
  

 



  

  

Программа разработана на основе образовательного стандарта среднего 

профессионального религиозного образования по специальности «Культ ислама», 

утвержденного приказом ЦИРО «Муфтият РД»  

 от ___   __________________ 20___ № ____.  

   

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  

  

  

СОДЕРЖАНИЕ  

  

  Стр.  

.1  ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ  4  

.2  РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 

ПРАКТИКИ  

5  

.3  ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ  6  

.4  УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 

ПРАКТИКИ  

6  

.5  КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ  

7  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  

  

  

  

  

.1 ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ ПП. 

03.01.ПРАКТИЧЕСКОЕ ВЕРОИСПОВЕДАНИЕ В ИСЛАМЕ  

  

.1.1 Область применения программы  

 Рабочая  программа  производственной  практики  ПМ.  03  

Практическоевероисповеданиев исламе является частью основной профессиональной 

образовательной программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с 

образовательным стандартом среднего профессионального религиозного образования по 

специальности «Культ ислама», утвержденного приказом ЦИРО «Муфтият РД».Она  

проводится в форме практики по получению первичных профессиональных умений и 

навыков. Производственная практика студентов направлена на закрепление и углубление 

знаний и умений, полученных студентами в процессе обучения, а также на овладение 

системой практических профессиональных умений и навыков в решении 

профессиональных задач.  

 В соответствии с действующим учебным планом, производственная  практика проводится 

в6 семестре и завершается проведением дифзачета.  

  

1.2. Цели и задачи производственной практики:   

  

• получить знания о практических формах вероисповедания в исламе;  

• получитьпрактические навыки самостоятельно и в составе коллектива решать 

задачи в соответствии с различными видами профессиональной деятельности 

выпускника.  

• получить комплекс теоретических знаний в сфере торговых норм по исламскому 

праву и законодательству (фикху),  сформировать умение профессионально и 

объективно применять полученные знания к конкретным ситуациям;  

• освоить  систематические знания в области основ поклонения с точки зрения 

мусульманского богословия; возможность профессионально и объективно 

рассматривать вопросы поклонения в рамках мусульманских религиозных 

традиций;  

• получить комплекс практических знаний в области семейных отношений по 

исламскому праву и законодательству (фикху), правового регулирования института 

семьи, умения профессионально и объективно применять полученные знания в 

решении спорных и конфликтных вопросах в этой области;  

• освоеитьпервоисточники уголовно-процессуального права в Исламе и уметь 

определить категории того или иного нарушения и меру наказаний за него;  



• участвовать при проведении консультаций по религиозным вопросам для 

населения.  

  

1.3. Количество часов на освоение программы производственной практики:  

всего в рамках освоения ПМ. 03  –72 час.  

  

  

  

  

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ  

Результатом освоения программы производственной практики является освоение 

обучающимися следующих профессиональных и общих компетенций:   

 Код  Наименование результата обучения  

ОК11  Использовать знания по финансовой грамотности, планировать 

предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере  

ПК 3.1.  Проектировать образовательный процесс на основе реализуемых 

образовательных стандартов, примерных основных образовательных 

программ начального и среднего исламского образования с учетом 

особенностей развития обучающихся  

ПК 3.2  Способность осуществлять оценку собственных мыслей, убеждений, 

поступков, а также мыслей других людей с точки зрения их соответствия 

догматическим требованиям ислама  

ПК 3.3 Способность проповедовать догматические положения ислама в различных 

социальных группах  

ПК 3.4  Способность разъяснять применение догматических положений исламских 

наук в отношении к повседневной жизни мусульманина  

ПК 3.5  Умение выполнять обрядовые служения и практическое вероисповедание 

во всех аспектах жизни мусульман в соответствии положениями 

ханафитской и (или) шафиитской правовых школ  

  

  

  

  

  

  

.2 СОДЕРЖАНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ  

  



Код 

ПК  

Код и наименования 

профессиональных 

модулей  

Количество 

часов по  

ПМ  

Виды работ  

1  2  3  4  

  ПМ. 03  

ПРАКТИЧЕСКОЕ  

ВЕРОИСПОВЕДАНИЕ  

В ИСЛАМЕ  

72  Тема 1. Основы покланения.  

Тема 2. Торгово-деловые отношения в 

исламе.  

Тема 3. Семейное право и раздел 

наследства в исламе.  

Тема 4. Уголовное и процессуальное  

  
  

.4 УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 

ПРАКТИКИ  

  

4.1. Требования к условиям проведения производственной практики  

  

Производственнаяпрактика,предусмотренная  действующим учебным планом, 

осуществляется на основе договоров между Медресе и соответствующими религиозными 

организациями (Медресе и Организация). В договоре Медресе и Организация оговаривают 

все вопросы, касающиеся проведения практики, в том числе и по назначению 

руководителей практики: от Медресе и Организации.  

Местами проведения производственная практики являются религиозные и иные 

организации, отвечающие области и задачам профессиональной деятельности выпускника, 

а также структурные подразделения Медресе, ДИУ и ЦИРО «Муфтият РД».   

Конкретные базы для прохождения производственной практики определяются 

заключением договоров Медресе с ними.   

4.2. Общие требования к организации образовательного процесса 

Производственная практика проводится преподавателями дисциплин профессионального 

право в исламе .   

Тема 5. Вероубеждение (акыда).   

Текма 6. Толкование Корана.   

Промежуточная аттестация в форме  
диф.зачета   

  Всего часов   72     



цикла, имеющими опыт практической работы и опыта в вопросах практического 

вероисповедания в исламе.  

4.3. Кадровое обеспечение образовательного процесса  

Руководители практики: дипломированные специалисты, имеющие высшее профильное 

образование, преподаватели междисциплинарных курсов.   

  

5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 

ПРАКТИКИ  

Контроль и оценка результатов освоения производственной практики осуществляются 

руководителем практики в процессе выполнения обучающимися заданий, выполнения 

практических работ. В результате освоения учебной практики в рамках 

профессионального модуля обучающиеся проходят промежуточную аттестацию в форме 

диф.зачета.  

Результаты  

(освоенные профессиональные 

компетенции)  

Основные показатели 

оценки результата  

Формы и методы 

контроля и оценки  



Знать:  

-основы практического вероисповедания в 

исламе;  

- систему представлений об исламе 

и о месте человека в нем;   

- проблемы вероучения ислама в 

свете религиозных тенденций 

современности - основные положения 

веры и культа ислама.  

.  

Уметь:  

- проектировать образовательный 

процесс на основе реализуемых 

образовательных стандартов, примерных 

основных образовательных программ 

начального и среднего исламского 

образования с учетом особенностей 

развития обучающихся;  

- выполнять обрядовые служения и 

практическое вероисповедание во всех 

аспектах  жизни  мусульман  в 

соответствии положениями ханафитской 

и (или) шафиитской правовых школ;  - 

использовать знания по финансовой 

грамотности, планировать 

предпринимательскую деятельность в 

профессиональной сфере.  

  

Владеть:  

- навыками участия в проведении 

консультаций по религиозным вопросам 

для населения;  

- навыками участия в 

культурнопросветительской, 

миссионерской и благотворительной 

деятельности;  

  

Способность осуществлять 

оценку собственных 

мыслей, убеждений, 

поступков, а также мыслей 

других людей с точки 

зрения их соответствия 

догматическим 

требованиям ислама  

Способность 

проповедовать 

догматические положения 

ислама в различных 

социальных группах  

Способность разъяснять 

применение 

догматических положений  

исламских наук в 

отношении к 

повседневной жизни 

мусульманина.  

  

  

Наблюдение и 

оценка в ходе 

выполнения 

практических 

занятий;  

  

Тестирование;  

  

Зачёты по 

производственной 

практике и по 

каждому из 

разделов 

профессионального 

модуля;  

  

Диффзачет.  

  

  

    

  
  



  

Примерный перечень вопросов для проведения дифзачета  
  

 

هل تكلم عن حكم ابتداء الكتب بالبسملة و الحمدلة مبينا و ما المراد بأمر ذي بال و 1 

  هناك تعارض بين االفتتاح؟

ما معنا "هللا" و ما المراد بالرحمن الرحيم في حقه تعالى هل يفهم معناهما 2

  األصلي؟

  عرف الحمد و عدد أركانه ثم بين الفرق بينه و بين الحمد و الشكر3

قال المصنف ان معنى الحمد اصطالحا هو فعل ينبئ عن تعظيم المنعم سواء كان 4

اعتقادا أو عمال فهل يكون االعتقاد فعال؟ و كيف ينبئ االعتقاد عن ذلك قوال أو 

  تعظيم المنعم

أيهما أفضل الحمد المطلق أم المقيد و أيهما أولى جعل الحمد هلل على المعطى أو 5

   على اإلعطاء؟

لماذا يأخر الصالة و السالم عن البسملة و الحمدلة و ما معناهما و هل ينتفع صلى 6

  سلم بصالتنا كباقي األنبياء ؟ هللا عليه و

من هو النبي و ما تعريف الرسول و ما الفرق بينهما و هل يكون النبي من األنثى 7

  و الجن و المالئكة أو الحيوانات

ما هي شروط النبي و عدد ذلك من خالل التعريف ثم فصل القول في شرط 8

  سالمتهم عن المفر

  نحقق القول في عددهم و لماذا؟ما هو عدد األنبياء و المرسلين و هل 9

تكلم عن إرسال نبينا صلى هللا عليه و سلم متى أرسل و الى من أرسل و فصل 10

  القول في سن اإلرسال و إرساله الى المالئكة

   عرف التوحيد لغة و شرعا ثم اشرح تعريفه الشرعي11

  دينا؟ما معنى الدين و ما هي أمور الدين و هل يسمى عبادة األصنام 12

هل اسماء النبي عليه الصالة و السالم توقيفية و ما الفرق بينها و بين اسماء هللا 13

  مي حيث التوقيف؟

ما معنى الحديث "أنا العاقب فال النبي بعدي" و هل ينافي ذلك نزول عيسى و 14

  وجود خضر و الياس ؟

  أيهما أفضل الرسالة أم النبوة؟15

  ر األنبياء مع الدليلتكلم عن حكم الصالة على غي16

تكلم عن تعريف الصحابي مع بيان محترزات التعريف و هل يجوز ان يكون 17

  الرسل و المالئكة صحابة؟

  ما معنى قوله " العلم بأصل الدين محتم" و ما حكم معرفة عقائد اإليمان ؟18

  بالتقليد؟هل يقوم الكشف مقام المعرفة في العقائد و ما حكم من حفظ العقائد 19



  ما معنى التكليف و ما شروطه و من المكلف و هل المالئكة مكلفون و لماذا؟20

من هم أهل الفترة و ما حكمهم و كيف نفهم ما ورد من النبي صلى هللا عليه و 21

  سلم بان جماعة من أهل الفترة في النار

  بين النجاة والدي النبي صلى هللا عليه و سلم22

  المعرفة و ما الواجب منها على المكلف؟ما معنى 23

  بين أقسام الصفات من حيث االستدالل؟24

  عدد أقسام حكم العقلي مع تعريف كل منها و تقسيماتها مع بيان األمثلة25

  ما معنى التقليد و ما معنى قوله "إيمانه لم يخلو من ترديد" بين ذلك26

  ؟ما حاصل الخالف في المقلد و ما الراجح منها27

  ما اول الواجبات على المكلف بين الخالف الوارد في ذلك و ما الراجح فيه؟28

 " عرف النظر لغة و عرفا و ما معنى قوله " فانظر الى نفسك29

  ما معنى العالم و كيف قام الدليل بعدمه؟30

  ما هو اإليمان لغة و شرعا و أقسامه؟31

أو مات هل هو متصف بااليمان و المؤمن اذا نام أو غفل أو جن أو أغمي عليه 32

  هل تجري عليه احكامه؟

  حكم معرفة عدد األنبياء و اذكر من هو المتفق في ثبوته و من المختلف فيه؟33

  ما معنى كّون اإليمان واجبا باألنبياء تفصيال ؟34

  ما المراد بتصديق النبي صلى هللا عليه و سلم في كل ما جاء به؟35

  ال من المالئكة؟من يجب معرفته تفصي36

  في حق من الخالف في النطق بالشهادتين و حكم اوالد المسلمين و إيمانهم ؟37

  شروط الشهادة و هل يصح اسالم من أتى بالشهادتين بالعجمية38

  ما معنى االسالم لغة و شرعا؟39

  هل يجوز ان يقال لمن لم يحج "يا حاج فالن"؟40

  الوجود" و اذكر الدليل عليها؟ما معنى صفة هللا تعالى " واجب 41

  ما هو التعريف الدور و التسلسل؟42

ما المراد بالصفة النفسية ؟ و بين الخالف في صفة الوجود هل هو عين الموجود 43

   أم ال ؟

  ما المراد بالصفات السلبية و ما المراد بالقدم في حقه تعالى؟44

  ما المراد بالبقاء في حقه تعالى و دليله؟45

   ا معنى صفة "المخالفة للحوادث"؟م46

  حكم إطالق النفس على ذات هللا تعالى ؟47

  ما معنى صفة قيامه بالنفس و دليلها؟48

  ما معنى صفة الوحدانية هلل تعالى و دليلها؟49

  اذكر الكموم الخمسة التي تنفى بالوحدانية؟50



  هل اآلية القرانية حجة قطعية أم اقناعية؟51

  اإلخالص انواع الكفر الثمانية بين ما هي؟ قد نفت سورة52

  عرف صفات المعاني لغة و اصطالحا53

  ما هو القدرة لغة و اصطالحا و ما هو دليل وجوبها له تعالى 54 

 " هل يجوز نسبة الفعل للقدرة اَي ان يقول " القدرة فعالة55

  ما هو اإلرادة لغة و اصطالحا و ما هو الدليل وجوبها له تعالى 56

  هل يجوز نسبة الشرور و القبائح الى هللا تعالى؟57

  ما هو تعريف العلم و شرحه باختصار و دليل وجوبه له تعالى؟58

  هل يجوز ان يقال ان علمه تعالى ضروري أو نظري أو بديهي مع ذكر العلة لها؟59

  عرف الحياة و دليل وجوبها؟60

  بيان كل منهااذكر ثالث مذاهب في معنى كالمه تعالى مع 61

  بين ما هي داللة الفاظ القران ؟63

  عرف السمع و البصر و اسرد دليلهما و دليل الكالم64

كيف يفسر العلماء كالمه تعالى لموسى عليه السالم و بين حال موسى عليه السالم 65

  عند المناجاة

  تعالى"؟هل ارادته تعالى و مشيئته شيئ واحد أم ال و ما هو المعنى " بمراداته 66

  ١٩٦ص  ما هو تعريف التعلق و أقسامه؟ 67 

  اذكر تعلقين للقدرة و بما تتعلق القدرة؟68

  بين تفاضل اسماء هللا تعالى69

 كذا الصفات فاحفظ السميعية "ص  -اشرح البيت تالي " و تختبران اسماه توقيفية 70

 ٢١١ 

  ٢١٤تكلم عن النصوص المتشابه مع ذكر أقوال العلماء فيها ص71

  و ما وقع لخلق كثير من امتنا؟ ٢٢٣بين َعل القران كالم هللا األزلي أم ال ص72

  ٢٢٤هل النبي صلى هللا عليه و سلم افضل أم القران بمعنى لفظ المقروء ص73

  ٢٢٨عددصور المماثلة العشرة للحوادث ص74

  ٢٣٢ما حكم من اعتقد الجهة هلل تعالى ؟ص75

  باختصار و الجائزعدد المستحيالت له تعالى 76

  ٢٣٥من األفضل الغني الشاكر أو فقير صابر؟ ص77

  ٢٣٧هل يخلق العبد افعال نفسه االختيارية أم ال ص 78

تعريف التوفيق لغة و شرعا و بما فسر "القدرة طاعة" امام الحرمين و األشعري 79

  ٢٣٦ص

بلفظ " اللهم اغفر بين الخالف بين االشاعرة و الماترودية في صحة الدعاء و عدمه 80

  ٢٤٣لجميع المسلمين جميع ذنوبهم " ص



  ٢٤٧في مسألة كسب العبد ثالثة مذاهب بينها؟ ص 81

  ٢٤٨ما هو تعريف الكسب ؟ ص82

  ٢٥٥بين قاعدة المعتزلة الصالح و االصلح ص83

لى ال وجوب عليه تعالى في فعل األشياء أو تركه و كيف يُجاب عن اآليات و األحاديث الدالة ع84

  ٢٥٨ما حكمة إيالم هللا األطفال ؟ ص85 ص٢٥٧الوجوب عليه تعالى مع المثال؟ 

  اجب عما أستشكل بانه يلزم من اإليمان و الرضا بالقدر الرضا بالكفر و المعاصي؟86

  ٢٦٣ما معنى القضاء و القدر عند االشاعرة و الماترودية به ؟ ص87

  ٢٦٦اخرى ص تكلم عن مسالة : الرئية هللا تعالى دنيا و88

هل النبي صلى هللا عليه و سلم رأى ربه ليلة اإلسراء ؟ 89

  ٢٧١ص

  الــــــــــــــــــــنـــــــــــــــــــبـــــــوات

  ٢٧٨هل إرسال الرسل واجب على هللا تعالى أو جائز؟ص90

  ٢٨١اذكر ما يجب في حق الرسل مع الدليل ص91

  ٢٩٠تكلم عن صفة الجائزة للرسل تفصيال ص92

  ٢٩٢بين هل النسيان أو السهو ممتنع في حق الرسل ص93 

بين الكلمة ال اله اال هللا محمد رسول هللا من حيث انها جامعة لكل عقائد اإليمانية 94

  ٢٩٤ص 

  ٢٩٧ما حكم فهم معنى الشهادتين ص 95

  ٢٩٧هل النبوة و الوالية مكتسبات أم ال ص96

و كيف يُجاب عما ورد من  ٣٠٣اإلطالق صمن هو أفضل المخلوقات على 97

  النبي عن تفضيله صــــــــلى الـــله علــــــــيه و ســــــــلم

هل أفضليته عليه الصالة و السالم لمزاياه التي اختص بها أو بتفضيل من هللا 98

   ٣٠٥تعالى ص 

االفضلية باالختصار من يلي النبي صــــــــلى الـــله علــــــــيه و ســــــــلمفي 99

  ٣٠٩ص 

  تعريف المالئكة ، و ما حكم من وصفهم بالذكورية أو األنوثة ؟100

  ٣١٠ما تعريف المعجزة و اذكر سبعة قيود لها. ص101

معلوم ان نبيناصلى هللا عليه و سلم خاتم النبيين و كيف يُجاب بان عيسى عليه 102

   ٣١٢السالم ينزل باخر الزمان ؟ ص

شرع نبينا صلى هللا عليه و سلم؟ و هل ينسخ غيره من الشرائع و ما هل ينسخ 103

  ٣١٨حكم نسخ بعض شرعه به ؟ ص

حكم من أنكر معجزة من معجزاته صلى هللا عليه و سلم ؟ 104

٣٢٥  



  ٢٣٢اسرد المعجزات التي جائت في الكتاب باالختصار ص 105

  ٣٣٣حكم من جحد برائة عائشة رضي هللا عنها أو شك ص 106

تعريف القرن و تعريف التابعي و من هو أفضل التابعين؟ 107

  ٣٣٦ص

من هم العشرة المبشرون بالجنة؟ و ما حكمة تخصيص هؤالء العشرة مع ان 108

  ص٣٤٣المبشرين اكثر منهم ؟ 

  ٣٥٢من هم السابقون االولون؟ ص 109

داء ان خفت فيه و اجتنب  -اشرح البيت التالي " و اول التشاجر الذي ورد 110

 "  الحسد

   من هو امام الصوفية علما و عمال و حكم التكني بابي قاسم111

   ٣٦١تكلم في حق تقليد االمام من هذه األربعة ص 112

ما هو تعريف الولي و الكرامة ؟ و بما استدل العلماء على وقوعها؟ 113

  ٣٦٣ص

ص  ألي شيئ كثرت الكرامات في الزمان المتؤخرة عن الزمان المتقدمة؟114

٣٦٥  

مــْــــــعـــِــــيَــــاتـــــــــــــــ ـْ    الـــــــــــــســــــــّـَ

حكم دعاء صدرت من كافر من حيث النفع و الضر وهل ينتفع الدعاء في 115

  ٣٦٨القضاء المبرم و القضاء المعلق ص

  ٣٧٠اذكر شروط و اداب الدعاء و بين تنوع اإلجابة ص 116

  و اذكر ما يسهل الموت ٣٨١هي ماهية الروح؟ ص ما هو الموت و ما 117

  ٣٨٣هل األجل يقبل الزيادة أو النقصان و مقتول بعمره أم ال ص 118

هل أطلع هللا تعالى نبيه صــــــــلى الـــله علــــــــيه و ســــــــلم على جميع ما 119

  ٣٦١ابهمه عنه من الروح و غيرها ص 

  ٣٩٥ضل العقل أم العلم؟ ص اذكر انواع العقل و ما األف120

  ٣٩٧اذكر الخالف في محل العقل ص 121

و بين كيفية السؤال  ٣٩٨تكلم عن سؤال منكر و نكير المة الدعوة تفصيال ص 122

  و الجواب و هل الجن يسؤلون؟

تكلم عن عذاب القبر من حيث ما هو المهذب من االنسان هو البدن أو البدن و 123

  ص ٤٠٣فيه، و هل يخفف؟الروح، و اذكر ما ورد 

  ٤٠٥اذكر ما ورد من نعيم القبر ص 124

ما هو تعريف البحث و الحشر؟ و هل البهائم تحشر؟ و كذا السقط و اذكر 125

  ٤٠٦مراتب الناس في الحشر و أنواعه ص

  ٤٠٦هل الجسم الذي يعاد هو الجسم االول بعينه؟ ص126

  ٤١٠اجسام من ال تاكل االرض ص127



ساب لغة و اصطالحا و لمن يكون و ما هو المراد بتوفيق هللا الناس ما هو الح128

  على أعمالهم

  بين الغفران الذنوب الصغائر باجتناب للكبائر و ما معنى "يغفر الذنب"؟129

  ٤٢١لما سمي يوم القيامة بيوم االخر؟ و اذكر هول الموقف ص130

  ٤٢٣اذكر عالمات يوم القيامة الكبرى ص131

د من الصحف ? و ما حكم من أنكر أخذ العباد الصحف و من ال يأخذ ما المرا132

  ٤٢٤الصحف 

من يدفع الصحف للعباد، و من هو اول من العباد يعطى كتابه بيمينه و اول من 133

  ٤٢٥ياخذه بشماله؟ 

   ٤٣٤ما هو العرش؟ و الكرسي و القلم و اللوح؟ 134

  ٤٣٤اذكر أقسام الكاتبين الثالثة ص135

  ٤٣٦لجنة و النار موجودان االن؟ و اذكر طبقات الجنة و النار هل ا136

  ٤٣٩هل الجنة و النار مؤبدتان؟ 137

  ما هو الحوض؟ و هل يكفر منكره؟ و اذكر ما ورد فيه138

و صفة من يطرد منه  ٤٤٤بين مكان الحوض و صفة من يشرب منه 139

٤٤٦  

هل يشفع غيره صلى هللا عليه  بين انواع الشفاعة النبي صلى هللا عليه و سلم و140

  و سلم ؟

اشرح قول المصنف" ... فال نكفر مؤمنا  بالوزر، و من يمت و لم يتب من 141

تكلم عن انواع الشهداء 142 ٤٥٢-٤٥١ذنبه..." " و واجب تعذيب بعض ارتكب "...

  ٤٥٥و لماذا سمي شهيدا 

  ٤٥٦ما هو تعريف الرزق و ما هو أنواعه؟ 143

  المكروه و المحرم؟هل يرزق هللا144 458

 بين ما هرو األفضل االكتساب أو التوكل145 459

 اذكر ما قاله الغزالي في أخذ الزاد في السفر146 460

 عدد إمارات لذنب كبير، و ما ترتيب الكبائر؟147 464

 متى يعطى لذنب صغير حكم الكبير148 465

 اذكر أركان التوبة و شروطها149 467

 و األركان أو ظناهل تقبل التوبة قطعا اذا استجمعت الشروط 150 468

 ما هي الكليات الخمس أو الست و لماذا ُسميت بها و ما هي أكد األمور منها 151

 ٤٦٨ 

بين حكم من أنكر معلوما من الدين بالضرورة ، و من نفى حكما مجمعا عليه 152

  ٤٧٣اجماعا قطعيا 



بين وجوب طاعة االمام  154حكم نصب االمام العادل و ما هي شروط العدالة؟153

  ٤٧٨و متى يباح عزله 

 اذكر جملة من االخالق الواردة في الكتاب مع ذكر تفاصيل لكل منها،155

  و الحمـــــد لـــلــه رب العالمـــــــن

  

1. Укажите, кто является основателем ислама?  

1. Христос.  

2. Будда.  

3. Мухаммед.  

4. Аллах.  

5. Бог.  

2. Укажите, что является «Священной книгой» ислама?  

1. Библия.  

2. Коран.  

3. Ветхий Завет.  

4. Новый Завет.  

5. Шариат.  

3. Перечислите важнейшие догматы ислама.  

1. Вера в единого Аллаха.  

2. Вера в святость Корана.  

3. Вера в конец света и воскресение мертвых.  

4. Вера в ад и рай.  

5. Вера в ангелов.  

4. Перечислите пять столпов веры ислама.  

1. Произнесение вслух шахады.  

2. Ежедневный пятикратный намаз.  

3. Соблюдение поста.  

4. Обязательная уплата налога.  

5. Хадж.  

6. Выполнение законов шариата.  



5. Перечислите основные направления в исламе.  

1. Хариджиты.  

2. Сунниты.  

3. Шииты.  

4. Ваххабиты. 5. Ваджраяна.  

6. В скольких странах мира ислам является государственной религией?  

1. .82 

2. .53 

3. .45 

4. .83 

5. .41 

7. Укажите, кто является богом ислама?  

1. Бог.  

2. Аллах.  

3. Будда.  

4. Христос.  

5. Далай-Лама.  

8. Перечислите назначение ангелов в исламе.  

1. Носители доброго начала.  

2. Ангелы смерти.  

3. Стражи рая. 4. Стражи ада.  

5. Воплощение зла.  

9. Укажите, кто являлся посредником между Аллахом и Мухаммедом при передаче ему 

Корана.  

1. Архангел Джабраил.  

2. Ангел Иса.  

3. Ангел Саибр.  

4. Архангел Гавриил.  

5. Никто.  

10. Укажите, кто является высшим духовным лицом в исламе.  

1. Муфтий.  



2. Мулла.  

3. Пастор.  

4. Имам.  

5. Папа Римский.  

11. Перечислите, что включает в себя свод законов шариата. 1. 

 Действия, выполнение которых считается не обязательным.  

2. Желательные действия.  

3. Добровольные действия.  

4. Нежелательные действия.  

5. Строго запрещенные действия.  

12. В каком веке возник ислам?  

1. I в.  

2. VII в.  

3. IX в.  

4. X в.  

5. VI в.  

13. Укажите, в какой стране возник ислам?  

1. Индия.  

2. Тибет.  

3. Китай.  

4. Япония.  

5. Западная Аравия.  

14. Что является религиозным центром ислама?  

1. Мечеть.  

2. Церковь.  

3. Монастырь.  

4. Молитвенный дом.  

5. Такого центра нет.  

15. В каком веке произошло разделение ислама на суннитов и шиитов?  

1. X в.  



2. VII в.  

3. XIII в.  

4. VI в.  

5. XX в.  

16. Основы вероучения ислама изложены в (укажите):  

1. Библии.  

2. Коране  

3. Торе.  

4. Талмуде.  

5. Типитаке.  

17. Коран состоит из (укажите):  

1. 114 сур.  

2. 126 сур.  

3. 144 сур.  

4. 168 сур.  

5. 214 сур.  

18. Важнейшее дополнение Корана это (укажите):  

1. Винная-питака.  

2. Сунна.  

3. Евангелие.  

4. Псалмы.  

5. Новый Завет.  

19. Перечислите основные направления в исламе.  

1. Суннизм.  

2. Протестантизм.  

3. Католицизм.  

4. Махаяна.  

5. Шиизм.  

20. Существует ли единый лидер в исламе?  

1. Нет.  



2. Да.  

  

  

Раздел о соблюдении поста  

.1 Сколько условий для соблюдения поста?  

А. 10  

Б. 9  

В. 3  

Г. 4  

 .2  Когда наступает время для разговения?  

А. с наступлением времени обеденного намаза  

Б. с наступлением времени вечернего намаза  

В. с наступлением времени рассвета  

Г. с наступлением времени  ночного намаза  

.3 В какие дни запрещено держать пост?  

А. В 15 день шаъбана  

Б. в пятницу  

В. В дни праздников идь – аль азха и ид аль – фитр  

Г. В день ашура  

 .4  Какие действия нарушают пост?  

А. Работа  

Б. Сон  

В. Намаз  

Г. Употребление пищи.  

 .5  Кто не обязан соблюдать пост?  

А. Пенсионер Б. 

Женщина  

в. Ребенок  

г. Правитель  

 .6  Кому разрешается прерывать пост?  



А. Читающему Коран  

Б. Путнику В. 

Шахтеру  

г. Жениху  

 .7  Что такое сухур?  

А. Употребление пищи перед рассветом для желающего соблюдать пост   

Б. Разговение  

В. Пребывание мечети   

Г. Напиток  

  

Раздел о закате  

 .8  Нисаб золота составляет:  

а. 100 гр.  

б. 590 гр.  

в. 85 гр.  

г. 50 гр.  

 .9  Нисаб серебра составляет:  

а. 590 гр.  

Б. 85 гр.  

В. 50 гр.   

Г. 120 гр.  

.01  В какой месяц выплачивается закат аль фитр? 

А. шаъбан.  

Б. рамазан.  

В. Раджаб  

Г. Рабиу аль аввал  

 .11  сколько категорий людей заслуживающих закат?  

А. 10  

Б. 8  

В. 5  



Г. 3   

Раздел о хадже  

 .21  Что запрещено делать тому. Кто находиться в состоянии ихрама?  

А. смеяться   

Б. использовать благовония   

В. Совершать намаз  

Г. Употреблять пищу   

 .31  Сколько арканов у хаджа?  

А. 3  

Б. 13  

В. 6  

Г. 8   

 .41  Стояние на горе Арафат это :  

А. аркан   

Б. ваджиб  

В. Суннат  

Г. Отдых  

 .51  Что такое микат?  

А.  город в Саудовской Аравии  

Б. гора на территории Медины  

В. Место, откуда паломники вступают в хадж  

Г. Один из арканов хаджа    

 .61  Сколько раз совершают обход вокруг каабы?  

А. 13  

Б. 11  

В. 7  

Г. 5  

 .71  Важибамихаджа  являются :  

А. бросание камушек   

Б. стояние на горе Арафат   



В. Хождение между холмами Саффа и Марва Г.  

Совершение дважды земного поклона  

  

  

  األسئلةاالمتحانفيتفسير
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 منهماهاروتماروتومادفنسليمانعليهالسالمتحتكرسيه؟ - 5

 ؟ ( ربياجعلنيهذابلداآمنا) :  كيفأجاباللهعلىدعاءإبراهيم- 6
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 ؟ ).  فاقعلونها- ٣ألذالخصام- ٢بكم- ١( مامعنىالكلماتالتالية– 8

 ماهوالتابوتوتكلمعنقصته؟ - 9

 ماهيقصةعمرانوزوجته؟ - 10

 ماهيقصةرفععيسىبنمريمعليهماالسالم؟ - 11

 ؟ ( قاإلبراهيمربيأرنيكيفتحييموتىإن) :  اكتبقصةإحياءالطيورالتيوقعبينإبراهيموبيناللهفيقوله- 12
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