
 

 

 
  

    
                                                                                           وزارة انتربٍت انىطٍُت         عُاصر اإلجابت وسهى انتُقٍظ

 

انعهىو اإلَساٍَت          : انًسهك   /                انشعبت 

 2:انًعايم انتربٍتاإلساليٍت                                        :                   يـــــادة
1 

3 

 

 (تقبم جًٍع األجىبت انًُاسبت انىاردة فً كتاب انرحاب وفً كتاب انًُار)

 : أوال

 :الشرح  -1
  ن0.25.                                                  طلب إحدى بناتكم للزواج: أـ خطب إلٌكم

  ن0.25.                                  صٌغة تدل على استنكار رفض تزوٌج البنت: إال تفعلوا
  ن0.5ب ـ ٌلح الحدٌث النبوي الشرٌف على تزوٌج البنت من طالبها صاحب الدٌن والخلق     

 . درءا للفتنة والفساد
 : ج ـ فساد عرٌض ٌدل على انتشار الزنى كما ٌدل على انتشار العنوسة التً من أسبابها

  ن0.25.                                                                           المغاالة فً الصداق -
  ن0.25.                                                              التكلفة الكبٌرة لمتطلبات الزواج -
  ن0.25.                                                           إحجام عدد من الشباب عن الزواج -
  ن0.25.                                                                   انتشار الفساد مع انعدام الثقة     ـ  

 انىضعٍت انتقىًٌٍت: ثاٍَا

 :المقاصد السامٌة لتشرٌع العقوبات فً الشرٌعة اإلسالمٌة -1
 أو صون الحقوق األساسٌة لإلنسان./ المحافظة على صالح المجتمع ومحاربة الفساد -

  ن0.25.                                                                        وحماٌتها من كل اعتداء
  ن0.25.          أو حماٌة األنفس واألمن االجتماعً./ زجر من تحدثهم أنفسهم بارتكاب الجرائم -
  ن0.25.                        أو حماٌة األعراض واألمن االجتماعً./ تشجٌع الجانً على التوبة -
 0.25.                   أو حماٌة األموال وحق التملك./ حفظ حقوق المتهم عند عدم كفاٌة األدلة -

 ن
 :أنواع الحقوق التً كفلها اإلسالم لإلنسان -2
  ن0.25.                                                                                الحقوق السٌاسٌة -
  ن0.25.                                                                                  الحقوق المدنٌة -
  ن0.25.                                                                             الحقوق االقتصادٌة -
  ن0.25.                                                                             الحقوق االجتماعٌة -
  ن0.25.                                                                                  الحقوق الثقافٌة -
 (ٌقتصر عل ضابطٌن): ضوابط االجتهاد المعرفً -3

باجتهاد غٌر المسلم  أو ال عبرة. /      ـ  البحث باسم هللا تعالى واتخاذ البحث العلمً عبادة

  ن0.25.                                               ألنه غٌر مؤهل لمعرفة األحكام على وجهها الصحٌح
 أو التكلٌف الذي ٌرتبط به./ التمكن من علوم الشرع واللغة العربٌة وفقه الواقع -

  ن0.25.                                              اإلدراك والتمٌٌز والوعً بالمسؤولٌة الشرعٌة
 

 

 

شهــــــادة انبكــانىرٌـــا ايتحـــــــاٌ ٍَــم    

 ( 2012 نٍىز ٌى) اإلستدراكٍت دورةال
 (انًترشحــــىٌ االحــــرار)انسُت انثاٍَت يٍ سهك انبكانىرٌـا 
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 ( 2012 نٍىزدورة ٌى) ـٍ االحــرارينًترشحـخاص باـا  ادة انبكـانىريـشهـاٌ ٍَـم يتحـا
 

 انتربٍت اإلساليٍت:              يـــــادة

2 

 

3 
 

 أو العدالة التً هً اطمئنان القلب إلى. / استحضار وحدانٌة الخالق ووحدة الحقٌقة -
  ن0.25.                                تحري المجتهد واستفراغه الوسع فً طلب الدلٌل واستنباطه

  ن0.25.                    أو الحرص على مرضاة هللا./ خدمة اإلنسانٌة والمحافظة على التوازن -
 :ثالث من خصائص الضرورٌات الخمس فً التشرٌع اإلسالمً -4
  ن0.25.                أو أن ٌكون مصدرها الشرع ولٌس هوى النفس أو العقل المجرد./ الربانٌة -
 0.25.                         أو أن تأخذ المصلحة بعٌن االعتبار منافع الدنٌا واآلخرة. / الشمول -

 ن
  ن0.25.                          أو أن تقدم دائما مصلحة الدٌن على غٌرها من المصالح. / الثبات -
 : مجاالن معرفٌان حددتهما أصول المعرفة اإلسالمٌة -5
 وٌشمل كل ما تدركه حواس اإلنسان وعقله مما : المجال الطبٌعً أو عالم الشهادة -

  ن0.25.                                                                           ال ٌدخل فً الغٌبٌات
 وطرٌق اكتسابه الوحً، والعقل ٌسلم بوجوده، وٌدرك منه بقدر طاقته،: المجال الغٌبً -

  ن0.25.                                                                                 وتفاصٌله غٌب
  دعوة الشباب للفقهاء إلى التجدٌد تعنً التغٌٌر المباشر للتشرٌع الجنائً اإلسالمً:أوالـ 6

  ن0.5.                                       أو تعنً بوضوح تعطٌل تنفٌذ العقوبات المقررة شرعا
 التجدٌد فً مجال الفكر ٌقتضً أن ٌستوعب المسلم ما لدى اآلخر من معارف وأفكار فً :ـ ثانيا

مرحلة أولى ثم ٌعرضها على حقائق الوحً فٌقر منها ما ال ٌتعارض مع الوحً وٌستبعد ما 

 ن 1.                   أو التجدٌد هو اجتهاد فٌه استحضار لألصول والمبادئ والمقاصد. /خالفه

 
 : انتطبٍقاث: ثانثا

 :تعرٌف الزواج مع ذكر ثالثة أركان واردة فً النص مع شرط خاص بكل ركن -1
 حسب مدونة األسرة مٌثاق تراض وترابط شرعً بٌن رجل وامرأة على: الزواج هو -

  ن0.25.                                                                                    وجه الدوام
  ن0.25.                                                    الزوجان مع شرط األهلٌة: الركن األول -
  ن0.25.                                                   الصداق شرط عدم إسقاطه: الركن الثانً -
  ن0.25.                                                  الصٌغة شرط سماع العدلٌن: الركن الثالث -
 : القٌمتان -2
 ن 0.25.                                                                                          المودة -

  ن  0.25.                                                                       حسن المعاشرة -
ٌنبنً الزواج أساسا على المعطٌات المعنوٌة والرمزٌة الخاصة بمعانً الوفاء واإلخالص  -3

والتفاهم وتقدٌر الحٌاة الزوجٌة، ألن ثبات هذه المعطٌات ٌجعل الجانب المادي ممكنا وقابال للنقاش 

  ن0.5.                                                                                        والتعاٌش
 (ٌراعى فً كتابت انتقرٌر شكهه وصٍاغته ويضًىَه)األنشطة          : رابعا

-  
 . ضرورة مراعاة شروط كتابة التقارٌر الوصفٌة الخاصة بدرس األنشطة:النشاط األول -

 حقوقهم ذكر صعوبات واقع الطفولة، والعراقٌل التً تحد من حصول األطفال على جمٌع -1
  ن1.5.                                                                                   المشروعة
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 ( 2012 نٍىزدورة ٌى) ـٍ االحــــرارينًترشحـخاص باا ادة انبكـانىرٌــشهاٌ ٍَـم يتحا
التربية اإلسالمية :        مـــــادة

ـ الحدٌث عن ضرورة تقاسم المسؤولٌة بصفة فعلٌة بٌن األسرة والمجتمع فً تنشئة األطفال 2

  ن1.5.                                                                  وخصوصا األسر الضعٌفة
نشر الوعً -  زٌادة الدعم المالً الموجه من طرف الدولة –ـ تشكٌل الجمعٌات المتخصصة 3

  ن1...                                                                                      والمعرفة
 . ضرورة مراعاة شروط كٌفٌة إنجاز البحث المٌدانً:النشاط الثاني

  ن1البحث المٌدانً هو البحث الذي ٌتخذ الواقع العٌنً المباشر واالتصال مع المبحوثٌن           -1
 . مباشرة موضوعا لبحثه

 جمٌع الفضاءات واألماكن واألحٌاء التً ٌتم تسجٌل حاالت الطالق بها ال فرق بٌن -2
  ن1.                                                                                       الفقٌر والغنً

 نوظف فً البحث غالبا هنا تقنٌة المقابلة، حٌث نعمد إلى إعداد أسئلة مسبقا خاصة بأحوال  -3
الطالق والمطلقة وحقوق األطفال ونوجهها للمعنٌة باألمر لكً تجٌب عنها فً نفس اللحظة ونحن 

  ن1.                                                              ندون األجوبة ونقوم بدراستها الحقا
 : عرض نتٌجتٌن للبحث المٌدانً -4
  ن0.5.                          تباٌن األحوال نوعا ما بٌن بنود مدونة األسرة وواقع قضاٌا األسرة -

 ن 0.5.                                                         ـ  مدونة األسرة ضمنت حالٌا لألطفال حقوقهم

 السيرة النبوية العطرة: خامسا
 :أول من دخل فً اإلسالم -1
  ن0.25.                                      زوجة الرسول صلى هللا علٌه وسلم خدٌجة بنت خوٌلد -
 ابن عم الرسول صلى هللا علٌه وسلم علً بن أبً طالب رضً هللا عنه وهو ابن -

 ن0.25.                                                                                       عشر سنٌن
 0.25.                                            مولى الرسول صلى هللا علٌه وسلم زٌد بن حارثة -

 ن
 0.25.                                                                أبو بكر الصدٌق رضً هللا عنه -

 ن
 0.25.                                           بالل بن رباح الحبشً وهو أول من آمن من العبٌد -

 ن
 أمر هللا تعالى رسوله صلى هللا علٌه وسلم بعد أن بلغ عدد الداخلٌن فً اإلسالم نحوا  -2

  ن0.25.                                                               أن ٌبلغ الدعوة جهرا من ثالثٌن
ـ ابتدأت مرحلة إٌذاء المسلمٌن الجدد ألن قرٌشا هالها أن ٌسفه الرسول صلى هللا علٌه وسلم 3     

 ن 0.5.                                                        وٌعٌب آلهتها وٌأتٌها بدٌن جدٌد         أحالمها

ـ كان الرسول صلى هللا علٌه وسلم فً فترة الدعوة األولى ٌجتمع بالمؤمنٌن سرا فً دار 4     

 ن 0.5.                                                                                     األرقم بن أبً األرقم

ـ عندما أمر الرسول صلى هللا علٌه وسلم بأن ٌنذر عشٌرته األقربٌن وقف على الصفا 5      

         ونادى بطون قرٌش بطنا بطنا ودعاهم إلى اإلسالم وترك عبادة األوثان ورغبهم  

 ن 0.5.                                                                             فً الجنة وحذرهم من النار

 : ـ العظتان6       
 إذا أراد هللا تعالى أن ٌوجه عبدا لدعوة الخٌر واإلصالح ألقى فً قلبه كره ما علٌه -

  ن1.5.                                                                        مجتمعه من ضالل وفساد

Genious
Typewritten text
www.9alami.com



     ـ إن دعوة اإلصالح إذا كانت غرٌبة على معتقدات الجمهور وعقلٌته ٌنبغً أن ال ٌجهر 

  ن1.5.                              بها الداعٌة حتى ٌؤمن بها عدد ٌضحون فً سبٌلها بالغالً والرخٌص
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ـ الحدٌث عن ضرورة تقاسم المسؤولٌة بصفة فعلٌة بٌن األسرة والمجتمع فً تنشئة األطفال 2

  ن1.5.                                                                  وخصوصا األسر الضعٌفة
نشر الوعً -  زٌادة الدعم المالً الموجه من طرف الدولة –ـ تشكٌل الجمعٌات المتخصصة 3

  ن1...                                                                                      والمعرفة
 . ضرورة مراعاة شروط كٌفٌة إنجاز البحث المٌدانً:النشاط الثاني

  ن1البحث المٌدانً هو البحث الذي ٌتخذ الواقع العٌنً المباشر واالتصال مع المبحوثٌن           -5
 . مباشرة موضوعا لبحثه

 جمٌع الفضاءات واألماكن واألحٌاء التً ٌتم تسجٌل حاالت الطالق بها ال فرق بٌن -6
  ن1.                                                                                       الفقٌر والغنً

 نوظف فً البحث غالبا هنا تقنٌة المقابلة، حٌث نعمد إلى إعداد أسئلة مسبقا خاصة بأحوال  -7
الطالق والمطلقة وحقوق األطفال ونوجهها للمعنٌة باألمر لكً تجٌب عنها فً نفس اللحظة ونحن 

  ن1.                                                              ندون األجوبة ونقوم بدراستها الحقا
 : عرض نتٌجتٌن للبحث المٌدانً -8
  ن0.5.                          تباٌن األحوال نوعا ما بٌن بنود مدونة األسرة وواقع قضاٌا األسرة -

 ن 0.5.                                                         ـ  مدونة األسرة ضمنت حالٌا لألطفال حقوقهم

 السيرة النبوية العطرة: خامسا

 :أول من دخل فً اإلسالم -3
  ن0.25.                                      زوجة الرسول صلى هللا علٌه وسلم خدٌجة بنت خوٌلد -
 ابن عم الرسول صلى هللا علٌه وسلم علً بن أبً طالب رضً هللا عنه وهو ابن -

 ن0.25.                                                                                       عشر سنٌن
 0.25.                                            مولى الرسول صلى هللا علٌه وسلم زٌد بن حارثة -

 ن
 0.25.                                                                أبو بكر الصدٌق رضً هللا عنه -

 ن
 0.25.                                           بالل بن رباح الحبشً وهو أول من آمن من العبٌد -

 ن
 أمر هللا تعالى رسوله صلى هللا علٌه وسلم بعد أن بلغ عدد الداخلٌن فً اإلسالم نحوا  -4

  ن0.25.                                                               أن ٌبلغ الدعوة جهرا من ثالثٌن
ـ ابتدأت مرحلة إٌذاء المسلمٌن الجدد ألن قرٌشا هالها أن ٌسفه الرسول صلى هللا علٌه وسلم 3     

 ن 0.5.                                                        وٌعٌب آلهتها وٌأتٌها بدٌن جدٌد         أحالمها

ـ كان الرسول صلى هللا علٌه وسلم فً فترة الدعوة األولى ٌجتمع بالمؤمنٌن سرا فً دار 4     

 ن 0.5.                                                                                     األرقم بن أبً األرقم

ـ عندما أمر الرسول صلى هللا علٌه وسلم بأن ٌنذر عشٌرته األقربٌن وقف على الصفا 5      

         ونادى بطون قرٌش بطنا بطنا ودعاهم إلى اإلسالم وترك عبادة األوثان ورغبهم  

 ن 0.5.                                                                             فً الجنة وحذرهم من النار

 : ـ العظتان6       
 إذا أراد هللا تعالى أن ٌوجه عبدا لدعوة الخٌر واإلصالح ألقى فً قلبه كره ما علٌه -

  ن1.5.                                                                        مجتمعه من ضالل وفساد
     ـ إن دعوة اإلصالح إذا كانت غرٌبة على معتقدات الجمهور وعقلٌته ٌنبغً أن ال ٌجهر 

  ن1.5.                              بها الداعٌة حتى ٌؤمن بها عدد ٌضحون فً سبٌلها بالغالً والرخٌص

 
 
 

 

 



 

ـ الحدٌث عن ضرورة تقاسم المسؤولٌة بصفة فعلٌة بٌن األسرة والمجتمع فً تنشئة األطفال 2

  ن1.5.                                                                  وخصوصا األسر الضعٌفة
نشر الوعً -  زٌادة الدعم المالً الموجه من طرف الدولة –ـ تشكٌل الجمعٌات المتخصصة 3

  ن1...                                                                                      والمعرفة
 . ضرورة مراعاة شروط كٌفٌة إنجاز البحث المٌدانً:النشاط الثاني

  ن1البحث المٌدانً هو البحث الذي ٌتخذ الواقع العٌنً المباشر واالتصال مع المبحوثٌن           -9
 . مباشرة موضوعا لبحثه

 جمٌع الفضاءات واألماكن واألحٌاء التً ٌتم تسجٌل حاالت الطالق بها ال فرق بٌن -10
  ن1.                                                                                       الفقٌر والغنً

 نوظف فً البحث غالبا هنا تقنٌة المقابلة، حٌث نعمد إلى إعداد أسئلة مسبقا خاصة بأحوال  -11
الطالق والمطلقة وحقوق األطفال ونوجهها للمعنٌة باألمر لكً تجٌب عنها فً نفس اللحظة ونحن 

  ن1.                                                              ندون األجوبة ونقوم بدراستها الحقا
 : عرض نتٌجتٌن للبحث المٌدانً -12
  ن0.5.                          تباٌن األحوال نوعا ما بٌن بنود مدونة األسرة وواقع قضاٌا األسرة -

 ن 0.5.                                                         ـ  مدونة األسرة ضمنت حالٌا لألطفال حقوقهم

 السيرة النبوية العطرة: خامسا

 :أول من دخل فً اإلسالم -5
  ن0.25.                                      زوجة الرسول صلى هللا علٌه وسلم خدٌجة بنت خوٌلد -
 ابن عم الرسول صلى هللا علٌه وسلم علً بن أبً طالب رضً هللا عنه وهو ابن -

 ن0.25.                                                                                       عشر سنٌن
 0.25.                                            مولى الرسول صلى هللا علٌه وسلم زٌد بن حارثة -

 ن
 0.25.                                                                أبو بكر الصدٌق رضً هللا عنه -

 ن
 0.25.                                           بالل بن رباح الحبشً وهو أول من آمن من العبٌد -

 ن
 أمر هللا تعالى رسوله صلى هللا علٌه وسلم بعد أن بلغ عدد الداخلٌن فً اإلسالم نحوا  -6

  ن0.25.                                                               أن ٌبلغ الدعوة جهرا من ثالثٌن
ـ ابتدأت مرحلة إٌذاء المسلمٌن الجدد ألن قرٌشا هالها أن ٌسفه الرسول صلى هللا علٌه وسلم 3     

 ن 0.5.                                                        وٌعٌب آلهتها وٌأتٌها بدٌن جدٌد         أحالمها

ـ كان الرسول صلى هللا علٌه وسلم فً فترة الدعوة األولى ٌجتمع بالمؤمنٌن سرا فً دار 4     

 ن 0.5.                                                                                     األرقم بن أبً األرقم

ـ عندما أمر الرسول صلى هللا علٌه وسلم بأن ٌنذر عشٌرته األقربٌن وقف على الصفا 5      

         ونادى بطون قرٌش بطنا بطنا ودعاهم إلى اإلسالم وترك عبادة األوثان ورغبهم  

 ن 0.5.                                                                             فً الجنة وحذرهم من النار

 : ـ العظتان6       
 إذا أراد هللا تعالى أن ٌوجه عبدا لدعوة الخٌر واإلصالح ألقى فً قلبه كره ما علٌه -

  ن1.5.                                                                        مجتمعه من ضالل وفساد
     ـ إن دعوة اإلصالح إذا كانت غرٌبة على معتقدات الجمهور وعقلٌته ٌنبغً أن ال ٌجهر 

  ن1.5.                              بها الداعٌة حتى ٌؤمن بها عدد ٌضحون فً سبٌلها بالغالً والرخٌص

 
 
 
 



 

ـ الحدٌث عن ضرورة تقاسم المسؤولٌة بصفة فعلٌة بٌن األسرة والمجتمع فً تنشئة األطفال 2

  ن1.5.                                                                  وخصوصا األسر الضعٌفة
نشر الوعً -  زٌادة الدعم المالً الموجه من طرف الدولة –ـ تشكٌل الجمعٌات المتخصصة 3

  ن1...                                                                                      والمعرفة
 . ضرورة مراعاة شروط كٌفٌة إنجاز البحث المٌدانً:النشاط الثاني

البحث المٌدانً هو البحث الذي ٌتخذ الواقع العٌنً المباشر واالتصال مع المبحوثٌن           -13

  ن1
 . مباشرة موضوعا لبحثه

 جمٌع الفضاءات واألماكن واألحٌاء التً ٌتم تسجٌل حاالت الطالق بها ال فرق بٌن -14
  ن1.                                                                                       الفقٌر والغنً

 نوظف فً البحث غالبا هنا تقنٌة المقابلة، حٌث نعمد إلى إعداد أسئلة مسبقا خاصة بأحوال  -15
الطالق والمطلقة وحقوق األطفال ونوجهها للمعنٌة باألمر لكً تجٌب عنها فً نفس اللحظة ونحن 

  ن1.                                                              ندون األجوبة ونقوم بدراستها الحقا
 : عرض نتٌجتٌن للبحث المٌدانً -16
  ن0.5.                          تباٌن األحوال نوعا ما بٌن بنود مدونة األسرة وواقع قضاٌا األسرة -

 ن 0.5.                                                         ـ  مدونة األسرة ضمنت حالٌا لألطفال حقوقهم

 السيرة النبوية العطرة: خامسا

 :أول من دخل فً اإلسالم -7
  ن0.25.                                      زوجة الرسول صلى هللا علٌه وسلم خدٌجة بنت خوٌلد -
 ابن عم الرسول صلى هللا علٌه وسلم علً بن أبً طالب رضً هللا عنه وهو ابن -

 ن0.25.                                                                                       عشر سنٌن
 0.25.                                            مولى الرسول صلى هللا علٌه وسلم زٌد بن حارثة -

 ن
 0.25.                                                                أبو بكر الصدٌق رضً هللا عنه -

 ن
 0.25.                                           بالل بن رباح الحبشً وهو أول من آمن من العبٌد -

 ن
 أمر هللا تعالى رسوله صلى هللا علٌه وسلم بعد أن بلغ عدد الداخلٌن فً اإلسالم نحوا  -8

  ن0.25.                                                               أن ٌبلغ الدعوة جهرا من ثالثٌن
ـ ابتدأت مرحلة إٌذاء المسلمٌن الجدد ألن قرٌشا هالها أن ٌسفه الرسول صلى هللا علٌه وسلم 3     

 ن 0.5.                                                        وٌعٌب آلهتها وٌأتٌها بدٌن جدٌد         أحالمها

ـ كان الرسول صلى هللا علٌه وسلم فً فترة الدعوة األولى ٌجتمع بالمؤمنٌن سرا فً دار 4     

 ن 0.5.                                                                                     األرقم بن أبً األرقم

ـ عندما أمر الرسول صلى هللا علٌه وسلم بأن ٌنذر عشٌرته األقربٌن وقف على الصفا 5      

         ونادى بطون قرٌش بطنا بطنا ودعاهم إلى اإلسالم وترك عبادة األوثان ورغبهم  

 ن 0.5.                                                                             فً الجنة وحذرهم من النار

 : ـ العظتان6       
 إذا أراد هللا تعالى أن ٌوجه عبدا لدعوة الخٌر واإلصالح ألقى فً قلبه كره ما علٌه -

  ن1.5.                                                                        مجتمعه من ضالل وفساد
     ـ إن دعوة اإلصالح إذا كانت غرٌبة على معتقدات الجمهور وعقلٌته ٌنبغً أن ال ٌجهر 

 ن 1.5.                              بها الداعٌة حتى ٌؤمن بها عدد ٌضحون فً سبٌلها بالغالً والرخٌص



 
 


