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 مملكة البحرين 

 وزارة الرتبية و التعليم 

 مدرسة النعيم الثانوية للبنني 

 قسم الرتبية االسالمية 

 

 

 

 

 

  203مذكرة دين 

 5الرتبية االسالمية 
 

 

 

 أمحد حممد مريزا مدن : اعداد الطالب 

  5علم  5: الصف 
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 املنهج اجلديد (  203مذكرة دين ) 
 11حب الوطن صــ : االول  الدرس

 جبلت الفطرة السليمة على محبة االوطان و الحنين اليها ؟ / علل 

 و تنشئة الفرد و تغذيته و تثقيفه  تربيتهفي , لما لها من فضل على االنسان 

 مفهوم حب الوطن ؟ 

و الوالء له و الدفاع , و التشبث بالعيش فيه , التعلق به و التفاني في محبته 
 عنه 

 تأصلة في النفوس ؟مماذا تفعل الغريزة الهل حب الوطن امر فطري او مكتسب ؟ 

و , تجعل االنسان يرتاح للبقاء في وطنه و يحن اليه اذا غاب عنه ,  امر فطري
 ينافح عن قضاياه و يدافع عنه اذا ما هوجم 

 حب الوطن العصبية ؟  يعني هل/  علل

 ال يعني العصبية التي يراد بها تقسيمها الى دول أو طوائف متباغضة و متناحرة 

 :حب الوطن في ضوء القران الكريم 

 على حب الوطن و تقره في النفوس  في القران الكريمحث االسالم  -

الن كل منهما مترسخ في نفس , حب النفس  علىحب الديار بين أن عدم غلبة  -
 االنسان 

 حب الوطن يدفع االنسان ان يجود بنفسه دفاعًا من وطنه اذا هاجمه العدو  -

 : حب الوطن في ضوء السنة النبوية 

  يوم هجرته من مكةصوره يتجلى حب الوطن عند النبي بأعلى  -

 عند هجرة النبي الى المدينة دعا الى اهلل ان يحب المدينة كحبه مكة او اشد  -

  يحب المدينة حبا عظيمًافكان , استجاب اهلل دعاء اهلل  -

 ما هو واجب االنسان الصادق اتجاه وطنه ؟ 

 حب الوطن  -

 التفاني في خدمته  -

 الدفاع عن الوطن  -
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  11االنتماء للوطن و الوالء له صـــ : الدرس الثاني 

 ما مفهوم االنتماء للوطن ؟ و مفهوم الوالء للوطن ؟ 

 و وجدانًا َااالنتساب الحقيقي للوطن فكرًا و مشاعر االنتماء للوطن
 الوالء مفهوم اشمل من االنتماء فهو عين االنضباط و االلتزام  الوالء للوطن

 

 قارن بين االنتماء للوطن و الوالء له ؟ 

 الوالء اعظم شانا من االنتماء و ليس كل من لديه انتماء لديه والء 

 ما هي أقسام الوالء للوطن ؟ 

 الوطن  ألرضالوالء  –الوالء لولي االمر 

 اولى االسالم لطاعة ولي االمر مكانة عظيمة ؟ ما هو حكمها ؟ / علل 

باعتباره احد اركان استقرار النظام , و رسوله  جعل طاعته من طاعة اهلل
 وهو واجب الطاعة من القران و السنة , السياسي للدولة و هيبتها 

ما المقصود  }يأيها الذين امنوا أطيعوا اهلل و أطيعوا الرسول و أولى األمر منكم  {
  (في القرآن ) بالطاعة ؟ 

اإلذعان و االستجابة لما يأمر به ولي األمر و ينهى عنه من غير منازعة و ال 
 مادامت طاعته في المعروف , معارضة 

  (في السنة ) لزوم طاعة ولي األمر على كل األحوال ؟ / علل 

 الن يترتب على مخالفته و الخروج عن طاعته مفاسد عظيمة 

 لماذا تعد ارض الوطن البيئة الحاضنة لمشاعر االنسان ؟ / علل 

 بسبب ارتباطه بها جبلة و حبه لها فياض مودع في كيانه منذ خلق البرية 

 مشروعية حب الوطن و التعلق به ؟ و ما هو حكمها ؟ / وضح 

و حكمه واجب , يتم بالوالء للوطن و الدفاع عنه و استرخاص الدماء في سبيله 
 فيه جميع مكونات الوطن وطني تشارك 
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 االمور المترتبة على طاعة ولي االمر ؟ 

 تصلح حال البالد  -2 يستقيم امر الجماعة  -1
 يتحقق حسن االنتماء للبالد  -4 يهنأ المواطنون باألمن في ديارهم  -3

 

 طاعة ولي االمر ؟  عدماالمور المترتبة على 

 األعراض انتهاك األموال سلب انتشار الفوضى
 

  -:قارن بين اقسام الوالء 

 الوالء ألرض الوطن  الوالء لولي االمر  وجه المقارنة 
 

 مفهوم 
طاعة االمير الذي جعل 

االسالم طاعته من طاعة 
 الرسول و طاعة اهلل 

ارتباط الفرد بوطنه و 
االستعداد للتضحية في 

 سبيل الوطن 
واجب وطني يشارك فيه  واجب في االسالم  الحكم 

  مكونات المجتمعجميع 
 الدفاع للوطن  - االستجابة الى االوامر  كيف يكون ؟ 

استرخاص الدماء  -
 في سبيله 

 

حرص االسالم على تبادل الحقوق و الواجبات بين الراعي و الرعية و الذي في  ***
 نهاية المطاف يؤدي الى استقامة امر الجماعة 

 

 

 

 

 

 

 

 



 203دين                                                                                                                             5مقرر الرتبية االسالمية 

 5 

 22الوطن صـــ العمل التطوعي و خدمة : الدرس الثالث 

 ما هو مفهوم العمل التطوعي ؟ 

الخير و ايصال المنافع للغير دون مقابل مادي او عائد دنيوي  بأعمالالقيام 
 بل طمعا في رضا اهلل و كسب الثواب و تحقيقا للقيم االنسانية , محسوس 

 بين االحكام التكليفية التي يندرج تحتها العمل التطوعي ؟ 

 حصلت على االجر و ان لم تفعل ال تاثماذا قمت به  المندوب
 اذا قام به فرد او مجموعة سقط عن البقية واجب كفائي
 على كل فرد القيام به و عدم التخلف واجب عيني

 

 عدد انواع العمل التطوعي و عرفها ؟ 

عمل او سلوك يمارسه الفرد من تلقاء نفسه و برغبة  العمل التطوعي الفردي
 منه

ما تقوم به المؤسسات االهلية و الخيرية من برنامج  المؤسسيالعمل التطوعي 
 تطوعية لخدمة المجتمع

 

 ما هي فوائد العمل التطوعي ؟ 

وعد اهلل عز وجل المنفقين بالخلف 
 اضعافا مضاعفة

 نيل البر و هو طريق الى الجنة
 

 
 اكتساب الحسنات حتى بعد الموت

االمن و عدم الخوف مما يستقبلك من امر 
االخرة و عدم الحزن على ما فاتك من 

 امور الدنيا
 

 .. قارن بين احكام العمل التطوعي 

 واجب عيني واجب كفائي مندوب وجه المقارنة
اذا قمت به حصلت على  التعريف

االجر و الثواب و ان لم 
 تأثمتقم ال 

اذا قام به فرد او 
مجموعة سقط عن 

 البقية

على كل فرد القيام 
التخلف به و عدم 
 عنه

 
 امثلة

 مساعدة اليتامى

 تعليم االميين

 العطف على االيتام

 تغسيل الموتى

 رعاية المشردين
 االفتاء

 الطبابة

 دفع خطر فئة معينة
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 .. قارن بين انواع العمل التطوعي 

 العمل التطوعي الجماعي العمل التطوعي الفردي وجه المقارنة
عمل او سلوك يمارسه الفرد  التعريف

 و برغبة منه  تلقاء نفسهمن 
ما تقوم به المؤسسات االهلية و 

الخيرية من برنامج تطوعية 
 لخدمة المجتمع

 
 امثلة 

 التبرع بالمال 
 قضاء حوائج الناس 

 رفع معاناة المنكوبين 
مساعدة الناس في عند حدوث 

 الكوارث 
 

 .. قارن بين صور العمل التطوعي 

 العمل التطوعي وجه المقارنة
 النوم في فراش النبي يوم هجرته االمام علي عليه السالم

و خدمة  لخدمتها عليهاالتي كان يتردد  قصة العجوز ابو بكر رض
 ابناؤها

 

 المؤمن الصالح ال يأتي منه إال الخير ؟  /علل 

 يساهم في اسعاد االخرين و يوظف امكانياته و وقته في طاعة اهلل النه 

 غاية االسالم اشاعة التراحم و التعاون بين أفراد المجتمع ؟  /وضح 

 اخراج المسلم من دائرة االستهالك السلبية  -

 اعمار األرض بالخير  -

 بناء الحضارة االنسانية  -
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  31التسامح و التعايش صــ : الدرس الرابع 

 التسامح و التعايش  خصائص الدين االسالمي التي ميزته عن غيره من االديان ؟: س 

 ما المقصود بالتسامح و التعايش في اللغة و االصطالح ؟ 

 التعريف  وجه المقارنة 
 السالسة و السهولة  اللغة  التسامح 

 تفاهم جماعي متبادل بين مختلف مكونات المجتمع  االصطالح 
 

 التعايش 
 عاش على االلفة و المودة  اللغة 

التواصل مع االخر بجميع اشكال التفاعل و التعاون و  االصطالح 
 التكامل االيجابي البناء 

 بين اهمية قيمة التسامح و التعايش في ارساء ركائز السلم االجتماعي ؟ 

تعد لبنة راسخة و فضيلة اخالقية ضرورية بشرية و تمثالن ركيزة العيش 
 المشترك في مجتمع متعدد االطياف الدينية و الثقافية 

 ؟  الحياةميادين التي وضعها االسالم لشتى ما هي الضوابط الكاملة 

و قد عالقة المرء بربه وفي عالقته ببني جنسه و عالقته بسائر المخلوقات 
 جاءت موافقة لفطرة االنسان و عقله 

 ما هي مظاهر التسامح و التعايش في االسالم ؟ 

 المسلمين مع غيرالتسامح و التعايش  التسامح و التعايش بين المسلمين
 بين صور التسامح بين المسلمين ؟ 

 العدل و االحسان الرحمة السالم االخوة
 ما المقصود بالعدل و االحسان ؟ ,  ) بأمر بالعدل و االحسان ان اهلل )

 تحقيق التوازن و التناسب في الحقوق بين الناس العدل
 المعاملة الحسنة و السلوك الكريم االحسان

 ما هي صفات المسلم الرحيم ؟ 

يتجاوب مع االحداث و  يتميز بقلب رحيم 
 االشخاص 

 يرق الضعيف 

 يمد يده إلى الملهوف  يحن على المسكين  يألم للحزين 
 ما هي الصفات التي ينفر منها المسلم الرحيم 

 يبتعد عن الجريمة ينفر من االيذاء
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 وضح اهم مقاصده ؟ و اهدافه ؟ , بعث اهلل محمد بدين عظيم 

 السالم و المسالمة : مقاصده 

 يعيش الناس امنين على انفسهم و اعراضهم و اموالهم : هدفه 

 تفوق اهمية االحسان على اهمية العدل ؟  / علل 

بينما االحسان يبعث االفراح و , الن العدل يقي المجتمع من اآلالم و االحقاد 
 السعادة 

ا لم البر و القسط مطلوبان من المسلم للناس جميعا و لو كانوا مخالفين لدينه م/ علل 
 يقفوا في وجهه و يحاربوه ؟ 

 الن ألهل الكتاب منزلة خاصة في المعاملة و التشريع 

 ينهى القرآن عن مجادلتهم في دينهم إال بالحسنى ؟ / علل 

  يمال القلوب بالبغضاء حتى ال يوقد الجدال و 

 ما االمور التي اباحها االسالم للتعامل مع اهل الكتاب ؟ 

 االكل من ذبائحهم  واباحة مؤاكلة اهل الكتاب  -1

 مصاهرتهم و التزوج من نسائهم المحصنات العفيفات  -2

 قبول شهادة الكتابي و الثقة في بعض االمور  -3

 حمى االسالم اهل الذمة من كل اعتداء داخلي أو خارجي  -4

 صان االسالم لغير المسلمين معابدهم  -5

 رعى حرمة شعائرهم شرط احترام مشاعر المسلمين  -6
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  45االنسان بين المادة و الروح صـــ : الدرس االول 

 ما هي اتجاهات الفلسفة الوضعية لإلنسان ؟ 

 االتجاه المعنوي االتجاه المادي
 عدد االتجاهات المادية و عرفها ؟ 

السائد في كثير من دول العالم الحديث يغلب عليه الجانب المادي و  الخط الرأسمالي
 الواقع المحسوس في قيمة اإلنسان 

نظرة الى االنسان نظرة مالية بحتة و يعمل جاهدا على اماتة العاطفة  الخط الشيوعي 
 الدينية في النفوس بالتربية و العنف 

 ما هو االتجاه الروحي ؟ 

و النوم , زعم التقرب الى اهلل و حرمه من الغذاء الكافي اجهاد الجسد و تعذيبه ب -
 و الجنس المشروع , المستقر 

 ينقطع عن الدنيا للعبادة  -

 يكون مخالف للفطرة السليمة و السنة النبوية  -

 كيف نظر االسالم الى االنسان ؟ 

نظر نظرة شاملة و متوازية لالنسان فجمع بين المادة و الروح في تكامل و  -
 انسجام من غير افراط و ال تفريط 

 نظر االسالم مخلوق مكرم و فضله ربه على كثير من مخلوقاته  -

 .. عواقب تغليب المادة أو الروح على احداهما 

 (الروحي)على المادة عواقب تغليب الروح  (المادي)عواقب تغليب المادة على الروح 
 ترك اتباعه مسؤولياتهم في الحياة  استعمار الشعوب 

 تعطيل الطاقات الفعالة  استغالل مقدرات بلدانهم 
 نسيان مخالطة الناس و اعتزالهم  المصلحة تعلو على كل القيم 

 ال يهتمون بما يجري حولهم من المنكرات التمييز العنصري 
 

---- 
  انتشار الزندقة و البدعانحرافات خطيرة 

ادعوا سقوط التكليف لمن وصلوا لمرحلة 
 معينة 

 بسبب فراغه الروحي : ج  االنسان نفسيا و روحيا ؟ الحضارة الماديةارهقت تلك / علل 

 متبعي االتجاه الروحي ال يمثلون االسالم ؟ / علل 

 عمل صالح , حنيفية سمحة , االسالم دين يسر 
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  51الوسطية و االعتدال صـــ : الدرس الثاني 

 ما هو مفهوم الوسطية و االعتدال و حكمها الشرعي ؟ 

 التوازن في كل فعل يقوم به االنسان في اي مجال  الوسطية و االعتدال
 واجبان في االسالم  حكمها الشرعي 

 مجاالت الوسطية و االعتدال في االسالم ؟ / وضح 

 مفهوم  مجاالتها 
الوسطية و االعتدال 

 في االعتقاد
 لم ينكر االلوهية , دعا الى عبادة اله واحد يتصف بالكمال 

 بين ان الرسل بشر اتقياء انقياء اصطفاهم اهلل لتبليغ الرسالة 
الوسطية و االعتدال 

 في العبادة 
 لم يكلف اهلل االنسان فوق قدراته بل جعل الدين يسرًا 

الوسطية و االعتدال 
 تشريع في ال

 الوسطية في االنفاق و االكل و الشرب و غيرها دون تبذير 

 امر االسالم بالوسطية و االعتدال في العبادات ؟ / علل 

 لم يكلف اهلل االنسان فوق قدراته بل جعل الدين يسرًا 

 ؟ بين اهمية الوسطية و االعتدال في االنفاق 

 حرم البخل و التقتير , حرم اهلل االسراف و التبذير في االنفاق 

 ما هو مفهوم االسراف ؟ 

 تجاوز الحد و يؤدي الى اضاعة المال :  االسراف

 حتى ينتفع به  امر الرسول ص المسلمين ان ال يضيعوا شيئًا من الطعام ؟/ علل 

 ما هي صفات المؤمن في الوسطية و االعتدال ؟ 

 يشاركه مع االخرين يقتصد في اكله بأقل الطعاماالكتفاء 
 بين اهمية الوسطية و االعتدال في االنفاق و االكل و الشرب ؟ 

الشعور بأداء 
 الواجب 

اتباع سنة الرسول و نيل  حسن تدبير المال  تجنب الفقر 
 االجر و الثواب 

 الوسطية و االعتدال في االنفاق و االكل و الشرب ؟  تطبيقاتبين 

صرف المال في 
 وجوهه المشروعة 

االتصاف بالجود و 
 الكرم 

اجتناب البخل و 
 الجشع 

اجتناب اإلسراف و 
 التبذير 
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 لماذا ميز اهلل االمة االسالمية بالوسطية و االعتدال ؟ 

 التفريط ين المادة و الروح بين االفراط و ألنهم وازنوا ب

 ( اليسر و التخفيف : ج )  ؟ما المنهج الذي دعا اليه الرسول ص في العبادة 

 كيف كانت العقوبات في الجاهلية ؟ 

 يعاقب الضعيف  -

 يتركون الشريف دون عقوبة  -

 كيف وظف االسالم بالوسطية و االعتدال في العقوبات ؟ 

 العقوبة على قدر الجريمة  -

 يعاقب الفرد بعقوبة تتناسب مع الجريمة  -

 ة ال تتغير العقوبة من شخص آلخر كما في الجاهلي -

 كيف امر االسالم بالوسطية و االعتدال في العبادات ؟ 

 لم يكلف اهلل تعالى االنسان فوق طاقته 
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  55العفة في اإلسالم صـــ : الدرس الثالث 

 ما هي الصفات التي يتصف بها االنسان العاقل ؟ 

و ال ينساق , يزكي نفسه و يطهرها من الشهوات المحرمة بأن يبتعد عنها 
 وراء وساوس الشيطان 

 ما هو مفهوم العفة ؟ 

و صون , كف النفس عن المحرمات و عما ال يليق باالنسان فعله أو قوله 
 و تحصينها عن الوقوع فيما ال يرضي اهلل , النفس عما يدنسها من المعصية 

 بين انواع العفة و كيفية تحقيقها ؟ 

فال يفكر في الشهوات المحرمة و فعل , يمتلئ قلب المؤمن بذكر اهلل  عفة القلب 
 المعاصي 

 صونه عن الحرام من كذب و غيبة و نميمة و استهزاء  عفة اللسان 
 حفظه عن النظر الى عورات الناس  عفة البصر 
 حفظه عن سماع االخبار المحرمة و الخوض في اعراض الناس  عفة السمع 
 كسب المال و تحري الرزق الطيب  عفة اليد 

حفظ النفس من الوقوع فيما حرم اهلل و االستعانة على ذلك بالبصر  عفة الشهوة 
 و الصيام 

 ما هو هدف االسالم من العفة ؟ 

 لتهذيب النفس و تزكيتها من أهوائها و شهواتها 

 ما هي وسائل تحقيق العفة ؟ 

و , توقي المثيرات الداخلية  تقوية االيمان
 فعل ما يعين على ضبطها

البعد عن المثيرات 
 الخارجية

 تكون تقوية االيمان ؟ كيف 

استحضار مراقبة اهلل و  االستقامة الى شرع اهلل
 التزام الحياء

 اجتناب الشهوة المحرمة

 كيف يكون توقي المثيرات الداخلية ؟ 

السبيل الوحيد الشباع هذه الغريزة و جلب االستقرار النفسي و  الزواج 
 االجتماعي 

 الذي يعين على زكاة القلب و طهارة النفس , تربية النفس بالصوم  الصوم 
بمأل الفراغ بما 

 ينفع 
دفع االفكار الحالمة و التخيالت الجنسية بكل ما ينفع بكل مفيد و 

 نافع 
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 كيف يكون البعد عن المثيرات الخارجية ؟ 

 التحصين االجتماعي الشرعي التحصين الذاتي الشرعي
 كيف يكون التحصين الذاتي الشرعي و توقي المثيرات الخارجية ؟ 

منع البصر من النظر 
 الحرام

بالمرأة تجنب الخلوة 
 االجنبية

االبتعاد عن التبرج و اظهار 
 الزينة لغير المحارم

 الشرعي و توقي المثيرات الخارجية ؟  االجتماعيكيف يكون التحصين 

اختيار البيئة و االجواء االيمانية التي  اختيار الرفقة الصالحة
 تصلح ان تكون مجاال للحركة و النشاط

 جعل االسالم الزواج السبيل الطبيعي الوحيد إلشباع هذه الغريزة ؟ / علل 

 ألنها تجلب االستقرار النفسي و االجتماعي 

 دعا االسالم الى اهمية تربية النفس بالصوم ؟ / علل 

ألنها تعين على زكاة القلب و طهارة النفس و به تضيق مجاري الشيطان في 
 النفس 

 كيف يكون ذلك ؟ , دعا االسالم الى اختيار الرفقة الصالحة 

 الذين يقودونه الى الخير , بمرافقة اهل التقوى 

 فكيف يكون ذلك ؟ , دعا االسالم الى اختيار البيئة و األجواء االيمانية 

بعدم الذهاب الى اماكن التي تنتشر فيها الرذيلة و اختيار االماكن يكثر فيها أهل 
 لملتزمون بالعفة الصالح ا

 بين ثمرات العفة على الفرد و المجتمع ؟ 

حفظ االعراض و دفع اسباب الفتنة و  نيل رضا اهلل و محبته و الفوز بثوابه
 الفساد

حماية المجتمع من االمراض الجنسية 
 الفتاكة

 عفة المرء سبب في عفة اهله و محارمه

في ظل اظالل اهلل لمن عف عن الفاحشة  سبب لدخول الجنة
 عرشه يوم القيامة
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 ما هي المخاطر الناتجة عن عدم االلتزام بالعفة ؟ 

 التبعات  المخاطر 
 رفع اإليمان و رفع الحفظ الرباني  مخاطر إيمانية 

 انهيار النسيج االخالقي المجتمعي  مخاطر اجتماعية 
 الضيق بسبب الوقوع في كبائر الذنوب  مخاطر نفسية 
 الخلود في نار جهنم  مخاطر اخروية 
 اجتناب االمراض الجنسية الفتاكة  مخاطر صحية 
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 66التحصيل العلمي و بناء الذات صـــ : الدرس الرابع 

 ما هي العوامل التي يرتبط بها مفهوم الذات ؟ 

 اللغة  االدراك  الوعي  الذكاء  الوراثة
 بين اهمية التحصيل العلمي في حياة الفرد و المجتمع ؟ 

و تحديد الدور االجتماعي الذي , الطريق االوحد الختيار نوع الدراسة و المهنة 
 يقوم به الفرد 

 ما هو مفهوم التحصيل العلمي و الذات ؟ 

مقدار المعرفة أو المهارة التي يكتسبها الفرد نتيجة التدريب و  التحصيل العلمي 
 الخبرات السابقة و يمكن قياسها بواسطة االختبارات و االمتحانات 

بناء معرفي مركب من االحاسيس و المعتقدات و المفاهيم لمختلف  الذات 
 نواحي شخصية االنسان 

 كيف يتم بناء الذات ؟ 

الخبرات و المهارات و المعارف التي يراكمها االنسان من خالل تفاعله من 
 محيطه االسري و المدرسي و االجتماعي  

 العالقة بين بناء الذات و التحصيل العلمي ؟  ما هي

عالقة متبادلة و مستمرة بحيث يؤثر مفهوم الذات على في االداء الدراسي كما 
 ال يمكن تحديد ايهما السبب و ايهما النتيجة بناء على الدراسات المتوفرة 

 كيف يمكن ضبط العالقة بين بناء الذات و التحصيل العلمي ؟ 

 ذ باألسبابالتوكل على اهلل و االخ علو المهمة تحديد االهداف تقدير الذات
 تقدير الذات هو البوابة لكل انواع النجاح المنشودة ؟ / علل  

 ألنه سيرى نفسه عاجزا عن تحقيق النجاح و غير جدير به 

 لماذا على االنسان ان يضع اهدافا في حياته ؟ 

 الن عند عدم تحديد االهداف يتحمل االنسان جميع نتائجها السلبية و االيجابية 

 ما هو الهدف من خلق اهلل لإلنسان ؟ 

 خلق لمهمة عبادة اهلل تعالى و عمارة االرض و مهدت له السبل لتحقيقها 

 ( الباعث على الفعل : ج )  همة ؟ما هي ال
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 ؟ ( التوكل على اهلل و اتخاذ االسباب ) ما هو مفهوم التوكل في 

دفع المضار من صدق اعتماد القلب على اهلل تعالى في استجالب المصالح و 
 أمور الدنيا و اآلخرة 

 و من تمام االيمان بحكمة اهلل تعالى ؟ , فعل االسباب هي من تمام التوكل / علل 

 ألن اهلل تعالى قد جعل لكل شيء سببًا 

 ما هي مكانة العلماء في اإلسالم ؟ 

 رفع اهلل مقام العلماء و أعلى شأنهم اثنى اهلل و النبي على العلماء
 جعلهم اهلل في مصاف المالئكة اهلل في مصاف المالئكةجعلهم 

استشهد بهم في اجل مشهود عليه وهو 
 توحيده

 مصابيح الهدى في االرض

 دعا االسالم الناس الى احترام العلماء و توقيرهم و اجاللهم ؟ / علل 

 ألنهم يمثلون القدوة و المثل 

 ؟دعا الناس الى الرجوع الى العلماء / علل 

و النحرف الى , و الضال الى الهدى , هم الذين يردون الغوي الى الرشاد ألنهم 
 و هم الذين يدافعون عن المنهج االسالمي الرشيد , الصراط المستقيم 

 اول ما يدخل في مدلول العلم النافع ؟ : س 

 النه يشتمل على علم الدنيا و االخرة و بقية العلوم 

 (و العمل غاية العلم العلم خادم العمل : ج ) ما هي عالقة العلم بالعمل ؟ 

 لماذا اهتم االسالم بالعمل ؟ 

 كما ذم من ال يعمل بعلمه , ترتب على العمل األجر و النجاة الن ي

 ما هي درجات الناس في طلب العلم و العمل به ؟ 

 ينالها من طلب العلم و عمل بما فيه و علم الناس  الدرجة االولى 
 لكنه لم يتفقه فيه, ينالها من طلب و حمله الى الناس فانتفعوا به  الدرجة الثانية 
, هي لم لم يستفيد من علمه و لم يعمل به أو ينتقله الى الناس  الدرجة الثالثة 

 ( ص ) وهؤالء مذمومين على لسان النبي 
 

 



 203دين                                                                                                                             5مقرر الرتبية االسالمية 

 17 

  53التواصل االجتماعي و آدابه صـــ : الدرس االول 

, يسوده االمن و االستقرار و وحدة الكلمة , يحرص االسالم على ايجاد مجتمع متعاون 
 فكيف يكون ذلك ؟ 

 بآداب و قيم دينية سمحة و وسائل مشروعة , من خالل تواصل اجتماعي فعال 

 ما هو مفهوم التواصل االجتماعي ؟ 

مشاعر عن طريق حواس عملية تفاعلية ايجابية تقوم على نقل المعلومات و ال
 مستقبل التواصل من مرسل الى 

 اذكرها ؟ , حسب حاجة االنسان , تنوعت وسائل التواصل االجتماعي قديما و حديثا 

التعاون بين المتناظرين  للتوصل الى الحقيقة و دفع الشكوك و  الحوار
 اقامة الحجة من غير اهانة أو استهزاء

و تآلف القلوب و تقوية التواصل مع , ة وسيلة لتوثيق روابط المحب الزيارة
 جميع فئات المجتمع

وسائل التواصل 
 الحديثة

و هي ذات تأثير كبير في , منها المقروءة و المسموعة و المرئية 
 مجتمعاتنا اليوم

 مراعاة كيفية استخدام وسائل التواصل االجتماعي يحقق النجاح ؟ / علل 

 الن طريقة االستخدام تعود على المجتمع بنتائجها االيجابية و السلبية 

 الى ماذا يهدف الحوار ؟ 

 دفع الشكوك  التعاون بين المتناظرين للوصول الى الحقيقة 
 دحض الفاسد من القول و الرأي  اقامة الحجة من غير اهانة و ال استهزاء 

 الى ماذا يدعونا االسالم ؟ 

 التحلي بالحكمة و الموعظة الحسنة في الحوار حتى مع غير المسلمين  

 حوى القرآن الكريم و السنة النبوية الشريفة على مواضع كثيرة للحوار ؟ : بين 

قصة الرسول ص مع قومه  قصة ابراهيم ع مع النمرود  قصة موسى ع مع فرعون 
 و غيرهم 

 ما النتائج التي ترتبت على االنتشار الكبير لوسائل التواصل الحديثة ؟ 

 تعددت مجاالت استعمالها  تجاوزت الحدود الجغرافية 
 بروز مجالين و هم مجال الخير و مجال الشر 
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 ؟  الحديثةما هي مجاالت الخير في وسائل التواصل 

 التعرف على احوال المسلمين التفقه في الدين
 معرفة ثقافة الشعوب التواصل مع االخرين

 االبداعاتاطالق  تبادل المعلومات و متابعة االكتشافات
 بين مجاالت الشر في وسائل التواصل الحديثة ؟ 

 تدمير االخالق و نشر الرذائل التشكيك في العقيدة االسالمية
 تحويل االموال بطرق غير مشروعة اقامة العالقات المحرمة

ظهور لغة هجينة بين العربية و  عن االسرة و المجتمعالعزلة 
 االنجليزية

ظهور لغة جديدة هجين بين اللغة العربية و االنجليزية من مجاالت الشر في / علل 
 وسائل التواصل الحديثة ؟ 

 الن من شأنها إضاعة اللغة العربية و هويتها 

 كيف تدمر وسائل التواصل االجتماعي االخالق ؟ 

 الن بعض مستخدميها ينشرون الصور الفاضحة و االفالم الهابطة 

 ما هي عناصر التواصل االجتماعي ؟ 

 المتلقي الرسالة المرسل
 ما هي آداب المرسل ؟ 

قصد التعارف مع  التواضع  االمانة  الصدق 
 االخر

 الرفق بالمخاطب  الرغبة في الوصول للحقيقة و االذعان لها 
 ما هي آداب الرسالة ؟ 

 اختيار الكلمة الطيبة حسن البيان
 ما هي آداب الملتقي ؟ 

 االقبال على المخاطب  عدم المقاطعة  حسن االنصات 
 بين الشروط االزمة التي تتطلب ليكون التواصل ناجح مع االخرين ؟ 

الشعور بالطمأنينة و  مستمع جيد محاور متميز
 االرتياح
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  58االشاعة صــــ : الدرس الثاني 

 تعاني المجتمعات المعاصرة من ظاهرة االشاعة ؟ / علل 

 بسبب تطور وسائل التواصل االجتماعي و وسائل االعالم و التقنية 

 ما هو مفهوم االشاعة ؟ 

 انتشار الخبر دون تثبت فيه االشاعة
المجتمع بشكل سريع و خبر أو مجموعة أخبار زائفة تنتشر في  في االعم االغلب

 تتداول بين العامة ظنا منهم صحتها
 ما هي اسباب االشاعة ؟

 حب الظهور الكراهية لمن يشاع عنه
 ( النتائج ) ؟ مع ذكر مثال عليها ما هي االثار المترتبة على االشاعة 

 مثال عليه االثر السلبي
 

 النيل من عقيدة الشخص و دينه
الى الحبشة انتشرت بعد هجرة المسلمين 

ان كفار قريش اسلموا فرجع عدد من 
 المسلمين الى مكة فأصابهم عذاب قريش

 
 اضعاف الروح المعنوية للمسلمين

معركة أحد عندما اشيع خبر مقتل الرسول 
ص فالقى بعض المسلمين السالح و تركوا 

 !القتال 
تشويه سمعة االشخاص و زعزعة الثقة 

 بهم
 الجنوناتهام االنبياء ع بالسحر و 

  البحرين قانونو في  االسالمفي  .. فاسق ..و ناشرها  .. حرام ..حكم نشر االشاعة 

 ؟  القانون في البحرين يجرم االشاعة –سبب تحريم االشاعة / علل 

 صاحب االشاعة داخل في نقل الكذب  االشاعة توجب فسق صاحبها 
توعد اهلل بمروجي االشاعة بالعذاب الشديد  ايذاء المؤمنين و المؤمنات 

 يوم القيامة 
 كيف يتعامل المسلم مع االشاعة ؟ 

 وال ينشره , اال يتحدث بما سمعه  ان يقدم المسلم حسن الظن بأخيه المسلم 
يرد االمر الى اولي االمر من أهل العلم و  يتثبت من اي اشاعة و يطلب الدليل عليها 

 التقوى 
 االشاعة من اخطر االسلحة الفتاكة و المدمرة لألشخاص و المجتمعات ؟ / علل 

 ....بسبب ما تخلف من كراهية بين الناس و تفرقة في المجتمع و غيرها 
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  85الحوار صـــ : الدرس الثالث 

 مسالك الدعوة الى اهلل ألنه أهم   يعتبر للحوار الدور االكبر في تقدم المسلمين ؟/ علل 

 وأدب الحوار ؟ , مقصود بالحوار ما ال

 الذي يجري بين شخصين حول قضية معينة الحوار
قصد ايجاد الحلول الناجعة لما يتعرض , وسيلة للتفاهم بين البشر  أدب الحوار

 االمة من مشاكل
 ما هي فوائد الحوار ؟ 

 ينقل الحقائق و المشاعر  يفتح المجال للنقاش 
 الشبه و المغالطات من القول و الرأي يدفع وسيلة للدعوة الى اهلل 

 التعرف الى وجهات النظر المختلفة , يساعد على معرفة الحقيقة و التوصل إليها 
 (اسباب فشل الحوار هي عكس اآلداب ) ما هي آداب الحوار ؟ 

 نبذ الغضب و االنفعال  االخالص و صدق النية 
 االحترام و المحبة  العدل و االنصاف 

 توقير الكبير و رحمة الصغير  االحتياط و الحذر في انتقاء االلفاظ 
حسن االستماع و ادب االنصات و تجنب 

 المقاطعة 
فال يدافع عن , تجنب الخوض فيما ال يعلم 

 فكرة لم تتضح له معالمها 
 توخي اللين و الحكمة في الحوار و التحلي بالروية و الرفق 

 ان يفرح المحاور اذا ظهر الصواب على لسان مخالفه : ج  ما هي دالئل االخالص هلل ؟

 : من تمام االنصاف * بين 

 التفريق بين الفكرة و قائلها  قبول الحق من الخصم 
 يبدي المحاور اعجابه باألفكار الصحيحة و االدلة الجيدة بغض النظر عن صاحبها 

 الحلم مصدر السعادة ؟ / علل 

 النه يقرب من الناس في الدنيا ومن اهلل في اآلخرة 

 ما هي العواقب التي تترتب على انعدام الحوار ؟ 

 انتشار الشبه و المغالطات  انتشار الكراهية بين الناس
 انتشار التفرقة في المجتمع  عدم التوصل الى الحقيقة 

فال يدافع عن فكرة لم تتضح له , من آداب الحوار تجنب الخوض فيما ال يعلم / علل 
 معالمها ؟ 

 الن يعرض الى االحراج و عدم التقدير و االحترام 
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 ال ينبغي اسقاط الفارق في العمر من آداب الحوار توقير الكبير و رحمة الصغير ؟/ علل 

 حترام و المحبة ؟ من آداب الحوار اال/ علل 

 الن يترتب على عدم االلتزام به انقطاع حبال المودة 

 ما هي الشروط التي تترتب على حسن االستماع و أدب اإلنصات و تجنب المقاطعة ؟ 

 عدم االنصراف عن المتحدث في حديثه  حسن االستماع و الدقة في االصغاء 
 النظر الى المتكلم و الوعي لما يقول  االقبال بالوجه 

 ما هي أبرز أسباب فشل الحوار ؟ 

فيدافع عن فكرة , الخوض في ما ال يعلم  عدم الحذر في انتقاء االلفاظ
 لم تتضح له معالمها

 عدم توقير الكبير و رحمة الصغير رفع الصوت على الطرف االخر
 عدم تبادل االحترام بين الطرفين عدم العدل و االنصاف

 الغضب و االنفعال المقاطعةتجاهل االستماع للطرف االخر و 
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  102آدابه و تدبيره صـــ , االختالف : الدرس الرابع 

 كيف يمكن يعالج الفرد االختالف ؟ 

 بالطرق الحضارية و السلمية و بشكل انساني بعيدا عن التعصب و التطرف الفكري 

 ما هو االختالف و ما هو الخالف ؟ 

التباين في الرأي بين طرفين أو اكثر و ذلك ينبع عن تفاوت افهام  االختالف
 الناس أو تباين مدركاتهم 

 التباين في الرأي بين طرفين أو اكثر بسبب اختالف الوسائل و الغايات الخالف
 ما الفرق بين االختالف و الخالف ؟ 

 الخالف  االختالف 
 االختالف في الغاية و الوسيلة  التشابه في الغاية و االختالف في الوسيلة 

 قرين الفرقة و العداوة  طبيعيًا 
 و عرفها ؟ ما هي اسباب االختالف ؟ 

شعور االنسان بذات معنوية مستقلة عن غيره مثل  لالنسانالنزعة الفردية 
 شعوره باستقالل جسمه 

 يقع االختالف بين الناس بسبب تفاوت قدراتهم العقلية  تفاوت افهام الناس و مدركاتهم 
تباين اهداف الناس و مقاصدهم و تدافع مصالحهم و  تباين االغراض و المقاصد 

 تباين مواقفهم و معتقداتهم 
 ؟ (ما هما صنفا االختالف ) ما هو موقف االسالم من االختالف ؟ 

 المفهوم وجه المقارنة
 االختالف المقبول

اختالف تنوع و ) 
 ( رحمة 

كل اختالف نابع من تباين في الفهم بسبب إشكال لفظي أو تعدد 
دالالت التعابير المتداولة أو اختالف في فهم االدلة الشرعية و 

 العقلية 
 االختالف المذموم 

 (اختالف يولد الفتن)
 كل خالف نابع عن الهوى أو الجحود أو التعصب 

 بعذاب عظيم ؟ وعد اهلل تعالى الذين يفتعلون االختالف المذموم / علل 

 ليل للناس الفهم نتج عنه تزييف للحقائق و تضالن اخت

 يعتبر االختالف المذموم اختالف نقمة و شر ؟ و ما حكمه في االسالم ؟ / علل 

 حرام :  حكمه, النه يؤدي الى النزاع و الصراع 
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 ما هي اداب االختالف في االسالم ؟ 

خصلة من خصال االيمان التي ترتقي بسلوك المختلفين من مستوى  التسامح 
 التعصب الى مستوى التراضي 

فيعطيه حق تداول الكالم و , ان يعرف كل من المختلفين باالخر  قبول االخر 
 عرض آرائه 

شعبة من شعب االيمان و خصلة تمنع المسلم من االغترار برأيه و  الحياء 
 تقيه من الشعور بالتفوق 

القدرة على االعتراف بالخطأ و امتالك الشجاعة على تصويب الغير  االنصاف 
 اذا تبين صوابه 

 ما هو تدبير االختالف ؟ 

اعتماد طريقة تعالج بها من مخالف هذا االختالف بحيث تؤدي الى التفاهم و 
 التقارب و فض النزاعات و تبادل االفكار 

 نحسن تدبير االختالف ؟ ادارة االختالف ؟ يمكن ان كيف 

تقديم الدليل الصحيح من القرآن و السنة 
 النبوية 

 التخلق بأخالق العلماء عند االختالف 

 االلمام بموضوع االختالف  ضبط النفس 
 التحكيم  التفاوض بين المختلفين 

 كيف يمكن االلتزام بالتخلق بأخالق العلماء عند العلماء ؟ 

بالسماحة و حسن الظن و التراحم و الذكر بالخير و التواصل و اجتناب الغيبة و 
 سوء الظن 

 ؟ في ادارة االختالف أهمية االلمام بموضوع االختالف / علل 

الن ال ينبغي للمسلم أن يجادل في موضوع يجهله و ال يجوز أن يجادل في 
 موضوع يجهل مكوناته اال على سبيل االستفسار و التعلم 

 ؟  في ادارة االختالف همية التفاوض بين المختلفينأ/ علل 

يتيح للطرفين المختلفين اكتشاف نقط التالقي التي تجمعهما و تشخيص عوامل 
 االختالف 

 همية التحكيم في ادارة االختالف ؟ أ/ علل 

افضل وسيلة لتدبير االختالف بين الناس متى عجزت العقول عن التوافق و 
 التفاهم 
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  111الدرس االول التجارة االلكترونية صــــ 

 ؟تكنولوجيا المعلومات و االتصاالت بماذا تتميز 

 وفرة المعلومات السرعة
 الحدود المادية و الجغرافية تعدت مجاالتها سهولة الوصول اليها

 الغاء جميع القيود التي تحد من حرية االنسان في معامالته
 ما هو مفهوم التجارة االلكنترونية ؟  

 عبر شبكة االنترنت أو االنظمة التقنية الشبيهة , تنفيذ االنشطة التجارية 

 مباحة شرعًا : ج  ما هو حكم التجارة االلكتونية في االسالم ؟

 ما هي الضوابط الشرعية للتجارة االلكترونية ؟ 

 مفهوم  الضوابط الشرعية 
بعيدة عن المحرمات من خمر و مخدرات  منع التجارة في المحرمات 

 و جنس و سالح محرم 
عرض البيانات الخاصة بالسلع و الخدمات  االلتزام بالصدق و الموضوعية 

 الذي يتيح التعرف الكامل على السلعة 
التراضي بين الطرفين و يحكمه عقد يحدد  ق العدل في المعاملة تحقي

 حقوق كل طرف 
 ما هي مزايا التجارة االلكترونية ؟ 

 النتيجة التي تترتب على الميزة   المزايا 
ر معلومات ساعة يوميًا و يوف 24يعمل  تتيح للبائع فتح منفذ تسويق عالمي 

 كاملة عن منتجه 
تتيح للمستهملك المقارنة بين مختلف 

 المنتجات 
اختيار االسلوب االمثل للشحن و امكانية 

 الدفع 
تقليل تكلفة المنتجات نظرًا الى المنافسة  تساهم في خلق فرص عمل كبيرة 

 الشاسعة 
 ما هي أضرار التجارة االلكترونية ؟ 

عرض سلع و خدمات محرمة شرعًا و 
 ترويجها 

الكافية لحماية المستهلك غياب الضمانات 
 من الغش و الخداع و االعالنات المضللة
 انتشار الغش و التحايل التجاري االلكتروني و سرقة البطاقات و الحسابات المصرفية 
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 ما هي طرائق الدفع في التجارة االلكترونية ؟ 

 النقد االلكتروني  الحوالة البريدية  الشيك  بطاقات االئتمان 
 الطرائق الثالث االولى ال تسلم من المخاطرة ؟ / علل 

اما النقد االلكتروني هو , الن العامل االساسي في التعامل بواسطتها الثقة المتبادلة 
 الطريقة السريعة و االمنة للدفع 

 قارن بين مزايا التجارة االلكترونية و أضرارها ؟ 

 االضرار  المزايا 
عرض سلع و خدمات محرمة شرعًا و  تتيح للبائع فتح منفذ تسويق عالمي 

 ترويجها 
تتيح للمستهملك المقارنة بين مختلف 

 المنتجات 
غياب الضمانات الكافية لحماية المستهلك 
 من الغش و الخداع و االعالنات المضللة

انتشار الغش و التحايل التجاري  تساهم في خلق فرص عمل كبيرة 
كتروني و سرقة البطاقات و الحسابات االل

 المصرفية 
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  122البيع بالتقسيط صــــ : الدرس الثاني 

 ما هو مفهوم البيع و البيع بالسلم و البيع بالتقسيط و المبيع ؟ 

يلتزم فيه البائع بان ينقل ملكية  –بائع و مشتر  –عقد بين طرفين  البيع 
 شيء للمشتري في مقابل دفع المشتري ثمن الشيء المبيع 

ان يقدم البائع السلعة الى المشتري مؤجال مقابل ثمن محدد يدفعه  البيع بالسلم 
 المشتري مقدمًا

ان يقدم البائع السلعة الى المشتري معجاًل مقابل ثمن محدد يدفعه  البيع بالتقسيط 
 المشتري مؤجال على اقساط محددة في مدة زمنية محددة 

 ( المادة المباعة ) الشيء الذي يباع  المبيع 
 ما هو حكم البيع بالتقسيط ؟ 

 و ال حرج فيه مطلقا , جائز في االسالم 

 ال حرج في البيع بالتقسيط مطلقا في االسالم ؟ / علل 

او ان يكون بعضه معجال و االخر الن البيع يجوز ان يكون مقابل ثمن نقدي 
 مؤجل بأجل معلوم 

 من من مشروعية البيع بالتقسيط ؟ ما الحكمة 

 صرف المسلم عن مقارفة الربا  التيسير على الناس 
 من حكمة مشروعية البيع بالتقسيط التيسير على الناس ؟ / علل 

فالبائع يزيد من مبيعاته و , الن البيع بالتقسيط فيه فائدة للبائع و المشتري 
يسوق بضاعته و المشتري يحصل على السلعة و ان لم تكن عنده قيمتها و 

 يسدد ثمنها فيما بعد اقساطا 

 قسيط صرف المسلم عن مقارفة الربا ؟ من حكمة مشروعية البيع بالت/ علل 

 حتى ال يحتاج المشتري الى التدين بالربا من االخرين 
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 ما هي شروط البيع بالتقسيط ؟ 

 شروط البيع الشرعية المعتبرة للبيع السلم و البيع بالتقسيط 
 

 التراضي بين البائع و المشتري 
 شروط البيع بالتقسيط 

ان تكون الزيادة للبائع في حدود العدالة و 
 االخوة االيمانية 

 
ان يكون البائع مالكا للمبيع او قائما مقام 

 مالكه 

اال يشترط البائع على المشتري زيادة في 
الثمن اذا تاخر في سداد االقساط في الوقت 

 المحدد 
 (خالص ) اال يكون المبيع ذهب او فضة  االنتفاع به ان يكون المبيع يباح 

 ---  ان يكون البائع قادر على تسليم المبيع 
 ---  المبيعان يكون الثمن معلوما بتحديد سعر 
 كيف يكون البائع قائما مقام مالكه ؟ 

 ناظر  ولي  وصي  وكيل 
 من الشروط البيع الشرعية المعتبرة ان يكون المبيع ما يباح االنتفاع به ؟ / علل 

 الن ال يصح بيع ما يحرم االنتفاع به 

 من شروط البيع الشرعية المعتبرة ان يكون البائع قادر على تسليم المبيع ؟ / علل 

 الن ال يصح بيع الطائر في الهواء و السمك في الماء 

 بيع الشرعية المعتبرة ان يكون الثمن معلوم ؟ من شروط ال/ علل 

حتى ال يحدث خالف بعد مدة بين البائع و المشتري و ليكون المشتري على علم 
 بالمبلغ الذي يجب تسديده الى البائع 

 من شروط البيع بالتقسيط ان تكون الزيادة في حدود العدالة و االخوة االيمانية  ؟ / علل 

ال يجور ان يستغل حاجة اخيه للسلعة و عدم قدرته على سداد قيمتها نقدا  الن
 فيرفع الثمن كثير الجل تقسيطه له 

بالتقسيط اال يشترط البائع على المشتري زيادة في الثمن اذا من الشروط البيع / علل 
  تاخر عن اداء ما عليه في الوقت المحدد ؟ 

سالم اال اذا تسبب التأخير ضرر للبائع الن هذا يجعله ربا و الربا محرم في اال
 فيجوز في هذه الحالة 

  بالتقسيط اال يكون المبيع ذهبا او فضة ؟ من الشروط البيع / علل 

 الن ال يجوز بيع الذهب و الفضة بالتقسيط 
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 ما هي اداب التقسيط ؟ 

 تسليم البضاعة المبيعة للمشتري  كتابة الدين و االشهاد عليه 
على المشتري حسن القضاء و عدم  على البائع الصبر على المشتري المعسر 

 المقاطعة و عدم مماطلة البائع 
ال يجوز شراء السلعة بالتقسيط ثم بيعها 

 نقدا على نفس البائع بثمن اقل 
على المشتري عدم االقدام على المعاملة 

 اال اذا كان عازما على السداد 
 حاجة الناس الى التاجيل و التقسيط بالمغاالة في نسبة االرباح على البائع ان ال يستغل 

 يجب على المشتري عدم االقدام على المعاملة اال اذا كان عازما على السداد ؟ / علل 

 ختى ال يورط نفسه و غيره في مشاكل ال حصر لها 

 ما الفرق بين بيع السلم و بيع التقسيط ؟ 

 بيع السلم  بيع التقسيط 
 تقديم الثمن و تاخير استالم المبيع  تاخير تقديم الثمن و استالم المبيع 

 الكاش مقدم  البيع باالقساط 
 اقساط فقط  مقدم مع اقساط 

 

 حرام الن البيع تم و المبلغ المتبقي دين و ال يجوز الزيادة على الدين  : 121ص  5س 
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 125صـــــ البطاقات المصرفية : الدرس الثالث 

 رفع الحرج و المشقة في المعامالت المالية ؟ بامتاز التشريع االسالمي / علل 

 بسبب شدة حاجة الناس اليها في حياتهم اليومية 

 حدد الدوافع التي ادت الى ظهور البطاقات البنكية ؟ 

 اصبح التعامل بالنقد و الشيك امر شاق في بعض الحاالت 

 ما هو مفهوم البطاقات المصرفية ؟ 

 بطاقات بنكية تستعمل في سحب النقود و في عمليات الدفع و الشراء 

 ما هي انواع البطاقات المصرفية ؟ 

بطاقة االئتمان  بطاقة الخصم االجل  بطاقة الخصم الفوري 
 المتجدد 

البطاقة االئتمانية 
 ميبقة الدفع 

 ؟ ( 1)يجوز التعامل ببطاقة الحسم الفوري / علل 

 الن حاملها في الحقيقة يسحب من رصيده و ال يترتب عليها اي فوائد ربوية 

 ؟ ( 2)ال يجوز التعامل ببطاقة الحسم االجل / علل 

 فيها من خالل الفائدة التي تضاف الى القرض عند السداد بسبب التعامل الربوي 

 ؟ ( 2)ما هي الشروط التي تجيز استخدام بطاقة الحسم االجل 

ال تشترط على حاملها اي فوائد ربوية اذا تاخر 
 عن السداد 

 ان يكون القرض حسنا بدون زيادات 

مقابل اصدار البطاقة أو مقابل عضوية العميل مبلغ من المال يحق للبنك ان يأخذ  -
 و ال يرتبط بالمبلغ المستخدم 

 ؟ ( 3)ال يجوز للبنوك اصدار بطاقات االئتمان المتجدد / علل 

النها تشتمل على عقد اقراض ربوي صريح يسدده حاملها على اقساط مؤجلة 
 بفوائد ربوية محرمة 

 ؟  (4) جواز استخدام البطاقة االئتمانية مسبقة الدفع/ علل 

 غير جائزة كونها خالية من اي قرض و في حال شمولها على شرط ربوي تكون 

 يرجى ارفاق 
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 133عمليات التجميل صــــ : الدرس الرابع 

بالروح و االرتقاء بجمال الباطن و أولى االسالم عناية و  جمالحب الفطر االنسان على 
 تزكيتها 

جراحة تجري لتحسين منظر جزء من اجزاء الجسم الظاهرة  عمليات التجميل 
 أو وظيفته اذا طرأ عليه نقص أو تلف أو تشوه 

 ما هي اقسام عمليات التجميل عند االطباء ؟ 

 المفهوم  القسم 
ضرورية تجميل عمليات 

 (غير اختيارية ) 
عمليات التداوي من عيب جسدي ال يد لصاحبه فيه سواء 
اكان هذا العيب ولد به بداية أو نشا بسبب آفة مرضية أو 

 نتج عن حادث أو حريق 
العمليات االختيارية       

 ( التحسينية ) 
تكون باختيار صاحبها بدافع التحسين و التجميل او الغلو في 

 مقاييس الجمال 
 ( .. التحسينية ) ليات االختيارية قارن بين انواع العم

 عمليات التشبيب  عمليات الشكل 
 شد التجاعيد  تجميل االنف بتصغيره 

 تجميل االرداف  تجميل الذقن 
 تجميل الحواجب  تجميل الشفتين 
 ما هو حكم عمليات التجميل ؟ 

 االختيارية  غير االختيارية 
 جائز شرعا باالستناد على القاعدة 

 " الضرورات تبيح المحرمات " 
 حرام شرعا 

 ما هي االسباب التي تحرم عمليات التجميل االختيارية ؟ 

 اهواء الناس و شهواتهم  حسبالعبث  تغيير خلقة اهلل تعالى 
ال يخلو من المضاعفات التي تنشأ  غش و تدليس و هما محرمان شرعا 

 عنه 
 و أذكر مثال على كل نوع ؟ ؟  بينهم, انواع  3تنقسم عمليات التجميل الضرورية الى 

 النوع الثالث النوع الثاني النوع االول وجه المقارنة
نشأ بسبب أفة  ولد به المفهوم

 مرضية
نتج عن حادث أو 

 حريق
 حريق بهق اصابع بيده 6 مثال

 


