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 )) م ... (( تعني رقم املحاضرة  N.bent.Hكتابة وحل األسئلة: 

 

 

 تماعي في اإلسالمالجالنظام ا

 
 1436/  1435الفصل الثاني 

 1436/  1435الفصل األول 

 1435/  1434الفصل الثاني 

 1435/  1434 األول الفصل 

 1433/  1434الفصل الثاني 

 1433/  1434الفصل األول 

 

 

 

 



2 
 

 )) م ... (( تعني رقم املحاضرة  N.bent.Hكتابة وحل األسئلة: 

 (( 63 - 35 الثاني/ الفصل  النظام االجتماعي في اإلسالم )) اختبار 

 جماعة املسلمين ؟يجمع  .1

 دم واحد .. .أ

 أرض واحدة .. .ب

 (( 1)) م   .. واحدةعقيدة  .ت

 لغة واحدة .. .ث

 تصبغ في قيام مجتمع إسالمي ؟ .2

 (( 2)) م   بصبغة عقدية .. .أ

 بصبغة قومية .. .ب

 بصبغة لغوية .. .ت

 بصبغة اجتماعية .. .ث

 دليل بروز العناية اإللهية باإلنسان ؟ .3

 أن هللا أخرجه من الجنة .. .أ

 (( 2)) م   خلقه بيديه ..أن هللا  .ب

 األعداء .. .ت

 املجتمع .. .ث

 اآلدمي من طبعه ؟ .4

 يحب العزلة .. .أ

 (( 2)) م   يكره العزلة .. .ب

 يحب السجن .. .ت

 يكره االجتماع .. .ث

 مثال للرابط االجتماعي املكتسب ؟ .5

 القرابة .. .أ

 (( 2)) م   الجوار .. .ب

 اللون .. .ت

 الساللة .. .ث

 اإلسالم يعتمد في بناء مجتمعه على ؟ .6

 (( 2)) م   الرابطة .. قوة .أ

 ضعف الرابطة .. .ب

 قوة األشخاص .. .ت

 ضعف األشخاص .. .ث

 نظرية العقد االجتماعي ؟ .7

 نجحت في التأليف بين القلوب .. .أ

 (( 2)) م   لم تنجح في التأليف .. .ب

 بثت روح املحبة .. .ت
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 )) م ... (( تعني رقم املحاضرة  N.bent.Hكتابة وحل األسئلة: 

 زرعت روح املسامحة .. .ث

 دخول الجنة مشروطة ب ؟ .8

 (( 2)) م   املحبة .. .أ

 الكراهية .. .ب

 .. التجاهل .ت

 التعالي .. .ث

 "األرض" أحد األسس لقيام مجتمع إسالمي ؟ .9

 حب .. .أ

 حب التوطن .. .ب

 (( 2)) م   وجود مناخ إلقامة أحكام هللا .. .ت

 لسكن األرض .. .ث

ع القرآن الكريم بمن ؟ .10  شنَّ

 آمنوا .. .أ

 صبروا .. .ب

 (( 2)) م   أقاموا بأرض الكفار .. .ت

 هاجروا .. .ث

 ميل الذكر لألنثى واألنثى للذكر ؟ .11

 قهري .. .أ

 شاذ .. .ب

 (( 2)) م   فطري .. .ت

 غير سوي .. .ث

 تحقيق هذا امليل بين الرجل باملرأة ؟ .12

 بالشذوذ .. .أ

 (( 3)) م   بالزواج .. .ب

 بالصداقة .. .ت

 باالستبضاع .. .ث

 معنى الخطبة ؟ .13

 الزواج .. .أ

 (( 4)) م   طلب الزواج .. .ب

 العزوف عن الزواج .. .ت

 عدم الرغبة .. .ث

 الخطبة ؟ .14

 لها مدة معينة في الشرع .. .أ

 (( 4)) م   لها مدة معينة في الشرع ..ليس  .ب

 يستحسن تطويلها .. .ت
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 )) م ... (( تعني رقم املحاضرة  N.bent.Hكتابة وحل األسئلة: 

 غير منطوي على جوازها .. .ث

 جواز النظر للمخطوبة ؟ .15

 بغير ضوابط .. .أ

 (( 4)) م   بالضوابط الشرعية .. .ب

 غير جائز .. .ت

 مقرون بالكراهة .. .ث

 حث اإلسالم على حسن اختيار الزوجين ؟ .16

 ألنه ليس له أثر .. .أ

 على  .ب
ً
 (( 4)) م   األبناء ..ألنه سينعكس سلبا

 استحالة املثالية .. .ت

 لم يشار لذلك .. .ث

 معيار الجمال في الزواج من املرأة لم يكن األساس ؟ .17

 ألنه يبقى .. .أ

 (( 4)) م   ألنه يتالش ى .. .ب

 ألنه ال يزول .. .ت

 أهم ش يء .. .ث

 استثنى الفقهاء تقدم الثيب في الزواج في حال ؟ .18

 ضرر .. .أ

 (( 4)) م   وجود مصلحة راجحة .. .ب

 وجود مصلحة .. .ت

 مجرد مصلحة .. .ث

 املحرمات بالنسب ؟ .19

 (( 4)) م   سبع .. .أ

 ثمان .. .ب

 تسع .. .ت

 عشر .. .ث

 من املحرمات بسبب الجمع ؟ .20

 البنت .. .أ

 بنت األخ .. .ب

 أخت من الرضاعة .. .ت

 (( 4)) م   الجمع بين املرأة وخالتها .. .ث

 حكم زواج املسلمة من الكتابي ؟ .21

 الحل .. .أ

 (( 5)) م   التحريم .. .ب

 خالف .. .ت
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 )) م ... (( تعني رقم املحاضرة  N.bent.Hكتابة وحل األسئلة: 

 الكراهة .. .ث

 حكم الشرع في نظر الخاطب للمخطوبة ؟ .22

 الحل .. .أ

 التحريم .. .ب

 (( 5)) م   االستحباب .. .ت

 الكراهة .. .ث

 حكم اختالء الخاطب باملخطوبة ؟ .23

 الحل .. .أ

 (( 5)) م   التحريم .. .ب

 االستحباب .. .ت

 الكراهة .. .ث

 حكم الزواج في جملة النصوص الواردة في الشرع ؟ .24

 (( 4)) م   الندب .. .أ

 التحريم .. .ب

 اإلباحة .. .ت

 الكراهة .. .ث

 حكم عقد الزواج بلفظ الهبة أو التمليك ؟ .25

 يصح .. .أ

 (( 4)) م   ال يصح .. .ب

 يكره .. .ت

 ال يكره .. .ث

 حكم عقد الزواج إذا كانت صيغة الزواج غير مؤبدة ؟ .26

 العقد صحيح .. .أ

 (( 4)) م   العقد باطل .. .ب

 يفسد التوقيت .. .ت

 ال يفسد .. .ث

 والشاهدان في عقد النكاح ؟الحكمة من اشتراط الولي  .27

 ألن املرأة أكثر خبرة بالرجال .. .أ

 ال عالقة لخواطر األسرة .. .ب

 (( 4)) م   فيه تكريم للمرأة وعدم خدش لحيائها .. .ت

 فيه تضييع لحقوقها .. .ث

 حكم شرط الزوج تقسيط املهر على زوجته في عقد النكاح ؟ .28

 شرط يتضمنه العقد .. .أ

 (( 4)) م   .. شرط نفع معين يشترطه أحد الزوجين .ب

 شرط فاسد بنفسه مع صحة العقد .. .ت
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 )) م ... (( تعني رقم املحاضرة  N.bent.Hكتابة وحل األسئلة: 

 شرط مفسد للعقد .. .ث

 حكم حرمان أحد األبوين البنهما من حق االنتساب له ؟ .29

 الندب .. .أ

 (( 4)) م   عدم الجواز .. .ب

 اإلباحة .. .ت

 عدم الكراهة .. .ث

 القصد من مهر الزوجة ؟ .30

 (( 4)) م   تطييب خاطرها .. .أ

 عدم كسب قلبها .. .ب

 عطية بمقابل .. .ت

 مغاالة .. .ث

 من مظاهر الغيرة على الزوجة ؟ .31

 أمرها بالتبرج .. .أ

 التطويل عليها في السفر .. .ب

 (( 4)) م   أمرها بالحجاب حين الخروج من البيت .. .ت

 إتاحة االختالط لها .. .ث

 ؟ .32
ً
 يكون حكم الطالق مستحبا

 في حال استقامة أمر الزوجين .. .أ

 في الطالق البدعي .. .ب

 الفيئة ..في حال تربص للمولي وأبي  .ت

 (( 5)) م   سالطة لسان الزوجة .. .ث

 صورة الطالق السني ؟ .33

 تطليق الزوج زوجته في طهر جامعها فيه .. .أ

 (( 5)) م   تطليق الزوج زوجته في طهر لم يجامعها فيه .. .ب

 تطليق الزوج زوجته في حيضها .. .ت

 تطليق الزوج زوجته في حملها .. .ث

 حكم الطالق بالثالث دفعة واحدة ؟ .34

 (( 5)) م   حرام .. .أ

 واجب .. .ب

 مباح .. .ت

 مكروه .. .ث

 لفظ الزوج "رددتك" في الرجعة ؟ .35

 (( 5)) م   لفظ صريح .. .أ

 لفظ كتابة .. .ب

 فعل .. .ت
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 )) م ... (( تعني رقم املحاضرة  N.bent.Hكتابة وحل األسئلة: 

 تفصيل وخالف .. .ث

 وبينهما محرمية ؟ .36
ً
 زوجان أسلما جميعا

 (( 5)) م   يفرق بينهما .. .أ

 ال يفرق بينهما .. .ب

 عقد جديد .. .ت

 مهر جديد .. .ث

 املسلمة والكتابية ؟حكم العدة على املرأة  .37

 محرمة .. .أ

 (( 5)) م   واجبة .. .ب

 مباحة .. .ت

 مكروهه .. .ث

 تنتهي عدة الحامل ؟ .38

 بطالقها .. .أ

 بموت زوجها .. .ب

 (( 5)) م   بتمام وضع حملها .. .ت

 بثالثة أشهر .. .ث

 حكم بيتوتة املتوفى عنها زوجها في بيتها ؟ .39

 حرام .. .أ

 (( 5)) م   واجب .. .ب

 مباح .. .ت

 مكروه .. .ث

 الجنين" فما حكم إجهاضه لغير ضرورة شرعية ؟"الحياة من حق  .40

 (( 6)) م   حرام .. .أ

 واجب .. .ب

 مباح .. .ت

 مكروه .. .ث

 التواضع للوالدين لحد التذلل ؟ .41

 .. .أ
ً
 عيبا

 واستجابة ألمر هللا تعالى .. .ب
ً
 واجبا

ً
 (( 6)) م   ليس عيبا

 لم يؤمر به .. .ت

 .. .ث
ً
 لم يرد فيه نصا

 ؟من الذين يحرقون الزوجة إذا توفي زوجها معه  .42

 اليونان .. .أ

 الرومان .. .ب

 (( 7)) م   الهنود .. .ت



8 
 

 )) م ... (( تعني رقم املحاضرة  N.bent.Hكتابة وحل األسئلة: 

 العرب .. .ث

 من املكاسب التي حصلت عليها املرأة بعد مجيء اإلسالم ؟ .43

 (( 7)) م   صار لها حقوق مالية "كامليراث والنفقة والدية واملهر" .. .أ

 لم يحدد عدد الطلقات بالطالق مرتان .. .ب

 لم يحدد عدد الزوجات بأربع زوجات .. .ت

 الخلع "الطالق بعوض" .. لم يعطها حق .ث

 مما يدل على حاجة التعدد في املجتمعات ؟ .44

 ليس هناك نص لشرعيته .. .أ

 (( 9)) م   أنه حل لكثرة النساء .. .ب

 ال يناسب العصر .. .ت

 ليس له زيادة في املوارد .. .ث

 من الرد على من قال بشبهة تنصيف دية املرأة ظلم لها ؟ .45

 لم يساوي اإلسالم بينهما في اإلنسانية .. .أ

 لم يساوي اإلسالم بينهما في الكرامة .. .ب

 لم يساوي اإلسالم بينهما في القتل العمد .. .ت

 (( 10)) م   ألن الضرر لفقد الذكر معنوي ومادي وبينما الضرر لفقد األنثى معنوي .. .ث

 حكم أن تستر املرأة املسلمة كل جسدها بما فيه الوجه واليدان ؟ .46

 حرام .. .أ

 (( 12)) م   ..واجب  .ب

 مباح .. .ت

 سنة .. .ث

 تكثير النسل لألمة اإلسالمية ؟ .47

 .. .أ
ً
 ليس مطلوب شرعا

 لم يأمر النبي عليه السالم بالزواج من الودود الولود .. .ب

 ألن القوة في تكثير البشر .. .ت
ً
 (( 4)) م   مطلب شرعا

 تحقيق لوعود إبليس بقتل األوالد لخشية الفقر .. .ث

 حفظ جمال املرأة "كدافع اختياري إلجهاض الجنين" ؟ .48

 وز ..يج .أ

 (( 12)) م   محرم ومجرم .. .ب

 مكروه .. .ت

 مندوب .. .ث

 الرد املناسب على من قال بأن "املسلمة عاطلة" ؟ .49

 (( 12)) م   املرأة تعمل في بيتها بقيامها بشؤون أسرتها .. .أ

 اإلسالم منع املرأة أن تعمل ولو بضوابط شرعية .. .ب

 أباح لها االختالط بالرجال مما يعرضها للفتنة .. .ت
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 )) م ... (( تعني رقم املحاضرة  N.bent.Hكتابة وحل األسئلة: 

 املرأة ال يمزق األسرة وال يغّيب دورها عن األسرة ..عمل  .ث

 يدخل في النفقة الواجبة على الزوج لزوجته الطائعة ؟ .50

 (( 14)) م   امللبس املناسب .. .أ

 الذي ال حاجة في شرائه .. .ب

 الغالي بدون داعي .. .ت

 اإلسراف في الشراء .. .ث

 

 (( 63 - 35 األول / الفصل  النظام االجتماعي في اإلسالم )) اختبار 

 تعريف املجتمع لغة مشتق ؟ .1

 (( 1)) م   جمع .. من .أ

 من نشأ .. .ب

 من اتفق .. .ت

 من ضم .. .ث

 من مكونات تعريف املجتمع ؟ .2

 (( 1)) م   استقرار األفراد .. .أ

 وحدة اللون .. .ب

 وحدة املعتقد .. .ت

 وحدة املعيشة .. .ث

 الدول األوروبية يطلق عليها ؟ .3

 أمة .. .أ

 (( 1)) م   أمم .. .ب

 شعب .. .ت

 جماعة .. .ث

 األساس املهيمن الذي يقوم عليه بناء املجتمع اإلسالمي ؟ .4

 (( 2)) م   األرض .. .أ

 الروابط اإلنسانية .. .ب

 ضوابط الروابط .. .ت

 األساس العقدي .. .ث

 طبع اإلنسان على ؟ .5

 (( 2)) م   حب اإلنتماء .. .أ

 حب العزلة .. .ب

 كراهية املجتمع .. .ت

 التأني .. .ث

 معنى الضبط االجتماعي ؟ .6

 (( 2)) م   اآلخرين ..الوعي بشعور وحقوق  .أ
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 )) م ... (( تعني رقم املحاضرة  N.bent.Hكتابة وحل األسئلة: 

 مضايقة اآلخرين .. .ب

 التسامح .. .ت

 عدم الوعي بذلك .. .ث

 في ؟ .7
ً
 خاصا

ً
 إنشاء رسول هللا صلى هللا عليه وسلم مجتمعا

 (( 2)) م   املدينة .. .أ

 هجر .. .ب

 الطائف .. .ت

 تبوك .. .ث

 تكوين األسرة ؟ .8

 قتل غريزة .. .أ

 (( 3)) م   إشباع غريزة .. .ب

 تجاهل غريزة .. .ت

 إعدام غريزة .. .ث

 السفاح ؟ .9

 يليق باإلنسان .. .أ

 (( 3)) م   ال يليق باإلنسان .. .ب

 يهذب أخالقه .. .ت

 طريق االنجاب الشرعي .. .ث

 وصف هللا تعالى عقد النكاح في القرآن الكريم بأنه ؟ .10

 عظيم .. .أ

 واجب .. .ب

 دقيق .. .ت

 (( 4)) م   غليظ .. .ث

 الرؤية الشرعية للمرأة ؟ .11

 قبل الخطبة .. .أ

 (( 4)) م   بعد الخطبة .. .ب

 العقد ..بعد  .ت

 ال تجوز قبل الدخول .. .ث

 الزوجان الخاليان من املوانع ؟ .12

 (( 4)) م   اح ..لنكمن أركان ا .أ

 من شروط النكاح .. .ب

 من سنن النكاح .. .ت

 من مكروهات النكاح .. .ث

 الترغيب في الزواج من املرأة الولود ؟ .13

 (( 4)) م   ملكاثرة األمم يوم القيامة .. .أ
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 )) م ... (( تعني رقم املحاضرة  N.bent.Hكتابة وحل األسئلة: 

 للخيالء على الناس .. .ب

 والعجب ..للكبر  .ت

 كل ما سبق .. .ث

 من املحاظير الشرعية في فترة الخطبة ؟ .14

 الرؤية الشرعية .. .أ

 (( 4)) م   الخلوة .. .ب

 السؤال عن الزوجين .. .ت

 جميع ما سبق .. .ث

 تفصيل حكم النكاح ؟ .15

 مندوب .. .أ

 واجب .. .ب

 مباح .. .ت

 (( 4)) م   تعتريه األحكام الخمسة "الوجوب ، الندب ، اإلباحة ، الكراهة ، التحريم" .. .ث

 الرضا بالزواج "القبول" ؟ .16

 (( 4)) م   من أركان النكاح .. .أ

 من شروط النكاح .. .ب

 من سنن النكاح .. .ت

 من مكروهات النكاح .. .ث

 اشتراط إكمال الدراسة في العقد على الزواج ؟ .17

 شرط يتضمنه العقد .. .أ

 (( 4)) م   شرط نفع معين يشترطه أحد الزوجين .. .ب

 العقد ..شرط فاسد بنفسه مع صحة  .ت

 شرط مفسد للعقد .. .ث

 املقصود بكسر الضلع في حديث النبي صلى هللا عليه وسلم ؟ .18

 املهر .. .أ

 الخلع .. .ب

 الطالق .. .ت

 (( 4)) م   العضل .. .ث

 ؟ .19
ً
 حكم إذن الزوجة ملن ال يريد الزوج يدخل بيته ولو كان قريبا

 (( 4)) م   ال يحق للزوجة .. .أ

 ال يحق للزوج .. .ب

 مكروه .. .ت

 مستحب .. .ث

 امللبس للزوجة ؟نفقة  .20

 (( 4)) م   حق مادي .. .أ
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 )) م ... (( تعني رقم املحاضرة  N.bent.Hكتابة وحل األسئلة: 

 حق معنوي .. .ب

 ليس لها حق .. .ت

 مستحب .. .ث

 تعريف الطالق لغة ؟ .21

 الضم .. .أ

 املنع .. .ب

 (( 5)) م   الترك .. .ت

 السبق .. .ث

 يقصد بالطالق السني ؟ .22

 في طهر جامعها فيه .. .أ

 (( 5)) م   في طهر لم يجامعها فيه .. .ب

 في حيض .. .ت

 بالثالث .. .ث

 لفظ "راجعتك" ؟ .23

 كناية الرجعة .. .أ

 صريح الخلع .. .ب

 طالق بدعي .. .ت

 (( 5)) م   صريح الرجعة .. .ث

 لفظ "فاديتك" ؟ .24

 كناية االرجعة .. .أ

 (( 5)) م   صريح الخلع .. .ب

 طالق بدعي .. .ت

 صريح الرجعة .. .ث

 مدة انقضاء اإليالء ؟ .25

 بعد يوم .. .أ

 أسبوع .. .ب

 (( 5)) م   أشهر .. 4 .ت

 سنة .. .ث

 أسلم زوج وزوجته كتابية ؟ .26

 (( 5)) م   بينهم ..ال يفرق  .أ

 يفرق بينهما .. .ب

 يخيران .. .ت

 عقد جديد .. .ث

 حكم العدة على الكتابية )زوجة املسلم( ؟ .27

 (( 5)) م   واجبة .. .أ
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 )) م ... (( تعني رقم املحاضرة  N.bent.Hكتابة وحل األسئلة: 

 مباحة .. .ب

 مستحبة .. .ت

 مكروهه .. .ث

 حكم الختان للمولود ؟ .28

 سنة .. .أ

 (( 6)) م   واجب .. .ب

 مباح .. .ت

 مكروه .. .ث

 مما يلحق ببر الوالدين بعد املوت ؟ .29

 أف ..ال تقل لهما  .أ

 التذلل لهما .. .ب

 لين الكالم لهم .. .ت

 (( 6)) م   إكرام صديقهما .. .ث

 من الذين يحرقون الزوجة بعد وفاة زوجها ؟ .30

 الرومان .. .أ

 اليهود .. .ب

 (( 7)) م   الهنود .. .ت

 مشركو العرب .. .ث

 حكم التشاؤم من والدة األنثى ؟ .31

 (( 7)) م   حرام .. .أ

 واجب .. .ب

 مباح .. .ت

 مكروه .. .ث

 اإلسالم ؟ من تكريم املرأة في .32

 (( 7)) م   توريثها .. .أ

 تعنيفها .. .ب

 وأدها .. .ت

 كل ما سبق .. .ث

 حقيقة دعاة تحرير املرأة ؟ .33

 (( 7)) م   استغاللها .. .أ

 تكريمها .. .ب

 نصرتها .. .ت

 هدايتها .. .ث

 حكم العدل بين الزوجات فيما يملك الزوج ؟ .34

 (( 9)) م   واجب .. .أ
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 )) م ... (( تعني رقم املحاضرة  N.bent.Hكتابة وحل األسئلة: 

 سنة .. .ب

 مباح .. .ت

 مكروه .. .ث

 حصة األوالد ال تنزل عن ؟ .35

 تالربع .. .أ

 (( 10)) م   النصف .. .ب

 الثلث .. .ت

 الثلثين .. .ث

 الذكر يرث ضعف األنثى ؟ .36

 (( 10)) م   بسبب اإلنفاق .. .أ

 لكونه ذكر .. .ب

 لكونها أنثى .. .ت

 كل ما سبق خطأ .. .ث

 ساوى اإلسالم بين الذكر واألنثى "األبناء" في ؟ .37

 امليراث .. .أ

 الدية .. .ب

 (( 11)) م   القصاص .. .ت

 عصمة الطالق .. .ث

 السفور ؟حكم  .38

 (( 12)) م   حرام .. .أ

 واجب .. .ب

 مباح .. .ت

 مكروه .. .ث

 حكم من تطيبت أثناء ذهابها للمسجد ؟ .39

 (( 12)) م   حرام .. .أ

 واجب .. .ب

 مباح .. .ت

 مكروه .. .ث

 يشمل الحجاب من املرأة ؟ .40

 (( 12)) م   جميع البدن .. .أ

 ما عدا الوجه .. .ب

 ما عدا الكفين .. .ت

 ما عدا الوجه والكفين .. .ث

 غض البصر ؟ .41

 (( 12)) م   للقلب ..نور  .أ
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 )) م ... (( تعني رقم املحاضرة  N.bent.Hكتابة وحل األسئلة: 

 قسوة للقلب .. .ب

 جمود للقلب .. .ت

 كل ما تقدم خطأ .. .ث

 فسر ابن عباس رحمه هللا بأن االستئناس ؟ .42

 اللوم .. .أ

 الجلد .. .ب

 (( 12)) م   االستئذان .. .ت

 الغرامة .. .ث

 التأخر في الزواج ؟ .43

 يتوافق مع تكثير النسل .. .أ

 (( 13)) م   ال يتوافق مع تكثير النسل .. .ب

 أحالم الصهاينة ..ال يحقق  .ت

 من وسائل تكثير االنجاب .. .ث

 ذهاب الغيرة على املحارم ؟ .44

 مطلب شرعي .. .أ

 (( 12)) م   هدف للكفار .. .ب

 مطلب لرقي األمم .. .ت

 زيادة في املوارد .. .ث

 أول من ظهرت فيهم نظرية تحديد النسل ؟ .45

 األمريكان .. .أ

 الفرنسيين .. .ب

 (( 13)) م   البريطانيين .. .ت

 الهولنديين .. .ث

 تحريم تحديد النسل باالجماع من ؟ .46

 املجلس التأسيس ي لرابطة العالم اإلسالمي .. .أ

 مجمع البحوث اإلسالمي .. .ب

 هيئة كبار العلماء .. .ت

 (( 13)) م   كل ما تقدم صحيح .. .ث

 االنفاق على الزوجة ؟ .47

 (( 14)) م   منعقد فيه االجماع بالوجوب .. .أ

 فيه خالق .. .ب

 فيه تفصيل .. .ت

 مندوب إليه .. .ث

 االنفاق على الزوجة ؟ .48

 (( 14)) م   يقوي العالقات األسرية .. .أ
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 )) م ... (( تعني رقم املحاضرة  N.bent.Hكتابة وحل األسئلة: 

 ال يسهم في تقوية العالقات األسرية .. .ب

 يكثر املشكالت .. .ت

 يمزق األسرة .. .ث

 اختالط املرأة مع الرجال في العمل ؟ .49

 فتنة لها .. .أ

 عرضة للشيطان .. .ب

 تنهار أمام الرجال .. .ت

 (( 14)) م   كل ما تقدم صحيح .. .ث

 الزوج إال إذا ؟ال تفلح رئاسة  .50

 بطش .. .أ

 (( 14)) م   أطيع .. .ب

 أهمل .. .ت

 خالف .. .ث

 

 (( 35 - 34 الثاني الفصل/  النظام االجتماعي في اإلسالم )) اختبار 

 .. ناقص سؤال ..

 ؟تعريف املجتمع اإلسالمي  .1
ً
 اصطالحا

 .. من مناظير مختلفة .أ

 (( 1)) م   .. الرابطة األساس اإلسالم .ب

 .. يقدم روابط أخرى  .ت

 .. ما سبق خطأجميع  .ث

2.  
ً
 ؟للجماعة  األمر الجامع اختياريا

 .. الجنس .أ

 .. اللون  .ب

 (( 1)) م   .. املعتقد .ت

 .. جميع ما سبق صحيح .ث

 ؟ هللا مّيز اإلنسان ب .3

 (( 2)) م   .. خليفته في أرضه .أ

 .. الرغبات .ب

 .. املسؤوليات .ت

 .. الواجبات .ث

 ؟لى هللا عليه وسلم إلنشاء مجتمع ما هي األرض التي قصدها النبي ص .4

 .. هجر .أ

 (( 2)) م   .. الطائف .ب

 .. تبوك .ت
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 )) م ... (( تعني رقم املحاضرة  N.bent.Hكتابة وحل األسئلة: 

 .. اليمن .ث

 ؟العقيدة اإلسالمية  .5

 .. هي الرابطة العظمى .أ

 .. تهذب الروابط األخرى  .ب

 .. املرجعية األولى .ت

 (( 2)) م   .. كل ما سبق صحيح .ث

 ؟ االجتماعيالضبط  .6

 .. ضرورة الوعي بشعور اآلخرين .أ

 .. و مراعاة حقوقهم .ب

 .. وانتهاج سلوك يتأثر بهذا الوعي .ت

 (( 2)) م   .. كل ما سبق صحيح .ث

 ؟العمل الصالح  .7

 (( 2)) م   .. سمة املجتمع الجاد .أ

 ..سمة املجتمع اآلمن  .ب

 .. سمة املجتمع املتسامح .ت

 .. سمة املجتمع املتراحم .ث

 ؟األسرة  .8

 .. نواة املجتمع .أ

 .. مؤسسة التدريب .ب

 .. الطريق الوحيد لإلنجاب .ت

 (( 3)) م   .. جميع ما سبق صحيح .ث

 ؟حكم الخطبة  .9

 (( 4)) م   .. جائز باإلجماع .أ

 .. واجب .ب

 .. مكروه .ت

 .. مستحب .ث

 ؟يخاف على نفسه الزنا بتركه  النكاح لصاحب شهوة و ال .10

 (( 4)) م   .. مندوب .أ

 .. مباح .ب

 .. واجب .ت

 .. مكروه .ث

 ؟من املوانع  ةالخلو  .11

 (( 4)) م   .. من أركان النكاح .أ

 .. من شروط النكاح .ب

 .. من سنن النكاح .ت
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 )) م ... (( تعني رقم املحاضرة  N.bent.Hكتابة وحل األسئلة: 

 .. مكروهات النكاحمن  .ث

 ؟خلو الزوجان من املوانع  .12

 (( 4)) م   .. من أركان النكاح .أ

 .. من شروط النكاح .ب

 .. من سنن النكاح .ت

 .. من مكروهات النكاح .ث

 ؟ من صور العضل .13

 .. ظلم .أ

 .. الكفءمنع املرأة من التزوج بغير  .ب

 (( 4)) م   .. منعها الحق في التزويج بمن ترضاه من األكفاء .ت

 .. صحيحكل ما سبق  .ث

 ؟علة تحريم نكاح املتعة  .14

 (( 4)) م   .. ضياع الهدف من الزواج .أ

 .. خلوه من املهر .ب

 .. التحليل .ت

 .. جميع ما سبق صحيح .ث

 ؟ن أسباب انتشار األمراض الفتاكة م .15

 ..القتل  .أ

 .. الربا .ب

 (( 4)) م   .. الزنا .ت

 .. نقص الكيل .ث

 ؟العشرة من صور سوء  .16

 .. املهر .أ

 .. النفقة .ب

 .. كل املعاني الكريمةكلمة جامعة تشمل  .ت

 (( 4)) م   .. العبوس .ث

 ؟ تشمل النفقة .17

 .. املأكل .أ

 .. امللبس .ب

 .. املسكن .ت

 (( 4)) م   .. جميع ما سبق صحيح .ث

 ؟حكم تعليم الزوجة أمور دينها  .18

 (( 4)) م   .. واجب .أ

 .. مكروه .ب

 .. مباح .ت
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 )) م ... (( تعني رقم املحاضرة  N.bent.Hكتابة وحل األسئلة: 

 .. مندوب .ث

 ؟إذا كانت الزوجة سليطة اللسان" حكم الطالق " .19

 .. حرام .أ

 .. مكروه .ب

 .. مباح .ت

 (( 5)) م   .. مستحب .ث

 ؟الطالق املعلق على ممكن  .20

 .. يقع .أ

 ..ال يقع  .ب

 (( 5)) م   .. وقوعه بتحقق املشروط .ت

 .. كل ما سبق صحيح .ث

 ؟ كناية الطالق تحتاج لـ .21

 (( 5)) م   .. نية الزوج أو القرينة .أ

 .. نية الطالق .ب

 .. قرينة الطالق .ت

 .. النية والقرينة مجتمعتين .ث

 ؟مثال كنية الرجعة  .22

 .. راجعتك   .أ

 (( 5)) م   .. أنِت عندي كما كنِت  .ب

 .. يطأها .ت

 .. يلمسها بشهوة .ث

 ؟مثال صريح للخلع  .23

 (( 5)) م   .. خالعتِك  .أ

 .. ابنتك .ب

 .. بارآتك .ت

 .. جميع ما سبق صحيح .ث

 ؟إذا أسلم الزوجان  .24

 (( 5)) م   .. ال يفرق بينهما إال إذا كان بينهما محرمية .أ

 .. يفرق بينهما .ب

 .. عقد جديد .ت

 .. سبق صحيحكل ما  .ث

 ؟ اليائسة  في العدة .25

 (( 5)) م   .. من انقطع عنها الحيض لكبر سنها .أ

 .. التي لم تحض لصغرها .ب

 .. الحامل .ت
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 )) م ... (( تعني رقم املحاضرة  N.bent.Hكتابة وحل األسئلة: 

 .. الحائض .ث

 ؟ "رأة املحادة ال تصعد في السطحإن امل"حكم  .26

 .. مباح .أ

 .. مستحب .ب

 .. واجب .ت

 (( 5)) م   .. مخالف للشرع .ث

 ؟ولود حكم تحنيك امل .27

 (( 6)) م   .. سنة .أ

 .. واجبة .ب

 .. مباح .ت

 .. الكراهة .ث

 ؟حكم األذان في أذن املولود  .28

 (( 6)) م   .. سنة .أ

 .. واجبة .ب

 ..مباح  .ت

 .. الكراهة .ث

 ؟غير على األم التي في عصمة أبيه من حقوق الص .29

 .. الرضاعة ملدة حولين .أ

 .. النفقة .ب

 .. الحضانة .ت

 (( 6)) م   .. كل ما سبق صحيح .ث

رع  .30
َ
 ؟الحجاب ش

 .. طهارة للقلوب .أ

 .. حفظ للنساء .ب

 .. مجانبة للرجال .ت

 (( 12)) م   .. جميع ما سبق صحيح .ث

 ؟عقوبة الناظر من فتحة غير بيته  .31

 (( 12)) م   .. ال جناح على من فقأ عينه .أ

 .. اللوم .ب

 .. الجلد .ت

 .. الغرامة .ث

32.  
ً
 ؟ الزواج مبكرا

 (( 13)) م   .. يتوافق مع تكثير النسل .أ

 .. ال يتوافق مع تكثير النسل .ب

 .. يحقق أحالم الصهاينة .ت
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 )) م ... (( تعني رقم املحاضرة  N.bent.Hكتابة وحل األسئلة: 

 .. وسائل تقليل اإلنجاب من .ث

 ؟دعوى تحديد النسل  .33

 (( 13)) م   .. هدف ألعداء األمة .أ

 .. يستفيد منها املسلمون  .ب

 .. مطلب لرقي األمم .ت

 .. زيادة في املوارد .ث

 حكم تنظ .34
ً
 ؟ يم النسل ملن يزيدها الحمل مرضا

 شرعجائز  .أ
ً
 (( 13)) م   .. ا

 .. محرم .ب

 .. مكروه .ت

 .. واجب .ث

 ؟از اإلجهاض في اإلسالم مبني على جو  .35

 (( 13)) م   .. دفع الضرر  .أ

 .. املصالح املرسلة .ب

 .. سد الذرائع .ت

 .. الغنم بالغرم .ث

 ؟ع املرأة املسلمة من العمل بسبب تمن .36

 (( 14)) م   .. االختالط مع الرجال .أ

 .. عمل املرأة في بيتها .ب

 .. عمل املرأة فيما يناسب طبيعتها .ت

 .. عدم الحاجة .ث

 ؟سبب عدم النفقة على الزوجة  .37

 .. االحتباس .أ

 .. الفقر .ب

 (( 14)) م   .. النشوز  .ت

 .. الحب .ث

 ؟ة ينتقال لبيت الزوجاال مام العقد و عدم التمكين من االستمتاع بعد ت .38

 .. صورة للقوامة .أ

 (( 14)) م   .. صورة للنشوز  .ب

 .. صورة للتسريح .ت

 .. صورة للعشرة باملعروف .ث

 ؟طاعة الزوج في غير معصية تثمر  .39

 .. الفساد .أ

 (( 14)) م   .. الفالح .ب

 .. الخالف .ت
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 )) م ... (( تعني رقم املحاضرة  N.bent.Hكتابة وحل األسئلة: 

 ..الفوض ى  .ث

 ؟بر الوالدين مقدم على  .40

 .. جهاد فرض العين .أ

 .. صالة الفرض .ب

 (( 6)) م   .. جهاد التطوع .ت

 .. كل ما سبق صحيح .ث

 ؟من صور بر الوالدين في الحياة  .41

 .. ال تقل لهما أف .أ

 .. ال تنهرهما .ب

 .. التذلل في الكالم .ت

 (( 6)) م   كل ما سبق صحيح .. .ث

 ؟ونانيين املرأة عند الي .42

 (( 7)) م   .. مسلوبة الحرية .أ

 .. معدومة األهلية .ب

 .. البد لها من حرق نفسها عند موت زوجها .ت

 .. لها كرامتها .ث

 ؟املرأة عند املسلمين  .43

 .. مسلوبة الحرية .أ

 .. معدومة األهلية .ب

 .. البد لها من حرق نفسها عند موت زوجها .ت

 (( 7)) م   .. و كرامتها إنسانيتهالها  .ث

 ؟ا كيف صدقت املرأة دعوى تحرره .44

 .. بالقوة .أ

 .. باإلقناع العقلي .ب

 (( 8)) م   .. بالتباكي على حقوقها .ت

 .. باملال .ث

 ؟تاريخ تعدد الزوجات بدأ  .45

 (( 9)) م   .. عند األنبياء قبل الشعوب .أ

 .. عند املسلمين .ب

 .. في الجاهلية .ت

 .. عند النصارى  .ث

 ؟ البنت" بأن االبن يرث أكثر منالحكمة " .46

 .. الطغيان .أ

 (( 10)) م   .. حاجته لإلنفاق .ب

 .. الظلم .ت
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 )) م ... (( تعني رقم املحاضرة  N.bent.Hكتابة وحل األسئلة: 

 .. القوة البدنية .ث

 ؟التي ترث املرأة أكثر من الرجال الحالة  .47

 .. األخ و األخت .أ

 .. األخ ألم و األخت .ب

 (( 10)) م   .. البنت و الزوج .ت

 .. االبن و البنت .ث

 ؟تنصيف دية املرأة  .48

 .. ليس هناك خالف بين الفقهاء في التنصيف .أ

 (( 11)) م   .. هناك قول بتساوي الدية .ب

 .. ليس هناك خالف بين الفقهاء في التساوي  .ت

 .. جميع ما سبق خطأ .ث

 ؟ الحجاب الشرعي .49

 (( 12)) م   .. سابغ .أ

 .. شفاف .ب

 .. ضيق .ت

 .. ملفت .ث

 

 (( 35 - 34 األول  الفصل/  النظام االجتماعي في اإلسالم )) اختبار 

 العدة في اإلسالم ؟ .1

 (( 5)) م   التربص .. .أ

 املواصلة .. .ب

 التعصب .. .ت

 الرؤية .. .ث

 حكم "أن املرأة املحادة ال تغتسل" ؟ .2

 (( 5)) م   مخالف للشرع .. .أ

 مباح .. .ب

 مستحب .. .ت

 واجب .. .ث

 املساواة في الفرح باملولود الذكر واألنثى ؟ .3

 (( 6)) م   من حقوق األبناء .. .أ

 من عادات الجاهلية .. .ب

 من الحضارات السابقة .. .ت

 جميع ما سبق .. .ث

 حكم العقيقة للمولود ؟ .4

 (( 6)) م   سنة .. .أ
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 )) م ... (( تعني رقم املحاضرة  N.bent.Hكتابة وحل األسئلة: 

 واجبة .. .ب

 مباح .. .ت

 الكراهة .. .ث

 حضانة الصغير حق على األم ألنها ؟ .5

 أحق الناس بها وأقدرهم عليها .. .أ

 ملا جلبت عليه من مشاعر الحنان والشفقة .. .ب

 القدرة على التحمل والصبر .. .ت

 (( 6)) م   كل ما سبق .. .ث

 مساواتهم في اإلرث لسبب ؟للذكر مثل حظ األنثيين عدم  .6

 من الظلم .. .أ

 من التحيز .. .ب

 (( 6)) م   من العدل فالولد يتكلف تكاليف ال تلتزم بها البنت .. .ت

 من الزور .. .ث

 من صور البر بالوالدين بعد موتهما ؟ .7

 ال تقل لها أف .. .أ

 (( 6)) م   قضاء دينهما .. .ب

 ال تنهرهما .. .ت

 مصاحبتهم في الدنيا معروفا .. .ث

 اليهود ؟املرأة عند  .8

 مسلوبة الحرية .. .أ

 (( 7)) م   ألبيها الحق في بيعها قاصرة .. .ب

 معدومة األهلية .. .ت

 البد لها من حرق نفسها عند موت زوجها .. .ث

 املرأة عند الهنود ؟ .9

 (( 7)) م   البد لها من حرق نفسها عند موت زوجها .. .أ

 مسلوبة الحرية .. .ب

 معدومة األهلية .. .ت

 ..ألبيها الحق في بيعها قاصرة  .ث

 من القوم الذين يشككون في إنسانية املرأة ؟ .10

 اليهود .. .أ

 (( 7)) م   النصارى .. .ب

 العرب .. .ت

 املجوس .. .ث

 من الحقوق التي أعطاها اإلسالم للمرأة املسلمة ؟ .11

 (( 7)) م   حق املشاورة وإبداء الرأي .. .أ
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 )) م ... (( تعني رقم املحاضرة  N.bent.Hكتابة وحل األسئلة: 

 حق الطالق .. .ب

 حق القوامة .. .ت

 حق الرجعة .. .ث

 رغب اإلسالم في التعدد ألجل ؟ .12

 ازدياد عدد النساء .. .أ

 حاجة األمة املستمرة إلى التكاثر .. .ب

 بعض الرجال لديه قوة جنسية .. .ت

 (( 9)) م   جميع ما سبق .. .ث

 الذي ورث املرأة ، هو ؟ .13

 دين اليهود .. .أ

 دين النصرانية .. .ب

 دين املجوس .. .ت

 (( 7)) م   دين اإلسالم .. .ث

 الحجاب استند في وجوبه ؟ .14

 (( 12)) م   إلى القرآن والسنة .. .أ

 إلى العادات والتقاليد .. .ب

 إلى الثقافة املتوارثة .. .ت

 إلى القوانين .. .ث

 الحجاب شرع للمرأة ؟ .15

 (( 12)) م   املسلمة .. .أ

 الشابة .. .ب

 الجميلة .. .ت

 البيضاء .. .ث

 معنى االستئناس ؟ .16

 (( 12)) م   االستئذان .. .أ

 الحفاظ .. .ب

 الصيانة .. .ت

 النظر .. .ث

 لكرامتها" لـ ؟ الرد على شبهة "تصنيف دية املرأة إهدار .17

 سّوى اإلسالم بين الرجل واملرأة في الكرامة واإلنسانية .. .أ

 الخسارة خسارة مالية .. .ب

 باملقتول .. .ت
ً
 يقتل القاتل عمدا

 (( 11)) م   جميع ما سبق .. .ث

 الزواج في سن متقدمه ؟ .18

 (( 12)) م   تحقيق لتحديد النسل .. .أ
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 )) م ... (( تعني رقم املحاضرة  N.bent.Hكتابة وحل األسئلة: 

 تحقيق لتنظيم النسل .. .ب

 تحقيق للنمو .. .ت

 للتكاثر ..تحقيق  .ث

 دعوى تحديد النسل باطلة بسبب ؟ .19

 آثارها اإلنسانية السيئة على النفس .. .أ

 آثارها االقتصادية السيئة على النفس .. .ب

 آثارها األخالقية السيئة على النفس .. .ت

 (( 12)) م   جميع ما سبق .. .ث

 حكم تنظيم النسل ؟ .20

 .. .أ
ً
 (( 13)) م   جائز شرعا

 محرم .. .ب

 مكروه .. .ت

 واجب .. .ث

 ؟مثال  .21
ً
 لداعي اإلجهاض الضروري الجائز شرعا

 عدم الرغبة في كثرة األوالد .. .أ

 حفظ جمال املرأة .. .ب

 للهالك من الجنين .. .ت
ً
 وتعرضا

ً
 (( 13)) م   إذا كانت األم أقل خطرا

 دخول املرأة في ميدان العمل .. .ث

 سبب النفقة على الزوجة ؟ .22

 (( 14)) م   االحتباس .. .أ

 الفقر .. .ب

 خشية النشوز .. .ت

 .. الحب .ث

 النشوز ؟ .23

 (( 14)) م   معناه عدم طاعة الزوج .. .أ

 معناه السفر .. .ب

 معناه قلة املال .. .ت

 معناه قلة النوم .. .ث

 شبهة "منع املرأة املسلمة من العمل" مردودة ب ؟ .24

 اإلسالم ال يمنع عمل املرأة فيما تدعوا الحاجة إليه .. .أ

 املرأة تعمل في بيتها .. .ب

 طبيعتها فيه ضرر عليها ..عمل املرأة فيما ال يناسب  .ت

 (( 14)) م   كل ما سبق .. .ث

 طاعة الزوج في غير معصية ؟ .25

 (( 14)) م   واجبة .. .أ
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 )) م ... (( تعني رقم املحاضرة  N.bent.Hكتابة وحل األسئلة: 

 مكروهة .. .ب

 مباحة .. .ت

 نافلة .. .ث

 الجمع لغة ؟ .26

 (( 1)) م   ضم األشياء املتفقة .. .أ

 التفريق .. .ب

 التجزئة .. .ت

 التقسيم .. .ث

 مفهوم الجماعة من املنظور اإلسالمي ؟ .27

 (( 1)) م   الطائفة ..أوسع وأشمل من  .أ

 أضيق من الطائفة .. .ب

 الجملتين صحيحة .. .ت

 الجملتين خاطئتان .. .ث

 اإلسالم ؟ .28

 أمم كثيرة .. .أ

 (( 1)) م   أمة واحدة .. .ب

 وطن .. .ت

 روابط غير الدين .. .ث

 تطبيق بأن األرض من أسس بناء املجتمع اإلسالمي ؟ .29

 (( 2)) م   الدعوة .. .أ

 الهجرة .. .ب

 السفر للتجارة .. .ت

 الحرب .. .ث

 العقوبات ؟ .30

 (( 2)) م   تكسب املجتمع باألمن .. .أ

 تكسب املجتمع بالوحشية .. .ب

 تكسب املجتمع بالثأر .. .ت

 تكسب املجتمع بالتطاول .. .ث

 تعريف املجتمع اإلسالمي اشترط ؟ .31

 إسالم األفراد .. .أ

 إسالم الحكام .. .ب

 التشريع إسالمي .. .ت

 (( 1)) م   كل ما سبق .. .ث

 أول أسرة في التاريخ ؟ .32

 (( 3)) م   عليه السالم ..أسرة آدم  .أ
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 )) م ... (( تعني رقم املحاضرة  N.bent.Hكتابة وحل األسئلة: 

 أسرة نوح عليه السالم .. .ب

 أسرة إبراهيم عليه السالم .. .ت

 أسرة يعقوب عليه السالم .. .ث

 اإلنسان عنده نزعتان ؟ .33

 متباينتين في الظاهر .. .أ

 لكنهما متكاملتان .. .ب

 البد لها من محيط اجتماعي تمارس فيه .. .ت

 (( 2)) م   كل ما سبق صحيح .. .ث

 للمخطوبة ؟حكم النظرة الشرعية  .34

 مباح .. .أ

 واجب .. .ب

 مكروه .. .ت

 (( 4)) م   مندوب .. .ث

 النكاح ملن يخاف على نفسه الزنا بتركه ؟ .35

 مباح .. .أ

 (( 4)) م   واجب .. .ب

 مكروه .. .ت

 مندوب .. .ث

 الخلو من املوانع ؟ .36

 (( 4)) م   من أركان النكاح .. .أ

 من شروط النكاح .. .ب

 من سنن النكاح .. .ت

 من مكروهات النكاح .. .ث

 الزوجين ؟تعيين  .37

 (( 4)) م   من شروط النكاح .. .أ

 من أركان النكاح .. .ب

 من سنن النكاح .. .ت

 من مكروهات النكاح .. .ث

 العضل حرام ألنه ؟ .38

 ظلم .. .أ

 منع املرأة من التزويج بكفئها .. .ب

 منها حقها في التزويج بمن ترضاه .. .ت

 (( 4)) م   كل ما سبق صحيح .. .ث

 حكم نكاح املتعة ؟ .39

 (( 4)) م   حرام .. .أ
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 )) م ... (( تعني رقم املحاضرة  N.bent.Hكتابة وحل األسئلة: 

 مباح .. .ب

 مكروه .. .ت

 مندوب .. .ث

 سمي نكاح الشغار ؟ .40

 لشغوره من الولي .. .أ

 لشغوره من الشهود .. .ب

 (( 4)) م   لشغوره من املهر .. .ت

 كل ما سبق صحيح .. .ث

 حسن العشرة ؟ .41

 املهر .. .أ

 النفقة .. .ب

 (( 4)) م   كلمة جامعة تشمل كل املعاني الكريمة .. .ت

 عدم العبوس .. .ث

 الصداق "املهر" ؟ .42

 للزوجة بمقابل ..عطية خالصة  .أ

 (( 4)) م   عطية خالصة للزوجة بال مقابل .. .ب

 ليس حق للمرأة .. .ت

 من املغاالة .. .ث

 حكم املبيت عند الزوجة ؟ .43

 (( 4)) م   واجب .. .أ

 مكروه .. .ب

 مباح .. .ت

 مندوب .. .ث

 حكم الطالق البدعي ؟ .44

 (( 5)) م   حرام .. .أ

 مكروه .. .ب

 مباح .. .ت

 مندوب .. .ث

 حاجة إلى إيقاعه" ؟حكم الطالق "إذا لم تكن هنالك  .45

 حرام .. .أ

 (( 5)) م   مكروه .. .ب

 مباح .. .ت

 مندوب .. .ث

 كناية الطالق تحتاج لـ ؟ .46

 (( 5)) م   النية والقرينة مجتمعتين .. .أ
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 )) م ... (( تعني رقم املحاضرة  N.bent.Hكتابة وحل األسئلة: 

 نية الطالق .. .ب

 قرينة الطالق .. .ت

 النية أو القرينة .. .ث

 الطالق البدعي ؟ .47

 مخالف للسنة التي أمر هللا ورسوله بها .. .أ

 األمصار وكل األعصار على تحريمه ..أجمع العلماء في جميع  .ب

 مثاله "يطلق املرأة في طهر جامعها فيه" .. .ت

 (( 5)) م   كل ما سبق .. .ث

 مثال صريح الرجعة ؟ .48

 (( 5)) م   راجعتك .. .أ

 أنت عندي كما كنت .. .ب

 يطأها .. .ت

 يلمسها بشهوة .. .ث

 مثال كناية الخلع ؟ .49

 خالعتك .. .أ

 فاديتك .. .ب

 (( 5)) م   بارآتك .. .ت

 صحيح ..جميع ما سبق  .ث

 إذا أسلمت الزوجة وزجها على الكفر ؟ .50

 ال يفرق بينهما .. .أ

 (( 5)) م   يفرق بينهما .. .ب

 عقد جديد .. .ت

 جميع ما سبق .. .ث

 

 (( 34 - 33 الثاني الفصل/  النظام االجتماعي في اإلسالم )) اختبار 

 الحجاب شرع للمرأة ؟ .1

 العزباء .. .أ

 الفاتنة .. .ب

 الشابة .. .ت

 (( 12)) م   جميع ما سبق .. .ث

 الحجاب شمل ؟ .2

 (( 12)) م   كل البدن .. .أ

 البدن ما عدا الوجة .. .ب

 البدن ما عدا اليدان .. .ت

 البدن ما عدا القدمان .. .ث
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 )) م ... (( تعني رقم املحاضرة  N.bent.Hكتابة وحل األسئلة: 

 دية املرأة نصف دية الرجل ؟ .3

 باالجماع .. .أ

 فيه خالف .. .ب

 فيه قول باملساواة .. .ج

 .. .د
ً
 (( 11)) م   ب + ج معا

 مثال ميراث املرأة أكثر من الذكر ؟ .4

 األخ واألخت .. .أ

 االبن والبنت .. .ب

 األم واألب .. .ت

 (( 10)) م   البنت واألب "الزوج" .. .ث

 أول ما عرف تعدد الزوجات عند ؟ .5

 املسلمون .. .أ

 عرب الجاهلية .. .ب

 (( 9)) م   الشعوب .. .ت

 األنبياء .. .ث

 من املحاذير في تربية األبناء ؟ .6

 (( 6)) م   التدليل املفسد .. .أ

 القسوة املعتدلة .. .ب

 عدم التفرقة بينهم .. .ت

 ال توجد إجابة .. .ث

 اسم غيره النبي صلى هللا عليه وسلم ؟ .7

 (( 6)) م   عاصية .. .أ

 عبد هللا .. .ب

 عبد الرحمن .. .ت

 جميلة .. .ث

 جدد النصارى حول املرأة نظرية ؟ .8

 املساواة بين الرجل واملرأة .. .أ

 استقالل النساء بشؤونهن .. .ب

 االختالط املطلق .. .ت

 (( 7)) م   كل ما سبق .. .ث

 بعد موتهما ؟من بر الوالدين  .9

 الدعاء لهما .. .أ

 االستغفار لهما .. .ب

 قضاء دينهما .. .ت

 (( 6)) م   كل ما سبق .. .ث
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 )) م ... (( تعني رقم املحاضرة  N.bent.Hكتابة وحل األسئلة: 

 اإليالء بمعنى ؟ .10

 االمتناع .. .أ

 الحلف .. .ب

 .. .ج
ً
 (( 5)) م   أ + ب معا

 جميع ما سبق .. .د

 من ألفاظ الخلع الصريحة ؟ .11

 خالعتك .. .أ

 فاديتك .. .ب

 .. .ج
ً
 (( 5)) م   أ + ب معا

 ال ش يء مما سبق .. .د

 ؟ الرجعة .12

 (( 5)) م   تجديد العقد .. .أ

 عودة الزوجة .. .ب

 التفرقة .. .ت

 املهر بعد الطالق .. .ث

 الطالق املكروه ؟ .13

 (( 5)) م   الطالق مع استقامة الحال .. .أ

 الطالق بالثالث .. .ب

 الطالق لسليطة اللسان .. .ت

 خالف الحكمين في الشقاق .. .ث

 مثال للحق املادي ؟ .14

 (( 4)) م   املهر .. .أ

 الغيرة عليها .. .ب

 تعريض للفتنة .. عدم .ت

 منع املرأة مع الكفؤ .. .ث

 معنى عضل الولي ؟ .15

 منع املرأة من املهر .. .أ

 منع املرأة من النفقة .. .ب

 منع املرأة من الكفؤ .. .ت

 (( 4)) م   منع املرأة من الزواج .. .ث

 النشوز هو ؟ .16

 الزواج .. .أ

 الطالق .. .ب

 الرجعة .. .ت

 (( 14)) م   عدم الطاعة .. .ث
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 )) م ... (( تعني رقم املحاضرة  N.bent.Hكتابة وحل األسئلة: 

 يسبب لها ؟عدم نفقة الزوج على زوجته  .17

 التهريب من الحمل .. .أ

 الخروج واالختالط بالرجال .. .ب

 التمزق األسري .. .ج

 .. .د
ً
 (( 4)) م   ب + ج معا

 حكم عمل املرأة ؟ .18

 حرام .. .أ

 جائز .. .ب

 مكروه .. .ت

 (( 14)) م   جائز بشرط .. .ث

 التمكين من االستمتاع باملرأة بمجرد ؟ .19

 صحة العقد .. .أ

 دفع املهر .. .ب

 النفقة .. .ت

 (( 14)) م   الزوج ..االنتقال لبيت  .ث

 أحسن حاالت الطالق ؟ .20

 في الطهر .. .أ

 (( 5)) م   في طهر لم يجامعها فيه .. .ب

 في طهر جامعها فيه .. .ت

 جميع اإلجابات خاطئة .. .ث

 إسقاط الجنين املعفو عنه ؟ .21

 الضروري .. .أ

 االختياري .. .ب

 (( 13)) م   العفوي .. .ج

 .. .د
ً
 أ + ج معا

 املراد بتنظيم النسل ؟ .22

 ..التوقف الدائم  .أ

 (( 13)) م   التوقف املؤقت .. .ب

 جميع الخيارات صحيحة .. .ت

 جميع الخيارات خاطئة .. .ث

 أول من دعى إلى تحديد النسل ؟ .23

 بالس .. .أ

 تسارلس .. .ب

 (( 13)) م   مالتوس .. .ت

 جميع الخيارات خاطئة .. .ث
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 )) م ... (( تعني رقم املحاضرة  N.bent.Hكتابة وحل األسئلة: 

 ذهاب الغيرة من الرجال بسبب ؟ .24

 الذنوب .. .أ

 نفص اإليمان .. .ب

 االختالط .. .ت

 (( 12)) م   كل ما سبق .. .ث

 االستئذان على البيوت شرع لـ ؟ .25

 الدخول على األجنبيات .. .أ

 (( 12)) م   أخالق النظر في البيت .. .ب

 الكالم .. .ت

 جميع الخيارات خاطئة .. .ث

 التروي والتبصر في الزواج أدوم له ؟ .26

 (( 4)) م   صح .. .أ

 خطأ .. .ب

 ؟ .27
ً
 النكاح ليس عقدا

 صح .. .أ

 (( 4)) م   خطأ .. .ب

 طريق مشروع اسمه السفاح ؟اتصال الرجل باملرأة عن  .28

 صح .. .أ

 (( 4)) م   خطأ .. .ب

 املعترضون على حدود الشريعة كشفقة على األفراد معتدون على املجتمع ؟ .29

 (( 2)) م   صح .. .أ

 خطأ .. .ب

 ثمة تالزم بين الكفر والخوف ؟ .30

 (( 2)) م   صح .. .أ

 خطأ .. .ب

 األخوة في الدين البعد عن االنفعاالت ؟ .31

 (( 2 )) م  صح .. .أ

 خطأ .. .ب

 أبرز سمات املجتمع االسالمي أنه غير جاد ؟ من .32

 صح .. .أ

 (( 2)) م   خطأ .. .ب

 قصد الطائف ؟ .33
ً
 خاصا

ً
 لكي ينش ئ النبي صلى هللا عليه وسلم مجتمعا

 (( 2)) م   صح .. .أ

 خطأ .. .ب
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 )) م ... (( تعني رقم املحاضرة  N.bent.Hكتابة وحل األسئلة: 

 نظرية العقد االجتماعي جاء بها روسو لكف نوازع التسلط ؟ .34

 (( 2)) م   صح .. .أ

 خطأ .. .ب

 الفطرية" القرابة ؟مثال "الرابطة املجتمعية  .35

 (( 2)) م   صح .. .أ

 خطأ .. .ب

 ليس هناك داعي لبناء الكيان املجتمعي القائم بذاته على أسس ؟ .36

 صح .. .أ

 (( 2)) م   خطأ .. .ب

 نحن األمم االسالمية ؟ .37

 صح .. .أ

 (( 1)) م   خطأ .. .ب

 ال يقر اإلسالم األرض كمقوم لألمة لضعفها وال القرابة لضيقها ؟ .38

 (( 1)) م   صح .. .أ

 خطأ .. .ب

 مفهوم األمة أوسع من مفهوم الجماعة من منظور إسالمي ؟ .39

 (( 1)) م   صح .. .أ

 خطأ .. .ب

 املجتمع تعبير يستحضر منه نشأة املجتمعات ؟ .40

 (( 1)) م   صح .. .أ

 خطأ .. .ب

الشروط التي يشترطها أحد الزوجين في عقد النكاح لنفع ملزمه إذا رض ي بها ولم تكن مخالفة للشرع  .41

 "شروط صحيحة" ؟

 (( 4)) م   صح .. .أ

 خطأ .. .ب

 ليس من شروط صحة العقد توافق القبول واإليجاب ؟ .42

 صح .. .أ

 (( 4)) م   خطأ .. .ب

 ال نكاح إال بوالي ؟ .43

 (( 4)) م   صح .. .أ

 خطأ .. .ب

 النكاح تعتريه األحكام التكليفية الخمسة ؟ .44

 (( 4)) م   صح .. .أ

 خطأ .. .ب
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 )) م ... (( تعني رقم املحاضرة  N.bent.Hكتابة وحل األسئلة: 

 تحريم الخلوة باملخطوبة ؟ .45

 (( 4)) م   صح .. .أ

 خطأ .. .ب

 بالرؤية الشرعية الخاطبين مصلحة الطرفين ؟ستحقق  .46

 (( 4)) م   صح .. .أ

 خطأ .. .ب

 يجوز نكاح املعتمر واملعتمره أثناء االحرام ؟ .47

 صح .. .أ

 (( 4)) م   خطأ .. .ب

 يحرم الرضاع ما يحرم من النسب ؟ .48

 (( 4)) م   صح .. .أ

 خطأ .. .ب

 تحريم الزواج من أخت الزوجة أبدي ؟ .49

 صح .. .أ

 (( 5)) م   خطأ .. .ب

 االسالم معيار اختيار الزوجة الدين ألنه غير الدين يتالش ى ؟جعل  .50

 (( 6)) م   صح .. .أ

 خطأ .. .ب

 

 (( 34 - 33 األول  الفصل/  النظام االجتماعي في اإلسالم )) اختبار 

 أسئلة .. 6.. ناقص 

 املجتمع هو ؟ .1

 عدد كبير .. .أ

 عدد صغير .. .ب

 عدد من األفراد املستقرين .. .ت

 (( 1)) م   املستقرين ..عدد كبير من األفراد  .ث

 نطلق على مجتمع اإلسالم ؟ .2

 األمم االسالمية .. .أ

 األمم العربية .. .ب

 (( 1)) م   األمة اإلسالمية .. .ت

 األمم األفريقية .. .ث

 أسس بناء املجتمع اإلسالمي ؟ .3

 اإلنسان والروابط االجتماعية .. .أ

 (( 2)) م   اإلنسان والروابط االجتماعية والضبط االجتماعي واألرض .. .ب

 الضبط االجتماعي واألرض .. .ت
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 )) م ... (( تعني رقم املحاضرة  N.bent.Hكتابة وحل األسئلة: 

 اإلنسان واألرض .. .ث

 أبرز سمات املجتمع املسلم ؟ .4

 مجتمع جاد .. .أ

 مجتمع آمن .. .ب

 مجتمع متسامح .. .ت

 (( 2)) م   جميع ما تقدم .. .ث

 املرأة في اإلسالم ؟ .5

 مسلوبة الحرية .. .أ

 مصدر لعنة .. .ب

 (( 7)) م   لها التكريم .. .ت

 قاصرة غير مكلفة .. .ث

 عقد النكاح ؟ .6

 إباحة وطء .. .أ

 عقد مؤقت .. .ب

 مندوب إليه .. .ت

 (( 4)) م   عقد يضمن إباحة وطء بلفظ اإلنكاح .. .ث

 ؟ .7
ً
 يكون عقد الزواج واجبا

 إذا خاف الزنا .. .أ

 إذا كان عنده القدرة على الزواج .. .ب

 ال يأمن على نفسه .. .ت

 (( 4)) م   جميع ما تقدم .. .ث

 ؟ .8
ً
 يكون الطالق حراما

 سالطة لسان الزوجة .. .أ

 ضرر على الزوجة ..وجود  .ب

 (( 5)) م   في الطالق البدعي .. .ت

 الزوجة مؤذية .. .ث

 الرجعة ؟ .9

 فك وثاق الزواج .. .أ

 في الطلقة الثالثة .. .ب

 ال يقع بها الطالق .. .ت

 (( 5)) م   رد املرأة إلى النكاح .. .ث

 طلق رسول هللا صلى هللا عليه وسلم زوجته ؟ .10

 عائشة رض ي هللا عنها .. .أ

 (( 5)) م   حفصة رض ي هللا عنها .. .ب

 خديجة رض ي هللا عنها .. .ت
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 )) م ... (( تعني رقم املحاضرة  N.bent.Hكتابة وحل األسئلة: 

 صفية رض ي هللا عنها .. .ث

 األمة هي ؟ .11

 الطائفة من الناس .. .أ

 أقل من الجماعة .. .ب

 جزء من مكونا املجتمع .. .ت

 (( 1)) م   كل جماعة يجمعهم أمر ما .. .ث

 الرابطة الحقيقة بين املجتمع ؟ .12

 رابطة الجنس .. .أ

 رابطة اللون .. .ب

 رابطة القرابة .. .ت

 (( 1)) م   اإلسالم ..رابطة  .ث

 العقوبة في املجتمع اإلسالمي تمنع ؟ .13

 إشاعة الفاحشة .. .أ

 تدمير املجتمع .. .ب

 نزع األمن .. .ت

 (( 2)) م   كل ما سبق .. .ث

 يحضرن العوائق والحيض وذوات الخدور صالة العيد ؟ .14

 يشهدن الخير .. .أ

 يشهدن دعوة املسلمين .. .ب

 .. .ج
ً
 وجوبا

 .. .د
ً
 (( 12)) م   أ + ب معا

 ينقلب إلى واجب ؟املباح  .15

 إذا أمر به األب .. .أ

 إذا أمرت به األم .. .ب

 (( 6)) م   إذا أمر به أحدهما أو كالهما .. .ت

 إذا أمرت به الزوجة .. .ث

 طلق رسول هللا صلى هللا عليه وسلم زوجته حفصة ؟ .16

 .. .أ
ً
 رجعيا

ً
 (( 5)) م   طالقا

 بينونة كبرى .. .ب

 بينونة صغرى .. .ت

 الطلقة الثالثة .. .ث

 إلى املجتمع شعور ؟حب االنتماء  .17

 (( 2)) م   فطري .. .أ

 متكلف .. .ب

 ظاهرة .. .ت
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 )) م ... (( تعني رقم املحاضرة  N.bent.Hكتابة وحل األسئلة: 

 عادة .. .ث

 صلة األرحام تعود على فاعلها ؟ .18

 طول العمر .. .أ

 سعة الرزق .. .ب

 الرعاية .. .ج

 .. .د
ً
 (( 3)) م   أ + ب معا

 في اإلنسان نزعتان: فردية واجتماعية ؟ .19

 متباينتان .. .أ

 متكاملتان .. .ب

 متباينتان في الظاهر .. .ج

 .. .د
ً
 (( 2)) م   ب + ج معا

 توجبت النفقة على الزوجة بسبب ؟ .20

 الحاجة .. .أ

 الفقر .. .ب

 القرابة .. .ت

 (( 14)) م   االحتباس .. .ث

 أول أسرة في البشر ؟ .21

 أسرة هابيل .. .أ

 أسرة قابيل .. .ب

 أسرة سام .. .ت

 (( 3)) م   أسرة آدم عليه السالم .. .ث

 املرأة عند اليونان ؟ .22

 (( 7)) م   تباع وتشترى .. .أ

 .. غير مسلوبة الحقوق  .ب

 تحظي باحترام .. .ت

 زوجة مؤذية .. .ث

 املرأة عند الرومان ؟ .23

 (( 7)) م   معدومة األهلية .. .أ

 الزوج في سيادتها .. .ب

 ليس للزوج إعدامها .. .ت

 سبب اإلفساد .. .ث

 املرأة عند الهنود ؟ .24

 ليست قاصرة .. .أ

 (( 7)) م   مصدر شؤم .. .ب

 .. .ت
ً
 ال تقدم قربانا
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 )) م ... (( تعني رقم املحاضرة  N.bent.Hكتابة وحل األسئلة: 

 لها االستقالل .. .ث

 املرأة عند اليهود ؟ .25

 ليست لعنة .. .أ

 ليست بمرتبة خادم .. .ب

 .. .ت
ً
 ليست ألبيها بيعا

 (( 7)) م   أداة لغزو العالم .. .ث

 املرأة عند النصارى ؟ .26

 لها حق التملك .. .أ

 إنسان .. .ب

 (( 7)) م   يزهدون في عالقتها الجنسية .. .ت

 ال ينظرون لها بسوداوية .. .ث

 املرأة عند عرب الجاهلية ؟ .27

 تختار زوجها .. .أ

 لها حق املشورة .. .ب

 ال يرثونها من أبائهم .. .ت

 (( 7)) م   يتشائمون منها .. .ث

 أقر االسالم كرامة املرأة ؟ .28

 أنها إنسان .. .أ

 مخلوقة من الرجل .. .ب

 مساواة التكليف .. .ت

 (( 7)) م   جميع ما سبق .. .ث

 من نساء أمريكا تفضل العودة للمنزل ؟ 65% .29

 الستنزاف قوتها .. .أ

 (( 14)) م   للتفرغ ألوالدها .. .ب

 أمنية العمل ..لبلوغ  .ت

 كل ما سبق .. .ث

 دية املرأة مثل ؟ .30

 دية الرجل .. .أ

 (( 10)) م   نصفها .. .ب

 ثلثها .. .ت

 ضعفها .. .ث

 التعدد في اإلسالم ؟ .31

 (( 9)) م   حاجة .. .أ

 مشكلة .. .ب

 تسلط .. .ت
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 )) م ... (( تعني رقم املحاضرة  N.bent.Hكتابة وحل األسئلة: 

 بطالة .. .ث

 العدل بين الزوجات ؟ .32

 في القلب .. .أ

 في املسكن .. .ب

 في املعاشرة .. .ج

 .. .د
ً
 (( 9م ))   ب + ج معا

 صلى هللا عليه وسلم ب ؟ أول زواجه .33

 عائشة رض ي هللا عنها .. .أ

 زمعة رض ي هللا عنها .. .ب

 رملة رض ي هللا عنها .. .ت

 (( 9)) م   خديجة رض ي هللا عنها .. .ث

 الحجاب يشمل ؟ .34

 الوجه .. .أ

 اليدين .. .ب

 القدمين .. .ت

 (( 12)) م   كل ما سبق .. .ث

 الحجاب ؟ .35

 سنة .. .أ

 عادة .. .ب

 قانون .. .ت

 (( 12)) م   واجب .. .ث

 بالعين بشهوة ؟النظر  .36

 من الحريات .. .أ

 ليس عليه إثم .. .ب

 (( 12)) م   نصيب العين من الزنى .. .ت

 مكروه .. .ث

 الغيرة ؟ .37

 سوء الظن .. .أ

 عداوة املحب .. .ب

 (( 12)) م   ما يريب .. .ت

 سوء الظن إذا وجدت ريبة .. .ث

 حكم الخطبة ؟ .38

 (( 4)) م   جائز .. .أ

 حرام .. .ب

 مكروه .. .ت
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 )) م ... (( تعني رقم املحاضرة  N.bent.Hكتابة وحل األسئلة: 

 مستحب .. .ث

 حد القذف ؟ .39

 جلدات .. 10 .أ

 جلدة .. 40 .ب

 (( 12)) م   جلدة .. 80 .ت

 جلدة .. 100 .ث

 الربائب ؟ .40

 الزوجات .. .أ

 أمهات النساء .. .ب

 زوجات اآلباء .. .ت

 (( 4)) م   بنات النساء .. .ث

 أركان النكاح ؟ .41

 خمسة .. .أ

 أربعة .. .ب

 سبعة .. .ت

 (( 4)) م   ثالثة .. .ث

 وجود الولي في عقد النكاح ؟ .42

 ركن .. .أ

 واجب .. .ب

 (( 4)) م   شرط .. .ت

 سنة .. .ث

 الزواج ميثاق غليظ ؟ .43

 ألنه متعلق بذات اإلنسان .. .أ

 ألنه متعلق بنسب اإلنسان .. .ب

 ألنه عقد خاص .. .ت

 (( 4)) م   ألنه متعلق بذات اإلنسان ونسبه .. .ث

 العضل ؟ .44

 املنع .. .أ

 الحبس .. .ب

 الحبس عن الش يء .. .ت

 (( 4)) م   منع املرأة عن الزوج وحبسها .. .ث

 نكاح املتعة ؟ .45

 (( 4)) م   باطل .. .أ

 .. جائز .ب

 مكروه .. .ت
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 )) م ... (( تعني رقم املحاضرة  N.bent.Hكتابة وحل األسئلة: 

 سنة .. .ث

 سبب تحريم نكاح املتعة ؟ .46

 جهالة املدة .. .أ

 اتخا املرأة للتمتع .. .ب

 إهدار كرامة املرأة .. .ت

 (( 6)) م   كل ما سبق .. .ث

 حكم نكاح التحليل ؟ .47

 مباح .. .أ

 مكروه .. .ب

 سنة .. .ت

 (( 4)) م   حرام .. .ث

 حكم عقد نكاح الشغار ؟ .48

 باطل .. .أ

 فاسد .. .ب

 مباح .. .ج

 .. .د
ً
 (( 4)) م   أ + ب معا

 تحريم األنكحة الفاسدة ؟ .49

 من حفظ املال .. .أ

 من حفظ الدين .. .ب

 (( 4)) م   من حفظ النسل .. .ت

 من حفظ النفس .. .ث

 تحديد النسل ؟ .50

 تنظيم النسل .. .أ

 له مقصد شرعي .. .ب

 ليتناسب مع املوارد .. .ت

 (( 13)) م   دعوة سياسية صهيونية .. .ث

 من حقوق املولود ؟ .51

 اختيار االسم الحسن .. .أ

 التحنيك .. .ب

 العقيقة .. .ت

 (( 6)) م   جميع ما سبق .. .ث

 حق الرضاعة ؟ .52

 سنة .. .أ

 .. 30 .ب
ً
 شهرا

 (( 6)) م   سنتان .. .ت
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 )) م ... (( تعني رقم املحاضرة  N.bent.Hكتابة وحل األسئلة: 

 أشهر .. 9 .ث

 الطالق بالثالث ؟ .53

 (( 5 )) م  حرام .. .أ

 مكروه .. .ب

 فاسد .. .ت

 مباح .. .ث

 الرجعة تكون ؟ .54

 باللفظ .. .أ

 بالكناية .. .ب

 بالفعل .. .ت

 (( 5)) م   كل ما سبق .. .ث

 املتوفي عنها زوجها في العدة ؟يحرم على  .55

 .. .أ
ً
 الخروج من البيت نهارا

 (( 5)) م   الطيب .. .ب

 الغسل .. .ت

 الخروج للضرورة .. .ث

 يجوز على املرأة العمل إذا ؟ .56

 إلتزمت بالحجاب الشرعي .. .أ

 تجنبت االختالط والخلوة .. .ب

 موافقة الولي وعدم استغراق الوقت كله .. .ت

 (( 14)) م   جميع ما سبق .. .ث

 شبهة تنصيف دية املرأة ؟ الرد على .57

 (( 11)) م   خسارة األب مادية واألم معنوية .. .أ

 عدم إنسانية املرأة .. .ب

 عدم كرامة املرأة .. .ت

 انفاق املرأة .. .ث

 النفقة على الزوجة ؟ .58

 (( 14)) م   واجبة .. .أ

 سنة .. .ب

 واجبة للزوجة الفقيرة .. .ت

 واجبة للزوجة بمجرد العقد والتمكن .. .ث

 حكم النشوز ؟ .59

 واجب .. .أ

 (( 14)) م   حرام .. .ب

 ال يجوز بدون مسوغ شرعي .. .ت
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 )) م ... (( تعني رقم املحاضرة  N.bent.Hكتابة وحل األسئلة: 

 مكروه .. .ث

 تعيين الزوجين في عقد النكاح ؟ .60

 مندوب .. .أ

 ركن .. .ب

 سبب .. .ت

 (( 4)) م   شرط .. .ث

 تصنيف ميراث املرأة ؟ .61

 تقصير في حقها .. .أ

 إهدار لكرامة املرأة .. .ب

 إنفاق املرأة .. .ت

 (( 10)) م   سبب انفاق الرجل وقوامته .. .ث

 حكم النكاح ؟ .62

 مباح .. .أ

 مندوب .. .ب

 (( 4)) م   تعتريه األحكام الخمسة "الوجوب ، الندب ، التحريم ، الكراهة ، اإلباحة" .. .ت

 واجب .. .ث

 حكم الطالق ؟ .63

 مباح .. .أ

 مكروه .. .ب

 حرام .. .ت

 (( 5)) م   تعتريه األحكام الخمسة "التحريم ، اإلباحة ، االستحباب ، الكراهة ، الوجوب" .. .ث

 الشبه املوجهة للنظام االجتماعي اإلسالمي ؟ سالح املسلم في الرد على .64

 الهجوم .. .أ

 عدم الرد .. .ب

 القوة .. .ت

 (( 2)) م   اإليضاح والرد بأسلوب علمي .. .ث

 

 .. إن أصبت فمن هللا وإن أخطأت فمن نفس ي والشيطان.. 
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