
  222R: رقم المقرر 
  االسالم وقضایا العصر:  عنوان المقرر

  ).الفصل الثاني (الثانیة تعلیم اساسي  : الفرقة 
  

  :األھداف االجرائیة 
  

 .ان یتعرف الطالب وسطیة االسالم ویسره في كافة مناحي الحیاة  -١
  

االت ان یستنبط الطالب خصائص التشریع االسالمي ومدى مسایرتھ للفطرة السلیمة في مج -٢

 .العقائد والعبادات والمعامالت 
 

والفلسفات المعاصرة وموقع الدین ، ان یوازن الطالب بین احوال االمم السابقة على االسالم  -٣

 .االسالمي وشریعتھ بین ھذه االمم والتیارات
 

ان یتحصن الطالب بصحیح الدین في مواجھة المستحدثات التكنولوجیة بما تحمل ضمن ما  -٤

وبما یبشر بھ عصر الصورة من ابھار واستالب وھیمنة ، افي وتدمیر للقیم تحمل من غزو ثق

 .على الثقافات االخرى 
 

والتأكید على التعامل معھا من خالل الفھم ، ان ینمي وعي الطالب بالحضارات االخرى  -٥

 .ال التعالي والتجاھل والصدام ، واالعتراف والتحاور 
 

 اصحاب الحضارات االخرى من منطلق الحیدة ان تنمي لدى الطالب مھارات التحاول مع -٦

 .والقول اللین والنقاش العقالني وقیم الثقافة االسالمیة والموضوعیة والتسامح الفكري 
 

ان یدرك الطالب مدى العالقة بین الدین والذاتیة الثقافیة إذ ھو احد مكوناتھا األساسیة التي ھي  -٧

 .المكون الوطني والعربي والدیني والعالمي 

 

ن یشترك الطالب في تدارس وسبر واقتراح حلول لمشكالت آنیة تقصف بالمجتمع االسالمي ا -٨

وغیرھا مما یحمل طابع ........... التطرف الفكري / العنوسة / الزواج العرفي / مثل البطالة 

 .االلحاح في بیئتھ 



  : أكمل ما یأتي - :١س

  :یدور معنى الوسط في اللغة حول معنیین اساسیین ھما 

٢ -١- 
  

  من مظاھر عنایة القرآن الكریم بالوسطیة  : ٢س

  :قولھ تعالى 

  :وقولھ عز وجل 
  

  :من اآلیات الداعیة الى الحث على النظر في آثار خلق اهللا  : ٣س

  :قولھ تعالى 

  :وقولھ تعالى 
  

  :من مظاھر مالءمة العبادات في االسالم للفطرة  : ٤س

  ....................الصالة  -١

 .....................الصوم  -٢

 .....................الزكاة  -٣

  

  :سبب نزول آیة  : ٥س

  صدق اهللا العظیم) یاأیھا الذین آمنوا ال تحرموا طیبات ما احل اهللا لكم وال تعتدوا ان اهللا ال یحب المعتدین(

  

  .......................الخدانة  ھي :   ٦س

  .......................والسفاح ھو   

  :ي النكاح في ا لشرع من معان  

٢ -١-  

  

  ...................................إذا یكون الزواج واجبا  : ٧س

  .........................................ویكون محرما إذا   

  



  .................................... الخطبة ھي ٨س

  -٢             - ١وتختار المرأة لــ      

             ٤            -٣-  

  .................................واالفضل   

  

  من االدلة على مشروعیة الخطبة : ٩س

  :.......قولھ تعالى 

  :........وقولھ صلى اهللا علیھ وسلم 

  : ..................ومن السنة العملیة 

  

  = الكفاءة  في اللغة : ١٠س

  =وفي االصطالح 

  =والھدف منھا 

  

  :لشھود في العقد من االدلة على اشتراط ا: ١١س

١-  

٢-  

٣-  

  

  ......من المحرمات على سبیل ال: ١٢س

٣      -٢        -١-    

٦      -٥        -٤-  

  

  ....................یجوز للزوج تأدیب زوجتھ اذا :١٣س

   ........................-١ویبدأ التأدیب بــ 

   ............................................- ٢ثم 

  ................................... .........- ٣ثم 



  : ...........................................معنى اإلحداد  : ١٤س

  ....................................او .......................... ومدتھ للزوجة 

  

  :لزوجةلمھر المن ادلة وجوب  : ١٥س

  ..: ............................قولھ تعالى 

  : ........................وقولھ عز وجل 

  : ..............................ومن السنة 

  :...........................ومن المعقول 

  :...........................ومن اإلجماع 

  

  :یمكن الوقایة من مشكلة العنوسة بإتباع ما یأتي  : ١٦س

١-  

٢-  

٣-  

٤-  

  

  :فقة على الزوج من أدلة وجوب الن: ١٧س

  .........................................................من القرآن الكریم  -١

 ..................................................................من السنة  -٢

 ..............................................................من المعقول  -٣

  

  :یة المأثورة بعد القرآن من االدع : ١٨س

  

  :من مظاھر الزینة الفاسدة : ١٩س

١-  

٢-  

٣-  



  :امة االسالم امة وسط وظھرت في وسط امم شتى ھي  : ٢٠س

١-  

٢-  

  

  :االحكام الشرعیة إما قطعیة وإما ظنیة وللقطعیة ثالثة مجالت : ٢١س

  مثل  -١

 مثل -٢

 مثل -٣

  

  من االدلة الشرعیة على رفع الحرج في االسالم : ٢٢س

١-  

٢-  

٣-  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  :علل لما یأتي  :١س
  
  .خطأ البحث في ماھیةو ذات اهللا تعالى  -١

 . موسى عندما سألھ مارب العالمین محاولة فرعون مع -٢

 الحدیث.........الخیل لثالثة : قال صلى اهللا علیھ وسلم  -٣

  لما كان االول والثاني مقبولین بینما رفض عمل الثالث؟

  .ورثھا بغرض الحرمان من المیراث توریث المطلقة في مرض موت م -٤

 .رد رسول اهللا صلى اهللا علیھ وسلم الثوب عندما تبرع بھ صاحب الثوبین  -٥

 .خیر الصدقة ما كان عن ظھر غنى  -٦

 .طواف اھل الجاھلیة بالبیت عرایا -٧

 وصف القرآن عقد الزواج بالمیثاق الغلیظ -٨

 .ھات بالرجال من البیوت امره صلى اهللا علیھ وسلم بإخراج المتشبھین بالنساء والمتشب -٩

  . اباحة النظر الى المخطوبة -١٠

  .وزوجة االب، وزوجة االبن ،  تحریم الزواج من ام الزوجة-١١

  . توثیق عقد النكاح -١٢

  . تحریم الزواج السري او العرفي -١٣

  . اباحة التعدد في التشریع االسالمي-١٤

  . انتشار العنوسة -١٥

  .لمقدس أول االمر ثم االمر بالتحول الى الكعبة  األمر بالتوجھ الى بیت ا-١٦

  . تحریم نكاح المرأة البالغة نفسھا بدون إذن ولیھا في رأي الجمھور وإباحتھ عند ابي حنیفة-١٧


