
متعدد من أختيار

الخامس اإلصدار الكتاب / مالحظة ر

الحل من تأكدوا

 التص -هذا شخصه وسالمة والحريه الحبباه في الحق فرد -لكل1
: بتود من

32ص االنسان لحقوق النهائي االعالن

 في االسالم متهج من للقتل المؤديه الذرائع -سد 2
34 ص الحياة حق على الحفاظ

 في بالحق وثيقه صله ذو الجسديه السالمة في الحق -3
39 ص الحياة

 الغرديه الحريات على تقتصر الحريات ان يرى الذي االتجاه -4
الجيل به وتأثر الدوله تدخل ويرفض

االتجاة هو االنسان حقوق من األول
47 ص .الليبرالي

عام المتحده األمم متظمه نشأت -5
23 ص 1945
المتحده األمم متظمه تأسيس في شارك

23 .ص بلده 51

 : مفهوم هو هذا ،تعالى لله تعبدا اليه تؤدي التي الحقوق محل -6
7ص االئسان



 الرجل ألرى اني :" يقول كان ائه عنه الله رضي عمر ءن -7
 األثر هذا . " عيني من سقط ال قالوا حرفة؟فإن له فأقول فيعجبني

: على يدل
72 ص .العمل أهمية

: دائره هي الشريعه في االوسع الدائره -8
48 ص اإلباحة

 نفسه بقيمه االنسان يحس فمنه االنسان حقوق صداره في يأتي -9
جميعا والدوله للمجتمع قوه مصدر وهو احتياجاته ويشبع

70 ص .العمل حق

 في فامشوا ذلوال األرض لكم جعل الذي تعالى:هو يقول -10
على: اآليه رزقه"دلت من وكلو متاكبها

العيش وكسب العمل حق
71 ص

 : معاني من " اللؤم او الرق او الشوائب من الخلوص -11
47 ص لغة الحريه

 : معتى هو " الشرع يخالف ال بما شؤونه في لإلنسان االذن -12
47 ص اإلسالم في الحريه

: الحياة حق منح اإلسالم -13
31 ص الكائنات لكل

في: حقه السجين حقوق من -14
42 ص المعدية األمراض من حمايته

اإلسالم: في اإلنسان حقوق تعريف -15



8 ص لإلنسان اإلسالم كفلها التي الحقوق

الشريعة في المباحات -16
48 ص حصرها يمكن ال

 الدولة من أساسية خدمة اقتضاء صاحبها تحول التي الحقوق -17
25 ص واالجتماعية االقتصادية الحقوق

الفقهاء نظر في اإلنسان حقوق -18
7 ص لصاحبه حمايته أثبت

اآلن؟ المتحدة األمم منظمة أعضاء عدد يبلغ -19
23 ص 193

 اإلنسان لحقوق الحديثة الدعوات ظهور أسباب من -20
21ص اإلنسان لحقوق الضخمة االنتهاكات

الوضعي: النظام فإن الحرية جانب في -21
47 ص باال للدين يلقي ال

اإلسالمية الشريعة في مكفول الحياة حق -22
31 ص إنسان لكل

الدولية العفو منظمة مقاصد أبرز من -23
24 ص السياسيين للسجناء عادلة محاكمة إتاحة على العمل

 اإلسالم ابطلها التي اإلنسان لحقوق االنتهاكات من -24
20 ص الزوج عن الزوجة عضل



 الحفاظ في االسالم متهج من المسلمين بين اقتتال عن التهي -25
حق على

32 ص الحياة

ائها: وذلك سبب بال شرعا مكفولة االنسان ؟حقوق -26
8 ص المصدر ربانية

 عند من تشريعا جاءت حقوق هي اإلسالم في االنسان حقوق -27
على: دليل وهذا الله.
8 ص المصدر ربانية ائها

 سلوك نهج لصاحبها تحول التي اإلنسان لحقوق األول الجيل -28
الحقوق هي معين

25 ص والسياسية المدنية

 الترك أو الفعل بين للمكلف. االختيار حرية -29
48 ص اإلباحة

 على المبنيه الشرعية االحكام من االنتحار تحريم -30
35 ص الحياة حق

 يحالف ال بما مقيدة حقيقتها في الوضعي الفكر في الحرية -31
47 ص الحاكم القانون

المباح بالتمتع حقه من اإلنسان حرمان -32
49 ص محرم

األشياء في األصل -33



49ص اإلباحة
 االنسان تكريم ترى الوضعية االنسانية الفلسفات -34

8 ص حقيرة كائنات من طبيعيا تطورا

 االسالم في االنسان حقوق مصادر من -35
16 ص التبعية والقواعد األدلة

االسالم في االنسان حقوق -36
9ص فيها التحايل أو التالعب إلى جال ما ال

بوجوب المسلم المجتمع يؤمن -37
13ص االخرين حقوق في يفرط من على اإلنكار

 االنسان حقوق وحماية تعزيز المتحدة األمم منظمة تستطيع -38
خالل من

23 ص المؤتمرات وعقد التوصيات

االنسان به كرم مما -39
7 ص والتكليف لالختبار محال جعله

 االنسان حقوق بحغظ المعنية الدولية المنظمات ابرز من -40
23ص المتحدة األمم

 عن اإلسالمي النظام في الحرية يميز الذي األساسي الغرق -41
اإلسالم في الحرية أن هو غيره
47 ص الدين أساس على تقوم

 المستوى على اإلنسان بحقوق تعني التي الهيائت أبرز من -42
اإلقليمي



25 ص اإلنسان لحقوق األوربية اللجنة

 فإنه: السلطة عن وغابت ذاتية، رقابة لإلنسان يكن لم إذا -43
11ص الغير حقوق النتهاك ثغرة أي يتصيد

الحياة حق على الحفاظ في االسالم منهج من -44
33 ص القصاص حد تشريع

 : على دليل راعون{ وعهدهم ألمانتهم هم تعالى:}والذين قوله -45
11ص وجودها و التكاليف مرتبة علو

 محامي او بوكيل االستعائه في حقه الموقوف: حقوق من -46
: في عته للدفاع

42ص والمحاكمة التحقيق مرحلتي

الدولية العمل منظمة أهداف أبرز من -47
24ص العمل في والحق االجتماع

القانون في اإلنسان حقوق خصائص من -48
8ص االنسان وضع من ائها

المعاصرة الغربية الحياة قيم أهم من -49
9ص لمصلحته محققا مايراه ممارسة في المطلقة الغرد حرية

االسالم في االنسان حقوق ضمانات ابرز من -50
14 ص الذاتية الرقابة

اللغة: في الحق مفهوم -51
7ص إنكارة يسوغ ال الذي الثابت



االسالم في االنسان حقوق -52
11ص واجبه

عام الدولية العمل منظمة انشئت -52
24 ص م1919

الحياة حق على الحفاظ في اإلسالم متهج من -53
33 ص القصاص حد تشريع

 حقوق من شيء تغيير مصلحة أو فهم أو عقل ألي يحق ال -54
على دليل وهو اإلنسان

10 ص واستقرارها ثباتها

 وحدها السلطة ومراقبة والعقوبات القوانين -55
10ص اإلنسان عن الظلم تمنع أن تستطيع ال

خطأو صح

 االنسان حقوق حفظ في المتخصصه والهيائت الجمعيات (1)
22 ص صح المعاصره( السياسيه النظم كل في موجوده

 على الحفاظ من وهذا وضار خبيث كل شريعتنا حرمت (2)
76 ص ( )صح حقوقه من حق هو الذي االنسان صحه

 يحقق بما للحاكم يرجع فيها التصرف العامه الملكيه (3)
( خطا ) العامه المصلحه

67 ص المال( بيت )ملكية التصحيح



 عن االنسان حقوق مبادئ تطبيق في االسبقيه لالسالم كان (4)
20 ص ( صح ) الدوليه المواثيق

( خطا ) العدل من اشمل المساواة (5)
(56 )ص أشمل العدل التصحيح

( صح ) عنصري تمييز اإلسالم في يوجد ال (6)
67 ص

 موجود وغير الوضعيه النظم من الناس بين المساواة مبدأ (7)
62 ص ( )خطأ اإلسالم في

64 ص ( صح ) متقاربتان كلمتان والمواساه العدل (8)

 وال جريمة ال " الوضعي القانون في العدل مبادئ من (9)
( صح ) : شرعي بنص اال عقوبة

58 ص

 التملك حق من كثره أمورا فأخرجت الملكيه الشريعه قيدت (10)
( )خطا

69 ص يسيرة( أمورا ) التصحيح

 وال القانون قوة يملك ال االنسان لحقوق العالمي اإلعالن (11)
71 ص ( صح ) دوليه معاهد يشكل

 تكريم لإلنسان ليس انها ترى االسالميه غير الفلسفات بعض(12)
8ص ( صح ) حقيره كائنات من تطور تراه بل



 االسقاط من لها ضمانا يعد ال باإلسالم االنسان حقوق ربط ان(13)
( خطا ) بالقوانين

14 ص يعد( التصحيح )

 هو إسالمي منظور من االنسان بحقوق المنادي صوت (14)
الفلسفه منظور من لها المنادي صوت من األعلى
( خطا ) الغربيه

23 ص وضعي( منظور )التصحيح

 ( خطا ) الخاصه للحقوق مراعاة االنتحار اإلسالم يحرم لم (15)
35 ص االنتحار( )حرمصحيحتال

 ) الحياه في بالحق صله له ليس الجسديه السالمه في الحق (16)
خطا(

39 ص صلة( ذو )التصحيح

 يعتبر بل : تعالى الله على التطاول يجزم ال الوضعي النظام (17)
( صح ) الحريه من ذلك
48 ص

)صح( الحياة حق على محافظة المحظورات اإلسالم أباح (18)
37 ص

 )صح( اإلسالمية الشريعة في الحرية دائرة هي اإلباحة دائرة (19)
49ص

 الشديد الوعيد الحياة: حق على الحفاظ في اإلسالم منهج من (20)
33 ص )صح( الدم؟ إراقة جريمة على



 كان اإلنسان حقوق لحغظ متخصصة قضائية محاكم تكوين (21)
 ص )صح( االنسان حقوق لحغظ الدعوات أنتشار أسباب أهم من
22

 إنساني قانون إجاد في التفكير إلى أدى محدد سبب يوجد ال (22)
21 ص )خطأ( اإلنسان حقوق لحغظ عالمي

سبب( )يوجد التصحيح

 هي األخره في العقاب من والخشية الديني اإلثم استحضار (23)
10 ص )صح( الذاتية الرقابة من هي

 بل قانونية فروض أنها على الحقوق مع يتعامل ال المسلم (24)
10 ص )صح( دينية واجبات كونها

)خطأ( الزوج عن الزوجة عضل اإلسالم أقر (25)

 أصحاب إليها يفطن لم لإلنسان حقوق على نص القران (26)
)صح( الجار وحق الطريق وحق الضيف كحق الوضعية المواثيق

15 ص

 اعتداء كل من الحياة حق حماية المجتمعات على يجب ال (27)
 )خطأ( فقط الدول على واجب هو وإنما

31 ص ( )يحب التصحيح

ص)خطأ( بزوجتهالشرعية الخلوة السجين حق من ليس (28)
43

فهو عداها وما م.حددةة المباحة والملبوسات المطعومات (29)
)خطأ( حرام

مباح( فهو عداها )وما التصحيح



 على قيد اإلسالم في التحريم أو باإلنجاب اإلنسان تكليف (30)
50 ص خطأ( لمصلحته) يكون أن يلزم وال الحرية

 واآلفعال المصلحه االفعال إدراك في متفاوتون الناس (31)
50 ص )صح( المفسدة

ديني أمر على األمة هذه من العصر مجتهدي اتفاق اإلجماع (31)
16 ص )صح(

 في واضح أثر والمسموعة المرئية االتصاالت لثروة كان (32)
اإلنسان حقوق ثقافة نشر
22 ص صح

 وقتله الجنين بإجهاض للمرأة الحق ترى المعاصرة القوانين (33)
سبب ألي
36 ص صح

 معاملة من للسجتاء يقع ما إنكار المتحدة األمم أهداف من (34)
قاسية
24 ص خطأ

 يبلغ حتى السجن داخل طفلها راعية السجينة حقوق من (35)
سنتين
43ص صح

 الحياة لحق ضمان الحقيقة في القصاص(36)
38 ص صح



 لألمم تابعة متخصصة وكالة الدولية العمل منظمة أصبحت (37)
المتحدة

24ص صح

 بأي الناس جميع في عام المنكر عن والنهي بالمعروف األمر (38)
المعروفة الثالث الطرق من طريقة

14 ص صح

 له تركه أو لدين الشخص اعتناق يعارض الوضعي النظام (39)
يناقضه ما نشره
47 ص خطأ

يعارض( )ال التصحيح

 الرسول فيها أعلن مكتوبة وثيقة أقدم الوداع خطبة تعتبر (40)
اإلنسان حقوق من جملة وسلم عليه الله صلى
20 ص صح

 في يتوسع من بين وسط منهج الحربيات في اإلسالم منهج (41)
منعها في يبالغ من وبين إباحتها

51ص صح

متطوعون الدولية العفو منظمة اعضاء جميع (42)
24ص صح

 كان لو حتى يريده بما التلذذ الغريبة الحياة في لإلنسان يحق (43)
حراما
9 ص صح



 على ثابتة عندها فالحقوق بالوحي، تؤمن ال المادية الفلسفات (44)
مستقره أرض
10 ص خطأ

تثبت( )ال التصحيح

 لم التفاقيات اإلنسان لحقوق العالمي اإلعالن احكام تحول (45)
واإللزامية االحترام يكسبها

26 ص خطأ
)يكسبها( التصحيح

طريقة لسلوك يوفق للخير قاصد كل (46)
50 ص خطأ

)فليس( التصحيح

ذلك له يبيح شرعي بدليل غيره مال أخذ إنسان ألي يحوز (47)
9 ص صح

المباح التمتع في حقه من االنسان .حرمان (48)
49 ص خطأ

يحوز( )ال التصحيح

 مصدر وهي اإلسالمي للتشريع الثالث المصدر هي السنه (49)
اإلنسان حقوق مصادر من

15 ص خطأ
الثاني( )المصدر التصحيح

 الدولية العمل منظمة عمل عليها يقوم التي الموضوعات من (50)
الصحية الرعاية تقديم
25 ص خطأ



سنوية( تقارير )تقديم التصحيح

 الكبرى الخمسة المقاصد من مقصد البشرية النفس حفظ (51)
للشريعة

31 ص صح

المحرمات عدد لقلة المحرمات حصر يمكن (52)
49 ص صح

 نعمة من رزقها بما للتكليف محال المخلوقات جميع الله جعل (53)
الحياة
7 ص خطأ

 أو القانون يحميها أدبية أو مادية مصلحة القانونيين عند الحق (54)
الشرع

7 ص خطأ
فقط( القانون )يحميها التصحيح

 من فيها ما قبول هي الدولية االتفاقيات في الشريعة قاعدة (55)
ضرر من مافيها ورفض نافعة ومصلحة حق

26ص صح

القتل على زاجرة عقوبات اإلسالم يضع لم (56)
37 ص خطأ

عقوبات( وضع ) التصحيح

 انبعاث عصر اعتباره ب الحديثة العصور من عصر تخصيص
)خطأ( صحيح أمر اإلنسان بحقوق العناية



)خطأ( المباح ومنها الواجب منها االسالم ف الحقوق

 مرت ان بعد اال اإلنسان حقوق لحغظ اآلممية اإلعالنات تأت لم
)صح( واالنقسامات القاسية المعاناة من بمراحل

)خطأ( المجتمع مهمة وليست فقط السلطة مهمة هي االنسان حقوق

الصحيحة اإلجابة يلهمكم و صعب كل لكم ويسهل يوفقكم الله
يارب


