى زمالء المهنة والممنتفعين منها من خصال      من نوع منه اإلذن طلب وعدم المسؤول تجاهل

 :لخُلق ومناف الكبر، 

 الطهارة المهنية  -1الطهارة المهنية                                           -1

 التعاون المهني  -2                                          المحبة المهنية  -2

 االستقامة المهنية  -3التعاون المهني                                            -3

 المحبة المهنية  -4 جميعها صحيح                                           -4

 :االنتصار للمهنة باالخذ على يد المسيء اليها حفاظا على سمعتها وسعيا لتحقيق نجاحه هي من خصال 

 المحبة المهنية  -1

 التعاون المهني  -2

 االستقامة المهنية   -3

 الطهارة المهنية   -4



 الوردة الخجولة / تنسيق                                 [41]                         ابو شيماء/ اعداد 

 :ان تكون مهنته هي الشغل االهم له وتفكيره منصبا على تطويرها لتحقيق نفعا أكبر شرط لتحقق 

 الطهارة المهنية  -1

 التعاون المهني   -2

 المحبة المهنية  -3

 االستقامة المهنية  -4

 

 ...... :ومن المعروف أن تلقى أخاك  ...كل معروف صدقة " يقول الرسول 

 بصدر رحب -1

 بالتهليل والتكبير   -2

 بمحبة  -3

 بوجه طلق   -4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 التنسونا من صالح دعواتكم ولوالديناوفيقه الله وت تم  االنتهاء بحمد

 اسالة االختبارت السابقة والواجب

 وما كل  هو مهم وضع بين 

 ايديكم وما عليكم اال االجتهاد والمثابرة والمذاكرة بالتركيز

 دعواتنا القلبية لكم بكل التوفيق

 الوردة الخجولة / اختكم  –ابو شيماء / اخوكم 

 هنادي خالد / بمتابعة المشرفة المتألقة 


