Weekly Quiz Islam4 before midterm 2016-November first-term
األسبوع األول
السؤال  1رائد ومؤسس علم االجتماع هو العالم الكبير
ابن خلدون
نيوتن
ابن رشد
السؤال  2األساس األول لبناء المجتمعات هو األنسان
صواب
خطأ
السؤال  3قال عليه الصالة والسالم"" :حبب إلي من الدنيا"....."":
النساء
الطيب
جميع ما سبق
السؤال  4اعتنى التشريع اإلسالمي باألخالق والسلوك ومن أمثلة ذلك
اإلحسان إلى الحيوان
حسن المعاملة مع
الغير .
جميع ما سبق
من مقتضيات التوحيد رفض كل قانون وضعي يتعارض مع شريعة هللا سبحانه وتعالي
األصل في العبادات ...

(صح)
(التوقيف)

اعتنى التشريع اإلسالمي باألخالق والسلوك ومن أمثلة ذلك....
●إفشاء السالم لكل مسلم تعرفه أو ال تعرفه● .حسن المعاملة مع الغير● .السماحة في معامالت البيع والشراء● .توقير كبير السن
واحترامه وتقديره● .اإلحسان إلى الحيوان● .العناية بالبيئة
أودع هللا سبحانه وتعالى في االنسان نزعتين هما النزعة الفردية والنزعة االجتماعية
هي كل ما ينتفع به الجميع ،كاستغالل موارد البالد االقتصا ِديَّة مثل استخراج المعادن ،والزراعة ،والمياه

(صح)
(المصالح المشتركة)

فطر هللا اإلنسان على حب العزلة  ،لذلك هو يكره االجتماع بالناس

(خطأ)

السؤال  1يمكن للمجتمع أن يتكون من مجموعات عرقية مختلفة  ,أو مجموعة عرقية معينة
صواب
خطأ

السؤال  2قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم « :ل َينت َ ِه َي َّن أقوا ٌم عن َودْ ِع ِهم الجمعات أو ليَختِ َم َّن هللا على قلوبهم ،ثم ليكون ََّن من الغافلين »
دليل على( :السؤال بدهي جدا)
سنية صالة الجمعة
عدم التخلف عن الجمعة إال لعذر
عدم وجوب صالة الجمعة

السؤال  3تميز المجتمع اإلسالمي عن غيره من المجتمعات بـ:
العقيدة اإلسالمية
العرف
القانون

السؤال  4أقام النبي صلى هللا عليه وسلم مجتمعا إسالميا متميزا ومستقال بعد هجرته إلى المدينة
صواب
خطأ

األسبوع الثاني
السؤال "" 1مصلحة مقررة شرعًا أو قانونًا"" تعريف لـ" :
الحق اصطالحا :
الحق لغة

ال شيء مما ذكر
السؤال  2لم يسبق للعالم الغربي مثيل في حقوق اإلنسان ،وذلك على مستوى التنظير والممارسة.
صواب
السؤال  3من معاني الحق لغة:
الصحة
والثبوت
الوجوب
جميع ما سبق
السؤال  4حصول اإلنسان على حقوقه من أسباب استقرار المجتمعات
صواب
في فترة الحرب العالمية الثانية :تطورت حقوق اإلنسان من الفردية إلى الجماعية ومن أمثلة ذلك:

حرية العبادة الجماعية
حق تكوين النقابات
جميع ما سبق
مما اتفقت عليه الدساتير الحقوقية :أن حقوق اإلنسان وحرياته طبيعة ال يقبل التنازل عنها:

(صح)

الر َّزاق ذو
هللا ه َو َّ
قوله تعالى ) َو َما َخلَ ْقت ْال ِج َّن َواأل ْ
ون( َ ) 56ما أريد ِم ْنهم ِم ْن ِر ْزق َو َما أريد أنَ يطعم ِ
ِنس ِإالَّ ل ِي ْعبد ِ
ون(ِ ) 57إ َّن َ
ْالق َّو ِة ْال َمتِين) تكريم اإلنسان:




بعبادة هللا
بتسخير الكون له
بأنه محور الرساالت

ظهور المرافق العامة التي توفر بعض االحتياجات لألفراد هو نتيجة تحول الحقوق من السلبية إلى اإليجابية (صح)
المقاصد الكلية لإلسالم هي الدين والنفس والعرض فقط

اسبوع الثالث
تحريم الخمر

(خطأ)

التشجيع على التعلم والثناء على العلماء

من األمور التي جاءت بها الشريعة لحفظ العقل:

جميع ما سبق

من مبادى حقوق االنسان العدل وهذا العدل يكون مع:
المسلم
الكافر
جميع ما سبق
التي ما ال يمكن أن تستقيم أمور الناس إال بتحقيقها والعناية بها .هي:
الضروريات
الحاجيات
التحسينات
أكل أموال الناس بالباطل يكون بأمور منها:
البيع
القمار
اإلجارة
أجازت الشريعة اإلجهاض بعد نفخ الروح فيه في الجنين
من مبادئ حقوق اإلنسان المساوة مع مراعاة الفروق كما هو الحال في الفروق بين الرجل والمرأة

(خطأ)
(صح)

س َجميعًا( يدل على:
قوله تعالىَ ( :من قَت َ َل نَ ْف ً
ساد في ِ األ َ ْر ِ
سا بِغَير نَ ْفس َأو ف َ
ض فكَأنَّ َما قَت َ َل النّا َ َ




حرمة قتل المعصوم
وصف العدوان على فرد واحد عدوانا على البشرية جميعا
جميع ما سبق

من الحقوق المقررة في اإلسالم وجاءت لتؤكدها كثير من األنظمة المعاصرة حق الحرية..

(صح)

من حق كل إنسان في المجتمع أن يكون آمنا على حياته......

(صح)

العقل مناط التكليف في اإلنسان فال تكليف على المجنون.....

(صح)

العناية بالصحة والعالج في المجتمعات تندرج تحت مبدأ الحياة.....

(صح)

ال يجوز لإلنسان أن يعتدي على حياة اآلخرين وله الحرية في االعتداء على نفسه .....

(خطأ)

السؤال 1

أبرز من تكلم في مقاصد الشريعة:
اإلمام الشاطبي
ابن خلدون
ابن باز

وحدة الرابعة والخامسة
-1
-2
-3
-4

(صح)
ال يجوز القبض على أي إنسان أو حجزه أو نفيه تعسفا
(صح)
ال يجوز حرمان شخص من جنسيته تعسفا
ليس لكل إنسان حق التمتع بكافة الحقوق والحريات بناء على ما جاء في اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان (خطأ)
كل شخص متهم بجريمة يعتبر بريئا إلى أن تثبت
 -2برائته  -3جميع ما سبق
 -1أدانته
(خطأ)

 -5أجاز إعالن منظمة المؤتمر اإلسالمي الربا وجعله من وسائل الكسب المشروعة
 -6نص الميثاق العربي لحقوق اإلنسان على أن لكل مواطن الحق في :
-3جميع ما سبق
 -2حرية االجتماع وحرية التجمع بصورة سليمة
 -1حرية الممارسة السياسة
 -7لكل فرد الحق في:
 -3جميع ما سبق
 -2الحرية
 -1الحياة
 -8كل الناس سواسية أمام القانون ولهم الحق في التمتع بحماية متكاملة دون أي  :وحدة5
 -3تفرقة
 -1مبرر  -2حق
وحدة( 4خطأ)
 -9نص الميثاق العربي لحقوق االنسان على منع عقوبة اإلعدام مطلقا واستبدالها بالسجن المؤبد
(صح)
 -10لكل شخص حق في الراحة في أوقات الفراغ من العمل
(صح)
 -11لكل شخص حق التملك بمفرده أو باالشتراك مع غيره
(خطأ)
 -12ليس لألمومة والطفولة الحق في مساعدة ورعاية خاصتين
(صح)
وحدة الخامسة
 -13يولد جميع الناس أحرارا متساويين في الكرامة والحقوق
(صح)
وحدة الخامسة
 -14ال يجوز تجريد أحد من ملكه تعسفا
(خطأ)
وحدة5
 -15يجوز االسترقاق وتجارة الرقيق بجميع أوضاعها
 -16نص إعالن منظمة المؤتمر اإلسالمي على :أن يولد اإلنسان حرا وليس ألحد أن يستعبده أو يذله أو يقهره أو يستغله
(صح)
وال عبودية لغير هللا تعالى
 -17كل متهم  -1 :بريء حتى تثبت إدانته  -2مدان حتى تثبت براءته  -3ال شيء مما سبق وحدة4

وحدة السادسة و السابعة
المهر هو :حق مقرر شرعا للمرأة على الزوج بالنكاح الصحيح  ( ...صح)
إذا اشترط الولي على الزوج أن يزوجه أخته يصح النكاح) ...الخطأ)
(صح)
ال يجوز الخلوة بالمخطوبة قبل العقد
الدولة هي قوام المجتمع المسلم الذي يناط به حمل الرسالة وتبليغ الهداية إلى الناس والركن األساسي الستقرار األمة .خطأ
(صح)
من حقوق المشتركة بين الزوجين حسن العشرة واإلرث.
(خطأ)
يصح النكاح إذا وكلت الزوجة شخصا بتزويجها
(صح)
الشهادة في عقد النكاح شرط الزم ال يعتبر صحيحا بدونها.
(صح)
من حقوق الزوجة على زوجها :المهر النفقة و المبيت عندها وتعليمها أمور دينها
(صح)
من شروط الزواج رضا كال من الزوجين باألخر والشهادة على عقد النكاح.
(خطأ)
من حقوق الزوج على زوجته النفقة على بيته وأسرته.
(خطأ) اإليجاب
القبول هو :ما يحصل أوال إلنشاء عقد الزواج ،بأن يصدر من الولي أو الخاطب.
اإليجاب هو اللفظ الدال على رضا بالزواج فيأتي تاليا إلتمام العقد ،ويصدر من الخاطب أو الوالي (خطأ) القبول
(صح)
الزواج مندوب إليه في الجملة ...
للزوج نصف تركة زوجته إن لم يكن لها ولد( ...صح)

األسرة

(صح)
الشهادة في عقد النكاح شرط الزم ال يعتبر صحيحا بدونها.
(خطأ)
ال يشترط تعيين الزوجين وأهليتهما للتصرف في عقد الزواج
(صح)
الزواج عقد يتضمن إباحة وطء بلفظ أو تزويج أو ترجمته.
(صح)
إذا اشترط الزوج أال مهر لزوجته وال نفقة يصح العقد ويفسد الشرط.









 -3جميع ما ذكر
 -2الشهود
من أركان الزواج  -1 ...:اإليجاب والقبول
طلب الرجل وإظهار رغبته في الزواج من امرأة معينة خالية من الموانع الشرعية يعتبر
 -3الخطبة
 -2الطالق
 -1الزواج
من فوائد الخطبة -1 ...التعرف على رغبة الخاطب في نكاح المرأة  -2تكوين األسرة  -3االستعداد للزواج
 3الدين
-2المال
المعايير الصحيح الختيار الزوج للزوجة -1 :الحسب
 -2محرمة حرمة مؤقته -3جميع ما ذكر
المحرمات من النساء -1 :محرمة حرمة مؤبدة
-2غض البصر وتحصين الفرج  -3جميع ما ذكر
من الحكم في الحث على الزواج -1 :المحافظة على النسل
المحرمات من النساء حرمة مؤبدة تكون بسبب-1 :النسب -2المصاهرة -3جميع ما ذكر

وحدة الثامنة
(خطا)
(صح)
(خطا) واجب

يكره تحنيك المولود بحالوة عند والدته...
تأثم األم بترك القيام برضاع طفلها من غير عذر شرعي ...
الختان في حق الرجال سنة لما له من أثر صحي لإلنسان
(خطا) بر الوالدين يقدم على الجهاد في سبيل هللا
يقدم الجهاد على بر الوالدين..
(خطا) واجبة
الحضانة مستحبة من األم وهي أحق الناس بها...
(صح)
االبن قد يرث التركة كلها إذا انفرد ولم يوجد وارث غيره
(خطا)
يجوز إسقاط الجنين متى ما رغب األبوين ...
(صح)
السنة في العقيقة أن يعق عن الذكر بشاتين وعن األنثى بشاة..
(صح)
إن حقوق الوالدين على األبناء من أجل الحقوق واعظمها بعد حق هللا تعالى
(خطا) يستحب
يجب األذان في إذن المولود..
النهي عن قول كلمة _أف_ للوالدين تدل على النهي عن زجر الوالدين بالكلمة الجارحة وإن صغرت( ..صح)
يستحب

 .1كفاية من يمونه طعاما وكسوة ومسكنا وتوابعها تسمى بـ:
 -1المهر  -2النفقة -3الكسب -4جميع ما سبق
 .2بر الولدين يكون بـ:
-1في حياتهما فقط  -2بعد وفاتهما  -3في حياتهما وبعد وفاتهما
 .3يجب تجنب المحاذير التالية في تربية األبناء :
-1التدليل المفسد -2القسوة المفرطة -3التفرقة في التعامل  -4جميع ما سبق

