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 الدرس األول :                             

 الموضوع اإليمان بالمالئكة األخيار

 ما مفهوم الغيب ؟ 1 س 

 ج: المقصود بالغيب كل ما خفي علينا علمه 

 ليم هللا له ؟عدد بعض الغيبيات التي ال يعلمها اإلنسان إال بتع 2س

 المالئكة----الحساب -------البعث ---والنار ---الجنة  ---ج: الروح

 م المالئكة؟وما مفه 3س

ج: عالم خلقه هللا تعالي علي حقيقة ال يعلمها إال هو سبحانه مخلوقون من نور 

 ال يأكلون وال يشربون 

 ما حكم اإليمان بالمالئكة ؟ 4س

 ج: واجب علي كل مسلم 

 ف المالئكة ؟ما وظائ 5س

 حملة العرش----الزبانية وهم خزنة جهنم----ج: إبالغ الوحي

 الحفظة ------المؤمنين نبشؤوالعناية ----     

 ما ثمرات اإليمان بالمالئكة؟ 6س

 ج: تجعل المؤمن يراقب هللا في جميع أعماله  بعمل الحالل والبعد عن الحرام 
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 انيالدرس الث                         

 الموضوع :اإليمان بالجن والشياطين           
 ما مفهوم الجن ؟ 1س

ج: الجن عالم من الغيب ال يعلم حقيقتهم إال هللا مخلوقون من نار وال يراهم 

 اإلنسان  منهم المؤمن ومنهم الكافر يتشكلون بأشكال مختلفة 

 ما أقسام الجن ؟ 2س

 ن منهم الصالح ومنهم الفاسد ج 2شياطين ال خير فيهم    1ج: الجن نوعان :

 ما صلة الجن باإلنسان؟ 3س

اتصال من نوع خاص يناسب طبيعة كل منهما في الحدود التي رسمها هللا  :ج

 وهم مسلطون علي اإلنس بالوسوسة واإلغواء 

 ما وسائل الوقاية من الجن ؟ 4س

البقرة  الكرسي وسورة آيةقراءة ----قراءة المعوذتين-ج: االستعاذة باهلل تعالي

 وذكر هللا والوضوء عند الغضب 

 ما ثمرات اإليمان بالجن والشياطين؟ 5س

ج: اإليمان بهم يعصم صاحبه من تسلطهم عليه وتجعل المسلم ال يسلم نفسه 

 للشيطان أبدا
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 الموضوع :اإليمان باليوم األخرالدرس الثالث        

 ؟ما أول ما ينزل بالميت بعد موته  1س

 كين في القبر عند ربه ودينه ونبيه سؤال المل  :ج

 ما مفهوم اليوم األخر؟ 2س

ج: هو يوم القيامة ويبدأ بالموت ولفظ األخر يطلق علي أخر يوم من هذه 

 الدنيا 

 ما ثمرات اإليمان باليوم األخر؟ 3س

يحقق كمال اإليمان باهلل ويجعل المسلم يستعد له يخفف المصائب علي  :ج

 هي تسلية المؤمن عما يفوته من الدنيا المسلم تحقيق العدل اإلل

 ما هي العالمات الصغرى لليوم األخر ؟ 4س

انتقاض عري الدين اإلسالمي وانتكاس الفطرة اإلنسانية ورفع العلم  :ج

 وضياع األمانة وكثرة القتل ومقاتلة اليهود  الزنىوانتشار 

 ليوم القيامة؟ الكبرىما هي العالمات  5س

نزول ---خروج الدابة ---ظهور الدجال  ---غربطلوع الشمس من الم ج:

يأجوج ومأجوج                                                                      –المسيح 

 ما مشتمالت  اليوم اآلخر ؟ 6س

يرة منها :    العرض والحساب    يشتمل اليوم األخر علي أمور كث :ج

 لشفاعةا-      -الصراط            الحوض

 ما مفهوم الشفاعة؟ 7س

:سؤال الخير للغير وأول من يفتح له باب عرفاج: الشفاعة لغة:الوسيلة  

 الشفاعة هو الرسول صلى هللا عليه وسلم 
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 الدرس الرابع :الموضوع الجنة والنار وأوصافها      

 ما مفهوم الجنة؟ 1س

المقيم التي أعدها هللا ج:الجنه لغة البستان والمراد بها هنا دار الثواب والنعيم 

 تعالي للمؤمنين 

 ما ثمرات اإليمان بالجنة ؟ 2س

 ج:عدل هللا تعالي بثواب الطائعين وعقاب العاصين والمخالفين 

 ما عقيدة المسلم  في الجنة؟ 3س

ال تقاس أحوال المؤمن يؤمن بأن الحنة خالدة وهذا الخلود ال يورث الملل و ج:

  الجنة بأحوال الدنيا 

 ثمرات اإليمان بالجنة؟ما  4س

 بثواب الطائعين وعقاب العاصين  اإللهيإلظهار صفة العدل  1ج:

 ما وقود النار وما طعام أهلها وما شرابهم؟5س

وشرابهم  والغسلين والصريعالناس والحجارة وطعام أهلها شجرة الزقوم ج:

 الحميم والصديد والمهل 

 نار ؟عدد جملة من الجرائم والمعاصي التي تدخل ال 6س

 الشرك وتكذيب الرسل  1ج:

 والكفر والحسد   2

 والكذب وعقوق الوالدين 3

 البخل النفاق 4
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 الدرس الخامس                   

 اإليمان بالقدر خيره وشره              

 ما معني القضاء و القدر؟  1س

 ج:القدر هو علم هللا تعالي بما تكون عليه المخلوقات في المستقبل 

 ء إيجاد هللا لألشياء حسب علمه وإرادته والقضا

وقيل أن القضاء والقدر علم هللا تعالي األزلي بكل ما أراد إيجاده من العوالم 

 ق وكتابة ذلك في اللوح المحفوظالوالخ

 ما حكم اإليمان بالقضاء والقدر ؟  2س

ج: اإليمان بالقضاء والقدر ركن من أركان الدين وأصل من أصول اإليمان 

 ه كافر  ومنكر

 ما مراتب اإليمان بالقضاء والقدر ؟  3س

  العلم والكتابة في اللوح المحفوظ والمشيئة والخلق  أربعة مراتبج: 

 ما ثمرات اإليمان بالقضاء والقدر ؟ 4س

 ج: أهم هذه الثمرات

 الصبر 1

 االرض 2

 طمأنينة النفس  3

 س زة النفاإلقدام وع5    دعوة المؤمن إلي العمل والشجاعة  4
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 الدرس السادس                        

 المجتمع المسلم تحكمه عقيدة واحدة              

لماذا سلك الرسول منهج فريدا في بناء الفرد المسلم والمجتمع  1س

 المسلم؟

 ج: ليصل إلي تكوين مجتمع قوي وأمة فاضلة 

 ما أسس بناء المجتمع المسلم ؟ 2س

 ة التوحيد واألخوة بين المؤمنين ج: اإليمان باهلل تعالي وعقيد

 ما عالقة الفرد بربه؟ 3س

 لمة التوحيد )الإله إال هللا( ج:األساس الذي تقوم عليه عالقة العبد مع ربه هو ك

في كل األمور بالتوكل عليه والثقة مظاهر العبودية التوجه إلي هللا  ومن      

 به والخوف منه

 ة التالية(أمام العبار) (أو عالمةضع عالمة )

              ()                 أن عبادة الناس هلل تعني أن يطيعوه ويشكروه ويحبوه  1

                ()               في مؤخرة أسس قيام المجتمع المسلم اإليمان باهلل تعالي 2

               ()                      دةاهللا تعالي خالق الكون وهو المستحق وحده للعب 3

   ()  التفاني في الطاعة وبذل الخير واإليثار من ثمرات اإليمان باهلل تعالي 4

     ( )    حين يتربى المسلم في كنف اإلسالم ال يعرف حقوقه وواجباته      5
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 الدرس السابع                              

 تماعية واالقتصادية والسياسيةقيام المجتمع المسلم علي أسس من النظم االج    

 ما األساس االجتماعي في اإلسالم ؟  1س

ج:األساس االجتماعي في اإلسالم هو الحرية التي كفلها اإلسالم لمن يؤمن 

 بعقيدته 

 عدد بعض الجوانب االجتماعية في اإلسالم؟ 2س

ش وال كذب وال علي الفضائل ومكارم األخالق فال غج:ربى اإلسالم أتباعه 

 ال وال اغتصاب وال عدوان احتي

 ما هو األساس االقتصادي في اإلسالم ؟ 3س

وهو أحد المال  1ج: األساس االقتصادي في اإلسالم علي حقائق هي 

المصادر التي تحقق مطالب اإلنسان  وهو من عند هللا تعالي واإلنسان 

 مستخلف فيه 

 العمل وهو وسيلة الحصول علي المال  2

في المال ويظهر ذلك في الزكاة وصدقة التطوع  حق الجماعة المسلمة 3

 ثار وتحريم كنز المال   يواإل

 ما هو األساس السياسي في اإلسالم ؟ 4س

قام المجتمع المسلم علي أساس اإليمان باهلل تعالي في ألول حكومة في ج:

المدينة ونفذ المسلمون بينهم وبين غيرهم منهج هللا وكانت سياسة المسلمين 

 لشورى والعدل علي أساس ا

                                                    ما مهام الحاكم المسلم ؟ 5س

ج: حراسة الدين وإقامة العدل بين الناس وإقامة الحدود والحاكم يحاسب 

 ويعزل في اإلسالم 
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 الدرس الثامن                          

 والحماية اإلسالم يكفل إلتباعه الحرية والعمل       

 ما الذي كفله اإلسالم لتحقيق إنسانية المسلم؟ 1س

وتصون حق الحرية لهذا صان اإلسالم الحقوق التي تحفظ للمسلم وجوده  1ج:

الحرية الشخصية ومعناها أن  1كرامته ولهذه الحرية جوانب متعددة منها:

 يتمكن اإلنسان من تحقيق مطالبه دون عدوان علي اآلخرين

 )قال تعالي"ال إكراه في الدين"(  حرية العقيدة 2

حرية التعبير كفل اإلسالم لإلنسان حرية التعبير وجعل كلمة الحق من  3

 أفضل الجهاد وأمر بالنصيحة بما فيه مصلحة المسلمين 

 ما مفهوم الزهد في اإلسالم؟ 2س

ج:الزهد في الدنيا معناها األخذ باألسباب للحصول علي المال باألسباب 

 في أيدي الناس والزهد فيما

 ما الذي شرعه اإلسالم لحماية المال ؟ 3س

ج:شرع اإلسالم حد السرقة للحفاظ علي المال وشرع حد الرجم وحد الجلد 

وشرع القصاص للحفاظ علي العرض ألن العرض مرتبط بكرامة اإلنسان 

 للحفاظ علي النفس من قتل يقتل 

 ما الذي شرعه اإلسالم لحماية العقل؟ 4س

 داء عليه و حرم الخمر ألنه يتلفه حرم االعت

 كيف يكون االعتداء علي الدين وما جزاء هذه الجريمة في اإلسالم ؟ 5س

 أن أصر عليهج:اإلعتداء علي الدين يكون بالردة وجزاءه القتل 
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 الدس التاسع                         

 التكافل االجتماعي نظام إسالمي                 

 اإلسالم األسرة مجتمعا متكافال ؟لما ذا أعتبر  1س

  االجتماعيج:الن األسرة هي الوحدة االجتماعية األولي  في البناء 

 ما أثر تكافل األسرة في المجتمع المسلم ؟ 2س

 ج: التعاون والتماسك بين أفراد المجتمع 

 لماذا لم يعط الرسول الرجل المحتاج ماال بل أعطاه فأسا ؟ 3س

ا عي العمل لذالك هيأ له األداة التي يعمل بها ويكسب ج: الن الرجل كان قادر

 بها رزقه

 ؟ما دور الدولة نحو شبابها القادرين علي العمل 4س

  ج: علي الدولة إيجاد فرص العمل للقادرين عليه

 اضرب بعض األمثلة للتكافل في اإلسالم ؟ 5س

 نصار ج:تعهد الدولة  للفقراء والعاجزين عن العمل موقف المهاجرين من األ

إن هللا يحب إذا عمل أحدكم (ما القيمة التي نأخذها من قول الرسول  6س

 ( أن يتقنه عمال

 ج: القيمة  وجوب إتقان العمل وإحسانه  

 من ترك دين أو ضياعا فإلي وعلي ؟ القيمة المستفادة من قول الرسول ما 7س

 الدولة عن أبنائها العاجزين عن العمل  ةج: مسؤولي
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 الدرس العاشر                               

 الموضوع التغير االجتماعي أمر طبيعي في كل المجتمعات اإلنسانية     

 س: ما المقصود بالتغير االجتماعي ؟

ج: يقصد به الخالفات التي تطرأ علي أي ظاهرة من الظواهر االجتماعية 

 خالل فترة معينة من الزمن  

 ي والتغيرات الكونية ؟س: ما الفرق بين التغير االجتماع

 التغيرات الكونية هي التي تخضع إلرادة هللا الكونية ج:

والتغير االجتماعي يتضمن طريقة الحياة والعادات والقيم وهي القضاء علي 

 عادة اإلنسان

 علي مر العصور ؟ ثابتةحقيقة  االجتماعيس: دلل علي أن التغير 

عبادة  إليمن عبادة غير هللا في البشرية من التحول  ج:ما أحدثه الرسول 

في طبيعته عقائديا  سالمي إنسانيا في خصائصه أخالقياهللا وحده والتغير اإل

 في وسائله وغاياته 

 س: عدد بعض مظاهر التغيرات الدخيلة علي المجتمع المسلم؟

ج: التغيرات مثل الشرك ودعاء غير هللا وتحليل الحرام وتغير في النظم 

 ية علي النمط الغربي السياسية واالجتماع

 س:عدد بعض ألوان التغير في المجتمع الكويتي ؟

 األجهزة الحديثة  استخدامج: البعد المادي ويتمثل في 

  واالتجاهاتالبعد الفكر نتيجة التغيرات الفكرية والقيم 

 البعد الثقافي نتيجة التيارات الثقافية المستوردة 
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 ي عشر الدرس الحاد                          

الموضوع التعارض القائم بين الممارسات االجتماعية وقيم اإلسالم الثابتة 

 ومبادئه

 

 س ما التغيرات التي تتعارض مع اإلسالم ؟

تقليد غير المسلمين نحو االختالط بين الرجال والنساء واألكل بالشمال  1ج:

 وإطالة األظافر 

 بين في زيهم وأثاث بيوتهم وتقليد األر 2

 مال والكسل والتهرب من أداء الواجباإله  3

 الخالفات الفكرية التي تؤدي ألي الخصومة والعصبية  4

 

 س: ما هي التغيرات المتفقة مع اإلسالم ؟

 

ما يشمل مصلحة تعود علي المسلمين وال تخالف الشرع مثل :السيارة  1ج:

النفع ووسائل المواصالت الحديثة وكل ما يتفق مع الشريعة وتعود علي األمة ب

  والخير 
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 الدرس الثاني عشر                      

 القيم والسلوكيات المخالفة للسلوك اإلسالمي وقيمه 

 ما معني قطيعة الرحم وما المراد بها ؟س: 

ج:قطيعة الرحم هي اإلساءة لها بقطعها وعدم صلتها وعدم إيصال ما أمكن 

 من الخير لها 

 من بينه وبين األخر نسب والمراد بالرحم األقارب هم كل 

 س:ما جزاء قاطع الرحم ؟

 ج: جزاءه اللعنة من هللا عز وجل وعدم قبول عمله 

 س: ما جزاء واصل الرحم ؟

 ج: توسعة الرزق والبركة في العمر 

 س: ما المراد بعقوق الوالدين ؟

 ج: هو كل شر يلحقه األبناء بإبائهم كرفع الصوت وعدم طاعتهم 

 بالوالدين؟ س: عدد ألوان البر

 ج: الدعاء واالستغفار لهما الصالة وقراءة القران والصيام وإكرام صديقهما 

 س: ما هو الكبر؟

ج: الكبر هو خلق في اإلنسان تعبر عنه أعماله الصادرة عنه فيري لنفسه 

 منزلة فوق الناس 
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 س: ما أقسام الكبر؟

 التكبر علي هللا وهو أخبث أنواع الكبر 1ج: ثالثة 

 تكبر علي الرسلال 2 

 التكبر علي الناس  3 

 س: كيف يتخلص  المسلم من الكبر؟

 ج: الكبر ال يليق بالمسلم والتخلص منه ال يكون إال بالتواضع 

س: تحدث عن بعض التعامالت التي طرأت علي المجتمع المسلم وتكون 

 0سبب في هالكه 

 –ج: الربا 

 الغش  -السرقة   

 االحتكار–االختالس  -

 شوة الر - 

 عدم إعطاء األجير أجره -   
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 الدرس الثالث عشر

الموضوع اإلسالم هو الصورة المثلي لما ينبغي أن يكون عليه 

 الفرد والمجتمع من قيم وأنماط وسلوك 

 

 س: ما سر قوة العالم اإلسالمي في عصوره األولي ؟

 ألنه أمثل وأسعد نظام عرفته البشريةج:التمسك بدين هللا عز وجل 

 المخالفة لإلسالم؟ االجتماعيةس:ما واجب المسلم نحو التغيرات 

 ج: التمسك بثوابت اإلسالم وقيمه 

 س: ما أثر اختالل الثوابت علي اإلنسان ؟

 الشقاء والضنك  إليج: تغير حياة اإلنسان من السعادة 

 

 س: كيف تتحقق الحرية الفردية في اإلسالم؟

 مع وال تعتدي علي حرية اآلخرين ج: تتحقق عندما ال تخل بمبادئ المجت

 

 س: ما مرتكز مفهوم الحرية في اإلسالم ؟

 ج: ترتكز علي تحرير العقل من اإلرتكاس في العبودية لغير هللا  
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 س ما أثر االلتزام  بقيم وأنماط السلوك اإلسالمي علي الفرد والمجتمع؟

 بالنسبة للفرد االلتزامج: اثر 

 سالميةاإلوة ختحقيق روح األ 1

 تفجير الطاقة داخل اإلنسان2 

 لتلقي األمانة االستعداد 3

 الخضوع للنظام األخالقي4 

 تكوين شخصية قوية  5

  بالنسبة للمجتمع

 مجتمع قوي مترابط  إقامة 1 

 الوعي الكامل للمصالح المادية والمعنوية   2 

المنكر المجتمع الذي تسود بين أفراده األمر بالمعرف والنهي عند  إقامة 3

 والنصيحة
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