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  اختر من القوسین

      الشخص ــــــــــــــــــــ للقیام من التصرفات او االفعال   .1

 (حر، فرد، شر، خیر) 

   الحربة غیاب ـــــــــــــــ التي تعرض طریق تحقیق الرغبات.  .2

 (العواثق، العوائق، العناصر، العدالة) 

       الحربة ـــــــــــــــــ من ھبات هللا.   .3

 (صفة ، ھبة ، بركة، رحمة) 

     وما تشاءون اال ان یشاء هللا ان هللا كان ــــــــــــــــــــــ  .4

 (علیما حكیما، علیما خبیرا، حلیما حكیما، سمیعا منیبا) 

       االصل في االمور ــــــــــــــــــ  .5

 حرام، الكراھة، الواجب، االباحة)(ال 

       االنسان ھو ــــــــــــــــــــ هللا في االرض  .6

 (نائب، فاتح، خلیفة، أمین) 



        الشریعة االسالمیة تحافظ على  .7

 (كرامة االنسان، جاللة االنسان، عالقة االنسان، عدالة االنسان) 

        الرق أمر ــــــــــــــ  .8

 (موضوع، مكروه، مسنون، محروم) 

        االسالم الخمر ـــــــــــــحرم  .9

 ( فجأة، بطیئا، تدریجیا، قلیال) 

       العبودیة كانت ــــــــــــــــ في التاریخ البشري  .10

 (عمیقة الجذور، اصیلة الصدور، فاحشة االمور، رذیلة االمور) 

         ــــــــــــــــــــــــ الھیة المصدر  .11

 (القرآن، السنة، الشریفة، االیمان) 

       العقوبة الموحبة على الحر  للعبد ــــــــــــــ .12

 (ضعف، بعض، نصف، قلیل) 

        الحق ھو أحد ـــــــــــــــــــــ الحسنى  .13

 (نعمة هللا، بركة هللا، اسماء هللا، عذاب هللا) 

         لسالمة العقل ــــــــــــــــــ  .14

 (وظیفة مزدوجة، اعمال مرتبطة، عالمة  ظاھرة، نجیبة كاملة) 

       حفظ النسل من ـــــــــــــــــــ  .15

 الفرائض الخمسة، االصول الخمسة، الواجبات الخمسة، الحواس الخمسة)( 

        ـــــــــــــــــــ جوھر االبداع لدى االنسان  .16

 ( النسل، الحیاة ، العقل، الدین) 

      القانون الوضعي ــــــــــــــــــ في اكثر المجال  .17

 ( كاف، تام، عاجز، ضعیف) 

   لماء، والكأل،  والنار. ـــــــــــــــــــــــ شركاء في ثالث في ا .18

 (المؤمنون، الفاسقون،  المسلمون، الكافرون) 

 حیوان ــــــــــ في الحیاة ( نضرة، تطرة، حقھ، شقھ)الشریعة االسالمیة تحفظ لل .19

   ـــــــــــــــــــــ االسالم اتخاذ الحیوان ھدفا للرمایة لمجرد التسلیة واللھو.  .20

 (أجاز، اوجب، حرم، فرض ) 



       سان ــــــــــــــــ اي حیوان ال یجوز لالن .21

 (حرمان، إیذاء، ابصال، ابداع) 

         إخصاء الحیوان ـــــــــــــــــــــ  .22

 (أفعال ممدوحة، عملیة مؤلمة، عملیة فضیحة، اعمال رذیئة) 

     السارق ظالم آلنھ یضع مال الغیر في ـــــــــــــــــــــــ  .23

 (منصبھ، موضعھ، غیر موضعھ، مكانھ) 

     ـــ اآلخالق سیطرة شخصیة االنسان على عاداتھ قال ــــــــــــ .24

 (أفالطون، ارسطو، سقراط، ماركس) 

          الربا عادة ـــــــــــــــــــ  .25

 (سیئة، جیدة، صحیحة، فاحشة) 

       االخالق واالسالم ــــــــــــــــــ  .26

 (مھمتان، متالصفتان، منبرتان، الزمتان) 

       االسالم حریص على الحرص على نشر ـــــــــــ  .27

 العدل، الفضیلة، الصدق) (الكرم، 

       یعتبر الصدق احدى الفضائل ـــــــــــــــــــــ  .28

 (االسالمیة، االحسانیة، االخالقیة، الجمالیة) 

    الصدق احد العناصر الحیویة والعوامل ــــــــــــــــــــــــ  .29

 (االساسیة،  االقتصادیة، االسالمیة، االیمانیة) 

         الكذب ـــــــــــــــــ على كل فرد  .30

 (قبیحة، فضیحة، رذیلة، سیئة) 

         اصدقو اذا ـــــــــــــــــ  .31

 (تكلمتم، حدثتم، قلتم، مسعتم) 

         أوفوا اذا ــــــــــــــــــــــــ  .32

 (تواعدتم، تقاسمتم، وعدتم، سمعتم) 

        واحفظوا ــــــــــــــــ  .33

 (ابصاركم، انظاركم، فروجكم، ایمانكم) 



        غضوا ــــــــــــــــ  .34

 صاركم، نواصیكم)(أنظاركم، عیونكم، اب 

           كفوا ــــــــــــــــ  .35

 (ارجلكم، ایدیكم،  اعینكم، انظاركم) 

       تھذیب االخالق من كتب ـــــــــــــــــــــ  .36

 (الشافعي، المالكي، الرازي،  الحنفي) 

     االخالق سلوك االنسان في ــــــــــــــــــــ   .37

 (المسجد، الصالة، المجتمع، الناس) 

        سلیمة السعادة ــــــــــــــــ  .38

 (متعة، محسنة، مفیدة ، منیرة) 

         ألف ــــــــــ كتاب "الشفاء"  .39

 (ابن حزم، ابن سینا، ابن رشد، ابن العربي) 

      ــــــــــــــــــــ النظام الشریعي للمجتمع االنساني  .40

 (الزكاة، الصالة، الدین، الصوم) 

        ــــــــــــــــــ ھبة هللا  .41

 (الصدقة، الحریة، الجنة، الكوثر) 

       ــــــــــ قیمة مستحقة لالنسان ـــــــ .42

 (الحق، الصلة، االسرة، الفضیلة) 

    االسرة ھي االساس الشرعي الستمرار الجنس ــــــــــــــــــــــ   .43

 (البھائم، الحشرات، البشرى، الناس) 

   الزواج ھو الوسیلة الوحیدة المسموح لتحقیق ـــــــــــــــــــــــ  .44

 ، الصلة الرحم)(االسرة، المجتمع، االشباع الجنسي 

         االسالم یسمح بتعدد ـــــــــــــــــ  .45

 ( الزواج، النكاح،  الزوجات، االمھات) 

       واتقوا هللا الذي تساءلون بھ و ـــــــــــــــ  .46

 (الصلة، االسرة، االرحام، االحسان) 



     في العھد الیوناني كانت المرأة ــــــــــــــــــــــــ  .47

 (مخضرة، مبینة، مزیلة، واحبة) 

     ت المرأة تعتبر رجسا من عمل الشیطان في ـــــــــــــــــ كان .48

 (الجاھلیة،  االسالم، العھد الیوناني، الھند) 

    كانت االنوثة سببا لفقدان االھلیة القانونیة في ــــــــــــــــــــ  .49

 (العھد الیوناني، المجتمع الروماني، الجاھلیة، االسالم) 

        ـــــــــــــــــــــ لم یكن للمرأة حق االرث  .50

 (عند الیونان، عند الرومان، في عصر الجاھلیة،  في االسالم) 
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