نموذج أ
لكل سؤال عدة خيارات والخيار الصحيح هو الموجود
 .1إحدى الفئات التالية تنظر للطبيعة وقلة مواردها على أنها سبب المشكلة اإلقتصادية :

الرأسمالية
 .2سبب المشكلة اإلقتصادية كما يراه اإلسالم  :ظلم اإلنسان  +كفرانه بالنعم اإللهية
 .3عناصر اإلنتاج في اإلسالم  :الطبيعة والعمل المنظم و رأس المال
 .4أحد التالية من حقوق العاملين في اإلسالم  :الوفاء باألجرة المتفق عليها
 .5قوله تعالى ( :وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ) يدل على أحد مجاالت العمل وهو  :الصناعة
 .6الملكية العامة  :مملوكة ملك عام للمسلمين وال ينحصر حق التصرف واإلنتفاع بفرد معين
 .7إحدى التالية ليست من ملكيات الدولةالخاصة  :األسهم
 .8الغلول هو  :سرقة المال العام
 .9تعتبر اليانصيب من  :القمار
 .11يعرف أهل الذمة بأنهم  :من قبل باإلسالم نظام حياة وقانون دولة
 .11مقولة (أوصي الخليفة من بعدي بأهل الذمة خيرا  ).....من قول  :عمر بن الخطاب
 .12المقولة السابقة دلت على حق من حقوق أهل الذمة وهو  :حماية األموال والممتلكات
 .13الذي أجاز إشراك أهل الذمة بالوظائف السياسية  :الماوردي
 .14من ميزات السلطة العامة أنها متفوقة وهذا يعني  :ليس لها منافس داخل اإلقليم
 .15من وظائف الدولة  :خالفة األنبياء في حفظ الدين  +سياسة الدنيا
 .16من العدل اإلداري والسياسي  :تولية الكفائات
 .17قوله عليه السالم  ( :إنما أهلك الذين من قبلكم أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف  )....يدل على
 :تحريم المحاباة القضائية ألي خصم بغض النظر عن وضعه
 .18الرسول محمد صلى هللا عليه وسلم كان معصوم من الشورى  :خطأ
 .19من صفات أهل الحل والعقد  :جميع ما ذكر *
 .21صاحب مقولة  :إنما المقصود من اإلمامة إنما يحصل بالقدرة والسلطان  ...تقتضي موافقة
غيرهم  :إبن تيمية
*

العلم بصفات رئيس الدولة
الحكمة الموصلة لمعرفة الشخص المناسب للرئاسة
العدالة

نموذج ب
 .1ترى الشيوعية أن سبب المشكلة اإلقتصادية هي  :عالقات التوزيع
 .2يعالج ظلم اإلنسان بـ  :تنظيم التوزيع واإلستهالك
" .3فإنه له وجاء"  ..وجاء تعني  :عالج ووقاية
 .4يدل قوله تعالى ( :وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت ) على أحد وسائل
عالج الفقر وهي  :الصدقات الدائمة المندوبة
 .5من مجاالت العمل في اإلسالم  :التجارة
 .6قوله تعالى ( :وتعاونوا على البر والتقوى ) يدل على حق للعاملين وهو  :التكافل

المعيشي
 .7الملكية التي ينحصر حق اإلنتفاع فيها بفئة مينة أو فرد معين هي  :الملكية الفردية
الخاصة والمشتركة
 .8حيز الصيد من  :الكسب المشروع بجهد شخصي
 .9حرم اإلحتكار لـ  :ما ينتجه من غالء  +التضييق على الناس
 .11العهد الذي تعطيه الدولة لرعايها من المسلمين هو  :عقد المواطنة * سؤال خبيث !!
 .11إحدى الوظائف التالية ال يجوز إشراك الذميين فيها  :رئيس الدولة  +سلطة التفويض
 .12مدح هللا األنصار ألنهم  :إتخذوا أرضهم موطن للعقيدة
 .13دار اإلسالم هي الدول التي جميع مواطنيها من المسلمين :خطأ (غالبيتهم وليس جميعهم
)
 .14يتم التمكين لدين الدولة اإلسالم من خالل  :جميع ما ذكر *
 .15منع اإلستغالل من  :العدل اإلقتصادي
 .16من شروط حرية الفكر في اإلسالم  :عدم الترويج لألفكار اإلباحية
 .17األية التي تدل على سيادة الشرع  ( :وأن أحكم بينهم بما أنزل هللا وال تتبع )...
 .18السيادة التي هي من مقتضيات العزة السيادة  :الخارجية
 .19أحد التالية ليست من فوائد الشورى  :األخذ برأي النواب ولو خالف رأي الشعب
 .21تجوز واليه العهد بشرط  :الشخص كفء  +القبول لدى األمة
*

اإلعالم
التعليم العالي والتربية والتعليم
األوقاف

بالتوفيق للجميع .........

