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لعل اغلى ما عندهم من هذه االخالق و أعظمها نفعا بعد الوفاء )جاء في الرحيق المختوم  -1

إذ ال يمكن قمع الشر و الفساد و إقامة نظام العدل و الخير إال بهذه  -----------بالعهد هو 

 (القوة القاهرة و بهذا العزم الصميم

 الشجاعة   ( أ

 الكرم  ( ب

 عزة النفس و المضي في العزائم ( ت

 

 هيئة في النفس راسخة تصدر عنها االفعال بسهولة و يسر من غير حاجة الى فكر و روية  -2

 تعريف المعاصرين لالخالق ( أ

 الجرجاني لالخالق تعريف ( ب

 

مستوى او مقياس او معيار نحكم بمقتضاه و نقيس به و نحدد على أساسه المرغوب به و  -3

 المرغوب عنه 

 السلوك ( أ

 الغريزة  ( ب

 القيم بالمعنى العام  ( ت

 

 تختلف الغرائز عن االخالق بـ -4

 ان الغرائز تستوجب لصاحبها ذمها او مدحا بينما االخالق ال تستوجب ذلك ( أ

 اشباع الغرائز عقاب و ثواب على خالف االخالقيترتب على  ( ب

 ان الغرائز ال توصف بالخير او الشر بينما االخالق توصف بالخير و الشر ( ت

 

 تتفق الغرائز مع االخالق من خالل -5

 طرق االشباع و الدوافع  ( أ

 ان االخالق هي صورة النفس الباطنة ( ب

 ان الغرائز هي صورة النفس الظاهرة ( ت

 

البر حسن الخلق و االثم ما حاك في ) عليه الصالة و السالم  على ماذا يدل قول الرسول -6

 (صدرك و كرهت ان يطلع عليه الناس

 تعليل الرسالة بتقويم االخالق و اشاعة مكارمها ( أ

 ان حسن الخلق هو اكثر ما يرجح االعمال ( ب

 تعريف البر بأنه حسن الخلق ( ت

 



 عليه و سلم على ان يدل قول الرسول صلى هللا( اكمل المؤمنين اخالقا احسنهم خلقا) -7

 ان حسن الخلق اكثر عمل يدخل الجنة ( أ

 ان حسن الخلق هو اكثر ما يرجح االعمال ( ب

 ان االخالق تتناسب طرديا مع االيمان ( ت

 

 هي اخالق قابلة للتنمية و التوجية و التعديل  -8

 االخالق المكتسبة ( أ

 االخالق االسالمية ( ب

 االخالق الفطرية ( ت

 

خذ العفو و امر بالمعروف و اعرض عن ) جمع هللا مكارم االخالق في قوله تعالى  -9

 معنى قوله خذ العفو أي( الجاهلين 

 صلة القاطعين و العفو عن المذنبين  ( أ

 الحض على التعلق بالعلم  ( ب

 صلة االرحام و غض االبصار ( ت

 

 ارجع العلماء االخالق الفاضلة الى اربعة و هم  -11

 العدل , عة الشجا, العفة , الصبر  ( أ

 الوفاء بالعهد, الكرم , االمانة , الصدق  ( ب

 

 يحمل صاحبه على الكبر و الحقد  و الحسد و العدوان و السفه -11

 الظلم  ( أ

 الجهل  ( ب

 الشهوة ( ت

 الغضب ( ث

 

 خاصية تمنح االخالق االسالمية الثقة و القبول و تجعله موضع الرضا و التسليم -12

 انها اخالق ربانية الغاية و القصد  ( أ

 انها اخالق ربانية المصدر  ( ب

 انها اخالق شاملة ( ت

 

إنما نطعمكم لوجه هللا ال * و يطعمون المال على حبه مسكينا و يتيما و أسيرا ) قوله  -13

 يدل على ( نريد منكم جزاء و الشكورا

 أن االخالق االسالمية واقعية مثالية ( أ

 ان االخالق االسالمية ربانية الغاية و القصد  ( ب

 ية شاملةأن االخالق االسالم ( ت



نهت عنه مستوعبة بذلك الزمان  إالدعت له و ال خلقا مذموما  إالما تركت خلقا فاضال  -14

 و المكان 

 انها اخالق شاملة ( أ

 انها اخالق واقعية ( ب

 انها اخالق ربانية المصدر ( ت

 

 من االمثلة التي تدل على ان االخالق االسالمية واقعية مثالية -15

 العملي بين الناسان الشريعة اقرت التفاوت الفطري و  ( أ

 ونوا سالمين من كل عيب و بعيدين عن كل ذنبكلم تتصور في اهل التقوى ان ي ( ب

 ان الجائع ال يعد خائنا لألمانة ان سرق ليأكل ( ت

 

يدل قول عائشة رضي هللا عنها ان ( ما خير الرسول بين أمرين اال اختار ايسرهما )  -16

 االخالق االسالمية

 واقعية  ( أ

 وسط ( ب

 شاملة ( ت

 

 دلت هذه االيه ان ( قالوا لم نك من المصلين* ما سلككم في سقر  ) -17

 سالمة العقيدة وسيلة من وسائل اكتساب االخالق ( أ

 الجليس الصالح وسيلة من وسائل اكتساب االخالق ( ب

 

و من يستعفف يعفه هللا و من يستغن يغنه هللا و من يتصبر يصبره )دل قول الرسول  -18

 على ان ( هللا

 يلة من وسائل اكتساب االخالقالتدريب العملي وس ( أ

 القدوة الحسنة وسيلة فعالة من وسائل اكتساب االخالق ( ب

 سالمة العقيدة وسيلة من وسائل اكتساب االخالق ( ت

 

 تكليف صادر من الشرع بامتثال خلق محمود او اجتناب خلق مذموم -19

 المسؤولية الخلقية ( أ

 الجزاء الخلقي ( ب

 قيزام الخلاالل ( ت

 

 سبيل الحتم و االيجابسلوك اخالقي مطلوب فعله على  -21

 إماطة االذى ( أ

 بر الوالدين ( ب

 الشرب في نفس واحد ( ت

 



 سلوك اخالقي مطلوب تركه لكن ليس على سبيل الحتم  -21

 الكبر ( أ

 الحسد  ( ب

 التنفس في االناء ( ت

 

 العوامل الداخلية التي تحمل على االلتزام الخلقي -22

 المجتمع ( أ

 السلطة الحاكمة  ( ب

 االيمان ( ت

 

 اق نفسه و يدفعه لممارسة فعل او الكف عنهالشعور الخفي الذي يحس المرء في اعم -23

 (الوازع الديني)الضمير  ( أ

 االيمان ( ب

 العقل ( ت

 

 انواع الجزاء االخالقي -24

 الجزاء النفسي الداخلي ( أ

 الجزاء الشرعي ( ب

 الجزاء االلهي ( ت

 جميع ما سبق ( ث

 

 تدل االيه على ( أفحسبتم أنما خلقنكم عبثا و أنكم الينا ال ترجعون)  -25

 لآلخرةان الجزاء االلهي ممكن ان يؤجل  ( أ

 ان الجزاء االلهي يكون بالدنيا فقط ( ب

 

 لما سئلت عائشة عن خلق النبي صلى هللا عليه و سلم قالت  -26

 (كان خلقه القران) ( أ

 (كان حسن الخلق) ( ب

 

 الصبر على الطاعات و الصبر عن المحرمات  -27

 صبر مندوب ( أ

 صبر واجب  ( ب

 صبر مكروه ( ت

 

 

 

 



 يصبر عن الطعام و الشراب حتى يموت الصبر على المحرمات كأن -28

 صبر مكروه  ( أ

 صبر محرم ( ب

 صبر مباح ( ت

 

 أشجع األمة بعد رسول هللا  -29

 عمر بن الخطاب ( أ

 ابو بكر الصديق ( ب

 علي بن ابي طالب ( ت

 

 الفرق بين الشجاعة و القوة -31

 ثبات القلب عند النوازلالشجاعة هي  ( أ

 القوه هي ثبات القلب عند النوازل ( ب

 النهائياسئلة 

االخالق هي صفة مستقرة في النفس فطرية او مكتسبة ذات اثار في السلوك محمودة او  -1

 يستفاد من هذا التعريف , مذمومة 

 ان االخالق منها ما هو فطري و منها ما هو مكسب

 فضائل خلقية كما انها المعيار لسلوك افراد المجتمع -2

 القيم

دل هذا ( ره هللا ستغن يغنه هللا و من يتصبر يصبو من يستعفف يعفه هللا و من ي)  -3

 الحديث على 

 االخالق المكتسبة

 تنقسم االخالق من حيث عالقتها الى -4

 اخالق مع الخلق, ع النفس اخالق م, اخالق مع هللا 

ما يلتزم به المسلم في خاصة نفسه من اداب و اخالق و ما يوسوس به نفسه من تهذيب  -5

 و تزكية و تربية

 الخلق مع النفس

 جمع هللا مكارم االخالق في االية الكريمة -6

 (خذ العفو و امر بالمعروف و اعرض عن الجاهلين) 

 



 ة ثقة و قبول و تجعلها في موضع الرضا و التسليمخاصية تمنح االخالق االسالمي  -7

 ربانية في مصدرها

 مالئمة للفطرة السليمة كما انهاتخاطب العقل و المنطق  -8

 ربانية في مصدرها

 معنى ان االخالق االسالمية واقعية مثالية -9

الي مثالية أي انها تستجيب لتطلعات من نفسه أبية تتوق لمع, واقعية أي قابلة للتطبيق 

 االمور

على ان ( و جزاء سيئة سيئة مثلها فمن عفا و أصلح فأجره على هللا ) دل قوله تعالى  -11

 االخالق االسالمية

 واقعية مثالية

دل على ان ( ما خير الرسول بين أمرين اال اخذ ايسرهما ما لم يكن اثما ) قول عائشة  -11

 االخالق االسالمية 

 اخالق وسط

 اب هللا بين الكفر و سوء الخلقجاء الربط في كت -12

و كنا نخوض * و لم نك نطعم المسكين * قالوا لم نك من المصلين * ما سلككم في سقر ) 

 (مع الخائضين 

من وسائل اكتساب االخالق الصحبه و البيئة الصالحة و يدل على ذلك حديث ابي  -13

 سعيد الخدري عن الرجل الذي قتل تسعة و تسعين نفسا و الشاهد في الحديث

كذا فإن بها اناسا يعبدون هللا فاعبد هللا معهم و ال ترجع الى  انطلق الى ارض كذا و) 

 (ارضك فإنها ارض سوء

 سلوك خلقي مطلوب فعله على سبيل الحتم و االيجاب -14

 بر الوالدين

 سلوك خلقي مطلوب تركه و لكن ليس على سبيل الحتم و االيجاب -15

 ان يشرب الماء في نفس واحد

 تتسم المسؤولية الخلقية في االسالم بأنها ذات طابع شخصي فردي خالص  -16

 (لنفسه  من اهتدى فإنما يهتدي) 

 



 لما سئلت عائشة عن خلق النبي قالت  -17

 (كان خلقه القران ) 

 الصبر على الطاعات و الصبر عن المحرمات -18

 صبر واجب

 الفرق بين الشجاعة و القوة -19

 ضعيف البطش الشجاعة هي ثبات القلب عند النوازل و ان كان

لقد رأيتنا يوم بدر و نحن نلوذ برسول هللا و هو أقربنا ) دل قول علي بن ابي طالب  -21

 (الى العدو و كان من أشد الناس يومئذ بأسا

 شجاعة النبي عليه الصالة و السالم

لو دعيت الى ذراع او كراع ألجبت و لو أهدي إلّي ذراع او كراع ) يدل قول النبي  -21

 (لقبلت 

 واضع الرسول عليه الصالة و السالمت

من حدثكم انا كنا نشبع من التمر فقد كذبكم فلما افتتح الرسول ) يدل قول عائشة  -22

 (قرسظة أصبنا شيئا من التمر و الودك 

 القناعة و الرضا باليسير

كيان نظامي يتضمن مجموعة من الواجبات و المسؤوليات توجب على شاغلها  -23

 مقابل تمتعه بالحقوق و المزايا الوظيفيةالتزامات معينة 

 الوظيفة

 أصح جملة تصف المهنة و العمل -24

 قد يعمل االنسان في عمل ال يتقنه فال يمكن أن نسميه ممتهنا له 

 عرف أهمية العمل منذ صغره فعمل راعيا للغنم عند مشركي مكة -25

 محمد عليه أفضل الصالة و اتم التسليم

على خزائن االرض إني  قال اجعلني) يدل قوله تعالى على لسان يوسف عليه السالم   -26

 (حفيظ عليم 

 إسناد العمل الى من تتوافر فيه الكفاءة

 



 االخالق المهنية في العالم  -27

 تطابق االخالق المهنية المتوافقة مع االخالق االسالمية

ته ماال ثم أنكر بعد ذلك و قال لم بأن اقرض, لو فرضنا ان شخص خانك في مال  -28

 تقرضني شيئا

 ال يحل لك ان تخونه فتقترض منه ثم تنكره 

 السرقة من المال العام حرام و يستحق  -29

 التعزير وهو عقوبة غير مقدرة شرعا يرجع تقديرها الى الحاكم

اموال و نحوها استيالء الموظفين و من في حكمهم في مكان العمل على ما بأيديهم من  -31

 سواء كانت نقدية او عينية بدون سند شرعي

 االختالس

 تعيين من هم دون الكفاءة بسبب المحسوبية -31

 من صور خيانة االمانة

 الحصول على عمولة من المشتري او المورد نظير تسهيل لالمور بدون علم المالك -32

 خيانة االمانةصور من 

تساوين في الدرجة و الخبرة في المعاملة و الحقوق بال المساواة بين الموظفين الم -33

 تمييز غير مبرر

 المهني العدلمن صور 

 بذل النصيحة لمن يحتاجها من الرؤساء او المرؤسين او زمالء العمل او المراجعين -34

 من صور العدل المهني

 النصيحة لعامة المسلمين -35

 عانتهم عليها و ستر عوراتهم و سد خالتهمإرشادهم لمصالحهم في اخرتهم و دنياهم و إ

يا ايها الذين ءامنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي هللا بقوم يحبهم و يحبونه أذلة )  -36

 معنى قوله أذلة( على المؤمنين أعزة على الكافرين 

 المبالغة في وصفهم بالرفق و لين الجانب للمؤمنين

 



مال و ما زاد هللا عبدا بعفو اال عزا و ما  ما نقصت صدقة من) ابي هريرة حديث  -37

 اللفظ الدال على حسن القصد و االخالص هلل  (إال رفعه هللاتواضع احد هلل 

 (و ما تواضع احد هلل اال رفعه هللا ) 

 من صور عدم الوفاء بالعهود  -38

 الحضور المتأخر و عدم االلتزام بساعات العمل

 ( --------إن هللا يحب اذا عمل احدكم عمال ان ) حديث عائشة  -39

 يتقنه

 حكم التربح من المهنة و قبول الهدايا و العطايا -41

 حرام

 كة العربية السعودية في مكافحة الفسادمن جهود الممل -41

 تأسيس هيئة تعنى بشكل مباشر بتحقيق النزاهة و مكافحة الفساد

 يتجلى الدور الوقائي لنظام الخدمة المدنية في مواجهة جرائم الفساد االداري و المالي  -42

ورات من خالل تحديد الواجبات التي يجب على الموظف العام االلتزام بها و تحديد المحظ

 التي يجب على الموظف العام االبتعاد عنها

 ن من يعد مرتشي و من يعد في حكم المرتشييبي -43

 نظام مكافحة الرشوة

 هيئة تمارس الرفابة الفجائية الواقائية -44

 هيئة الرقابة و التحقيق

 تعريف منظمة الشفافية الدولية للفساد االداري -45

 لتحقيق مكاسب خاصة ذاتية او جماعيةلمنصب العام دام اكل عمل يتضمن سوء استخ

 من اختصاصات و اهداف الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد  -46

إحالة المخالفات و التجاوزات المتعلقة بالفساد االداري و المالي عند اكتشافها الى الجهات 

 او جهات التحقيق بحسب االحوال الرقابية 

 سبب المنع  رامج االلكترونية المنسوخة وعلماء استخدام البحرمت جماعة من ال -47

 التعدي على حقوق االخرين دون رضاهم 



 الموظف العام لمحرر يختص بتحريره عقوبة تزوير -48

 الف 711سنوات و بغرامة ال تزيد عن  7سجن من سنة الى 
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 من صور خيانة االمانة
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 تم و بحمد هللا فإن اصبت فمن هللا و ان اخطئت فمن نفسي و من الشيطان

 موفقين جميعا, ال تنسوني و والدي من الدعاء 


