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 الخيار الثالث الخيار الثاني الخيار األول الســــؤال 

معىن  {َوَجَعْلَنا َعَلى قُ ُلوِبههْم َأكهنًَّة َأن يَ ْفَقُهوهُ }: يقول اهلل تعاىل  .1
 (:َأكهنَّة)

 َقْسَوة َأْغطهَية بُ ْرَهان

سلهَمة له ََخَسة َضوابط؛ منها  .2
ُ
رأةه امل

َ
جاُب امل ه أَّلَّ يُكون َحرهيًرا َلونُه َأسودأْن يُكون  :حه  أَّلَّ يُكون زهيَنًة يف نَ ْفسه

3.  
ليَ ْنَتههََيَّ أَقواٌم عن َوْدعههم اجُلُمعات، أو : )ملسو هيلع هللا ىلصقال رسول اهلل 

م، مث لَيُكوُننَّ مهن الغافهلهَي َوْدعههم : )معىن(. لَيْختهَمنَّ اهللُ على قُلوِبه
 (.اجُلُمعات

 تََأخُّرُهم عن َصالةه اجَلماَعة اجُلمَعةتَ رُْكُهم َصالة 
ماَعة  ُُمالَفُتهم جلَه

سلهمَي
ُ
 امل

 :َموقهف اإلسالم من ُمساَواة املرأة بالرَُّجل هو  .4
َّل َفرق بَي الرَُّجل واملرأة 

 إَّل يف املهرياث فقط

ُمساَواة املرأة بالرَُّجل َدعَوى 
وأما ،  َغربيَّة خادهَعة

اإلسالم ففيه العدل بَي 
 الرجل واملرأة

هلا نصف حقوق املرأة 
 الرجل

5.  
نذهر، أَتدرهي : )ملسو هيلع هللا ىلصقال َرسوُل اهلل : عن ُأََبِّ بن َكعٍب قال

ُ
يا أبا امل

ما هي َأعَظم آية يف كهتاب (. أيُّ آيٍَة مهن كهتابه اهلل مَعك َأعَظُم؟
ذُكورة يف احلديث

َ
 :اهلل امل

اللَُّه نُوُر }: النورآية 
السََّمَواته َواأَلْرضه َمَثُل 

نُورههه َكمهْشَكاٍة فهيَها 
 {...مهْصَباحٌ 

اْليَ ْوَم }: آية َكمال الدِّين
َأْكَمْلُت َلُكْم دهيَنُكْم 

 {...َوأَْْتَْمُت َعَلْيُكْم نهْعَمته 

اهللُ ََّل }: آية الكرسي
إهَلَه إهَّلَّ ُهَو احلَْيُّ 

 {...اْلَقيُّومُ 

 ه 33 ه 20 ه 11 :رضي اهلل عنها يف عام زينب بنت جحشكانت َوفاة أُمِّ املؤمنَي   .6

 :ومل يَ ْنوه الطَّالق( أَنته طالهق: )إذا قال الرُجُل َّلمرأَتهه  .1
َّل يَقع الطالُق ألنه مل 

د َطالًقا  يَقصه
كررها يَقع الطالُق إذا  

 أكثر من مرة فقط

ألنَّه َّل يَقع الطالُق 
ُتشتَ َرط الن ِّيَّة يف الطَّالق 

 الصَّريح
 :هه فإنَّ ده رَ فْ بُ  جلٌ ى رَ لَّ إذا صَ   .8

فقط  جيب عليه األذانُ 
 ةقامَ ون اإله دُ 

 له األذان واإلقامة حبُّ ستَ يُ 
ع له َّل أذان وَّل شرَ َّل يُ 

 إقامة
املقصود ب   {َآَذنْ ُتُكْم َعَلى َسَواءٍ َفإهْن تَ َولَّْوا فَ ُقْل }: يقول اهلل تعاىل  .9

 (:َآَذنْ ُتُكمْ )
 أعطيتكم اإلذن َدَعْوُت َعليُكم نَذْرُتكمعَلْمُتكم وأَ أَ 

نية كم عدد ة يف موقع الدرر السَّ قهي  ة الفه ح املوسوعَ تصفُّ  عندَ   .10
 ح وحتتويها املوسوعة؟تصفِّ ظهر للمُ الكتب الت تَ 
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