مـــــذكـــــرة اسالمٌة
الـــصـــف  -الـــــثـــــامـــــن

فــــي مــــــــــــــــادة

اإلســـــــــــالمٌــــــة الــــــــتربــــٌـــــة

هزي المزكشة ال تغىي عه الكتاب المذسسي

اعداد :
أ /عبد احملسن حممد

ٔ

أحاديث ثامن الفصل الثاني
ًِ ُُ أعْنا َ
َّللاُ عل ٌْ ِه وسلَّم قال ( :ال تقُو ُم ال َّ
َّللاِ صلَّى َّ
سول َّ
ٔ-أ َّن ر ُ
ساعةُ حتَّى ت ْخ ُرج ن ٌ
ار ِم ْن أ ْر ِ
اِ ت ُ ِ
ض ْال ِحج ِ
صرى).
اإل ِب ِل ِببُ ْ
ِْ
قال رسول هللا صلى هللا
ٕ-
علٌه وسلم  (:اللهم إنً أعوذ بك من عذاب جهنم وأعوذ بك من عذاب القبر وأعوذ بك من فتنة المسٌح
الدجال وأعوذ بك من فتنة المحٌا والممات ) مسلم
َّللاُ عل ٌْ ِه وسلَّم ٌقُولُ :م ْن قُ ِتل دُون دٌِنِ ِه ف ُهو ش ِهٌ ٌد  ،وم ْن قُتِل دُون د ِم ِه ف ُهو ش ِهٌ ٌد ،
ً صلَّى َّ
عن النَّبِ َّ

ٖ-

وم ْن قُ ِتل دُون ما ِل ِه ف ُهو ش ِهٌ ٌد  ،وم ْن قُ ِتل دُون أ ْه ِل ِه ف ُهو ش ِهٌ ٌد )
ٗ-

عن سهل بن سعد رًِ هللا عنه عن النبً ملسو هيلع هللا ىلص قال :إن فً الجن ِة بابا ً ٌُقا ُل ُل الرٌ ُ
َّان ٌد ُخ ُل منه

ؼٌرهم فإذا
ؼٌرهم ٌقال  :أٌن الصائمون ؟ فٌقومون ال ٌدخ ُل منهُ أح ٌد ُ
الصائمون ٌوم القٌام ِة ال ٌد ُخ ُل منه أح ٌد ُ
دخلوا أ ُ
ؼ ِلق فلم ٌد ُخل منهُ أحد ” رواه البخاري
قال رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص ( إِذا كان ٌ ْو ُم ص ْو ِم أح ِد ُك ْم فبل ٌ ْرفُ ْ
صخبْ فإ ِ ْن سابَّهُ أح ٌد أ ْو قاتلهُ ف ْلٌقُ ْل إِ ِنًّ ْام ُر ٌإ
ث وال ٌ ْ
صائِ ٌم)
٘-

طع ف ِبقل ِبه
قال ِر ُ
طع ف ِب ِلسانِ ِه ،فإ ِ ْن ل ْم ٌست ْ
سول هللاِ ملسو هيلع هللا ىلص( :من رأى ِمن ُكم ُمنكرا ً فلٌُؽ ٌِّ ْرهُ ِبٌ ِدهِ ،فإ ِ ْن ل ْم ٌست ْ

ان)
وذ ِلك أِْع ُ
ؾ اإلٌم ِ
 -7قال رسول هللا صلى هللا علٌه و سلم ”:إن الرجل لٌتكلم بالكلمة من سخط هللا ال ٌرى بها بؤسا فٌهوى بها
فً نار جهنم سبعٌن خرٌفا “ سنن ابن ماجه
َّللاُ عل ٌْ ِه وسلَّم عن ربه تبارك وتعالى " : -ق ْد حقَّ ْ
سول َّ ِ
ت محبَّ ِتً ِللَّذٌِن ٌتحابُّون ِم ْن أ ْج ِلً
َّللا صلَّى َّ
 -8قال ر ُ
ت محبَّتًِ ِللَّذٌِن ٌتصافُّون ِم ْن أ ْج ِلً وحقَّ ْ
وحقَّ ْ
ت محبَّتًِ ِللَّذٌِن ٌتِاو ُرون ِم ْن أ ْج ِلً"
ٕ

الدرس :الرابع

-عبلمات الساعة ( الصؽرى) ٔ

المجال :العقٌدة

الفصل الثانً

 ما فوائد معرفة أشراط الساعة:ٔ.

تمكٌن االٌمان فً قلوب المإمنٌن.

ٕ.

تنبٌه الؽافلٌن لٌلتِمو أوامر هللا تعالى وٌتجنبوا نواهٌه

ٖ.

إقامة الحجة على الجاحدٌن والمعاندٌن

ٗ.

 -اكتب ثبلثا ً من عبلمات الساعة الصؽرى التً مِت وانقِت .

بعثة النبً ملسو هيلع هللا ىلص.
ٔ.
انشقا َ القمر.
ٕ.
ظهور نار من أرض الحجاِ تًُِ لها أعنا َ اإلبل فً بُصرى.
ٖ.
توقؾ الجٌِة والخراج.
ٗ.
 تظهر بٌن وقت وآخر كتابات فً الصحؾ والمجبلت تحدد وقتا ً معلوما ً لقٌام الساعةوالمطلوب فند مثل تلك الكتابات مبٌنا الحقائق لمن ٌنخدعون بها .
علم الساعة عند هللا تعالى وحده ال ٌعلم وقتها إال هو.
 كٌؾ ٌكون حال الناس بعد الحساب ؟الناس بعد الحساب فرٌقان:
وفرٌق فً السعٌر
فرٌق فً الجنة
هل ٌعلم أحد متى تكون الساعة ؟ال ألن قٌام الساعة التً ال ٌعلم وقتها إال هللا تعالى .
 ما معنى أشراط الساعة ؟االشتراط جمع شرط :وهً االمارات والعبلمات
 ألشراط الساعة أقسام اكتبها ؟ٔ – عبلمات صؽرى
ٕ – عبلمات كبرى.
 ما أقسام أو أنواع أشراط الساعة ؟ٔ .ما ظهر منها وانتهى وما ظهر منها ولم ٌنته بل الِال فً ظهور واِدٌاد ٌشكبلن العبلمات الصؽرى
ٕ.

ٖ

العبلمات أو االمارات أو االشتراط التً ٌعقبها قٌام الساعة وهً ما تعرؾ العبلمات الكبرى

الدرس :الخامس

-عبلمات الساعة ( الصؽرى)

المجال :العقٌدة

الفصل الثانً

 أكمل الفراؼات التالٌة :ٌٔ -سعد و ٌعلو األحمق واللئٌم بتقلٌده لؤلمور بطر َ ملتوٌة وأسالٌب ؼٌر شرعٌة..
ٕ -من تٌِع األمانة تسند األمور إلى ؼٌر أهلها ...
ٖ -المعركة بٌن المسلمٌن والٌهود متواصلة ستنتهً بانتصار المسلمٌن.
ٗ -فً آخر الِمان ستعود أرض العرب ..مروجا ً أي بساتٌن وأنهارا ً .
٘ -العلم الذي ٌرفع فً آخر الِمان هو العلم الشرعً وذلك بموت العلماُ ..
 للساعت عالماث صغشى وكبشى استىتج مه كل حذيج مما يأتي عالمت الساعت التي يذ علهاا -2لال سسٕل هللا ملسو هيلع هللا ىلص – " ال تمٕو انساػح حتٗ ٚكٌٕ أسؼذ انُاط تانذَٛا نكغ اتٍ نكغ "
انؼاليح ْ : ٙعلو اللئام والحمقى
 -2لال سسٕل هللا ملسو هيلع هللا ىلص – ال تمٕو انساػح حتٗ تؤخز أيت ٙتؤخز انمشٌٔ لثهٓا شثشا ً تشثش ٔرساػا ً تزساع

انؼاليح ْ : ٙاتباع سنن الٌهود والنصارى
ٖ -قال رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص :
الهر ُج ٌا رسول هللا؟ قال  :القت ُل  ،القت ُل ).
الهر ُج قالوا  :وما ْ
( ال تقو ُم الساعةُ حتى ٌكثُر ْ
انؼاليح ْ : ٙكثرة القتل والجهل ورفع العلم.
 الفتن كثٌرة فً العص ر الحالً ومنها فتنة المال وؼٌرها والِعامة فبم ٌواجه المسلم تلك الفتن ؟على المسلم أن ٌتعوذ من الفتن ما ظهر منها وما بطن وبخاصة من فتنة المال وحب السلطة .
 حذد معىي كل مه :نكـــــغ  :األحمق اللئٌم
انغشلذ  . :شجر ٌسمى العوسج وهو شجر ذو شوك
ت
حب الحٌاةِ وكراهٌةُ المو ِ
انٍْٕ ُ . :
 المعشكت بهه المسلمهه والهاود معشكت عقذيت فإالم ستؤو ؟ستنتهً بؽلبة وانتصار المسلمٌن على الٌهود وتطهٌر القدس منهم.
مارا يعىي ضهاع األماوت التي عذها الشسو ملسو هيلع هللا ىلص مه عالماث الساعت ؟
تيسيها والمحافظة عليها
غي القادرين عىل
ر
من مظاهر تضييع األمانة إسناد أمور الناس إىل ر

ٗ

الدرس :السادس

-عبلمات الساعة ( الكبرى)

المجال :العقٌدة

الفصل الثانً

للساعة عبلمات صؽرى وكبرى استنتج من كل حدٌث مما ٌؤتً عبلمة الساعة التً ٌدل علٌها .
 قال رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص – " ال تقوم الساعة حتى ٌكون أسعد الناس بالدنٌا لكع ابن لكع "العبلمة هً  :علو اللئام والحمقى
ٕ -قال رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص – ال تقوم الساعة حتى تأخذ أمتً بأخذ القرون قبلها شبرا ً بشبر وذراعا ً بذراع
اتباع سنن الٌهود والنصارى
 -3قال رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص – " ما بُعث نبً إال أنذر أُمته من األعور الكذاب".

العبلمة هً  :خروج المسٌح الدجال
اكتب سببا ً واحدا ً لكل مما ٌأتً -:
 -1تسمٌة عالمات الساعة الكبرى بهذا االسم .
ألنه لٌس بعدها إال قٌام الساعة  /ظهور واحدة منها ٌعنً إؼبل َ باب التوبة
 -2صالة عٌسى علٌه السالم فً آخر الزمان خلف إمام المسلمٌن .
للداللة على أنه جاُ تابعا ً لدمحم – ملسو هيلع هللا ىلص – حاكما ً بالقرآن ال باإلنجٌل
ٖ -فً آخر الزمان عندما ٌمر الرجل بقبر رجل مٌت تمنى أن ٌكون مكان المٌت .
لتدنً األخبل َ تدنٌا ً هائبلً وظهور المعاصً والفواح
 امأل الجذو التالي بثالث عالماث مه سوء الخاتمت وحسه الخاتمت :حسٍ انخاتًح
سٕء انخاتًح
و
النطق بالشهادتٌن عند الموت
 1فساد العقٌدة
الموت لٌلة الجمعة أو نهارها
 2اإلصرار على المعصٌة
االستشهاد فً ساحة القتال
 3العدول عن االستقامة
الموت على عمل صالح
اإلعراض عن الخٌر والهدى
موت المرأة المسلمة فً نفاسها
اإلقبال على الدنٌا
الموت دفاعا ً عن الدٌن والوطن والمال
تسوٌؾ التوبة

 ِع عبلمة (√)أمام العبارة الصحٌحة وعبلمة ( × ) أمام العبارة ؼٌر الصحٌحة فٌما ٌؤتً(√)
عصم من فتنة الدجال.
ٔ.
من حفظ عشر آٌات من أول سورة الكهؾ ُ
أول عمل سٌقوم به عٌسى علٌه السبلم هو مواجهة الدجال والقِاُ على ٌؤجوج و مؤجوج (√
ٕ.
(×)
باب التوبة مفتوح وأن ظهرت واحدة من العبلمات الكبرى .
ٖ.
بعد موت عٌسى علٌه السبلم ستعود البشرٌة إلى جاهلٌتها األولى فتعبد األوثان (√
ٗ.
أكمل العبارات التالٌة بما ٌناسبها من كلمات:
سمٌت العبلمات بالكبرى أو العظمى ألنه لٌس بعدها إال قٌام الساعة
ٔ-
المدة التً سٌمكثها الدجال فً األرض أربعون ٌوما
ٕ-
اخبر هللا تعالى فً القرآن بؤن عٌسى علٌه السبلم لم ٌصلب ولم ٌقتل بل رفعه هللا إلٌه
ٖ-
من عبلمات ظهور عٌسى علٌه السبلم أن ٌكسر الصلٌب .وٌقتل الخنٌِر وٌرفع الجٌِة
ٗ-
.علل ما ٌأتً :
أسباب تسمٌة عبلمات قرب الساعة باألمارات الكبرى ؟
ألنه لٌس بعدها إال قٌام الساعة  /ظهور واحدة منها ٌعنً إؼبل َ باب التوبة
٘

العبلمة هً :

الدرس :السابع

-الموت مصٌر كل مخلو َ

المجال :العقٌدة

الفصل الثانً

أكمل العبارات التالٌة بما ٌناسبها من كلمات:
الوفاة الصؽرى ٌقصد بها النوم أما الوفاة الكبرى ٌقصد به خروج الروح للجسد .
المإمن ٌرسل هللا إلٌه ملك الموت فً صورة حسنة لنِع روحه إلى مؽفرة من هللا ورِوان
من أهم األسباب المإدٌة لحسن الخاتمة االستقامة وحسن الظن باهلل .
اإلنسان الذي ٌذكر الموت دائما سٌعٌ حٌاة ً سعٌدة
 ضع عالمة (√)أمام العبارة الصحٌحة وعالمة ( × ) أمام العبارة غٌر الصحٌحة فٌما ٌأتً(√ )
ٔ) لكل مخلو َ أجل ال ٌتؤخر عنه وال ٌتقدم.
)×(
ٕ) الموت مرتبط بكبر السن وشدة المرض .
ٖ) باستطاعة العلم الحدٌث ٌِادة أعمار القادة والِعماُ ) × (
 )4اإلصرار على المعاصً من أسباب سوُ الخاتمة)√( .
بم تنصح كال من :
من ٌتجاوز االشارة الضوئٌة بحجة أن لكل أجل كتاب ؟
ال ٌجوِ ذلك ألن فٌه نوع من إلقاُ النفس بالتهلكة واالنتحار فٌنال ؼِب هللا
ما رأٌك بمن ٌتمنى الموت وٌطلبه هربا من أعباء الحٌاة ؟
ال ٌجوِ ذلك ألن فٌه نوع من السخط وعدم الرِا بقِاُ هللا وقدره
قاسن بهه المؤمه والكافش في في المواقف التالهت ؟

م

وجه المقارنة

المإمن

صورة ملك الموت

فً صورة حسنة

بشارة الملك

بمؽفرة هللا ورِوانه

1.
2.
3.

كٌفٌة الخاتمة

4

عبلمات الخاتمة

5

اسباب الخاتمة

حسن الخاتمة
النطق بالشهادتٌن عند الموت .
االستشهاد فً ساحات القتال دفاعا عن
دٌن هللا تعالى
الموت على عمل صالح .
موت المرأة المسلمة فً نفاسها .
الموت دفاعا عن الدٌن والوطن والمال
واألهل والنفس
الستقامة وحسن الظن باهلل
والتقوى والصد َ والتوبة
والمداومة على الطاعة وذكر الموت

 .بم تبشر مبلئكة الموت كبل من  :المإمن والكافر ؟
ٌبشر المإمن  :بمؽفرة من هللا ورِوان .
وٌبشر الكافر :بسخط من هللا وؼِب.
ٙ

العاصً والكافر
فً صورة سٌئة
بسخط من هللا وؼِبه
سوُ الخاتمة
عدم نطق بالشهادتٌن
الموت على عمل فاسد

فساد االعتقاد .اإلصرار على المعاصً .
لعدول عن االستقامة .اإلعراض عن الخٌر
والهدى .اإلقبال على الدنٌا وشدة التعلق بها
.تسوٌؾ التوبة أي تؤجٌلها

الدرس :الخامس

ِ-كاة الفطر

المجال :الحدٌث الشرٌؾ

الفصل الثانً

ػٍ ات ٍِْ َػثاط سض ٙهللا ػًُٓا -لال  :فشض سسٕل هللا صه ٙهللا ػهٔ ّٛسهى  " .صَ َكاج َ ْان ِف ْ
ط ِش ُ
ائى
ط ْٓ َشج ً ِنه َّ
ص ِ
ث َٔ ُ
صالجِ فٓ ٙصَ َكاج ٌ ).............
انشفَ ِ
ساكَ ٍٛي ٍْ أدَّاَْا لَ ْث َم ان َّ
ِي ٍْ انهَّ ْغ ِٕ َٔ َّ
ط ْؼ ًَحً ِن ْه ًَ َ
 بٌن معانً الكلمات اآلتٌة -:ُ
الكبلم.....
الرفث  :فح
طهر  :نظافة
ُ
قبل الصبلة :قبل صبلة العٌد
طعمة  :طعاما
متى فُرضت زكاة الفطر؟
فً السنة الثانٌة من الهجرة وهً التً فرض فٌها صٌام رمِان
 اكتب الحكم الشرعً بوضع كلمة ( ٌجوز ) أو ( ال ٌجوز)(ال ٌجوِ )...
أ .أخرج مسلم ِكاة الفطر بعد صبلة العٌد.
(ال ٌجوِ ).....
ب .إعطاُ ِكاة الفطر لكافر.
(ٌجوِ)..
جـ .دفع صدقة الفطر نقدا.
(ال ٌجوِ).
د .منح صدقة الفطر لؤلب واألم .
 ضع خط تحت التكملة الصحٌحة فٌما ٌأتً : مندوب )ِٔ -كاة الفطر  ( :فرض  -سنة
ٕ -مقدار ِكاة الفطر  ( :صاع  -نصؾ صاع  -صاعان )
 -3وقت إخراج ِكاة الفطر (:أول ٌوم من رمِان  -العشر األواخر من رمِان  -آخر لٌلة من رمِان)
 أكمل العبارات التالٌة بكلمات مناسبة من عندك فٌما ٌلً : تكون الِكاة من ؼالب قوت البلد مثل القمح .والشعٌر...والتمر..أو الذرة.أو ..األرِ.ضع عالمة (√)أمام العبارة الصحٌحة وعالمة ( × ) أمام العبارة غٌر الصحٌحة فٌما ٌأتً فِل ِكاة
الفطر للصائم تطهٌر للصائم من اللؽو والرفث ( √ ).
ب -أخرج دمحم ِكاة الفطر بعد صبلة العٌد .
ج -تجب ِكاة الفطر على الرجال دون لنساُ .
 ما حكم إخراج ِكاة الفطر نقدا ً ؟ علل لما يأتي : حرمة تؤخٌر ِكاة الفطر عن وقتها بؽٌر عذر .تؤخٌره عن وقتها ببل عذر حرام ألن التؤخٌر ٌفوت المعنى المقصود
ما فوائد زكاة الفطر؟
 .1التقرٌب بٌن طبقات المجتمع.
 .2تطهٌر النفوس من الشح والبخل وتطهٌر الصوم من الكدر والنقص
 .3إِالة البؽِاُ والشحناُ من نفوس الفقراُ .
 .4تحقٌق االستقرار السٌاسً واالجتماعً .
 .5دفع عجلة التنمٌة االقتصادٌة .
)×(
)×(
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الدرس  :السادس من صفات المإمنٌن

المجال :الحدٌث الشرٌؾ الفصل الثانً

 .ما معنى العدل
العدل :وهو اعطاُ كل ذي حق حقه ووِع األمور فً نصابها
اكتب اثنٌن من آثار شٌوع العدل على المجتمع
ٔ .بالعدل ٌؤمن الناس على معاشهم وٌطمئنون على حاِرهم ومستقبلهم .
ٕ .وبه ٌؤخذ حق المظلوم وٌِرب على ٌد الظالم.
ٖ .وبه تحفظ الحقو َ.
ٗ .وٌعم األمن وٌنشر المحبة.
ضع عالمة (√)أمام العبارة الصحٌحة وعالمة ( × ) أمام العبارة غٌر الصحٌحة فٌما ٌأتً
ٔ -المقصود بالصدقة فً الحدٌث الشرٌؾ الصدقة الجهرٌة وحدها ) × ( .
((√)
ٔ .العدل ٌمنع الظالم عن ظلمه وٌحمً الحقو َ واإلعراض .
) (√)
ٕ .الشاب الطائع فً ظل الرحمن ٌوم القٌام
(×)
ٖ .كل عمل ٌنفذ أمام الناس ٌفتقر إلى االخبلص .
بٌن دور المسجد فً حٌاة المسلم ؟
ٌكون المسلم بعٌدا عن رإٌة المنكرات قرٌبا من هللا تعالى فٌصفو قلبه وتتجلى همومه وٌعٌ روِة من
رٌاض الجنة وتكفر سٌئاته وتكثر حسناته.
حدد مواصفات الصدٌق الصالح ؟
هو من ٌحب فً هللا وٌبؽض هلل ال ٌدفعه ذلك مصلحة شخصٌة .
وضح نوع العالقات التً ٌشجعها االسالم للترابط بٌن المسلمٌن؟

على أساس من الكتاب والسنة ونقصد بها ( االخوة االسبلمٌة )
ما نوع العالقات القائمة بٌن الناس؟
ٔ -المصالح المادٌة  - ٕ .القرابة  - ٖ .الشراكة المالٌة ٗ -التجانس ال ُخلقً وؼٌر ذلك.
ما دور المساجد فً االسالم عموما؟
ٕ -ومٌادٌن العلم والتعلم .
ٔ  -أماكن أداُ الصبلة.
ٗ -لٌتبلقى المسلمون وٌتعارفوا ،
ٖ  -والمشورة والناصحة .
ما األمور التً تعٌن الشاب على تحقٌق الطاعة ؟
 .1أداُ العبادات والمحافظة على النوافل .
 .2طلب العلم واالنشؽال به .
 .3تعوٌد النفس على استثمار الوقت فً أعمال الخٌر
 .4مصادقة الصالحٌن.
لماذا كان العدل أساس الملك ؟
ألن بالعدلٌ :توفر األمان للِعٌؾ والفقٌر وٌشعر الجمٌع بالعِة والفخر
وتشٌع المحبة بٌن الناس وبٌن الحاكم والمحكوم وبه ٌمتنع الطامع عن جشعة
وتصان الحقو َ واألمبلك واألعراض
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الدرس :الرابع

-تآمر الٌهود على الرسول – ملسو هيلع هللا ىلص

المجال :السٌرة النبوٌة

الفصل الثانً

 بم عامل الرسول ملسو هيلع هللا ىلص الٌهود عند قدومه إلى المدٌنة ؟عقد معهم ( معاهدة سلمٌة ) تتِمن لهم  :الحرٌة المطلقة لهم فً الدٌن والمال وِمن لهم األمن
 ماذا فعل شا بن قٌس عندما رأى المسلمٌن من األوس والخِرج ٌجمعهم الحب واإلخاُ؟وعالم ٌدل تصرفه ؟
حاول إثارة الفتن بٌن األوس والخِرج فذكرهم بٌوم بعاث الذي انتصر فٌه األوس على الخِرج
قبل الهجرة بخمس سنٌن فؤلهب مشاعرهم ،حتى كادوا ٌقتتلون.
ٌدل تصرفه على :شدة حقد الٌهود على المسلمٌن.
 طوائف الٌهود فً المدٌنة هم بنو (النضٌر – قرٌظة – قٌنقاع ) نقضوا عهودهم مع النبً ملسو هيلع هللا ىلص – انسب كل جرٌمةمن الجرائم التالٌة إلى الطائفة التً قامت بها .
 -1تآيشٔا ػه ٗ لتم انُث ٙملسو هيلع هللا ىلص تئنماء صخشج ػهٔ ّٛنكٍ هللا تؼانٗ َجاِ ٔأطهؼّ ػهٗ يؤايشتٓى
بنو النٌِر.:
 -2ف ٙغضٔج انخُذق اَضًٕا إنٗ صفٕف األحضاب نهمضاء ػهٗ انًسهً. ٍٛ
بنً قرٌظة
 -3غاظٓى اَتصاس انًسهً ٍٛف ٙغضٔج تذس ٔأخزٔا ٚحشضٌٕ انكفاس ف ٙيكح ػهٗ األخز تانثؤس ٔ ،اػتذٖ
صائغ يُٓى ػهٗ ايشأج يسهًح فكشف ػٕستٓا .
بنً قٌنقاع
 كان الٌهود ٌعرفون أن الرسول ملسو هيلع هللا ىلص هو الموصوف فً كتبهم  ،فلم أنكروا دعوته ؟استكبارا وحسدا
ماذا ٌجب على المسلمٌن الٌوم لٌتمكنوا من تحرٌر مقدساتهم ؟
ٌجب أن ٌتكاتفوا وٌتعاونوا معا لٌتمكنوا من تحرٌر القدس
ـ ( وهللا إن كان دمحم قد أصاب هؤالء القوم  ،لبطن األرض خٌر من ظهرهم )
( .كعب بن األشرؾ ) من بنً قٌنقاع
ـ من قائل هذه العبارة ؟
..لما بلؽة خبر انتصار المسلمٌن فً بدر
ـ وما المناسبة التً قٌلت فٌها ؟
ٌدل على حسدهم وحقدهم على المسلمٌن
ـ وعالم تدل ؟ .
هات بعض نماذج مؤامرات الٌهود على رسول هللا والمسلمٌن ؟
 كفرهم بالرسول – ملسو هيلع هللا ىلص  /إحٌاإهم الخبلفات القدٌمة بٌن األوس والخِرج  /نقِهم العهود مع رسول هللا .ضع عالمة (√)أمام العبارة الصحٌحة وعالمة ( × ) أمام العبارة غٌر الصحٌحة فٌما ٌأتً
( أ ) ظم انٕٓٛد ػهٗ إًٚآَى تًا جاء ف ٙكتثٓى تؼذ تؼثح انشسٕل ملسو هيلع هللا ىلص )√( .
(×)
( ب ) حشص انٕٓٛد ػهٗ انٕفاء تؼٕٓدْى يغ انشسٕل ملسو هيلع هللا ىلص .
.
( جـ ) اَضى ٕٓٚد تُ ٙلشٚظح نهًسهً ٍٛف ٙغضٔج انخُذق نهذفاع ػٍ انًذُٚح ( × )
( √)
( د ) تُٕ لُٛماع أٔل يٍ َكثٕا انؼٓذ يغ انشسٕل صهٗ هللا ػهٛح ٔسهى
(√)
( ْـ ) انٕٓٛد أشذ انُاط ػذأج نهًؤيٍُٛ
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الدرس :الخامس

أمهات المإمنٌن1

المجال :السٌرة النبوٌة

الفصل الثانً

ضع عالمة (√)أمام العبارة الصحٌحة وعالمة ( × ) أمام العبارة غٌر الصحٌحة فٌما ٌأتً
ٔ  -أم المإمنٌن حفصة بنت عمر هً أول من تِوجها الرسول الكرٌم بعد السٌدة خدٌجة رًِ هللا عنها ( × )

ٕ  -كانت أم المإمنٌن عائشة رًِ هللا عنها مرجعا للمسلمٌن فً أحكام الدٌن (√)
ٖ  -سٌدة سودة بنت ِمعة آخر ِوجات النبً ملسو هيلع هللا ىلص ( × )

اكمل العبارات التالٌة بكلمة مناسبة من عندك -:
ٔ -السٌدة خدٌجة رًِ هللا عنها كانت تلقب قبل البعثة بالطاهرة
وهً أول من آمنت ببعثة الرسول الكرٌم .
ٕ -نشؤت السٌدة عائشة رًِ هللا عنها فً ظل أسرة سباقة .إلى
االسبلم وتِوجها الرسول الكرٌم تقدٌرا لـؤبٌها ابً بكر
ٖ -استشهد (خنٌس بن حذافة )رًِ هللا عنه من جراح إصابته ٌوم أحد
كم عدد زوجات النبً صلى هللا علٌه
ٔٔ ِوجة مات قبله منهن  )ٕ ( :اثنان  :خدٌجة بنت خوٌلد وٌِنب بنت خٌِمة وتوفً عن(  ) 9تسع.
وهذا من خصوصٌات الرسول الكرٌم الجمع بٌن أكثر من أربع اِواج فً وسلم ؟
س :اجٌب عما ٌأتً :
أ .لماذا أقام الرسول الكرٌم رابطة المصاهرة بٌنه وبٌن بعض القبائل العرب؟
حتى ٌخفؾ من عداُ القبائل له وٌوفر الحماٌة لتبلٌػ الرسالة .
االقتداء بهن
ب .ما الواجب على المسلمٌن تجاه أمهات المؤمنٌن .
جـ .بم بشر هللا تعالى أم المؤمنٌن خدٌجة رضً هللا عنها ؟
ببٌت فً الجنة من قصب ال صخب فٌه وال نصب
علل ما ٌأتً :
ٔ -تربٌة الرسول ملسو هيلع هللا ىلص عددا من النساُ وتعلٌمهن الشرائع واألحكام ؟
لٌكن معلمات لنساُ األمة فً القِاٌا النسائٌة واآلداب الِوجٌة ولٌكن قدوة صالحة للمإمنات
ِٕ -واج الرسول ملسو هيلع هللا ىلص من السٌدة سودة بنت ِمعة رًِ هللا عنها ؟
مواساة لها على وفاة ِوجها .وتقدٌرا لها على إسبلمها وهجرتها
وخوفا من أن ٌبط بها قومها فقد كانوا أعداُ لئلسبلم والمسلمٌن .
اكتب موقفا ٌدل على ما ٌأتً :
 - 1حرصت السٌدة سودة بنت زمعة على إرضاء الرسول الكرٌم والتقرب إلٌه ؟
تقربا لرسول هللا وحبا له .
 - 2حب السٌدة حفصة رضً هللا عنها للعلم منذ صغرها ؟
ألنها تعلمت الكتابة من الشفاُ بنت عبدهللا القرشٌة
ما سبب زواج رسول هللا من حفصة رضً هللا عنها ؟
حِن عمر بن الخطاب على ترمل ابنته وعمرها (ٔ8سنة ) فعرِها على صاحبٌه ابً بكر وعثمان بن
عفان فسكت ابا بكر واعتذر عثمان فتؤلم وشكا إلى الرسول فتِوجها الرسول فً السنة (ٖهـ) :
مواساة لها بعد استشهاد ِوجها وتكرٌما لعمر بن الخطاب وتقدٌرا له على مواقفه الجلٌلة فً الدفاع عن دٌن هللا
ٓٔ

الدرس :السادس

أمهات المإمنٌن2

المجال :السٌرة النبوٌة

الفصل الثانً

 - 1أما الحكمة من زواج الرسول ملسو هيلع هللا ىلص من زٌنب بنت خزٌمة رضً هللا عنها ؟
إلبطال ما كان علٌه العرب فً الجاهلٌة من قاعدة التبنً
 - 2بم كانت تفتخر زٌنب بنت جحش رضً هللا عنها على أمهات المؤمنٌن .
هللا تعالى هو الذي ِوجها من الرسول الكرٌم من فو َ سبع سماوات
ٖ -ماذا فعلت أم حبٌبة رضً هللا عنها عندما ارتد زوجها ؟ ثبتت على دٌنها وفارقت زوجها
 - 4لماذا لقب والد أم سلمة رضً هللا عنها بزاد الركب ؟
لجوده وكرمه إذ كان ٌكفً المسافر بما معه من الِاد
س : 3صحح ما تحته خط فً العبارات التالٌة بكتابة الصحٌح بٌن القوسٌن
ا -آخر من تِوجها الرسول ملسو هيلع هللا ىلص صفٌة بنت حًٌ (مٌمونة بنت الحارث ) رًِ هللا عنها
( دحٌة الكلبً )
ب .صفٌة بنت حًٌ كانت من سباٌا فتح خبٌر ووقعت فً سهم ثابت بن قٌس
جـ .أولى نساُ الرسول ملسو هيلع هللا ىلص موتا بعده أم سلمة ٌِ ( .نب بنت جح ) رًِ هللا عنها
اكتب حكمة واحدة لزواج الرسول ملسو هيلع هللا ىلص من :
أٌِ .نب بنت جح رض هللا عنها  .إلبطال التبنً الذي كان سائد فً الجاهلٌة
ب .جورٌة بنت الحارث رًِ هللا عنها.
واتفقت على أن تدفع ماال لتكون حرة ثم استعانت بالرسول الكرٌم فؤعانها وأسلمت ثم تِوجها
ج  -ام حبٌبة رًِ هللا عنها
أراد رسول هللا أن ٌكافئها على ثباتها وصبرها وأن ٌخفؾ من عداُ قومها لئلسبلم والمسلمٌن
وقعت سبٌة فً ٌد المسلمٌن فً ؼِوة بنً المصطلق
اكمل العبارات التالٌة بكلمة مناسبة من عندك -:

ٔ  -الرسول ملسو هيلع هللا ىلص خٌر صفٌة بنت حًٌ رًِ هللا عنها بعدما
ٕ -أعتقها أن تكون ِوجته أو تلحق بؤهله فاختارت أن تكون ِوجته
ٖ  -مٌمونة بنت الحارث رًِ هللا عنها أخت أم المإمنٌن ٌِنب بنت خٌِمة ألمها
ٗ -وقعت جوٌرٌة بنت الحارث رًِ هللا عنها فً االسر ٌوم ؼِوة بنً المصطلق
٘ -كانت ٌِنب بنت جح رًِ هللا عنها ِوجة لـٌِد بن حارثة الذي أعتقه
الرسول ملسو هيلع هللا ىلص وتبناه .فكان ٌدعً قبل االسبلم ٌِد بن دمحم
ا
 -ٙخطب الرسول ملسو هيلع هللا ىلص أم حبٌبة وهً فً الحبشة و الذي جهِها ودفع مهرها هو النجاشً
س : 6دلل على الحقائق التالٌة :
أ .حكمة أم سلمة رضً هللا عنها ورجاحة عقلها
بسبب رأٌها الذي عرِته على رسول هللا ٌوم صلح الحدٌبٌة وهو أن ٌبدأ بذبح هدٌه وحلق شعره فً سرعة
تنفٌذ الصحابة أمر الرسول الكرٌم
ب .حب أم حبٌبة رضً هللا عنها الرسول ملسو هيلع هللا ىلص أكثر من األهل والناس جمٌعا .
حٌن طوت فرا الرسول الكرٌم حتى ال ٌجلس أبوها وهو مشرك علٌه لما قدم المدٌنة ٌطلب تمدٌد الهدنة
بٌن المسلمٌن وقرٌ بعد صلح الحدٌبٌة .
جـ .كان الرسول ملسو هيلع هللا ىلص ٌكره االسماء التً فٌها تزكٌة للنفس امتثاال لقوله تعالى ( فبل تِكو أنفسكم)ؼٌر رسول هللا اسم أم
المإمنٌن (مٌمونة بنت الحارث) من برة إلى مٌمونة
ٔٔ

الدرس  :الخامس  -صبلة التراوٌح وصبلة الوتر

المجال :الفقه

الفصل الثانً

أكمل ما ٌؤتً :ٔ -حكم صبلة التراوٌح هو سنة مإكدة عن رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص
ٕ -تتوج صلوات اللٌل والنهار بسنة مإكدة هً صبلة الوتر
لماذا سمٌت صبلة التراوٌح بهذا االسم ؟أن المصلٌن ٌسترٌحون فٌها بعد كل أربع ركعات استراحة خفٌفة .
فً أي شهر نصلً صبلة التراوٌح ؟شهر رمِان
ما االسم اآلخر لصبلة التراوٌح ؟قٌام اللٌل
 لماذا صلى رسول هللا صبلة التراوٌح بؤصحابه فً المسجد ثبل ث لٌال ثم تركها ؟ألن المصلٌن ٌسترٌحون فٌها بعد كل أربع ركعات استراحة خفٌفة
 ما فِائل أداُ صبلة التراوٌح ؟عن أبً هرٌرة رًِ هللا عنه أن رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص قال:
[من قام رمِان إٌمانا واحتسابا ؼفر له ما تقدم من ذنبه ]
 كم عدد ركعات صبلة التراوٌح ؟ٕٓ ركعة وٌصح ٔٔ ركعة ؤٖ ركعة
 متى ٌكون وقت صبلة التراوٌح ؟بعد صبلة العشاُ وٌستمر وقتها إلى طلوع الفجر
 هل ٌصح أن تإدى صبلة التراوٌح مع الجماعة فً المسجد أم فً المنِل فرادى ؟صبلة التراوٌح مثل بقٌة الصلوات إال إنها تتمٌِ بالخصائص التالٌة :
ٌٔ -ستحب فٌها إطالة القراُة بعد الفاتحة .
ٕ -تإدى ركعتٌن وٌسترٌح المصلون بعد كل أربع ركعات .
ٖ  -لٌس لها آذان وال إقامة.
ٗ ٌ -صح أداإها فً البٌت أو فً المسجد أفرادا أو جماعات لكن صبلتها مع الجماعة فً المسجد أفِل فً
األجر والثواب.

ٕٔ

"

صبلة الوتر "

أكمل ما ٌؤتً :ٌٔ -دخل وقت صبلة الوتر بعد صبلة العشاُ.
ٕ -أقل الوتر ركعة وأكثره أحد عشر ركعة
متى ٌكون وقت صبلة الوتر؟بعد صبلة العشاُ وٌستمر وقتها إلى طلوع الفجر
 متى ٌستحب تعجٌل صبلة الوتر فً أول اللٌل ؟لمن خشً أال ٌستٌقظ آخره.
متى ٌستحب تؤخٌر صبلة الوتر إلى آخر اللٌل ؟لمن ؼلب على ظنه أن ٌستٌقظ آخره
كم عدد ركعات صبلة الوتر ؟أقل الوتر ركعة وأكثره أحد عشر ركعة
 هل ٌجوِ أن ٌصلى المسلم الوتر مرتٌن فً لٌلة واحدة ؟ال ال ٌجوِ ألن الوتر ٌإدى مرة واحدة فً اللٌلة
فمن أراد أن ٌصلً بعد الوتر صلى ركعتٌن ركعتٌن وال ٌعٌد الوتر.
 ماذا ٌفعل من نام عن صبلة الوتر أو نسٌها ؟ذهب جمهور العلماُ :
إلى مشروعٌة قِاُ الوتر قبل صبلة الصبح
 يارا ٚفؼم كم يٍ ؟: -1انز٘ ٚحشص ػهٗ صالج انٕتش نكُّ ٚخشٗ أال ٚستٛمع آخش انهٛم .
ٚصهٓٛا لثم أٌ ُٚاو
 اكتة انحكى انششػ ٙنكم يًا ٚؤت: ٙ -1صهٗ أحًذ انتشأٚح ف ٙتٛتّ يُفشدا ً .انحكى

( ٌجور ).

 -1صالج انٕتش ٔاجثح (.سنة مإكدة عن رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص )
سٔ.أكمل الجدول التالً -:
صبلة الوتر
صبلة التراوٌح
وجه المقارنة
سنة مإكدة
سنة مإكدة
الحكم
بعد صبلة العشاُ إلى طلوع الفجر بعد صبلة العشاُ إلى طلوع الفجر
الوقت
عدد الركعات ٕٓ ركعة وٌصح ٔٔ ركعة ؤٖ ركعة أقل الوتر ركعة وأكثره أحد عشر ركعة
ٖٔ

الدرس :ا لسادس  -الصٌام وأنواعه

المجال :الفقه

الفصل الثانً

ما حكم صوم رمضان ؟
فرض ألنه ركن من أركان االسبلم الخمسة
عدد أنواع الصوم؟
1الصوم المفروض ٕ -الصوم المسنون ٖ -الصوم المكروه ٗ  -الصوم المحرمبٌن الصوم المفروض ؟
ٔ -صٌام شهر رمِان .
ٕ -صٌام القِاُ  :وهو صٌام ما ٌفوت المسلم من رمِان بعد انقِائه.
ٗ -صٌام الكفارات
ٖ -صٌام النذور
عدد الصوم المسنون ؟
ٔ  -صٌام ستة أٌام من شوال متوالٌات أو متفرقات ٕ -صٌام االثنٌن والخمٌس من كل أسبوع .
ٗ -صٌام ٌوم عرفة لؽٌر الحاج .
ٖ  -صٌام العشر األول من ذي الحجة .
٘ -صٌام االٌام البٌض من كل شهر قري ( ٖٔ -ٙ ) ٔ٘-ٔٗ -صٌام التاسع والعاشر من شهر المحرم .
 -7صٌام ٌوم وإفطار ٌوم وهو أحب الصٌام إلى هللا تعالى المعروؾ بصٌام داود علٌه السبلم
 -8اإلكثار من الصٌام فً شهر شعبان
عدد الصوم المكروه؟
1صٌام ٌوم الجمعة منفردا ألنه عٌد أسبوعً للمسلمٌن  -ٕ .صٌام الدهر ( السنة كلها )ٗ -صٌام الوصال ( أي المواصلة الصوم ٌومٌن
ٖ -صٌام ٌوم عرفة بالنسبة للحاج .
5إفراد رجب بالصٌام  -ٙ .صٌام ٌوم ٌعظمه ؼٌر المسلمٌن كإفراد ٌوم السبت أو ٌوم االحد -7صٌام ٌوم الشك وهو ٌوم ٖٓ من شعبان الذي ٌشك فٌه أهو أول أٌام رمِان أم آخر أٌام شعبان .
عدد الصوم المحرم
ٔ -صٌام ٌومً العٌدٌن .
ٕ -صٌام أٌام التشرٌق  ( :االٌام الثبلثة التً تلً ٌوم النحر ٔٔ-ٖٔ-ٕٔ-من شهر ذي الحجة )
ٖ -الصٌام الذي بسبب مرِا أو تؤخر شفاُ أو ٌلحق ِررا
متى فرض صوم رمضان ؟
فً السنة ( ٕهـ ) وصام رسول هللا  9رمِانات
بٌن الحكمة من تشرٌع الصٌام
للصٌام فوائد روحٌة واجتماعٌة وصحٌة كثرة :
علم ِبط النفس وٌساعد علٌه .
ُعود المسلم الصبر وٌقوي اإلرادة
ُ ِّ
ِٔ ّ ٌ .
ٌِّٕ ٌُِ .ق سبل الشٌطان فتسكن النفس وٌهدأ البال .
ٌٖ .ربً التقوى فً النفس وهً الهدؾ األسمى من تشرٌع العبادات
الحكمة من تشرٌع الصٌام :
ُعود األمة على النظام واالتحاد وحب العدل والمساواة
ِٔ ّ ٌ .
ٌٕ -عِِ فً المإمنٌن الرحمة واإلحسان ٌ - .صون المجتمع من الشرور والمفاسد
كتب ثالثة من أنواع الصوم المفروض ؟
ٔ -صٌام شهر رمِان .
ٕ -صٌام القِاُ  :وهو صٌام ما ٌفوت المسلم من رمِان بعد انقِائه.
ٗ -صٌام الكفارات
ٖ -صٌام النذور
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الدرس  :السابع

 -الصوم وشروطه وسننه

المجال :الفقه

عدد شروط وجوب الصوم
ٖ  -البلوغ
ٕ  -العقل
ٔ -اإلسبلم
أكمل ما ٌأتً :
ٔ .النٌة فً الصوم شرط من شروط الصحة
ٕ .القدرة على الصٌام شرط من شروط الوجوب
ٖ .من سنن الصٌام الثابتة السحور
ٌٗ .سن للصائم إذا شتمه أحد أن ٌقول إنً صائم
اكتب الحكم الشرعً للحاالت اآلتٌة مع بٌان السبب:
أ .صٌام الصبً الممٌِ .
السبب :لكً ٌعتاد على الصٌام
الحكم  :صٌامه صحٌح
الحكم :صٌامه صحٌح
ب .صٌام المسافر فً رمِان .
ٌ
صوم فلٌصم
السبب  .:هً رخصة من هللا فمن أخذ بها
فحسن ومن أحبَّ أن ٌ ُ

جـ .صٌام من لم ٌبٌت النٌة للصٌام. /.

الفصل الثانً
ٗ -القدرة

الحكم :ال ٌصح صٌامه  /السبب صٌام من لم ٌبٌت النٌة للصٌام

عدد سنن الصٌام
1السحور  -ٕ .تعجٌل الفطر  -ٖ .اإلفطار على رطب  :فإن لم ٌجد فعلى تمر فإن لم ٌجد فعلى ماُٗ -الدعاُ عند الفطر وأثناُ الصٌام  - ٘ .الٌِادة فً أعمال الخٌر واإلكثار من الصدقات واالعتكاؾ
 -7االجتهاد فً العبادة فً العشر األواخر من رمِان .
 -ٙالكؾ عما ٌتنافى مع الصٌام
هل ٌصح صوم من لم ٌبٌت النٌة ؟
ال ال ٌصح وٌصح أن ٌنوي صٌام شهر رمِان كله بنٌة واحدة من بداٌة الشهر
ألن ما ٌشترط فٌه التتابع تكفً النٌة فً أوله ما لم ٌقطعه لعذر فٌستؤنؾ النٌة من جدٌد.
عدد شروط صحة الصوم ؟
ٖ -النٌة
ٕ -التمٌٌِ .
ٔ -الطهارة من الحٌض والنفاس .
هل الصوم واجبا على المرٌض الذي ال ٌقوى علٌه ؟
الصوم لٌس واجبا على المرٌض الذي ال ٌقوى أو ٌخاؾ على نفسه الِرر
وٌجوِ له االفطار ثم قِاُ ما أفطر بعد شفائه
هل الصوم واجبا على أصحاب األعمال الشاقة ؟
ال لٌس واجبا علٌه وإنما علٌه فدٌة
وهً إطعام فقٌر عن كل ٌوم أفطره بنحو صاع أو نصؾ صاع أو مد من طعام .
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الدرس :الثامن

 -ما ٌفطر الصائم

المجال :الفقه

الفصل الثانً

ِع عبلمة (✓ ) أمام العبارة الصحٌحة وعبلمة ( × ) أمام العبارة ؼٌر الصحٌحة فٌما ٌلً :
.
ٌ1فسد صوم من أكل أو شرب ناسٌا) × (() ✓
ٕ ٌ -جب قِاُ رمِان على الفور .
3تؤخٌر قِاُ رمِان إلى دخول رمِان آخر ٌوجب القِاُ مع الكفارة) × ( .4كفارة الجماع فً رمِان لٌست إال صٌام شهرٌن متتابعٌن) × (ما حكم الصوم فً كل من الحالتٌن اآلتٌتٌن :
الحكم ٌ :صح صومه
أ .اِطر مسلم إلى أخذ تحلٌل للدم أثناُ صومه .
الحكم  :بطل صومه
ب .استقاُ مسلم فً أثناُ نهار رمِان عمدا .
وِح اآلثار المترتبة على اإلفطار؟
من أفطر فً نهار رمِان بسبب شرعً  :وجب علٌه القِاُ أو الفدٌة
ٔ -ومن أفطر بسبب ؼٌر شرعً :كمن أبطل صومه بجماع و ؼٌره  ،وجب علٌه القِاُ مع الكفارة
فٌما ٌلً تفٌِل لآلثار المترتبة على اإلفطار -:
ٕ-
القِاُ  .الفدٌة  .القِاُ والكفارة
عدد األمور التً تفسد الصوم ؟
 تعمد األكل أو الشرب  - ٕ .خروج دم الحٌض أو النفاس فً نهار رمِان .ٔ
ٗ  -كل ما وصل إلى الجوؾ عن طرٌق األنؾ كالسعوط و القطرة.
ٖ– الردة
 - ٙخروج المنً بالمباشرة أو االستمناُ  ،أو بتكرار النظر .
 القًُ عمدا .٘
 - 8الجماع.
 إخراج الدم من البدن بالحجامةٙ
ما فِل شهر رمِان و ثواب صومه ؟
 نِول القرآن الكرٌم  - ٕ .فتح أبواب الجنة ٖ -وتُؽلق أبواب جهنمٔ
٘  -تخصٌص باب فً الجنة لصائمه
 وتُصفَّد الشٌاطٌنٗ
بٌن الحكمة من الكفارة ؟
٘
ٔ .هً صون الشرٌعة من التبلعب بها أو انتهاك حرمتها
كما أنها تطهٌر نفس المسلم من آثار المخالفة التً ارتكبها ببل عذر
ٕ.
ِع حكم كل من افطر فً رمِان بالمكان المناسب فٌما ٌؤتً :
القِاُ الفدٌة الكفارة
من افطر فً نهار رمِان
م
1
 1المرٌض الذي ٌرجى برإه
2
 2المرٌض الذي ال ٌرجى برإه
3
 3الشٌخ الكبٌر الذي ال ٌقوى على الصوم
4
 4المسافر
5
 5الحامل والمرِع إذا خافتا على أنفسهما أو على ولدٌهما
6
 6الحائض والنفساُ
7
 7من أخر القِاُ حتى أدركه رمِان آخر
8
 8جامع أهله فً نهار رمِان
ٔٙ

الدرس :الرابع  -المسلم ٌتجنب المخدرات

الفترة  :الرابعة

المجال :التهذٌب

 فند( أي ابطل ) دعاوي من ٌقول أن الحشٌ والمخدرات حبلل و ال نص صرٌحا بحرمتها.هذه دعوة باطلة بل محرمة بحرمة الخمر كما جاُ فً كتاب هللا وسنته ألن مِار المخدرات نفس مِار
الخمر وتعد من المسكرات كما قال رسول هللا  (:كل مسكر خمر وكل مسكر حرام )
علل :تحرٌم اإلسبلم الخمر .
دفعا للمِار و حفظا للمصالح
 ِع عبلمة ( √ ) أمام العبارة الصحٌحة وعبلمة ( × ) أمام العبارة الخطؤ فٌما ٌلً :ٔ ـ الخمر رجس من عمل الشٌطان .
ٕ ـ من لم تسكره الخمور ٌجوِ له تعاطٌها .

)√(
)×(

ٖ ـ تاجر المخدرات أشد خطرا على الفرد و المجتمع من اللصوص والمرتشٌن( √ ) .
)×(
ٗ ـ ٌجوِ الكوكاٌٌن لؽٌر المسلمٌن.
أ -اختر التكملة الصحٌحة من بٌن القواس بوِع خط تحتها .
ٔ -حد شرب الخمر فً الشرٌعة اإلسبلمٌة  ( .مائة – ثمانون – سبعون ) جلدة .
ٕ -أفتى العلماُ بؤن بائع الخمر ومروجها ٌستحق  ( :الجلد – السجن – القتل )
ٖ -المفلس من المسلمٌن ٌوم القٌامة هو من :
( لٌس عنده دٌنا روال درهم – فقد ماله بسبب المخدرات – ٌؤتً ٌوم القٌامة بحسنات وقد آذى المسلمٌن )

ِع عبلمة ) √ ( مقابل العبارة الصحٌحة وعبلمة ( × )مقابل العبارة ؼٌر الصحٌحة فٌما ٌؤتً:ٔ -تعاطً المخدرات ٌإثر على الكبد والمعدة ( √ ).
)×(
ٌٕ -جوِ تقدٌم الخمر للٌِؾ ؼٌر المسلم .
ٖ -التدخٌن ؼٌر المباشر أشد ِررا ً من التدخٌن المباشر ( √ ).
أكتب المصطلح الشرعً فٌما ٌؤتً :
( الخمر )هو كل ما ٌؽٌب العقل وٌعطل دوره فً الحٌاة.
سٕ :صل من المجموعة ( أ ) ما ٌناسبه من المجموعة ( ب ) وذلك بوِع الرقم فً المربع :
المجموعة ( ب )
المجموعة ( أ )
م
أثر هذه األِرار
أِرار الخمر
تذهب باألموال سفها و تبذٌرا
4
الصحٌة
1
تقًِ على أعِاُ هامة فً الجسم كالمعدة والكبد
1
االجتماعٌة
2
تفسد بٌن الشارب ومجتمعه من صبلت المحبة
2
العقلٌة
3
ِوال العقل
3
المالٌة
4
سٖ:أجب عما ٌؤتً -:
فند دعاوي من ٌقول أن الحشٌ والمخدرات حبلل و ال نص صرٌحا بحرمتها
هذه دعوة باطلة بل محرمة بحرمة الخمر كما جاُ فً كتاب هللا وسنته ألن مِار المخدرات نفس مِار
الخمر وتعد من المسكرات كما قال رسول هللا  (:كل مسكر خمر وكل مسكر حرام )
ٔ7

الدرس :الخامس

التدخٌن أِراره وتحرٌمه

المجال :التهذٌب

الفترة  :الرابعة

سِٕ :ع عبلمة (✓)أمام العبارة الصحٌحة وعبلمة ( × ) أمام العبارة ؼٌر الصحٌحة فٌما ٌؤتً :
ٔ .إن المدخن ٌقدم بنفسه على قتل نفسه ومن ٌفعل ذلك فمصٌره نار جهنم ()✓
ٕ .المدخنون الذٌن ٌموتون فً كل سنة نحو( ٗ ) ٔٓ -مبلٌٌن ٌدل على كفرهم بنعمة الصحة ()✓
(×)
ٖ .التبػ و مشتقاته ٌحل تعاطٌه و االتجار فٌه.
()✓
ٗ .سهولة الحصول على الدخان من أسباب الوقوع فً التدخٌن.
التدخٌن طرٌق إلى الموت البطًُ .
أ ـ وِح العبارة السابقة .
التدخٌن ٌسبب نوبات قلبٌة قاتلة للمدخن وهذه النوبات تسبب امراض كثٌرة منها أمراض القلب والسكري
وارتفاع الدم ...إلى أن ٌموت .
ب ـ بم تنصح من ٌقول أننً أدخن مجاراة لِمبلئً و أصدقائً ؟
أن التدخٌن عادة سٌئة تِر بصحتك وتسبب لك أمراض كثٌرة
لذا علٌك ان تكون عاقبل فتحافظ على صحتك ال ان تجاري اصدقائك على حساب صحتك
ما حكم التدخٌن فً اإلسبلم ؟ و ما دالئل هذا الحكم ؟

حكم التدخٌن  :أنه حرام
من أسباب حرمة التدخٌن ما ٌؤتً
ٔ ـ فٌه نوع من التبذٌر و اإلسراؾ .
ٕ ـ ٌلحق الِرر بالنفس وباآلخرٌن .
ٖ ـ ٌسهم فً ٌِادة نسبة الحوادث المرورٌة و إشعال الحرائق .
ٗ ـ ٌإثر سلبٌا على الحامل و على صحة المولود .
ِع عبلمة (✓) بعد العبارة الصحٌحة وعبلمة ) × ( بعد العبارة الخطؤ فٌما ٌلً :
( )✓
ٔ ـ التدخٌن له آثار سلبٌة على المدخن و من ٌجلس بجانبه .
(×)
ٕ ـ التدخٌن طرٌق إلى السعادة و الرفاهٌة .
( )✓
ٖ ـ التمسك بالدٌن اإلسبلمً وقاٌة من التدخٌن .
(×)
ٗ ـ التدخٌن حرٌة شخصٌة للمرُ ممارسته فً أي مكان .
بم تنصح من ٌقول أننً أدخن مجاراة لِمبلئً و أصدقائً ؟
أما الجاهل فهو من ال ٌملك الحكم الصائب على األمور فتهون علٌه نفسه و صحته .
أن التدخٌن عادة سٌئة ال ٌتمكن التخلص منه إال بشق األنفس وهو بذلك ٌستنِؾ قواه وصحته
والعاقل هو الذي ٌحرص على إصبلح نفسه وبحافظ على صحته و لٌس من ٌتبع سبٌل الخطؤ بحجة أن
األكثرٌة تسٌر فً هذا االتجاه
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الدرس :الخامس

المجال :التهذٌب

 -8التدخٌن أِراره وتحرٌمه

الفترة  :الرابعة

ـ كٌؾ تختار أصحابك ؟
.اصدقاُ صالحٌن
ـ وِح أثر الصدٌق السًُ على صاحبه ؟
ٌِ.ر صاحبه بؤفعاله السٌئة وٌحثه على فعل الشر
ـ إذا دعاك أحد أصحابك إلى التدخٌن فبم تجٌبه ؟
ال أطٌعه وأحدثه عن أِرار التدخٌن الصحٌة .
ِع عبلمة ( √ ) مقابل العبارة الصحٌحة وعبلمة ( × )مقابل العبارة ؼٌر الصحٌحة فٌما ٌؤتً:ٔ ـ التدخٌن له آثار سلبٌة على المدخن و من ٌجلس بجانبه ( √ ) .
ٕ ـ التدخٌن طرٌق إلى السعادة و الرفاهٌة .
ٖ ـ التمسك بالدٌن اإلسبلمً وقاٌة من التدخٌن .

)×(
)) × (

ٗ ـ التدخٌن حرٌة شخصٌة للمرُ ممارسته فً أي مكان .

)√ (

ـ األِرار المترتبة على التدخٌن كثٌرة اكتب ثبلثة منها ؟
ٕ ـ تقلٌد الكبار و جلساُ السوُ .
ٔ ـ ِعؾ الواِع الدٌنً .
ٗ ـ سهولة الحصول على الدخان بمختلؾ أنواعه و أشكاله.
ٖ ـ ِعؾ رقابة األسرة .
٘ ـ عدم المباالة بعواقب التدخٌن.
ـ ما حكم التدخٌن فً اإلسبلم ؟
ذهب فقهاُ األمة  :على تحرٌم التدخٌن التبػ و مشتقاته ٌحرم تعاطٌه و االتجار فٌه
 من أسباب حرمة التدخٌن ما ٌؤتً : 1ـ فٌه نوع من التبذٌر و اإلسراؾ وإنفا َ للمال فٌما ٌِر وال ٌنفع
ٕ ـ ٌلحق الِرر باآلخرٌن فهو ِرر على النفس و المجتمع
ٖ ـ ٌسهم فً ٌِادة نسبة الحوادث المرورٌة و إشعال الحرائق ...
ٗ ـ ٌإثر سلبٌا على الحامل و على صحة المولود .
ـ بم تنصح من ٌقول أننً أدخن مجاراة لِمبلئً و أصدقائً ؟
أن التدخٌن عادة سٌئة ال ٌتمكن التخلص منه إال بشق األنفس وهو بذلك ٌستنِؾ قواه وصحته
والعاقل هو الذي ٌحرص على إصبلح نفسه وبحافظ على صحته و لٌس من ٌتبع سبٌل الخطؤ بحجة أن
األكثرٌة تسٌر فً هذا االتجاه
أما الجاهل فهو من ال ٌملك الحكم الصائب على األمور فتهون علٌه نفسه و صحته
ِع عبلمة (✓)أمام العبارة الصحٌحة وعبلمة ( × ) أمام العبارة ؼٌر الصحٌحة فٌما ٌؤتً :
)✓(
٘ .إن المدخن ٌقدم بنفسه على قتل نفسه ومن ٌفعل ذلك فمصٌره نار جهنم .
 .ٙالمدخنون الذٌن ٌموتون فً كل سنة نحو( ٗ ) ٔٓ -مبلٌٌن ٌدل على كفرهم بنعمة الصحة(✓) .
)×(
 .7التبػ ومشتقاته ٌحل تعاطٌه و االتجار فٌه.
)✓(
 .8سهولة الحصول على الدخان من أسباب الوقوع فً التدخٌن.
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الدرس :السادس

التنابِ باأللقاب

المجال :التهذٌب

الفترة  :الرابعة

اكتب تعرٌفا مختصرا لـ ” التنابِ باأللقاب " مع بٌان حكمه
حكمه  :حرام
التعرٌؾ  :هو مخاطبة اآلخرٌن بؤسماُ ٌكرهونه
بم تنصح ِمٌبل لك كثٌر السخرٌة من اآلخرٌن ؟
ال تسخر من اآلخرٌن
ألن السخرٌة تسبب العداوة و الخصومات بٌن الناس
فلقد قال تعالى  ( :ال ٌسخر قوم من قوم عسى ان ٌكونوا خٌر منهم )
والسخرٌة من صفات أهل النار.
ما أثر التنابِ باأللقاب فً حٌاة الفرد و المجتمع ؟
سبب فً العداوة بٌن الناس
ٌنتج عنها سباب واعتداُ بالقول و الفعل وٌنتج القتل .
الهمِ و اللمِ من أنواع السخرٌة فما الفر َ بٌنهما ؟
الهمِ :هو السخرٌة من الناس باإلشارة
كتحرٌك الٌد قرب الرأس إشارة إلى الوصؾ بالجنون أو تؽمٌض العٌن رمِا لبلستخفاؾ .
و اللمِ  :هو السخرٌة من الناس بالقول
كتسمٌة الشخص باسم ٌدل على عاهة أو مرٌض أو اتهامه بخلٌقة سٌئة
ما أثر التنابِ واللمِ على نفس المسًُ له ؟
وتجرح العواطؾ والمشاعر
وتهِ المعنوٌات
وهً حالة تسقط الشخصٌة
وتإجج فً النفس ؼِبا ً وسخطا ً على المسًُ .
وتدفع إلى التفكٌر فً االنتقام
أكتب المصطلح الشرعً فٌما ٌؤتً :
أ(-اللمِ) هو اإلشارة إلى عٌوب شخص فً حِور اآلخرٌن .
ب(التنابِ باأللقاب) هو مخاطبة اآلخرٌن بؤسماُ ٌكرهونها .
ِع عبلمة (✓)أمام العبارة الصحٌحة وعبلمة ( × ) أمام العبارة ؼٌر الصحٌحة فٌما ٌؤتً :
)✓(
ٔ .كان الرسول ملسو هيلع هللا ىلص ٌنادي أصحابه بؤحب األسماُ إلٌهم .
)✓(
ٕ .الهمِ هو السخرٌة من الناس باإلشارة كتؽمٌض العٌن رمِا لبلستخفاؾ
)✓(
ٖ .السخرٌة باب من الشر عظٌم وٌفتح أبواب الهمِ و اللمِ و الؽٌبة و النمٌمة .
(×)
ب هو مخاطبة اآلخرٌن بؤسماُ ٌحبونها .
ٗ .تناب ُِوا بِ ْاأل ْلقا ِ
عدد مهلكات ومحرمات اللسان ؟
أن على المسلم مراقبة اللسان و حفظه وكفه عن المهلكات و المحرمات و منها :
و النمٌمة
و الهِل والؽٌبة
الكذب فً الجد
والسباب
والجدال العقٌم واللعان
و سمعتهم
والطعن فً أعراض الناس
ٕٓ

الدرس :الرابع

ٓٔ -الصداقة

المجال :الثقافة اإلسبلمٌة

الفترة  :الرابعة

 عدد أربعا ً من األسس السلٌمة الختٌار الصدٌق . ٖ .األلفة ٕ .التعارؾٔ -الحب
 ٘ .اإلخبلصٗ . -الثقة
 قارن بٌن شخص ٌصاد َ مإمنا تقٌا وآخر ٌصاد َ فاسقا آثما .مع بٌان آثر كل منهما فً صاحبه.الصدٌق الصالح مخلص لك ٌنصحك وٌرشدك إلى الخٌر والصبلح
والصدٌق السوُ ٌدعوك إلى فعل الشر واآلثام
 سؤلك ِمٌلك عن طر َ اختٌار األصدقاُ .فما ردك علٌها مع بٌان السبب ؟ٕ -التوافق فً المٌول واالهتمامات.
 -1الدٌن .
ٗ -العقل.
ٖ -الصد َ والصراحة.
هل ٌمكن لئلنسان أن ٌعٌ منعِال عن اآلخرٌن ؟
ال ال ٌمكن ألن اإلنسان مدنى بطبعه ٌؤلؾ  ،وٌإلؾ فهو ٌؤنس مع االخرٌن وتِول وحشته معهم
لذا البد له من صحبة تعٌنه على تحمل أعباُ الحٌاة والصداقة إحدى العبلقات اإلنسانٌة التً ٌمكن لئلنسان أن
ٌلجؤ إلٌها إذا بنت على أسس سلٌمة بعٌدة عن االنتهاٌِة والمصالح الشخصٌة.
 بٌن صفات الصدٌق المخلص ؟من صفات الصدٌق الحق والمخلص ما ٌلً :
ٕ -التوافق فً المٌول واالهتمامات.
ٔ -الدٌن .
ٗ -العقل.
ٖ -الصد َ والصراحة .
 اكتة لثم كم تؼشٚف يًا ٚؤت ٙانًصطهح انًُاسة يٍ ت ٍٛانًصطهحاخ اٜتٛح :( -الصداقة ) .ػاللح اجتًاػٛح ٔثٛمح تمٕو ػهٗ تًاثم االتجاْاخ ٔتٕافك األفشاد
 .سِ :ع عبلمة (✓)أمام العبارة الصحٌحة وعبلمة ( × ) أمام العبارة ؼٌر الصحٌحة فٌما ٌؤتً :
ٔ .األلفة بٌن األصدقاُ تعنً االلتئام والتوافق المقترن باألنس والمحبة ✓) ( .
ٕ .من أحب األخٌار وصاحبهم ٌحشر ٌوم القٌامة مع من أحب فً الجنة ✓) ( .
)×(
ٖ .الحب فً المصالح الشخصٌة أعلى درجات الحب بٌن األصدقاُ
سٖ :أ جب عما ٌؤتً :
من قائل العبارة التالٌة وعبلم تدل :
ال تصاحب إال مإمنا وال ٌؤكل طعامك إال تقً
القائل هو الرسول – ملسو هيلع هللا ىلص –
تدل على  :وهو من أهم المعاٌٌر التً ٌنبؽً مراعاتها عند اختٌار الصدٌق
فٌجب أن نحرص على مصادقة الفرد الملتِم بدٌنه الذي ٌخاؾ ربه
ٕٔ

الدرس  :الخامس

رعاٌة ذوي االحتٌاجات الخاصة

المجال :الثقافة اإلسبلمٌة

الفترة  :الرابعة

عرؾ ذوي االحتٌاجات الخاصة تعرٌفا موجِا
االحتٌاجات الخاصة  :هم فئة خاصة تتطلب تكٌفا معٌنا مع البٌئة المحٌطة بهم نتٌجة الوِع الصحً
ما موقفك من أحد ذوي االحتٌاجات الخاصة طلب مساعدتك فً المدرسة ؟ و لماذا ؟
اساعده رحمة به واقتداُ برسولنا الكرٌم
ألنه بحاجة من ٌعٌنه على إتمام أمور حٌاته .
عدد مظاهر رعاٌة اإلسبلم لذوي االحتٌاجات الخاصة ؟
تكفل لهم الرعاٌة الصحٌة و االجتماعٌة و االقتصادٌة
والعمل على القِاُ حوائجهم وسد احتٌاجاتهم
ومنحهم األولوٌة فً التمتع بكافة الحقو َ .
أكمل العبارات اآلتٌة بما ٌجعلها صحٌحة و تامة .
أ ـ كان من الثمانٌة األولٌن فً اعتنا َ اإلسبلم و أصٌب بالعرج ٌوم أحد عبد الرحمن بن عوؾ
ب ـ ولد أعمى وكان من أشهر شعراُ العصرٌن األموي و العباسً بشار بن برد
جـ ـ من أصحاب السنن و علماُ الحدٌث و كان ِرٌرا قوي الحافظة الترمذي
علل  :دعوة اإلسبلم إلى مساعدة أصحاب االحتٌاجات الخاصة
لحاجتهم و ِعفهم وعدم مقدرتهم على إتمام أمور حٌاتهم بمفردهم
فهم محتاجون للمساعدة و تقدٌم العون لهم .
بٌن اهتمام الخلٌفة األموي الولٌد بن عبد الملك بذوي االحتٌاجات الخاصة
الخلٌفة األموي الولٌد بن عبد الملك :صاحب فكرة إنشاُ معاهدة أو مركِ رعاٌة لذوي االحتٌاجات الخاصة
إذ أنشؤ مإسسة متخصصة فً رعاٌتهم :وظؾ فٌها األطباُ والخدام وأجرى لهم الرواتب
ومنح راتبا دورٌا لذوي االحتٌاجات الخاصة وقال لهم  ” :ال تسؤلوا الناس “  ،و بذلك أؼناهم عن السإال
الناس وعٌن موظفا لخدمة كل مقعد أو كسٌح أو ِرٌر
هل ٌجوِ السخرٌة من اصحاب العاهات؟ وما حكمها فً االسبلم ؟
حرم اإلسبلم السخرٌة عموما ومن أصحاب العاهات خصوصا
ورفع شعار  ( :ال تظهر الشماتة ألخٌك فٌرحمه هللا و ٌبتلٌك )
اذكر بعض المواقؾ الدالة على رحمة الرسول هللا ـ بالفئات الخاصة؟
قد كان رسول هللا ـ صلى هللا علٌه و سلم ـ :
ٌعود المرِى فٌدعو لهم وٌبث فً نفوسهم الثقة والفرح
وٌذهب إلى أحدهم فً أطراؾ المدٌنة خصٌصا لٌقًِ له حاجته ولو كانت بسٌطة
وعندما شرع الدعاُ لهم  ،تثبٌتا لهم  ،و تحمٌسا على تحمل ال
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الدرس  :السادس

العمل الجماعً

المجال :الثقافة اإلسبلمٌة

الفترة  :الرابعة

اكتب تعرٌفا ً مختصرا ً للعمل الجماعً؟.
العمل الجماعً :هو اشتراك مجموعة األفراد فً إتمام مشروع ما بتعاون واتفا َ بحٌث ٌكون عمل كل فرد
مكمبل لعمل اآلخرٌن بما ٌإدي بالنهاٌة إلى تحسٌن األداُ
حدد ثبلثة من آثار العمل الجماعً على الفرد والمجتمع .
تحقٌق التعاون بٌن األفراد.
إشباع احتٌاجات العاملٌن االجتماعٌة.
المساعدة فً حل المشكبلت عن طرٌق االستفادة من المواهب المختلفة.
عدد ثبلثا ً من الصور العمل الجماعً فً حٌاة الرسول ملسو هيلع هللا ىلص
ٔ -بناُ المسجد قباُ .
ٕ -بناُ المسجد النبوي .
ٖ -حفر الخند َ.
ِٔ -ع عبلمة )  (أمام العبارة الصحٌحة وعبلمة ( × ) أمام العبارة الؽٌر الصحٌحة فٌما ٌلً
ٔ -المسلم ٌنصر أخاه وٌعاونه ظالما ً ومظلوما ً
() 
استئثار قائد الجماعة باتخاذ القرار وتهمٌ اآلخرٌن ٌعد طرٌقا ً إلى إنجاِ العمل( × )
ٕ-
() 
ج -الرسول ملسو هيلع هللا ىلص – شارك فً حفر الخند َ
د -الصحابً الجلٌل سلٌمان الفارسً رًِ هللا عنه أشار بحفر الخند َ ونفذ مشورته بمفرده ( × )
ما شروط نجاح العمل الجماعً ؟
شروط نجاح العمل الجماعً :
ٔ -وِوح األهداؾ .
ٕ -اإلحاطة بالعملٌة الجماعٌة .
ٖ -توٌِع القٌادة .
ٗ -المرونة ومعناها :
وِع خطة مرنة ٌسٌر علٌها الفرٌق من البداٌة وٌعدلها إذا اقتِت الظروؾ .
عدد فوائد العمل الجماعً ؟
من فوائد العمل الجماعً :
ٔ -التعاون على البر والتقوى فالعالم ٌعلم الناس  ،والؽنً ٌساعد بماله  ،والشجاع بشجاعته فٌصبح المسلمون
كلهم كالٌد الواحدة .
ٕ -نبذ العصبٌة فالمسلم عصبته للبر والتقوى وِد اإلثم والعدوان ولو كان اآلثم من جماعته وحِبه أو من
قومتٌه وجنسٌته،
عن أنس قال  :قال رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص :
( انصر أخاك ظالما ً أو مظلوما ً  ،قٌل ٌا رسول هللا هذا ننصره مظلوما ً فكٌؾ ننصره ظالما ً قال تمنعه من
الظلم ) رواه البخاري
ٖ -إنجاِ األعمال فً سرعة ودقة وإتقان
ٖٕ

