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المزيد من الملفات بحسب الصف الحادي عشر والمادة تربية اسالمية في الفصل األول

نموذج إجابة امتحان منتصف مقرر دين 201 1

مذكرة دين 201 2

ملخص منتصف مقرر دين 201 3

ملخص أحكام األسرة في اإلسالم مقرر دين 201 4

ملخص مع أسئلة مراجعة مقرر دين 201 5
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 : الزواج واحكامه  الوحدة األولى مملكة البحرين 
 الدرس االول  – 1الملخص 

 االسم:  التاريخ 
 الصف:  2019/   /     وزارة التربية والتعليم 

 الرقم االكاديمي:  13ص    – الزواج يف اإلسالم   مدرسة أحمد العمران الثانوية 
 sayed mosawi 32202213إعداد :  ( 201قسم التربية اإلسالمية )دين 

 

 1 نتمنى االستفادة من امللخصات واحملافظة عليها وعدم رميها ملا حتتويه من اآليات القرآنية -هذه امللخصات ال تغين عن الكتاب املدرسي 

 الزواج هو الطريق الشرعي الوحيد لبناء االسرة وتكوينها في اإلسالم.  •

 
 ما احلكمة من تشريع اإلسالم للزواج؟ ) فوائد الزواج (  ( :1)السؤال

 / أقوم طريق الشباع الغريزة الجنسية. 1
 ) الزواج يحمي االنسان من القلق واالضطراب(./ يوفر الهدوء النفسي 2
 للتناسل وبقاء النوع اإلنساني. / افضل وسيلة 3
 / يدفع الزوجين لمزيد من العمل والنشاط.4
 / يحمي االنسان من االمراض البدنية واألخالقية. 5
 

 ما حكم الزواج؟  ( :2)السؤال

 اذا كان المتزوج قادرًا على تكاليف الزواج وواثقًا من إقامة العدل مع المرأة ومتحقق للوقوع في الحرام. واجب:/ 1
 ن غير قادر على تكاليف الزواج وتحقق االضرار بالمرأة وظلمها. اذا كا حرام:/ 2
 اذا كان يخشى ظلم المرأة اذا تزوج.  مكروه:/ 3
 اذا كان في حالة اعتدال.  سنة مؤكدة:/ 4
 

 حدد ثالث من املصاحل املشتركة اليت حيققها اإلسالم يف الزواج؟  ( :3)السؤال

 / ترابط االسرة وتقوية أواصر المحبة. 1
 وبقاء النوع اإلنساني. / التناسل 2
 / بناء اسرة وتكوينها. 3
 

 ) تدريب (: ما حكم الزواج يف احلاالت التايل؟  ( :4)السؤال

 / توافرت للرجل القدرة المادية والرغبة النفسية مع االمن في وقوع المعصية.1
 ................. . ......................................................................................الحكم: 

 / توافرت للرجل القدرة المادية والجسمية مع خشية الظلم اذا تزوج.2
 ....................................................................................................... . الحكم: 

 


