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 ( الحقوق والواجبات في ميزان اإلسالم ) درس :  
 

 ( أمام العبارة المناسبة مع تصحيح ماتحته خط إذا كانت العبارة خطأ .     ✘(   أو )        ✔)     : ضع عالمة  السؤال األول
 
 منافيا . مع القيم االسالمية متفقايعد  مطالبة االنسان بحقوقه مع أداء الواجبات المنوطة به(   ✘)     -1

 .  لإلنسانالحقوق والواجبات في اإلسالم تنبع من التكريم اإللهي (   ✔)     -2

 تعاليم الدين اإلسالمي . يخالفهضم حقوق الفرد رغم قيامه بواجباته (   ✔)     -3

 . التفاقيات الدولية لحقوق االنسان المواثيق واالعالنات وا كافةكان لإلسالم فضل السبق في (   ✔)     -4
 

 
 :  ضع دائرة حول اإلجابة الصحيحة من بين البدائل المعطاه  :  نيالسؤال الثا

 
   واجباتهم ...من المهم في نظام أي دولة أن تكون حقوق االفراد و -1

 (        متساوية         -      متقاربة        -       متفاوتة         )
 

 ر المواطن باالمن مطمئنا على نفسه وذريته فان هذا يعتبر من ...عندما يشع -2

 (      الحقوق الدينية         -       الحقوق الوطنية        -        الحقوق االجتماعية         )
 

 الفرائض والنهي عن المحرمات تعتبر من ... كأداءتمثل جميع الواجبات التي يوجبها الدين على اتباعه  -3

 (     الواجبات الوطنية        –        الواجبات االجتماعية         -          الواجبات الدينية     )
 

 

 
  أكمل الجمل التالية بكلمات مناسبة من عندك  : ثالثالسؤال ال

 
 .  الحياةااللتزام بين الحق والواجب يشمل جميع مناشط  -1
 .  اآلخرينجبات تعبر عن احترام الفرد لحريته وحرية والوا حريتهالحقوق ترفع من قدر الفرد و -2
  التي هي من حق المتخاصمين .  العدالةمن واجب القاضي تحقيق  -3
 المرور . بقوانيناذا حصلت على رخصة القيادة عند بلوغك السن القانوني فمن واجبك االلتزام  -4

 
 ليم أكمل الشكل التالي بكتابة واجبات حق التع : السؤال الرابع

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 الجد واالجتهاد احترام المعلمين

 واجبات حق التعليم 

 االنتظام واالنضباط فظة على المدرسةاالمح
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 صل بخط بين تعريف الحق والواجب فيما يلي : السؤال الخامس
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 أجب عن األسئلة التالية :  : السادسالسؤال 
 

 ؟ عرف كل من الحقوق والواجبات:  1س 
 
 والتزاما  صاحبها ويتمتع بمزاياها وبالتالي تكون واجبا  : هو مصلحة ومنفعة قررها المشرع لينتفع بها الحق -1   :1جـ  

             على جهة تؤديها "              
  به فرد أو جهة تجاه اآلخر " أفرادا أو جماعات " وفي عدم االلتزام به مفسدة للمجتمع . مما يلتز و: ه الواجب -2           

           
 ؟    وضح ذلك"  لواجبات هي عالقة نالزمالعالقة بين الحقوق وا " : 2س 

 
 . تي عليه لهذا يعني أن يتمتع الفرد بالحقوق التي له ويؤدي الواجبات ا  : 2جـ  

 

 ؟    على ماذا يدل تقديم الواجب على الحق في المجتمع :  3س 
 
 يدل على أن المجتمع يتجه نحو البناء والتقدم   : 3جـ  
  

 ؟  المية نظرة اإلسالم لحقوق االنسان وواجباته في عدة أمور " أذكر ثالثة منها حددت الشريعة اإلس" :  4س 
 
 .ان حقوق االنسان تتميز بالثبات واالستقرار  - : 4جـ  

 . ان حقوق االنسان تقابلها واجبات  -          
 . يعاقب تاركها والمنكر لها ان الحقوق والواجبات في منظر الشريعة اإلسالمية هي فرائض يثاب فاعلها و -          
           

 ؟  ماهي فوائد التمسك بمنظومة الحقوق والواجبات على الفرد والمجتمع :  5س 
 
 . بالطمأنينة والراحة والسكينة شعور افراد المجتمع  - : 5جـ  

 .  فيها تقوية أواصر المحبة والوئام بينهم  -          
 وسلم وسالم . يعيشون في أمن وأمان -         
 تتساوى بينهم الحقوق والواجبات فال تميز بين فرد واخر . -         

 واجبات اجتماعية

 حقوق دينية

 نوع الحق / الواجب
 التعريف

 الواجب مطمئنا على نفسه وذريته  ألداءحتى ينطلق  باألمنيشعر المواطن 

 المجتمع يقدمها الفرد للمجتمع الذي يعيش فيه من تعاليم الدين او توجيهات االسرة او قيم 

  فيها جميع االفراد على اختالف الوانهم واجناسهم واديانهم يتساوى حقوق وطنية

 دينيةواجبات 

 حقوق اجتماعية

 يعيش الفرد واسرته في كرامة وعزة واجبات وطنية

 والدستور والمحافظة على الوطن واجبات المواطن في االمتثال للسلطة التي تمثل القانون 

 تمثل جميع الواجبات التي يوجهها الدين على اتباعه كأداء الفرائض والنهي عن المحرمات 
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 (  حق الحياة درس : ) 
 

 ( أمام العبارة المناسبة مع تصحيح ماتحته خط إذا كانت العبارة خطأ .     ✘(   أو )        ✔)     : ضع عالمة  السؤال األول
 
 مصدر أساسي للتمتع بسائر الحقوق يد الحياةقان بقاء االنسان على (   ✔)     -1

 .  االنتحارالسرعة الزائدة في الطرقات تعتبر نوع من أنواع  (   ✔)     -2

  .  دون القتل العمد  الخطأالكفارة على القتل  تجب (   ✔)     -3
 

 : أكمل العبارات التالية بكلمات مناسبة من عندك :  السؤال الثاني
 

 جميعا  . الناستداء على نفس واحدة بمثابة االعتداء على اعد اإلسالم االع -1

 الجنس البشري  .وحدة تقوم الشريعة اإلسالمية على مبدأ  -2

 . اجهاضاسقاط الجنين ألنهاء حياته دون عذر شرعي يطلق عليه  -3

 . خرويةآو دنيويةيترتب على القتل العمد عقوبتان  -4
 

 
 :  ة من بين البدائل المعطاه  ضع دائرة حول اإلجابة الصحيح:  لثالسؤال الثا

 
 المال الواجب بقتل آدمي عوضا عن دمه يطلق عليه ... -1

 (      جزية            -       ديه        -  كفارة              )

 
 عتق رقبة مؤمنة وتخليصها من الرق  يطلق عليه ... -2

 (      جزية            -      ديه         -        كفارة        )

 
 

 : ماذا تفهم من اآليات القرآنبة التالية : السؤال الرابع
 

َم اللّهُ إِالَّ بِاْلَحقِّ " قوله تعالى  -1  "  َوالَ تَْقتُلُواْ النَّْفَس الَّتِي َحرَّ

 حرم الله تعالى القتل العمد تحت أي ظرف من الظروف 
 

 "  ا أَيَُّها الَِّذيَن آَمنُواْ ُكتَِب َعلَْيُكُم اْلِقَصاُص فِي اْلقَتْلَىيقوله تعالى " َ -2

 , فمن يقتل يقتل .في الدنيا ربنا سبحانه وتعالى امر بالقصاص في القتل العمد 

 
داً فََجَزآُؤهُ َجَهنَُّم َخاِلداً فِيَها َوَغِضَب اللّهُ قوله تعالى "  -3 تَعَّمِ ً  َوَمن يَْقتُْل ُمْؤِمناً مُّ  "  َعلَْيِه َولَعَنَهُ َوأََعدَّ لَهُ َعذَاباً َعِظيما

 توعد الله سبحانه وتعالى القاتل المتعمد جهنم يوم القيامة 
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  بكتابة احكام القتل الخطأ .: أكمل الشكل التالي  خامسالسؤال ال
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 أجب عن األسئلة التالية :  : سادسالسؤال ال
 

 ؟ أربعة منها  دة اشكال " أذكرللقتل العمد ع:  1س 
 
 اطالق الرصاص .....  –القتل بالسم  –اإلغراق بالماء  –االلقاء من مكان مرتفع  –الحرق   : 1جـ  

 
 

 ؟  يشمل القتل العمد ثالثة اشكال اذكرها :  2س 
 
 االعتداء على حياة اآلخرين . -1 : 2جـ  

 االنتحار . -2          
  .اإلجهاض  -3          

 

 لإلنسان قتل نفسه " لماذا   ؟  زال يجو" :  3س 
 
 .ألن النفس امانة عنده وهو محاسب على فعله  : 3جـ  

 

 ماهي عقوبة القتل في الدنيا واالخرة   ؟ :  4س 
 
 في الدنيا القصاص فمن يقتل يقتل أما في اآلخرة فجزاءه جهنم وبئس المصير . : 4جـ  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 الحرمان من الميراث الدية الكفارة

 خطأاحكام القتل ال
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 (  التملك   درس : حق )  
 

 ( أمام العبارة المناسبة مع تصحيح ماتحته خط إذا كانت العبارة خطأ .     ✘(   أو )        ✔)     : ضع عالمة  السؤال األول
 
 وحيازة األشياء واالنتفاع بها . حق التملكأعطى اإلسالم الفرد (   ✔)     -1

 .   قهذا الح ظما يحف شرع له من الحدودفقد عندما شرع اإلسالم حق التملك لإلنسان (   ✔)     -2

 

 :  ضع دائرة حول اإلجابة الصحيحة من بين البدائل المعطاه  :  نيالسؤال الثا
 

 تحت الملكية العامة وهو حق ينتفع به الجميع يطلق عليه  ... لما يدخ -1

 (      لمشترك   المال ا         -        المال العام        -  المال الخاص               )
 

 من الكسب الجائز اكتسابه من المال .... -2

 (      الربا            -      الرشوة          -          التجارة        )
 

 : أكمل العبارات التالية بكلمات مناسبة من عندك :  لثالسؤال الثا
 

 . شرعيةبشرط اكتسابها بطرق  ءيحق للمسلم ان يمتلك ما يشا -1

 الشديد . بالعذابالف امر الله تعالى ويكنز ويحبس ماله فان الله توعده من يخ -2

 

 وضح ماتدل عليه اآليات القرآنية التالية : : رابعالسؤال ال

َن األَْرِض َواْستَْعَمَرُكْم فِيَها" قال تعالى  -1  "   ُهَو أَنَشأَُكم ّمِ
 نتاج وتحسينه .ان الله تعالى خلق االنسان ليعمر األرض ويزيد من اإل     

 
َماَواِت َواألَْرِض َوَما فِيِهنَّ قال تعالى "  -2  "  ِللِّه ُمْلُك السَّ

 . وان االنسان مستخلف فيه هذا الكون هو لله تعالى  يتؤكد الشريعة اإلسالمية ان المالك الحقيقي لكل ما ف     
 

 من خالل الحديث اجب عن األسئلة التي تليه .  : خامسالسؤال ال

 مال أمريء مسلم إال بطيب نفسه " لال يحقال : "  أن رسول الله  انس بن مالك عن 
 ؟ ما المقصود بالمال -1

 الفرد أو الجماعة من متاع أو تجارة أو عقار . هما يملكهو كل     
 ؟ ما المقصود بطيب نفسه -2

 أي بإرادته ورضاه .   
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 .    كت المسلم تجاه ما يمل: أكمل الشكل التالي بكتابة واجبا سادسالسؤال ال
 
 
 
 
 
 
 
 

 أجب عن األسئلة التالية :  : بعالسؤال السا
 

 ؟ عرف الملكية لغة واصطالحا  :  1س 
 
 : هو حيازة االنسان للمال واالنفراد بالتصرف فيه . في اللغة  : 1جـ  

 ه من التصرف فيه ابتداء اال لمانع شرعي .يمنع الغير منه ويمكن صاحب ءبالشي: اختصاص  في االصطالح           
 

 ؟ لماذا اعطى اإلسالم الفرد حق التملك وحيازة األشياء   :  2س 
 
 ألن ذلك من مقتضيات الفطرة وألنها دافعا له لزيادة اإلنتاج وتحسينه .  : 2جـ  

 

 ؟ اذكر ثالثة من الطرق للكسب الحالل وثالثة أخرى للكسب الحرام :  3س 
 
 الوصية ( –الميراث  –) العمل في جميع المجاالت  طرق اكسب الحالل  :  3جـ  

 الغش ... ( –الرشوة  –التطفيف  –السرقة  –) الرباء  طرق الكسب الحرام           
 
 
 

 الحفاظ على المال الزكاة الصدقات

  كواجبات المسلم تجاه ما يمل

 انفاقه في مصالحه ومصالح عياله 
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