هذه املذكزة ال تغين عن الكتاب املدرسي

فــــي مــــــــــــــــادة
الــــــــرتبــــيـــــة اإلســـــــــــالميــــــة
كفايات منهج جديد

الصف السابع
الفصل الثانً
الوحدة ٗ/ٖ :

اعداد أ  /عبداحملسن حممد

احادٌث الصف السابع الفصل الثانً ٕٓٔ2
الوحدة الثالثة
 -1عن عائشة أنها لالت :سمعت رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص ٌمول ( :ما من نبً ٌمرض إالّ خٌر بٌن الدنٌا
واآلخرة ) ص55
صهيا إذا ذكرىا) ص66
 -5لبي انرسٌل ملسو هيلع هللا ىلص (من نسي صالة أً نام عنيا صالة ً فكفارتيا أن يُ ِّ
ص ْدقَ ٌَ ْهدِي ِإلَى
ع ِن النَّبً ملسو هيلع هللا ىلص  ،لَا َل ِ « :إ َّن ال ِ ّ
َ -3ع ْن َعب ِد هللا بن َم ْسعُود رضً هللا عنهَ ،
ِب ٌَ ْهدِي
ْال ِب ِ ّرَ ،و ِإ َّن ْال ِب َّر ٌَ ْهدِي إِلى ْال َجنَّ ِةَ ،و ِإ َّن َّ
ص ّدٌِمًاَ ،و ِإ َّن ال َكذ َ
الر ُج َل لَ ٌَصد ُُق َحتَّى ٌكون ِ
ب ِع ْن َد هللا َكذَّابًا )
ارَ ،و ِإ َّن َّ
الر ُج َل لٌكذب َحتَّى ٌُ ْكت َ َ
ورَ ،و ِإ َّن الفُ ُج َ
ور ٌَ ْهدِي ِإلى النَّ ِ
ِإلى الفُ ُج ِ
ص63
 -4لال ملسو هيلع هللا ىلص « تزَ و ُل لَ َد َما ْ
ع ْم ِره فٌِ َما أ َ ْفنَاهُ،
سؤ َ َل َع ْن ُ
ىٌ َ
ٌو َم ال ْمٌا َ َم ِة ِم ْن ِعن ْد َرب ِهَّ ،حت َّ
ابن آ َد َم َ
سبَهَُ ،وفٌِ َما أ َ ْنفَمَهُ ،وعن جسمه فٌم أبالهُ) ص98
َو َع ْن علمه فٌم فعلَ ،و َع ْن َما ِل ِه ِم ْن أٌَْنَ ا ْكت َ َ

اٌٛدذج اٌشاتؼح

 -1لال الرسول ملسو هيلع هللا ىلص  «:علٌكم من األعمال ما تُطٌمون فإن هللا ال ٌم ُّل حتى تملوا وإن أحبَّ
األعمال إلى هللا ما دووم علٌه وإن لل ) ص 156
 -5وكان ٌمول عنها ( آ َمن ْ
ستْ ِنً
ص َّدلَتْنًِ ِإ ْذ َكذَّبَنًِ النَّ ُ
َت بًِ ِإ ْذ َكفَ َر بًِ الناس ،النَّ ُ
اسَ ،و َوا َ
اسَ ،و َ
اء ) ص 133
س ِ
بِ َما ِل َها ِإ ْذ َح َر َمنًِ النَّ ُ
اسَ ،و َرزَ لَنًِ هللاُ َع َّز َو َج َّل َولَ َدهَا إِ ْذ َح َر َمنًِ أ َ ْو َدا َل النِّ َ
 -3لال  :الرسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص ( إذا َّ
ٌدر ك ْم صلّى ،عالعًا أم أربعًا،
شن أحدُكم فً صالته ،فلم ِ
فلٌطرح ال َّ
سا
لٌبن على ما استٌمنَ  ،ع َّم ٌسجد سجدتٌن لبل أن ِ
ٌسلّم ،فإن كان صلى خم ً
ش َن و ِ
شفعن له صالته ،وإن كان صلى إتما ًما ألربعٍ ،كانت ترؼٌ ًما للشٌطان )ص 138
-4عن أبً هرٌرة رضً هللا عنه لال :لال رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص  ( :عالعة ال ترد دعوتهم :اإلمام
العادل ،والصائم حٌن ٌفطر ،ودعوة المظلوم ٌرفعها هللا فوق الؽمام وتُفت َّ ُح لها أبواب السماء
وٌمول الرب ّ :
بعزتً ال ٔظشٔه ولو بعد حٌن ) ص 951

الدرس :األول

إٌمانً بالرسل علٌهم الصالة والسالم وصفاتهم

المجال :العمٌدة

الوحدة العالعة

ٔ -ما معنى اإلٌمان بالرسل ؟
معنى اإلٌمان بالرسل الكرام :التصدٌك الجازم ّ
بؤن هللا بعث فً كل أمة رسوال منهم ٌدعوهم إلى عبادة هللا
ٕ -ما واجبنا تجاه الرسل ؟
 . -1اإلّ٠بْ ث ِٓ ُٙغ١ش رفش٠ك -2 .اٌزظذ٠ك ثىً ِب عبؤٚا ثٗ -3 .ؽبػزٚ ُٙػذَ ِخبٌفزُٙ
السإال الثانً :اختر الصفة المناسبة للعبارات اآلتٌة:
أ  -أٌد هللا الرسل الكرام بآٌات باهرات وبمعجزات بٌنات كدلٌل أنهم ٌتصفون ب :
الصدق  -الكرم  -الموة
ب -حفظ هللا الرسل الكرام من الولوع فً المعاصً:
الصدق  -التبلٌػ  -العصمة
ج – لام الرسل الكرام بؤداء الرسالة من ؼٌر كتمان أو تحرٌؾ:
البشرٌة  -التبلٌػ – الصدق
السإال الثالث :من خالل الحدٌث التالً اكمل ما ٌؤتً:
لال ملسو هيلع هللا ىلص  (:كانت بنو إسرائٌل تسوسهم األنبٌاء كلما هلن نبً َخلَفَهُ نبً )
الرس َل:
س َل هللا إلٌها ُّ
أ – أكعر األمم التً أَر َ
بنً إسرائٌل
ب -ع ِلّ ْل سبب ذلن:
كعرة فسادهم وعصٌانهم وتمردهم ،فاحتاجوا إلى اإلصالح دائما
ج -اكتب باختصار كلمة تبٌن فضل هللا علٌن بؤن جعلنَ مسل ًما منمادًا للشرع.
اإلسالم هو الدٌن الكامل الذي أكرم هللا به البشرٌة ،و الحمد هلل الذي جعلنا خٌر امة اخرجت للناس
تفرد به األنبٌاء دون أؼٌرهم
أستنت ُج من خالل الشواهد النصٌة ما َّ
ما تدل علٌه
الشواهد النصٌة
م
الوحً
اح ٌد ۖ)
ً أَنَّ َما إلهكم إله َو ِ
( 1لُ ْل إِنَّ َما أَنَا بَش ٌَر ِمعْلُ ُك ْم ٌوحى إِلَ َّ
سالَتَهُ العصمة
نز َل ِإلٌَ َْن ِمن َّر ِبّ َن َو ِإن لَّ ْم ت َ ْف َع ْل فَ َما َبلَّ ْؽ َ
الر ُ
ٌَ ( 5ا أٌَُّ َها َّ
ت ِر َ
سو ُل َب ِلّ ْػ َما أ ُ ِ
وهللا ٌعصمن من الناس)
تنام اعٌنهم وال تنام
« 3إنّا معشر األنبٌاء تنام أعٌننا وال تنام للوبنا)
للوبهم
 4عن عائشة أنها لالت :سمعت رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص ٌمول « :ما من نبً ٌمرض تخٌٌرهم عند الموت
إالّ خٌر بٌن الدنٌا واآلخرة )
وٌمبرون حٌث ٌموتون
« 5ما مات نبً إالّ دفن حٌث ٌمبض »
أحٌاء فً لبورهم
 ( 6األنبٌاء أحٌاء فً لبورهم ٌصلون»
استخرج من اآلٌات التالٌة صفات الرسل الكرام علٌهم السالم:
اآلٌات
م
ت َم ْن نَشَا ُء)
ٔ
(و ِت ْلنَ ُح َّجت ُ َنا آت َ ٌْنَا َها ِإب َْرا ِهٌ َم على لَ ْو ِم ِه ۚ نَ ْرفَ ُع د ََر َجا ٍ
َ
ً ٌوحى )
نط ُ
(و َما ٌَ ِ
ٕ َ
ك ع َِن الهوى (ٖ) ِإ ْن ُه َو ِإ ََّّل َوحْ ٌ
س ْل َنا ِم ْن لَ ْب ِلنَ ِإ ََّّل ِر َج ً
سؤَلُوا أ َ ْه َل ال ِذّ ْك ِر ِإ ْن ُك ْنت ُ ْم ََّل ت َ ْعلَ ُمو َن
وحً ِإلٌَ ِْه ْم ۚ فَا ْ
اَّل نُ ِ
(و َما أ َ ْر َ
ٖ َ

صفات الرسل
الفطانة
الصدق
واَّلمانة
الذكورة

اوًّ اٌفشاغاخ ا٢ذ١ح :
 9ـ دىُ اإلّ٠اْ تاٌشعً اٌىشاَ ٚاجة وركن من أركان اإلٌمان
-2ـ ِٓ األِٛس اٌر ٟذفشد تٙا األٔث١اء  ٚاٌشعً د ْٚعائش اٌثشش اٌٛد ٚ ٟاٌؼصّح  ٚأٔ ُٙأد١اء
ف ٟلثٛسُ٘ ٚال ذأوً األسض أجغادُ٘  ٚتنام أعٌنهم وَّل تنام للوبهم و تخٌٌرهم عند الموت و ٌمبرون حٌث
ٌموتون
 ِٓ -3صفاخ اٌشعً  :اٌفطأح  ٚاٌصذق ٚاالِأح  ٚاٌزوٛسج
اكتب وظائف الرسل علٌهم السالم :
ج – الدعوة إلى هللا
ب -إصالح النفوس.
أ -التبلٌػ
اورة اٌذىُ تاٌّٛلف ا٢ذ: ٟ
سعً ٠إِٓ ثّؾّذ  ٚػ١غ ٚ ٝأٛ٠ة ػٍ ُٙ١اٌغالَ فمؾ.
كافر الن اإلٌمان بالرسل جمٌعهم من أركان اإلٌمان

د -إلامة الحجة.

أستنت ُج من خالل الشواهد النصٌة االتٌة الوظٌفة الدالة علٌها اآلٌة:
م
1

الشواهد النصٌة
ت
نز َل ِإلٌَ َْن ِمن َّر ِبّ َن َو ِإن لَّ ْم ت َ ْف َع ْل فَ َما بَلَّ ْؽ َ
الر ُ
(ٌَا أٌَُّ َها َّ
سو ُل بَ ِلّ ْػ َما أ ُ ِ
سالَتَهُ)
ِر َ
ْ
َ
َ
َ
ُون
سو ٍل ِإ َّال نُ ِ
سلنَا ِمن لَ ْب ِل َن ِمن َّر ُ
َو َما أ ْر َ
وحً ِإلَ ٌْ ِه أنَّهُ َال إله ِإ َّال أنَا فَا ْعبُد ِ
سلٌِنَ ِإ َّال ُمبَ ِ ّ
ش ِرٌنَ َو ُمنذ ِِرٌنَ ۚ)
« َو َما نُ ْر ِس ُل ْال ُم ْر َ

4

س ً
( ُه َو الَّذِي َب َع َ
علَ ٌْ ِه ْم آ ٌَا ِت ِه َوٌُزَ ِ ّكٌ ِه ْم
ث ِفً ْاأل ُ ِ ّم ٌٌِّنَ َر ُ
وال ِ ّم ْن ُه ْم ٌَتْلُو َ
ٌن )
اب َو ْال ِح ْك َمةَ َو ِإن َكانُوا ِمن لَ ْب ُل لَ ِفً َ
َوٌُ َع ِلّ ُم ُه ُم ْال ِكت َ َ
ض َال ٍل ُّمبِ ٍ
س ًال ُّمبَ ِ ّ
علَى َّ ِ
س ِل ۚ
الر ُ
(ر ُ
َّلل ُح َّجةٌ بَ ْع َد ُّ
ُّ
ش ِرٌنَ َو ُمنذ ِِرٌنَ ِلئ َ َّال ٌَ ُكونَ ِللنَّ ِ
اس َ
ع ِز ً
ٌزا َح ِكٌ ًما )
َو َكانَ َّ
َّللُ َ

5
3

5

الوظٌفة
التبلٌػ
الدعوة إلى هللا تعالى
تبشٌر المإمنٌن
وانذار الكافرٌن
إصالح النفوس
إلامة الحجة

الدرس :العانً

ً دمحم ملسو هيلع هللا ىلص على األنبٌاء السابمٌن
فضل نب ّ

المجال :الحدٌث

الوحدة العالعة

السإال األول:
عن أبً هرٌرة أن رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص لال  « :فُ ِ ّ
ستٍ :أعطٌت جوامع الكلم ونصرت
ض ْلتُ على األنبٌاء بِ ِ
طهورا ومسجدًا وأرسلت إلى الخلك كافَّة و ُختِ َم بً النَّبٌون).
بالرعب وأ ُ ِحلَّتْ لً الغنائم وجعلت لً األرض
ً

اكمل بطالة تعرٌؾ راوي الحدٌث:
عبدالرحمن بن صخر الدوسً
اسمه
شهرته أبو هرٌرة.
إسالمه أسلم سنة سبع للهجرة.
مؤعره كان أكعر الصحابة حف ً
ظا للحدٌث ورواٌة له ،ولزم صحبة النبً ملسو هيلع هللا ىلص فروى عنه  5364حدٌعًا
والدته ولد سنة  51لبل الهجرة
توفً سنة  58للهجرة فً المدٌنة المنورة
وفاته
معانً األلفاظ فً الحدٌث الشرٌف :
معناها

الكلمة
أعطٌت خمسا
نصرت بالرعب
أحلت لً الؽنائم

خمس فضائل
ٌمذؾ هللا الرعب فً للوب أعدائً
هو ما حصل علٌه المسلمون من الكفار عن طرٌك الجهاد من مال وسالح
وؼٌر ذلن واالنتفاع به
التوسل إلً هللا –تعالً –فً إراحة الناس من هول المولؾ ٌوم المٌامة
وأعطٌت الشفاعة
السإال الثانً :اكتب المصطلح المناسب لكل مما ٌؤتً:
ام َع الكَلم  :الكالم الملٌل ٌجمع به المعانً الكثٌرة.
ٔ  -أُع ِْطٌْتُ َج َو ِ
ٕ -الغنائم األموال واألسلحة وغٌرها التً كانت تإخذ من الكفار والمماتلٌن بعد المعركة فً الجهاد.
السإال الثالث :أكمل العبارات اآلتٌة بما ٌناسبها من كلمات:
ٔ -أفضل األنبٌاء سٌدنا دمحم ملسو هيلع هللا ىلص
ٕ -األصل فً األرض طاهرة مطهرة إَّل ما استثنً منها.
ارسم خرٌطة ذهنٌة توضح فٌها ممٌزات وفضال رسولنا دمحم ملسو هيلع هللا ىلص
ممٌزات وفضال رسولنا دمحم ملسو هيلع هللا ىلص

أُع ِْطٌْتُ
ام َع الكَالم
ج ََو ِ

صرتُ بالرعب
نُ ْ
مسٌرة شهر

أ ُ ِحلَّتْ لً
الغنائم

و ُج ِعلَتْ لً
طهورا
األرض
ً
ومسجدًا

أرسلت إلى
الخلك كافة

و ُختِ َم بً
النَّبٌون

وضح من خالل اآلٌات التالٌة التزكٌة التً زكاها هللا تعالً لنبٌه دمحم ملسو هيلع هللا ىلص:

التزكٌة
اآلٌات
م
احبُ ُك ْم َو َما َ
 1لال تعالى عنه(:ما َ
زكاه فً عمله
غ َوى )
ض َّل َ
ص ِ
زكاه فً نطمه
ً ٌُو َحى )
 5لال تعالى عنه( َو َما ٌَ ْن ِط ُ
ك ع َِن ا ْل َه َوى (ٖ) ِإ ْن ُه َو ِإ ََّّل َوحْ ٌ
زكاه فً علمه
شدٌِ ُد ا ْلمُ َوى )
 3لال تعالى عنهَ ( :
علَّ َمهُ َ
 4لال تعالى عنهَ (:ما َزا َ
ص ُر َو َما َ
زكاه فً بصره
طغَى)
غ ا ْلبَ َ
زكاه فً للبه
ب ا ْلفُإَا ُد َما َرأَى )
5
لال تعالى عنهَ (:ما َك َذ َ
زكاه فً ذكره
 6لال تعالى عنه( َو َرفَ ْعنَا َلنَ ِذ ْك َرنَ )
زكاه فً خلمه
ٌم )
6
ك ع َِظ ٍ
لال تعالى عنهَ ( :وإِنَّنَ لَعَلَى ُخلُ ٍ
 ضغ ػالِح (  ) أِاَ اٌؼثاسج اٌصذ١ذح ٚػالِح( ) أِاَ اٌؼثاسج غ١ش اٌصذ١ذح :ـ -9نحن ٔؤمٓ تجم١غ األنبياء والرسل وال نفرق بين أحد مٕٙم ) ) 
 -2ذٛف ٟات٘ ٛش٠شج سض ٟهللا ػٕٗ عٕح ٌٍٙ 61جشج ف ٟاٌّذٕ٠ح إٌّٛسج ( ) 
 -3أعٍُ ات٘ ٛش٠شج سض ٟهللا ػٕٗ عٕح عثغ ٌٍٙجشج)  ( .
 -4اٌٛاجة ػٍٕ١ا أْ ٔمرذ ٞتشعٌٕٛا دمحم ملسو هيلع هللا ىلص ف ٟأخاللٗ ٚألٛاٌٗ ٚذصشفاذٗ)  ).
 -5اٌغٕائُ ِ٘ ٟا أخزٖ اٌّغٍّ ِٓ ْٛاٌىفاس ٔر١جح اٌمراي واألِٛاي ٚاألعٍذح )  ).
صحح ما تحته خط فً الجمل اآلتٌة -:
ٔ -األصل فً األرض أنها نجسة إَّل ما استثنً منها .

( طاهرة مطهرة)

شدٌِ ُد ا ْلمُ َوى)
ٕ -زكى هللا – تعالى دمحم ملسو هيلع هللا ىلص فً عمله لال تعالى عنه (:علمه َ
ب ْالفُ َإا ُد َما َرأَى)
ٖ -زكى هللا – تعالى دمحم ملسو هيلع هللا ىلص فً علمه لال تعالى عنه( َما َك َذ َ
ٌم )
ك ع َِظ ٍ
ٗ -زكى هللا – تعالى دمحم ملسو هيلع هللا ىلص فً للبه لال تعالى عنه( َو ِإنَّنَ لَ َعلَى ُخلُ ٍ

علمه
للبه
خلمه

الدرس :العالث

مراحل دعوة رسولً ملسو هيلع هللا ىلص

مجال  :السٌرة

الوحدة العالعة

السإال األول :أكمل الجدول اآلتٌة:

ف األسماء اآلتٌة حسب الجدول:
صحابة بشرهم النبً بالجنة ،منهم من ورد اسمه بالدرس ومنهم من لم ٌردَ ،
صنِّ ْ

( أبو بكر الصدٌك  -عمر بن الخطاب  -ععمان بن عفان  -علً بن أبً طالب  -سعد بن أبً ولاص -
الزبٌر بن العوام  -طلحة بن عبٌد هللا  -أبو عبٌدة بن الجراح  -عبد الرحمن بن عوؾ  -سعٌد بن زٌد )
م
1
5
3
4
5

من لم ٌرد اسمه بالدرس السابك
عمر بن الخطاب رضً هللا عنه
طلحة بن عبٌد هللا رضً هللا عنه
أبو عبٌدة بن الجراح رضً هللا عنه
عبد الرحمن بن عوؾ رضً هللا عنه
سعٌد بن زٌد رضً هللا عنه

من ورد اسمه بالدرس السابك
أبو بكر الصدٌك رضً هللا عنه
علً بن أبً طالب رضً هللا عنه
ععمان بن عفان رضً هللا عنه
الزبٌر بن العوام رضً هللا عنه
سعد بن أبً ولاص رضً هللا عنه

اٌغؤاي اٌثأ :ٟػ ٍِّ ًْ ِا ٠أذ:ٟ

اٌغش٠ح ف ٟتذا٠ح اٌذػٛج.
-9
ِّ
ؽف ً
ظب ػٍ ٝاٌذػٛح ٚػٍ ٝاٌّغٍّ ِٓ ٓ١ثطش اٌّششوٓ١
 -2خشٚج تٕ٘ ٟاشُ  ْٓ َِ ٚأعٍُ إٌ ٝشؼة أت ٟطاٌة.
ثغجت اٌّمبؽؼخ اٌؼبِخ
ا
٘اخ ا
ِٚثاال ػٍ ٝاإل٠زاء اٌّؼٕ ٞٛاٌز ٞذؼشض ٌٗ اٌشعٛي ملسو هيلع هللا ىلص .
ِثاال ػٍ ٝاإل٠زاء اٌّادٞ
اإل٠زاء اٌّؼٕ- : ٞٛ
 -1االرٙبَ ثبٌغؾش ٚاٌىزة  - 2االعزٙضاء ثٗ ٚٚطفٗ ثبٌغٕ - 3 ْٛاالرٙبَ أْ اٌمشآْ ِٓ ٔظّٗ ِٓٚ
عٍٛعٗ ِغ ا٢خشٓ٠
ٚ -2ضغ األٚعار:
ٚ -1ضغ األشٛان
اإل٠زاء اٌّاد: ٞ
 -4اٌخٕك
 -3اٌمرً أ ٚاٌذثظ أ ٚإٌفٟ
السإال الرابع :اكتب نتائج الدعوة الجهرٌة:
 -1اإلعالن عن الدعوة اإلسالمٌة للناس عامة.
صادلٌن.
 -5إسالم بعض رجاالت مكة وإعداد كوكبة من المإمنٌن ال َّ
 – 3إظهار الشعائر اإلسالمٌة على مرأى ومسمعٍ من الناس.
السإال الخامس:
ضع عالمة (✔ ) أمام العبارة الصحٌحة وعالمة (✘) أمام العبارة الغٌر صحٌحة فٌما ٌؤتً .
 -1لاطع كفار لرٌش أبو لهب)✘( .
السرٌة أكعر من المرحلة الجهرٌة)✘( .
 - 5عدد المإمنٌن فً المرحلة
ِّ
 – 3أول من أسلم من الموالً زٌد بن حارعة (✔ )
 – 4أول مركز إسالمً للدعوة دار األرلم بن أبً األرلم (✔ )

السإال السادس :ح ِ ّد ْد نوع األذى ( مادي ) أو ( معنوي ) لكل من:
 .1السخرٌة واالستهزاء ( .معنوي )
 .5محاولة خنك الرسول  ( .مادي )
 .3اتهام الرسول بالسحر ( .معنوي )
 .4تشوٌه الدعوة اإلسالمٌة ( .معنوي )
 .5تعذٌب بالل بن رباح  ( .مادي )
كل مما ٌؤتً من البالء الذي تعرض له الرسول ملسو هيلع هللا ىلص ماعدا -:
 -1وضع الشون أمام بٌته

 -5الحنك

 -3وضع االوساخ أمام بٌته

 - 4لتل ابوه وأمه واخته

 -5امأل الفراغات اآلتٌة :
 .1أول من آمن بالنبً  – من النساء السٌدة خدٌجه رضً هللا عنها
 .5أول من آمن بالنبً  – من الرجال أبو بكر الصدٌك –رضً هللا عنه -
 .3أول من آمن بالنبً  – من الصبٌان علً ابن ابً طالب – رضً هللا عنه -
 .4أول من آمن بالنبً ملسو هيلع هللا ىلص – من الموالً زٌد ابن حارعة – رضً هللا عنه –
 .5حواري النبً  – هو ععمان بن عفان و الزبٌر بن العوام– رضً هللا عنه -
 .6أشد الناس عداوة للنبً  عمه

ابو لهب

 .6كانت تحمل الشون وتضعه فً طرٌك النبً  . ام جمٌل بنت حرب بن امٌه زوجة أبو لهب
شنَّت لرٌش حمالت مكثفة من التشوٌه المتعمد ضد النبً ملسو هيلع هللا ىلص ودعوته اكتب اثنٌن منها -:
ُ
 -1االتهام بالسحر والكذب

 - 5االستهزاء به ووصفه بالجنون

 -3االتهام أن المرآن من نظمه ومن جلوسه مع اآلخرٌن
اخرش االجاتح اٌصذ١ذح ت ٓ١اٌمٛع ٓ١فّ١ا ٠أذ: ٟ
ِ -9شخ اٌذػٛج االعالِ١ح ف ٟاٌثذا٠ح ب

( ثالز ِشادً ِ -شدٍرِ – ٓ١شدٍح ٚادذج )

عشا دف ا
ظا ػٍٝ
 -2لاَ سعٛي هللا ٠ذػ ٛإٌ ٝاإلعالَ ًّ

( لش٠ش – اٌّذٕ٠ح – اٌذػٛج )

 -3أعٍُ ػٍ٠ ٝذ ٗ٠اٌىث١ش ٚواْ إعالَ أ ُ َِّح ( ات ٛتىش اٌصذ٠ك  -عؼذ اتٓ اتٚ ٟلاص  -ػثّاْ تٓ ػفاْ ) سض ٟهللا ػُٕٙ
-4اٚي ِشوض إعالِ٠ ٟجرّغ ف ٗ١سعٛي هللا ملسو هيلع هللا ىلص ( ػٍ ٟتٓ ات ٟطاٌة – ػثّاْ تٓ ػفاْ – داس االسَ تٓ االسلُ ) سض ٟهللا
ػُٕٙ

ِٓ لاي ٘زٖ اٌؼثاسج ٚتّا سد ػٍ: ٗ١
)ابن أخٌن لد سب آلهتنا وعاب دٌننا وضلل آباءنا ،فإما أن تكفه عنّا وإما أن تخلً بٌننا وبٌنه).
المائل  :وفد من أشراؾ لرٌش إلى أبً طالب
الرد علٌه  :رد علٌهم بموال رلٌمًا ور َّد ُهم ردًّا جمٌال

الدرس :الرابع

هجرة صحابة رسولً ملسو هيلع هللا ىلص إلى الحبشة

مجال  :السٌرة

الوحدة العالعة

السإال األول :ضع ًّ
خطا تحت التكملة الصحٌحة فٌما ٌؤتً:
أ – كان عدد المسلمٌن فً الهجرة األولى للحبشة:
( 19رجال و  5نساء )  15( /رجل و  4نساء)  93 ( /رجل و  9من النساء )
ب -كان عدد المسلمٌن فً الهجرة العانٌة للحبشة:
(  93رجال و  19من النساء )  ( -15رجل و  4نساء ) 93 ( -رجل و  9من النساء )
ج – مبعوعا لرٌش للنجاشً هما:
( عمرو بن هشام وعبد هللا بن جدعان ) ( عمرو بن العاص وعبد هللا بن أبً أمٌة )( عبد هللا بن سلول
وصفوان بن امٌة )
ضع عالمة ( ✔) أمام العبارة الصحٌحة ،وعالمة (✘) أمام العبارة ؼٌر الصحٌحة فٌما ٌؤتً:
-1الصحابً الذي حاور النجاشً ملن الحبشة هو جعفر بن أبً طالب)✔ ( .
 -5وافك النجاشً ملن الحبشة على إرسال المهاجرٌن مع مبعوعً لرٌش)✘( .
 - 3إسالم النجاشً من آعار الهجرة العانٌة)✔ ( .
 -4كان على رأس المهاجرٌن للحبشة ععمان بن مظعون (✘)
دلّ ْل على ما ٌؤتً:
السإال العالثِ :
 1حكمة النجاشً ملن الحبشة.رد النجاشً لائال « ال ،وهللا ال أسلم لو ًما اختارونً على من سواي حتى أدعوهم وأسؤلهم عما ٌمول
هذان ،فإن كانا صادلٌن سلمتهم إلٌهما وإن كانوا على ؼٌر ما ذكر هذان منعتهم  ،وأحسنت جوارهم
 5فطانة جعفر بن أبً طالب .فلما لهرونا وحالوا بٌننا وبٌن دٌننا خرجنا إلى بالدن واخترنان عما سوان ورجونا أن ال نُظلم عندن
علّ ْل ما ٌؤتً:
السإال الرابعِ :
ٔ -اختٌار الرسول ملسو هيلع هللا ىلص الحبشة مكانًا لهجرة المسلمٌن.
ألن بها ملن عادل هو النجاشً ال ٠ظٍُ ػٕذٖ أؽذ
ٕ -عودة المسلمٌن إلى مكة بعد الهجرة األولى للحبشة.
أُشٌع خبر مصالحة كفار لرٌش للرسول ملسو هيلع هللا ىلص
ٖ -وأد اٌٙجشج اٌثأ١ح ٌٍذثشح أشك ِٓ اٌٙجشج األ.ٌٝٚ
ألْ اٌىفبس ر١مظٛا ٌٙب ٚلشسٚا ئؽجبؽٙب
ٗ -أِش اٌشعٛي  أصذاتٗ تاٌٙجشج.
ؽفبظب ً ػٍ ٝد - ُٕٙ٠اٌزخٍض ِٓ رؼز٠ت اٌىفبس
ِٓ لاي ٘زٖ اٌؼثاسج ٚتّا سد ػٍ: ٗ١
ٔ( -أٌّها الملن كنّا أهل جاهلٌة نعبد األصنام ونؤكل المٌتة ونؤتً الفواحش ونمطع األرحام ونسًء الجوار)

المائل  :جعفر بن ابً طالب
عب ِٓ عفبئٕب فبسلٛا دٕٕ٠ب ٚعبؤٚا ثذ ٓ٠عذ٠ذ ِجزذع ال ٔؼشفٗ ٔؾٓ ٚال أٔزُ)
 ( -2ئْ ٔب ً
اٌمبئً  :ػّش ٚثٓ اٌؼبص
 (-3ما هذا الذي فارلتم فٌه لومكم ولم تدخلوا فً دٌنً وال دٌن أحد من الملل؟)
اٌمبئً  :إٌغبشٍِ ٟه اٌؾجشخ

 لارن بٌن الهجرة األولى والهجرة العانٌة للحبشة من حٌث -:وجه الممارنة

الهجرة األولى

الهجرة العانٌة

عدد المهاجرٌن

15

93

عدد المهاجرات

4

19

-3ضمان سالمة المهاجرٌن.

آعارها

 -5ممارسة الشعائر الدٌنٌة بؤمن
وأمان.
 –3تعرؾ أهل الحبشة على
الدٌن الجدٌد

 -1تمسن المسلمٌن بدٌنهم والصبر على
البالء
-5شعور النبً الكرٌم بالطمؤنٌنة على
أصحابه.
 -3الهزٌمة المعنوٌة لمرٌش بعد فشلهم فً
استرجاع المسلمٌن من النجاشً
 -4إسالم النجاشً

ٌا أٌّها الملن ( إنهم ٌمولون فً عٌسى ؼٌر ما تمولون ؟)
من لائل هذه العبارة و لمن لٌلت فً العبارة السابمة وما المناسبة وبماذا رد علٌه وما نتٌجة هذا المول؟
المائل  :عمرو بن العاص

لٌلت  :للنجاشً ملن الحبشة

المناسبة  :اراد ان ٌعٌر الملن

رد علٌه  :بكى النجاشً ولال إن هذا والذي جاء به عٌسى علٌه السالم ٌخرج من مشكاة واحدة
النتٌجة  :اسالم النجاشً
اكتب النتائج المترتبة عل الموالف التالٌة -:
 -1علمت لرٌش باستمرار المهاجرٌن بالحبشة
النتٌجة  :فؤرسلت عمرو بن العاص وعبد هللا بن أبً أمٌة إلى النجاشً لٌردوا المهاجرٌن إلى مكة
 ( -5أشار أصحاب النجاشً بتسلٌم المهاجرٌن إلى لرٌش )
النتٌجة  :فرد النجاشً لائال  :ال وهللا ال أسلم لو ًما جاورونً ونزلوا بالدي واختارونً على من سواي
 -3لال النجاشً ( انطلما وهللا ال أسلمهم إلٌكما أبدًا )
خائبٌن
النتٌجة  :ورجع مبعوعا لرٌش
ِ
جعفرا  :ما تمولون بعٌسى بن مرٌم؟ فمرأ جعفر علٌه أول سورة مرٌم ،فبكى النجاشً
 -4فسؤل النجاشً
ً
ولال « :إن هذا والذي جاء به عٌسى ٌخرج من مشكاة واحدة
النتٌجة  :اسالم النجاشً ونعاه الرسول ملسو هيلع هللا ىلص عندما توفى وصلى علٌه صالة الؽائب ( الجنازة )

الدرس  :الخامس

مجال :الفمه

صالتً فً ولتها

الوحدة العالعة

 :اكتب المصطلح المناسب أمام ما ٌؤتً:
ػب ألداء اٌظالح ف٠ٚ ،ٗ١أصُ ِٓ أخش٘ب ػٕٗ ثال ػزس ششػ.ٟ
-1اٌٛلذ االخز١بسٌٍ ٞظالح :اٌٛلذ اٌّؾذد شش ً
-2اٌٛلذ اٌؼشٚسٌٍ ٞظالح :اٌٛلذ اٌز٠ ٞغٛص رأخ١ش اٌظالح ئٌ ٌّٓ ٗ١ػٕذٖ ػزس وبٌٕٚ َٛاٌّشع.

استخرج األولات المنهً عن صالة النوافل فٌها من خالل الحدٌث الشرٌف اآلتً:
العصر حتى
الشمس وال صالة َ بعد
صبحِ حتى ترتف َع
عن أبً سعٌد الخدري لال « :ال صالة َ بعد ال ّ
ُ
ِ
الشمس)
تؽٌب
ُ
َ
اكتب اثنٌن من األولات المنهً عن صالة النوافل فٌها:
الفجر إلى ارتفاع الشمس لٌد رمح
 -1بع َد صالة ْ
 -5عند لٌام الشمس وسط السماء حتى تزول
تؽرب الشمس.
 -3بع َد صالة العصر حتى ُ
ضع عالمة ( ✔) أمام العبارة الصحٌحة ،وعالمة ( ✘) أمام العبارة غٌر الصحٌحة فٌما ٌؤتً:
ٌٔ -بدأ ولت صالة الظهر لبل زوال الشمس من وسط السماء)✘ ( .
ٕ -أول ولت صالة الفجر ٌبدأ من طلوع الفجر الصادق.

( ✔)

ٌٖ -حرم الطعام والشراب على الصائم عند ظهور الفجر الكاذب ( ✘)
ٗ -ولت صالة العشاء من مغٌب الشفك إلى منتصف اللٌل.

( ✔)

اختار اإلجابة الصحٌحة من بٌن الموسٌن وضع خطا ً تحتها فٌما ٌلً -:
ٌ -1حرص المسلم على أداء الصالة :
( فً آخر ولتها  -حتى ذهاب ولتها  -فً أول ولتها )
 -5الولت الذي ٌحل فٌه أداء الصالة و ٌحرم فٌه الطعام و الشراب على الصائم :
( ولت الفجر الكاذب  -ولت الفجر الصادق  -لبل الفجر الصادق )
 -3ولت صالة العشاء :
( من بعد المؽرب حتى مؽٌب الشفك  -من مغٌب الشفك إلى منتصف اللٌل  -من بعد المؽرب حتى منتصؾ اللٌل )
 - 4لال تعالى ":فوٌل للمصلٌن الذٌن هم عن صالتهم ساهون نزلت هذه اآلٌة فً األشخاص الذٌن :
( ٌإخرون الصلوات عن أولاتها – ٌتركون الصلوات نهائٌا – ٌحافظون على أداء الصلوات )

اكمل المخطط السهمً التالً :
األولات المنهً عن الصالة فٌها

بع َد صالة الفجْ ر إلى
ارتفاع الشمس نهً عن
الصالة فٌه اَّل الفرٌضة

عند لٌام الشمس وسط السماء
حتى تزول ،بعده ٌبدأ ولت الظهر

تغرب
بع َد صالة العصر حتى ُ
الشمس .انتهاء ولت العصر وٌبدأ
ولت المغرب

وجه نصٌحة إسالمٌة لصاحب المولف اآلتً :
شخص دائما ٌإخر الصالة عن ولتها بغٌر عذر.
ال ٌجوز تؤخٌرها بؽٌر عذر ألن من ٌفعل ذلن فمد أعم إعما ً عظٌما ً وعلٌن االستؽفار والتوبة
تؤخٌر بعض اَّلشخاص عن صالتً العصر والفجر عن ولتها :
انصحهم التبكٌر فً النوم وعدم السهر -التواصً من األخوة واألهل واالستعانة بهم على المٌام للصالة
نام شخص عن صالة أو نسٌها:
انصحه من نسً الصالة أو نام عنها فإنه ٌبادر بؤدائها فور التذكر وحال االستٌماظ
صل كل ولت من أولات الصالة بالصورة التً تمثل ذلن الولت فٌما ٌؤتً :
صالة المغرب

صالة العشاء
صالة العصر

صالة الظهر

الدرس :السادس

أصون لسانً عن الكذب

مجال :التهذٌب

الوحدة العالعة

أ – اكتب المصطلح التالً . :
الكذب  :اإلخبار بالشًء على خالؾ ما هو علٌه.
ع ِلّ ْل ما ٌؤتً:
بَ -
 -9اٌىزب ػٍ ٝسعٛي هللا ِٓ اٌىثائش.
٠ؾشَ ؽالال
ا ألٔٗ ٠ؾًٍ ؽشا ًِب أّ ٚ
 -2إتادح اٌىزب ف ٟاٌذشب.
ألٔٗ ٛ٠عذ ػشٚسح ٚؽبعخ ٌزٌه ٚاٌؾشة خذػخ
ٖ -شهادة الزور من الكبائر ومن أشنع أنواع الجرائم
ألنها تإدي إلى هدر الحموق وأكل األموال للناس بؽٌر الحك وإضالل الحكام والمضاة والناس
صل بٌن العبارة(أ ) بما ٌناسبها من العبارة (ب)فً الجدول اَّلتً :
أ
م
 1لبي سعٛي هللا ملسو هيلع هللا ىلص « أٔب صػ ُ١ثج١ذ فَ ٟسثَغ اٌغَّٕ ِخ ٌّٓ رشن
ِة
اٌّشاء ٚئْ وبْ ِؾمًبٚ ،ثج١ذ فٚ ٟعؾ اٌغٕخ ٌّٓ رشن اٌىز َ
غَٓ خٍمٗ
ٚئْ وبْ ِبص ًؽبٚ ،ثج١ذ ف ٟأػٍ ٝاٌغٕخ ٌّٓ َؽ ُ
 ٟفٍٍ١ظ إٌَّبس )
ة َ
 ،ٟفاْ َِ ْٓ وزَّ َ
 2لبي إٌج ٟملسو هيلع هللا ىلص « ال رُى ِزّثُٛا َ
ػٍ َّ
ػٍ َّ
 3ػٓ أَ وٍض َٛثٕذ ػمجخ أٔٙب عّؼذ سعٛي هللا ٠مٛي :ػٍٚ ٗ١عٍُ
خ١شا أ٠ ٚمٛي
ٌ١ظ اٌىزَّاة اٌزُ٠ ٞظٍ ُؼ ث ٓ١إٌبط فًَ َّْٟ ٕ١
« َ
خ١شا )
ً
 4ػٓ ػجذهللا ثٓ ػّش ػٓ إٌج ٟلبي « :اٌّغٍُ َِ ْٓ عٍُ اٌّغٍّْٛ
ِِ ْٓ ٌغبٔٗ ٠ٚذٖ )
من لال هذه العبارة
ٌا رسول هللا وإنا لمإاخذون بما نتكلم به؟
المائل  :معاذ بن جبل رضً هللا عنه
(ثكلتن أمن ٌا معاذ)
المائل  :الرسول ملسو هيلع هللا ىلص
اكتب بعضًا من صور الكذب فً حٌاتنا :
 -1الكذب على هللا ورسوله

 -5الكذب على الناس

ب
م
 2لجؼ اٌىزة ػٍ ٝهللا
ٚسع.ٌٗٛ
 ِٓ 3اٌؾبالد اٌز٠ ٟجبػ فٙ١ب
اٌىزة
 4اٌظذق ِٓ عّبد
اٌّغٍُ.
اٌىزة ال َ٠ظٍ ُؼ فٟ
1
ُ
َع ٍذ ٚال فَ٘ ٟض ٍي.

صل بٌن النص الشرعً وبٌن صور الكذب من خالل الجدول اَّلتً :
م
1
5
3
4

5

م
النص الشرعً
5
لال النبً ملسو هيلع هللا ىلص  « :آٌة المنافك عالث إذا حدث كذب )
لال رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص  « :وٌل للذي ٌحدث بالحدٌث لٌضحن 5
به الموم فٌكذب وٌل له وٌل له )
لال الرسول ملسو هيلع هللا ىلص « :ال تطرونً كما أطرت النصارى ابن 4
مرٌم فإنما أنا عبده فمولوا عبدهللا ورسوله )
3
لال رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص  « :عالعة ال ٌكلمهم هللا ٌوم المٌامة،
وال ٌنظر إلٌهم :رجل حلؾ على سلعة لمد أعطً بها أكعر
مما أعطى وهو كاذب ،ورجل حلؾ على ٌمٌن كاذبة بعد
العصر لٌمتطع بها مال رجل مسلم )
ْ
ً ُمتَ َع ِ ّمدًا فَ ْلٌَت َ َب َّوأ َم ْمعَ َدهُ ِم ْن 1
ب َ
لال رسول ملسو هيلع هللا ىلص َ « :م ْن َك َذ َ
علَ َّ
ار )
النَّ ِ

صور الكذب
الكذب إلضحان الناس
الكذب على رسول هللا
ملسو هيلع هللا ىلص
كذب التاجر فً بٌان سلعته
المبالؽة فً اإلطراء والمدح

الكذب فً الحدٌث بٌن
الناس

اكتب بعض اَّلمور التً تساعد اَّلنسان على تجنب الكذب :
 -1أَلُ ٛي اٌؾك  ٌٛٚوٕذ ِبص ًؽب

 -2أَلُ ٛي اٌؾك  ٌٛٚوٕذ ِبص ًؽب

 -3أ ُ
طبؽت اٌظبدلٓ١
ُ

 -4أػٛد ٌغبٔ ٟػٍ ٝاٌىٍّخ اٌط١جخ

اكتب اثنٌن من اَّلمور التً ٌجوز فٌها الكذب :
 -1اَّلصالح بٌن المتخاصمٌن

 -5التواصل بٌن الزوجٌن

 -3الحرب

اكتب ضوابط الحاَّلت التً ٌجوز فٌها الكذب :
 -1أْ رىٕ٘ ْٛبن ػشٚسح ٚؽبعخ ٌٗ ،أ ٚػٕذ ٚعٛد ِظٍؾخ ِؾممخ
ػ ْش.
ػب ،أُ ٚ
 -2أال ٠زشرت ػٍ ٝاٌىزة أِش ِؾشَ شش ً
 -3أْ رى ْٛاٌىزثخ ػٍ ٝلذس اٌؾبعخ اٌذاػ١خ ٌٙب.

الدرس  :السابع

أُحاف ُ
ظ على أسرار اآلخرٌن

مجال :التهذٌب

الوحدة العالعة

أَكمل العبارات فً الجمل اآلتٌة بما ٌناسبها.
اٌغش
أ  ِٓ -أػشاس ئفشبء ِ ّ
 - 2فمذاْ اٌضمخ - 3 .اٌزؼشع ٌغخؾ هللا ٚغؼجٗ.
 -1فغبد اٌّشٚءح
اٌغش ِٓ طفبد إٌّبفمٓ١
ة -ئفشبء ِ ّ
اٌغش عبئض ئرا وبْ فِ . ٗ١ظٍؾخ أ ٚدفغ ػشس.
ط – ئفشبء ِ ّ
٠زظف ثبالِٓ١
اٌغش
د – َِ ْٓ ٍ٠زضَ اٌّؾبفظخَ ػٍّ ِ ٝ
ُ
ع ِلّ ْل سبب اإلخبار أو الكتمان فً الموافمٌن اآلتٌٌن:
ٔ -الكذب على سول هللا ملسو هيلع هللا ىلص من اكبر الكبائر
الرسول لبل وفاته فؤخبرتها عن سبب بكائها وسبب ضحكها.
سبب اإلخبار :وفاة الرسول ملسو هيلع هللا ىلص .
الرسول والصحابة الكرام فً بعض الغزوات .ب -كتمان وجهة مسٌر
سبب الكتمان  :عدم افشاء اسرار الحرب
السر.
أ – اكتب معنى
ِّ
إفشاء السر :نشر السر وإذاعته بٌن الناس بالكتابة أو اإلشارة أو الكالم
السر؟
ب -لماذا نهى اإلسالم عن إفشاء
ِّ
ألن إفشاء السر من عالمة المنافمٌن وفٌه عدم الثمة بٌن الناس والتعرض لسخط هللا تعالى
السر.
ج -بٌن الحكم الشرعً إلفشاء
ِّ
محرم إذا كان فٌه ضرر على صاحبه
-1
َّ
 -5مستحب إذا كان فٌه مصلحة أو دفع ضرر
السر صفة من صفات المنافمٌن –اشرح هذه العبارة على ضوء فهمن للدرس.
إفشاء
ِّ
كتمان السر واجب ،وإفشاإه حرام وخاصة إذا ترتبت علٌه أضرار ولهذا ٌجب كتم السر وعدم إفشائه.
السر محر ًما ؟ ومتى ٌكون مبا ًحا ؟
هـ  -متى ٌكون إفشاء
ِّ
ٌكون محرما اذا  :كان فٌه ضرر على صاحبه
ٌكون مباحا اذا  :كان فٌه مصلحة أو دفع ضرر
السإال الرابع :نَ ِ ّم معلوماتن ) نشاط ( ٌمول الشاعر:
سترا عن مساوٌكا *
ال تكشفن مساوي الناس ما ستروا *** فٌهتن هللا ً

اكتب ما فهمته من هذا البٌت فً ثالثة أسطر:
أي أن من كان متتبعا عٌوب الناس متحدعا بها علٌهم فإنه لن ٌسلم من بؽضهم وأذاهم  ،وٌكون جزاإه من
جنس عمله أٌضا ؛ فإن من تتبع عورات الناس تتبع هللا عورته  ،ومن تتبع هللا عورته ٌفضحه ولو فً
بٌته .وعلى المرء االنشؽال بعٌوب نفسه ألن المرء مطالب بإصالح نفسه أوال وسٌسؤل عنها لبل ؼٌرها
اكتب أصحاب الموالف التالٌة :
 -1أرسلَه الرسول ملسو هيلع هللا ىلص بسرٌة وكتب له كتابًا وأمره أن ال ٌنظر فٌه حتى ٌسٌر ٌومٌن ،عم ٌنظر فٌه
فٌمضً لما أمره به.
صاحب المولف  :عبدالرحمن بن جحش رضً هللا عنه
ص ِن رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص من بٌن نسائه بالسرار عم أنت تبكٌن،
 ، -5لالت لها السٌدة عائشة رضً هللا عنها َخ َّ
فلما لام رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص سؤلتها ما لال لن رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص لالت ما كنت أفشً على رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص سره )
صاحبة المولف  :السٌدة فاطمة رضً هللا عنها بنت رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص
بسر رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص أحدًا).
ٖ ( -لالت له أمه  :ال تُح ّدِعن ِ ّ
صاحب المولف  :أنس بن مالن رضً هللا عنه
اكتب من المائل فً العبارات التالٌة :
بسر أخٌن
( -1إن من الخٌانة أن تحدث ِ ّ
المائل  :الحسن البصري رضً هللا عنه
 (-2سأ٠ذ أوضش إٌبط ال ٠زّبٌى ِٓ ْٛئفشبء عشُ٘ ،فارا ظٙش ،ػبرجٛا ِٓ أخجشٚا ثٗ .فٛا ػغجًب ! و١ف
ػب ،صُ الِٛا ِٓ أفشبٖ)
ػبلٛا ثؾجغٗ رس ً
اٌمائً  :اثٓ اٌغٛص ٞسػ ٟهللا ػٕٗ
اوًّ اٌّخطظ اٌغ ّٟٙاٌراٌ: ٟ

الوسائل المعٌنة لحفظ األسرار.

المطالعة فً كتب السلؾ
الصالح وااللتداء بهم

مصاحبة
الصالحٌن.

محاسبة
النفس

تجنب
الفضول

الدرس  :العامن

اخطط لولتً

مجال :العمافة االسالمٌة

الوحدة العالعة

أ – اورة ِؼِٕ ٝا :ٍٟ٠
اٌٛلد :اٌظشف اٌضِٕ ٟاٌز٠ ٞإد ٞف ٗ١اإلٔغبْ ٔشبؽٗ اٌز٠ ٞغزف١ذ ِٕٗ ف ٟؽ١برٗ اٌذٔ٠ٛ١خ  ٚاألخش.ٗ٠ٚ
ذخط١ظ اٌٛلدِ :ؾبٌٚخ اٌزٕجإ ثبٌٛلذ اٌّزبػ ف ٟفزشح ِمجٍخ ٚاألػّبي اٌّطٍٛثخ إلٔغبص ٘ذف ِؾذد.
ف.
غٍَ ْ
ب -د ٌِّ ًْ ػٍ ٝأ٘ ِ ّّ١ح اٌٛلد ِٓ اٌمشآْ ٚاٌغٕح ٚأَلٛا ِي اٌ َّ
بس َ َعٍَّ) ٝ
 ِٓ -1اٌمشآْ قال تعانى ﴿ َْ ٚاٌفَ ْغ ِش (١َ ٌََٚ )1ب ٍي َ
ػ ْش ٍش) َٚ (--اٌٍَّ ِْ ًِ ١ئرَا َْ ٠غشََٚ )1( ٝإٌَّ َِ ٙ
 ِٓ -2اٌغٕح إٌث٠ٛح .لبي ملسو هيلع هللا ىلص « رضَ ُ ٚي لَذَ َِب ْ
ػ ْٓ
ػ ْٓ خ َّْ ٍظَ :
غأٌََُٗ َ
َ ٠ٝ
 ََ ٛ٠اٌ ْم١ب َ َِ ِخ ِِ ْٓ ِػٕ ْذ َسث َِّٗ ،ؽز َّ
اثٓ آدَ ََ َ
ػ ِّ ًَ ِفَّ ١ب َػ ٍِ َُ)
ػ ْٓ َ
ُ
غ َجُِٗ َٚ ،فَّ ١ب أ َ ْٔفَمََُِٗ َٚ ،برا َ
ش َجب ِث ِٗ ِفَّ ١ب أَةْ َ٘بيَُ َٚ ،
ػ ّْ ِشٖ ف َِّ ١ب أ َ ْفَٕبَُٖ َٚ ،
ػ ْٓ َِب ٌِ ِٗ ِِ ْٓ أَ َْٓ٠ا ْوز َ َ
غٗ
 -3الٛاي اٌغٍف  :لبي اثٓ ِغؼٛد سػ ٟهللا ػٕٗ ِ « :ب ٔذِذ ػٍ ٝشٟء ٔذِ ٟػٍ َٛ٠ ٝغشثذ شّ ُ
ٔمض ف ٗ١أعٍ٠ ٌُٚ ٟضد ِػٍّ» . ٟ
َ
لبي ثٓ ػم ً١إٌؾ ٞٛسػ ٟهللا ػٕٗ  « :ئٔ ٟال َِ ٠ؾ ًُّ ٌ ٟأْ أػَ ١غ عبػخً ِٓ ػّش ،ٞؽز ٝئرا رؼطً ٌغبٟٔ
ػٓ ِزاوشح ِٕٚبظشح ٚثظش ٞػٓ ِطبٌؼخ ،أػٍّذ فىش ٞف ٟؽبٌخ ساؽزٚ ،ٟأٔب ِغزطشػ » .
س َم هللا عز وجل بالولت
َ
ع ِلّ ْل ما ٌؤتً  :أ َ ْل َ
س َم هللا بالولت تؤكٌدًا ألهمٌته وتعظٌ ًما لشؤنه
أَل َ
كم ْل العبارات اَّلتٌة بما ٌناسبها :
أَ ِ
أ  -من أسباب التخطٌط لولتً تحمٌك األهداؾ و االستفادة من حٌاتً .و توفٌر الولت وإنجاز العمل
و المضاء على الفراغ  .وتنمٌة ذاتً وتطوٌرها.
سوء التنظٌم و عدم وضوح الهدف  /التسوٌف والتؤجٌل  /سوء التنظٌم  /الفوضى
ب  -من ُمض ٌِّعات الولت ُ

س ِذ ّة اٌؼٕاصش ا٢ذ١ح دغة أّ٘١رٙا:
رٕف١ز اٌّٙبَ  -عّغ اٌّٙبَ اٌّزشبثٙخ ف ٟؽضِخ ٚاؽذح – رؾذ٠ذ األ٠ٌٛٚبد – رؾذ٠ذ األ٘ذاف  -رغغ ً١اٌمبئّخ
– رغغٚ ً١لذ اٌجذء  ٚاالٔزٙبء.
 -1رؾذ٠ذ األ٘ذاف  -2رؾذ٠ذ األ٠ٌٛٚبد  -3عّغ اٌّٙبَ اٌّزشبثٙخ ف ٟؽضِخ ٚاؽذح  4 -رغغ ً١اٌمبئّخ
 -5رغغٚ ً١لذ اٌجذء  ٚاالٔزٙبء  - 6رٕف١ز اٌّٙبَ
اكتب من المائل فً العبارات التالٌة :
ٔ « -إنً َّل ٌَ ِح ُّل لً أن أضٌ َع ساعةً من عمري ،حتى إذا تعطل لسانً عن مذاكرة ومناظرة وبصري
عن مطالعة ،أعملت فكري فً حالة راحتً ،وأنا مستطرح)
المائل  :ابن عمٌل النحوي رضً هللا عنه
نمص فٌه أجلً ولم ٌزد ِعلمً » .
سه
 « -5ما ندمت على شًء ندمً على ٌوم ؼربت شم ُ
َ
المائل  :ابن مسعود رضً هللا عنه
ٖ( -والولت أنفس ما عنٌت بحفظه وأراه أسهل ما علٌن ٌضٌع «
المائل ٌ :حً بن دمحم رضً هللا عنه
صا على دراهمكم ودنانٌركم )
ٗ « -أدركت ألوا ًما كانوا على أولاتهم أش َّد منكم حر ً
المائل  :الحسن البصري رضً هللا عنه

اكتب اثنٌن من خطوات تخطٌط الولت :
 -1رؾذ٠ذ األ٘ذاف.
 -2رغغ ً١وً األػّبي اٌّشاد اٌم١بَ ثٙب.
 -3رذ ٓ٠ٚػذد اٌغبػبد ٚاٌذلبئك اٌز ٟأؽزبعٙب ٌٙزا اٌؼًّ.
 -4ئػذاد ِٛاصٔخ ٠ج ٓ١اٌٛلذ اٌّزٛفش ٚاألػّبي اٌّطٍٛثخ.
 -5ؽغض ٚلذ ٌٍطٛاسب
اكمل المخطط السهمً اَّلتً :
أسباب التخطٌط لولتً

تحمٌك األهداف

اَّلستفادة من حٌاتً

المضاء على الفراغ

توفٌر الولت

تنمٌة ذاتً

عم التً منحها هللا لإلنسان ،وهو المسافة التً تبدأ بمولدن وتنتهً بمماتن ،فاحرص علٌه
الولت أؼلى ال ِنّ ِ
تمر منه ال ٌمكن شراإها أو استعادتها ألن الولت هو الحٌاة؛ لذلن
ٌمر مر الس َحاب وكل لحظة ُّ
ألنه ُّ
حرص السلؾ الصالح على االستفادة من أولاتهم.
الرا العبارة السابك ثم استنتج منها خصائص الولت . :
عم
 -1الولت أؼلى ال ِنّ ِ

ٌمر مر الس َحاب
- 5الولت ُّ

 -4الولت هو الحٌاة

 -5تبدأ بمولدن وتنتهً بمماتن

 -3ال ٌمكن شراإها أو استعادتها

لال ملسو هيلع هللا ىلص «ال تزَ و ُل لَ َد َما ْ
ع ْم ِره فٌِ َما أ َ ْفنَاهُ،
ع ْن ُ
ع ْن خ َْم ٍسَ :
سؤَلَهُ َ
ىٌ َ
ٌو َم ال ْمٌا َ َم ِة ِم ْن ِعن ْد َرب ِهَّ ،حت َّ
ابن آ َد َم َ
ع ِل َم)
ع ْن َ
ع ِم َل فٌِ َما َ
سبَهَُ ،وفٌِ َما أ َ ْنفَمَهَُ ،و َماذا َ
شبَابِ ِه ِفٌ َما افناه َ ،و َ
َو َ
ع ْن َما ِل ِه ِم ْن أٌَْنَ ا ْكت َ َ
استخرج من الحدٌث السابك الخمس أمور التً ٌسؤل عنها العبد ٌوم المٌامة:
ٔ -عمره فٌما افناه

ٕ -شبابه لٌما أفناه

ٗ -وعن علمه فٌما عمل به

ٖ -وماله من أٌن اكتسبه وفٌما أنفمه

٘ -وعن جسمه اباله

( الحج – الصيام والزكاة – الصلوات الخمس )
.
 -1عبادات وزعها اإلسالم على اليوم ..
.
 -2عبادات وزعها اإلسالم على فصول العام
 -3عبادات وزعها اإلسالم في العمر مرة واحدة

اجابة اسئلة الوحدة

الوحدة العالعة

ضع عالمة ( √ ) أمام اإلجابة الصحٌحة وعالمة (×) أمام اإلجابة غٌر الصحٌحة فٌما ٌؤتً :
 -1هاجر المسلمون إلى الحبشة فً السنة العالعة من البععة النبوٌة) × ( .
 -5الكذب لتروٌج سلعة تجارٌة جائز)×( .
 -3بدأت الدعوة السرٌة بعد نزول سورة المدعر) √ ( .
 -4اختار النبً دار مصعب بن عمٌر لتكون أول مركز دعوي)×( .
ع ِلّ ْل ما ٌؤتً:
السإال الثانًَ :
 -1تشرٌع الهجرة للمستضعفٌن.
ؽفبظب ً ػٍ ٝد - ُٕٙ٠اٌزخٍض ِٓ رؼز٠ت اٌىفبس واالضطهاد لهم
ٕ -الكذب على هللا وعلى رسوله من أكبر الكبائر
٠ؾشَ ؽالال
ألٔٗ ٠ؾًٍ ؽشا ًِب أّ ٚ
ف ما ٌؤتً:
عر ْ
السإال الثالثّ ِ :
ٔ  -اٌٛلد :اٌظشف اٌضِٕ ٟاٌز٠ ٞإد ٞف ٗ١اإلٔغبْ ٔشبؽٗ اٌز٠ ٞغزف١ذ ِٕٗ ف ٟؽ١برٗ اٌذٔ٠ٛ١خ  ٚاألخشٗ٠ٚ
 - 5إفشاء السر :نشر السر وإذاعته بٌن الناس بالكتابة أو اإلشارة أو الكالم
ب المصطلح المناسب للتعارٌف اآلتٌة:
السإال الرابع :أُكت ِ
ػب ألداء اٌظالح ف٠ٚ ،ٗ١أصُ ِٓ أخش٘ب ػٕٗ ثال ػزس
(-1اٌٛلذ االخز١بسٌٍ ٞظالح) :اٌٛلذ اٌّؾذد شش ً
ششػ.ٟ
( -2اٌٛلذ اٌؼشٚسٌٍ ٞظالح)  :اٌٛلذ اٌز٠ ٞغٛص رأخ١ش اٌظالح ئٌ ٌّٓ ٗ١ػٕذٖ ػزس وبٌٕٚ َٛاٌّشع.

 ( -3الكذب ) من كبائر الذنوب ومفتاح لكل الموبمات ،ومؽالق لكل الخٌرات.
السإال الخامس :امأل الفراغات اآلتٌة:
 -1أفضل األنبٌاء سٌدنا دمحم ملسو هيلع هللا ىلص
ت الدعوة فً مكة المكرمة بمرحلتٌن الدعوة السرٌة و الدعوة الجهرٌة
مر ِ
َّ -5
اٌغش فغبد اٌّشٚءح  ٚفمذاْ اٌضمخ ٚ .اٌزؼشع ٌغخؾ هللا ٚغؼجٗ
 ِٓ -3أػشاس ئفشبء ِ ّ

اورة اثِّٕ ٓ١ا ِ٘ ٛطٍٛب :
اٌغادط:
ْ
 ِٓ -9األِٛس اٌر ٟذفشد تٙا األٔث١اء  ٚاٌشعً د ْٚعائش اٌثشش اٌٛدٟ

 ٚاٌؼصّح  ٚأٔ ُٙأد١اء

١ِ -2ضاخ ٚفضائً سعٌٕٛا دمحم  .أػط ٟعٛاِغ اٌىٍُ –ٔظش ثبٌشػت – أؽٍذ ٌٗ اٌغٕبئُ – عؼٍذ ٌٗ
االسع ِغغذا ٚؽٛٙسا
 ِٓ -3صفاخ اٌشعً  :اٌفطأح  ٚاٌصذق ٚاالِأح  ٚاٌزوٛسج  4-خطٛاد رخط١ؾ اٌٛلذ.
 -4خطوات تخطٌط الولت  -1-تحدٌد األهداؾ -5 .تسجٌل كل األعمال المراد المٌام بها.
 -3تدوٌن عدد الساعات والدلائك التً أحتاجها لهذا العمل
 -4إعداد موازنة ٌبٌن الولت المتوفر واألعمال المطلوبة.

 - 5حجز ولت للطوارئ

اٌغؤاي اٌغاتغ  :أ َ ِج ْة ػ َّّا ٠أذ:ٟ
اٌغش تاخرالف صٛسٖ ،فّر٠ ٝىِ ْٛذش اِا ِٚر٠ ٝىِ ْٛغرذ اثا؟
٠ -9خرٍف دىُ إفشاء
ِّ
ٌكون محرما اذا  :كان فٌه ضرر على صاحبه
ٌكون مباحا اذا  :كان فٌه مصلحة أو دفع ضرر
 -5من ُمض ٌِّعات الولت

سوء التنظٌم و
ُ :

 /سوء التنظٌم

 /الفوضى

عدم وضوح الهدؾ

أزٙذ اٌٛؽذح اٌضبٌضخ

 /التسوٌؾ والتؤجٌل

الدرس  :االول

ق بمعجزات أنبٌائنا علٌهم السالم
أُص ِ ّد ُ

مجال :العمٌدة

الوحدة الرابعة

أعت ػٓ األعئٍخ ا٢ر١خ
 -9د ٌِّ ًْ ِٓ اٌمشآْ اٌىشٚ ُ٠اٌغٕح اٌّط َّٙشج ػٍ ٝأْ هللا ٠ؤ٠ذ اٌشعً تا٠٢اخ.
ْؾ )
ع ٍََٕب ِث ْبٌ َج َِّٕ١ب ِ
بط ِث ْبٌ ِمغ ِ
ع ٍَْٕب ُس ُ
 َٛإٌَّ ُ
د َٚأ َ ْٔضَ ٌَْٕب َِ َؼ ُْ ُُ ٙاٌ ِىز َ َ
 ِٓ -1اٌمشآْ َ ٌَ (:م ْذ أ َ ْس َ
بة َْ ٚاٌ ِّ١ضَ اَْ ٌِ َ١مُ َ
ِ ٍ ٟئ َّال لَ ِذ
عٍَّ َُ لَب َي َِ ( :ب َِِٓ ْاأل َ ْٔ ِج َِ ١
ػ ْٓ أ َ ِثَ ُ٘ ٟشَْ ٠شح َ  ،أ َ َّْ َس ُ
طٍَّ ٝهللاُ َ
 ِٓ -2اٌغٕخ َ
ػٍَ َْ َٚ ِٗ ١
عَ ٛي هللاِ َ
بء ِِ ْٓ َٔ ِج ّ
 ، ٟفَأ َ ْس ُع ٛأ َ ْْ أ َ ُوَْٛ
ْ َِِٓ ٟاَ٠٢ب ِ
اُػ ِ
د َِب ِِضٍُُْٗ آ ََِٓ َ
ػٍَ ْْ ِٗ ١اٌجَش َُشَٚ ،ئَِّٔ َّب َوبَْ اٌَّزِ ٞأُٚرِ١ذُ َْ ٚؽً١ب أ َ َْ ٚؽ ٝهللاُ ئٌَِ َّ
ْط َ
أ َ ْوض َ َش ُ٘ ُْ رَب ِثؼًب َْ ََ ْٛ ٠اٌ ِمَ١ب َِ ِخ ) .
ػ ٍِّ ًْ  :ذأ١٠ذ هللا ٌشعٍٗ تا٠٢اخ ٚاٌّؼجضاخ.
َ -2
ٌٍذالٌخ ػٍ ٝطذلٚ ُٙأِٔ ُٙشعٍ ِٓ ْٛػٕذ هللا  -رؼبٌٝ
ِ -3ا دالٌح اٌّؼجضج ػٍ ٝصذق اٌشعٛي ؟
أْ اٌّؼغضح رى ْٛخبسلخ ٌٍؼبدح ُ٠ظٙش٘ب هللا  -رؼبٌ - ٝػٍِ ٠ ٝذّ ُِذَّػ ٟإٌجٛح
ٗ -معجزة العصا عند سٌدنا موسى علٌه السالم معجزة فرٌدة من نوعها ب ٌِّ ْن مظاهر اإلعجاز فٌها.
 -1عندما كان موسى سائرا ً بؤهله لٌالً فؤبصر نارا ً وجاء لٌستؤنس بها فناداه هللا أن ٌلمً عصاه.
 -5عندما ذهب موسى إلى فرعون فطلب منه فرعون الدلٌل على صدق رسالته من هللا تعالى فؤلمى
موسى عصاه.
س َحرة وألموا حبالهم وعصٌّهم وسحروا أعٌن الناس ،فؤلمى موسى عصاه
 -3عندما اجتمع ال َّ
 -5لاسْ ت ٓ١ا٠٢ح ٚاٌّؼجضج
الكرامة
المعجزة
أمر خارق للعادة ٌظهره هللا على ٌد عبد
أمر خارق للعادة ٌُظهره هللا على ٌ ِ ّد ُمدَّعً النبوة،
تصدٌمًا له فً دعواه ممرونًا بالتَّحدي مع عدم المعارضة صالح ؼٌر مدع للنبوة.
.المعجزة فهً تؤتً من باب التَّحدي.
أكمل الجمل اآلتٌة:
 -1من أنكر ولوع المعجزات لألنبٌاء فهو كافر
 - 5الحكمة من المعجزة :
أ  -إعبات .لدرة هللا عز وجل و صدق الرسل علٌهم السالم
ب -تكرٌم وإظهار صدق الرسول.
ج  -هداٌة للطائعٌن وإنذار للكافرٌن وتنبٌه للؽافلٌن
اكتب اثنٌن من شروط المعجزة :
ٕ  -ان تكون لوَّل كالمرآن
ٔ -تكون خارلة للعادة
ٗ -ان تكون موافمة للدعوى
ٖ -ان تكون ظاهرة على ٌد مدعً النبوة والرسالة
 -ٙان تكون فعال هلل تعالى
٘ -ان َّل تكون مكذبه له
 -7ان تكون خارلة للعادة

أِأل اٌجذٚي اٌراٌ ٟتّا ٕ٠اعثٗ:
معناها
الكلمة
ص َد بها التَّحدي أم ال
اآلٌة
هو اسم شامل لكل ما أعطاه هللا ألنبٌائه للداللة على صدلهم سواء أَلُ ِ
المعجزة أمر خارق للعادة ٌُظهره هللا على ٌ ِ ّد ُمدَّعً النبوة ،تصدٌمًا له فً دعواه ممرونًا بالتَّحدي
الكرامة أمر خارق للعادة ٌظهره هللا على ٌد عبد صالح ؼٌر مدع للنبوة.
المعونة أمر خارق للعادة ٌظهر على ٌد بعض العوام تخلصا ً من شدة.
أمر خارق للعادة ٌظهر على ٌد كاذب ُمدَّعٍ للنبوة خالؾ مطلوبة.
إلهانة
االستدراج أمر خارق للعادة ٌظهر على ٌد فاسك مدَّع لأللوهٌة.
ضغ اٌشلُ إٌّاعة ِٓ ػثاساخ اٌّجّٛػح(أ)أِاَ ِا ٕ٠اعثٗ اٌّجّٛػح (ب).ف ٟاٌجذٚي االذ: ٟ
م

الرسول

الرلم

المعجزة

1

صالح عٌه السالم

3

الطوفان والضفادع والعصا

2

إبراهٌم عٌه السالم

4

إبراء األكمه واألبرص

3

موسى عٌه السالم

2

تحول النار إلى برد وسالم

4

عٌسى عٌه السالم

1

النالة

5

المرآن الكرٌم

5

المرآن الكرٌم

اورة اعُ إٌث ٟاٌىش ُ٠صادة اٌّؼجضج ِٓ خالي اٌصٛس االذ١ح:

صوش٠ب ػٍ ٗ١اٌغالَ

ِٛع ٝػٍ ٗ١اٌغالَ

اثشا٘ ُ١ػٍ ٗ١اٌغالَ

دمحم ػٍ ٗ١اٌغالَ

ٔٛػ ػٍ ٗ١اٌغالَ

جمٌع ما ٌؤتً آٌات أٌَّ َد هللا بها موسى علٌه السالم بإنزال العذاب على لومه بآٌات ما عدا :

(×)

(×)

ضع عالمة (✓)أمام العبارة الصحٌحة وعالمة ( × ) أمام العبارة غٌر الصحٌحة فٌما ٌؤتً :
(✓)
 .1أٌد هللا تعالى رسله باآلٌات والمعجزات حتى ٌمٌم الحجة على الناس
(×)
 .5من أنكر ولوع المعجزات لألنبٌاء فإٌمانه صحٌح .
(✓)
 .3تعتبر المعجزة دلٌالً على صدق الرسول الكرٌم .
(×)
 .4أٌد هللا تعالى رسوله إبراهٌم علٌه السالم المرسل إلى ( عمود ) بالنالة
ما حكم من أنكر المعجزات وسبب ذلن ؟
من أنكر ولوع المعجزات لألنبٌاء فهو كافر
ألنّه أنكر ما ورد فً المرآن العظٌم

اٌذسط  :اٌضبٟٔ

ق تّؼجضاخ سع ٌٟٛملسو هيلع هللا ىلص
أُص ِ ّذ ُ

ِغبي :اٌؼم١ذح

اٌٛؽذح اٌشاثؼخ

اكتب معنً المصطلحات التالٌة :
أ  -تعرٌؾ المرآن العظٌم  « :كالم هللا المعجز المنزل على دمحم ملسو هيلع هللا ىلص المكتوب بالمصاحؾ المنمول بالتواتر
المتعبد بتالوته المبدوء بسورة الفاتحة المختوم بسورة الناس ».
ب -اإلسراء :الذهاب لً برسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص من المسجد الحرام إلى المسجد األلصى.
ج -المعراج :الصعود برسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص من المسجد األلصى إلى السموات العال ،عم إلى ِسدْرة المنتهى.
أجب عن األسئلة اآلتٌة:
أ  -ما أنواع المعجزات ،مع التمثٌل لكل نوع ؟
 -1المعجزة المعنوٌة العملٌة أي التً تشاهد بالبصٌرة.
معل المرآن العظٌم.
 -5المعجزة الحسٌَّة :هً التً ٌحسها الناس بؤدوات اإلحساس.
معل المشاهدة البصرٌة أو السمع.
ب -ما الفرق بٌن معجزة المرآن الكرٌم وسائر المعجزات التً أوتٌها الرسل السابمون .
المعجزة العملٌة البالٌة إلى قيام الساعة المحفوظ من التحريف والتبديل
أما معجزات االنبٌاء السابمٌن انتهت .
ج -ب ٌِّن سبب معجزة انشماق الممر.
سول هللا ملسو هيلع هللا ىلص ْ
ٌن حتى َرأَوا ِح َرا ًء بٌنهما
أن ٌُرٌه ْم آٌةً فؤرا ُه ْم
سؤلوا ر ُ
ِإ ّن أهل مكةَ َ
َ
الممر ِشمَّ ِ
اورة أِثٍح داٌح ػٍِ ٝا ٠أذ:ٟ
أ – إخثاس اٌشعٛي ػّا ع١ذذز ِٓ أِٛس اٌّغرمثً.

أ ِ -ب ؽذس ِٚؼ ٝف ٟػٙذٖ ملسو هيلع هللا ىلص  «.رظذلٛا  ،فٛ١شه اٌشعً ّ٠ش ٝثظذلزٗ  ،ف١مٛي اٌز ٞأػطٙ١ب ٌ ٛعئزٕب
ثبألِظ لجٍزٙب فأ ِّب ا ْ٢فال ؽبعخ ٌ ٟفٙ١ب فال ٠غذ ُ ِٓ ٠مجٍٙب ).
ثٙب
ِ
ةِ -ب ؽذس ثؼذ ٚفبرٗ ملسو هيلع هللا ىلص أ٠ ٌُ ٚؾذس ثؼذ ِٕٙب ٟ٘ٚ ،وض١شح عذًا ِٕٙب
ؽذ٠ش اٌزجش١ش ثفزؼ فبسط ٚاٌشٚ َٚصٚاي ٍِىّٙب ٚأخز وٕٛصّ٘ب
ط -ئخجبسٖ ثخالفخ أث ٟثىش ِٓ ثؼذٖ ملسو هيلع هللا ىلص
ب -إجاتح هللا ٌذػاء إٌث ٟملسو هيلع هللا ىلص .
 .دػبؤٖ ثبٌٙذا٠خ ألَ أث٘ ٟش٠شح سػ ٟهللا ػٕٗ  ،لبي ملسو هيلع هللا ىلص  « :اٌٍ ُٙا٘ ِذ أَ أث٘ ٟش٠شح )
دػبؤٖ ثاػضاص اإلعالَ ثاعالَ أؽذ اٌؼّشٓ٠

اورة اثٕ ِٓ ٓ١أٚجٗ إػجاص اٌمشآْ اٌىش.ُ٠
ُ -1ؽغٓ رأٌ١فٗ ٚرٕبعك وٍّبرٗ ٚفظبؽزٗ ٚثالغزٗ اٌخبسلخ
 -2اإلخجبس ػٓ اٌّغ١جبد ِّب وبْ ف ٟاٌّبػ. ٟ
 - -3أزظبس اٌش َٚػٍ ٝاٌفشط.
 -4اٌزشش٠غ اٌذل١ك اٌّؼغض ٌىً اٌزشبس٠غ اٌٛػؼ١خ
 -5ػذَ اٌزؼبسع ِغ اٌؾمبئك اٌى١ٔٛخ اٌّمطٛع ثظؾزٙب
ٚ -6فبؤٖ ثؾبعبد اٌجشش
اورة اثٕ ِٓ ٓ١اٌّؼجضاخ اٌذغ١ح ٌٍشعٛي اٌىش ُ٠؟
 -1انشماق الممر  -5اإلسراء والمعراج
 -3اإلخبار عن األمور المستمبلٌة والؽٌبٌة
 -4معجزاته مع الحٌوانات والجمادات .
 -5معجزاته فً تكعٌر الطعام والشراب
أكمل الفراغات التالٌة :
 .1تنمسم المعجزة التً أٌد هللا بها سٌدنا دمحم الكرٌم إلى لسمٌن معنوٌة و حسٌة
 .5الدلٌل على إعجاز المرآن العظٌم نزوله فً .ثالث وعشرٌن سنة متحدٌا به أفصح الخلك.
 .3تحدى هللا الكافرٌن أن ٌؤتوا بمعل هذا المرآن .فإن لم ٌستطٌعوا فتحداهم بؤن ٌؤتوا بعشر .سور معله
فلم ٌستطٌعوا فتحداهم بسورة واحدة .من معله فلم ٌفعلوا .
 .4من وجوه إعجاز المرآن الكرٌم حسن تؤلٌفه وتناسك كلماته وفصاحته
 .5من معجزات الرسول الحسٌة اإلسراء والمعراج و انشماق الممر

اٌذسط  :اٌضبٌش

ِغبي :اٌؾذ٠ش اٌشش٠ف

إعالِ ٟد ٓ٠اٌ١غش

اٌٛؽذح اٌشاثؼخ

ة ا ٌّْصطٍخ إٌّاعة ٌى ٍّ ًّ ِّا ٠أذ:ٟ
اور ِ
( ٠شبد )
ُىٍّف ٔفغٗ فٛق ؽبلزٙب ف ٟاٌؼجبدح.
أِ ٠-
ػب (.اٌزشذّدُ ف ٟاٌذ) ٓ٠
ة  -اٌّجبٌغخ ف ٟاألػّبي اٌذ١ٕ٠خ ِٚغبٚصح اٌؾذ اٌّطٍٛة اػزمبدًا ثأْ رٌه ِؾجٛة شش ً
ط  -رطج١ك األؽىبَ اٌششػ١خ ثظٛسح ِؼزذٌخ ،وّب عبءد ف ٟوزبة هللا ٚعٕخ ٔج ( ٗ١اٌ١غش ف ٟاالعالَ )
ضع عالمة ( ✔) أمام العبارة الصحٌحة ،وعالمة ( ✘ ) أمام العبارة غٌر الصحٌحة فٌما ٌؤتً:
)✘(
أ  -التشدّد والمبالؽة فً الدٌن من عالمات لوة اإلٌمان.
ب  -التكالٌؾ الشرعٌة جاءت ضمن لدرة اإلنسان واستطاعته(✔) .
ج  -العبادة الملٌلة الدّائمة أفضل من العبادة الكعٌرة المتمطعة(✔) .
اورة اثِٕ ِٓ ٓ١ظا٘ش ٠غش اإلعالَ
 -2لظش اٌظالح اٌشثبػ١خ ف ٟاٌغفش
 . -1أثبػ اٌّغؼ ػٍ ٝاٌخفٓ١١
 -3ئثبؽخ اٌفطش ف ٟسِؼبْ ٌٍّش٠غ ٚاٌّغبفش-4 .أثبػ ٌٍّش٠غ أْ ٠ظٍ ٟػٍ ٝؽغت اعزطبػزٗ
 -5ششع اإلعالَ اٌزُ١
اورة اثٕ ِٓ ٓ١أِٛس اٌر ٟذؼ ٟٕٕ١ػٍِ ٝذاِٚح األػّاي تال ذشذّد أ ٚذمص١ش:
 -2أُدا َُ ٚػٍ ٝػًّ اٌخ١ش ٚئْ لً.
 -1أٌَزض َُ ثأٚاِش هللا رؼبٌٚ ٝسع ٌٗٛملسو هيلع هللا ىلص
أ٠غش األِٛس ِب ٌُ ٠ىٓ ئص ًّب.
خزبس
 -3أ َ ُ
َ

أ٠غش األِٛس ِب ٌُ ٠ىٓ ئص ًّب.
خزبس
 -4أ َ ُ
َ

خزبس األٚلبد إٌّبعجخ ٌٍؼجبدح
 -5أ َ ُ
ضغ اٌىٍّاخ االذ١ح فِ ٟىأٙا إٌّاعة ف ٟاٌجذٚي االذ: ٟ
لٌام اللٌل دون نوم -صٌام الدهر  -لٌام جزء من اللٌل ونوم بالً اللٌل -التزوج بالنساء معنى وعالث
ورباع -عدم التزوج  -صٌام االٌام الواردة فً السنة وافطار بالً العام
مظاهر الٌسر فً الدٌن
م مظاهر التشدّد فً الدٌن
لٌام جزء من اللٌل ونوم بالً اللٌل
 1لٌام اللٌل دون نوم
صٌام االٌام الواردة فً السنة وافطار بالً العام
 5صٌام الدهر أي العام كله
التزوج بالنساء معنى وعالث ورباع
 3عدم التزوج
ج الٌسر فً العبادات من خالل الشواهد النصٌة التالٌة :
أَستخر ُ
النص الشرعً
م
ط ِؼ١ذًا َ
ؽ ِّ١جًب ﴾
 1لبي رؼبٌَ ﴿ :ٝء فٍََ ُْ ر َ ِغذُٚا َِب ًء فَزَ َُّٛ َّّ ١ا َ

( 5صل لائ ًما فإن لم تستطع فماعدًا فإن لم تستطع فعلى جنب )
عفَ ٍش فَ ِؼذَّح ٌ مّ ِْٓ أََّ٠بمٍ أُخ ََش )
﴿ 3فَمَٓ َوبَْ مِٕ ُىم م َِّشً ٠
ؼب أ َ ْ ٚػٍَ ٝ

عجِ ً
ذ َِ ِٓ ا ْعزَ َ
١ال ۚ)
بط ِؽ ُّظ ْاٌجَ ِْ ١
طب َ
ػٍَ ٝإٌَّ ِ
(َّّ ِ ٚلِلِ َ
ع ئٌَِ َْ ِٗ ١
َ 4

مظاهر الٌسر
التٌمم بدل الوضوء أو الؽسل

الجلوس بدل المٌام فً الصالة
االفطار للمسافر أو المرٌض فً رمضان
الحج ٌكون فمط للمادر

اٌذسط  :اٌشاثغ

سع ٌٟٛملسو هيلع هللا ىلص ِٚذٓ اٌغٕح اٌؼاششج ِٓ اٌثؼثح

ِغبي :اٌغ١شح

اٌٛؽذح اٌشاثؼخ

ضغ ػالِح (✔) أِا َ االجاتح اٌصذ١ذح ٚػالِح (✘) أِاَ اٌؼثاسج غ١ش اٌصذ١ذح فّ١ا ٠أذ:ٟ
.1
.2
.3
.4
.5

اإلٔغبْ ِجزٍ ٝف٘ ٟزٖ اٌذٔ١ب ثبٌخ١ش ٚاٌشش)✔( .
غ١شح إٌج٠ٛخ)✔( .
بة اٌ ّ
ع َّّ ْ ٝػبَ اٌؾضْ ثٙزا االعُ ُُ٘ وز ّ ُ
اٌزَ ٞ
ػبَ اٌؾضْ ٘ ٛاٌؼبَ اٌزِ ُ٘ ٞض ََ ف ٗ١اٌّغٍّ ْٛف ٟغضٚح ثذس (✘)
رُِ ٛفّ١ذ أَ اٌّإِٕ ٓ١خذ٠غخ ف ٟاٌغٕخ اٌغبثؼخ ِٓ اٌجؼضخ)✘( .
سعٛي هللا ِشعً ٌإلٔظ ٚاٌغٓ)✔( .

ػ ٍِّ ًْ ِا ٠أذ:ٟ
َ
اترالء هللا ٌٍشعً.ٌى٠ ٟىٛٔٛا اعٛح ٌم ُِٙٛأرا أٚرٚا ِٓ إٌبط فشأٚا ِب عش ٜػٍ ٝاٌشعً ٚاألٔج١بء طجشٚا ٚسػٛا ٚرأعٛا ث. ُٙ

 -2اٌصثش ػٍ ٝاٌثالء ٚاٌّص١ثح دٌ ً١اإلّ٠اْ تاهلل
اٌجـــالء دٌ ً١ؽت هللا ٌٍؼجذ  ٚ.اٌجالء ف ٟؽك اٌّإِٓ وفبسح ٚؽٛٙس
 - 3دضْ إٌث ٟملسو هيلع هللا ىلص ػٍٚ ٝفاج ػّٗ أت ٟطاٌة ٚصٚجٗ خذ٠جح سض ٟهللا ػٕٙا ..
ألْ ػّٗ اث ٛؽبٌت وبْ ٠ظذ ػٕٗ ار ٞاٌىفبس ٠ٚذافغ ػٕٗ
ٚاٌغ١ذح خذ٠غخ وبٔذ رٛاعٚ ٗ١رخفف ػٕٗ ِب ٍ٠م ِٓ ٝئ٠زاء ٚئػشاع أً٘ ِىخ
ت ِ ّٓ١سأ٠ه فّ١ا ٠أذ ٚ ،ٟت َُ ذٕص ُخ ؟
 - 9سجً ٠رضجش ٠ٚرأفف ػٕذِا ذص١ثٗ ِص١ثح.
سأ٠ه  :ال ٠غٛص ٘زا اٌفؼً
إٌظ١ؾخ  :اْ ٠ظجش ٠ٚؾزغت ػٍ ٝلؼبء هللا رؼبٌٝ
ِ -2غٍُ ٠ؼشف ستٗ ػٕذ اٌشذائذٕ٠ٚ ،غاٖ ػٕذ اٌّغشاخ ٚاألفشاح.
سأ٠ه  :أْ ٠زؼشف هللا فبٌشخبء ٚاٌشذح
إٌظ١ؾخ :أْ ٠زم ٟهللا فف ٟوً أِٛسٖ ف ٟاٌشذح ٚاٌشخبء
ماذا نتعلم من الموالف اآلتٌة :
ٔ -دعاء الرسول ملسو هيلع هللا ىلص ألهل الطائف بعد أن كذبوه وآذوه.
الصفح والعفو عن المسٌئٌن .
حٌث عفا النبً -ملسو هيلع هللا ىلص -عن سادات الطائؾ رؼم طردهم له وتسخٌر صبٌانهم لسبه وضربه
 -5عدم اعتراض النبً وتضجره عند نزول البالء والمصٌبة.
ُصبر وٌحتسب التدا ًء
ٌنبؽً لإلنسان أن ال ٌٌؤس أو ٌمنط إن أصابه شً ٌء من ذلن بل ٌجب علٌه أن ٌ َّ
بالنبً

الرأ سورة العصر وأوجد الرابط بموضوع الدرس.
ك
صا ِل َحا ِ
قال تعالىَ ﴿ :و ْالعَ ْ
سانَ لَ ِفً ُخس ٍْر * إِ َّال الَّذٌِنَ آ َمنُوا َو َع ِملُوا ال َّ
اإل ْن َ
ت َوت َ َوا َ
ص ِر * إِ َّن ْ ِ
ص ْوا بِ ْال َح ّ ِ
صبْر ).
ص ْوا ِبال َّ
َوتَ َوا َ
الرابط بموضوع الدرس :
الصبر والعبات على الحك وتحمل الصعاب
 من لائل العبارات اآلتٌة-:اٌمبئً  :اٌشعٛي .
(.1ثً أسع ٛأْ ٠خشط ِٓ أطالث٠ ِٓ ُٙؼجذ هللا ٚال ٠ششن ثٗ ش١ئبً)).
(.2ئْ هللا لذ عّغ لٛي لٌٛه ِٚب سدٚا ػٍ١ه ٚلذ ثؼش غٍ١ه ٍِه اٌغجبي ٌزأِشٖ ثّب شئذ ف.)ُٙ١
اٌمبئً :عجش.  ً٠
 .3ار٘ت ٠ب اثٓ أخ ٟفمً ِب أؽججذٚ ،هللا ال أعٍّه ٌشٟء).

اٌمبئً  :اث ٛؽبٌت ػُ إٌج ٟملسو هيلع هللا ىلص

ِ ( -4ب ٔبٌذ ِٕ ٟلش٠ش ش١ئًب أوش٘ٗ ؽزِ ٝبد أث ٛؽبٌت )

اٌمبئً  :اٌشعٛي .

ٚ :( -5هللا ّ
ئْ ٘زا اٌىالَ ِب ٠م ٌٗٛأً٘ ٘زٖ اٌجالد)
( -6ئْ شئذ أْ أُؽجك ػٍ ُٙ١األخشج)ٓ١

اٌمبئً  :ػذاط سػ ٟهللا ػٕٗ
اٌمبئً ٍِ :ه اٌغجبي

اوًّ اٌؼثاساخ اٌراٌ١ح تّا ٕ٠اعثٙا ِٓ خالي لشاءذه ٌٍذسط :
َّ
خط َ
وعرا،
ط النبً ملسو هيلع هللا ىلص للخروج إلى الطائؾ ٌدعو إلى هللا ،فخرج من مكة ماشًٌا على لدمٌه وسلن طرٌمًا
ً
ولم ٌصطحب معه إال زٌد بن حارعة  ،عندما وصل الطائؾ لصد سادة ثمٌف وأشرافها ،فجلس إلٌهم
رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص فدعاهم إلى هللا ،فما كان منهم إالّ أن سخروا منه ولم ٌكتفوا بذلن بل سلطوا علٌه سفاءهم
وعبٌدهم وصبٌانهم ٌسبُّونهُ وٌضربونهُ بالحجارة حتى سال الدم من لدمٌه الشرٌفتٌن

اٌذسط  :اٌخبِظ

ِغبي :اٌفمٗ

سهو
سجود ال َّ

اٌٛؽذح اٌشاثؼخ

ورة ِشادف اٌىٍّاخ ا٢ذ١ح.
أَ ُ
اٌّشادف
شْ١ئب ً ِِ ْٕ َٙب
َِ ٟ
ٔغ َ
 ٛ٘ٚاٌزشدد ث ٓ١ش١ئ ٓ١أّٙ٠ب اٌزٚ ٞلغ
اٌ ِؼ ٍْ ُُ اٌز ٞال َّ
شه ِؼٗ

اٌىٍّح
غٛٙ
اٌ َّ
اٌشه
اٌ١مٓ١
سهو:
اكتب سببٌن من أسباب سجود ال َّ
 -3الشن
 -5النمصان
 -1الزٌادة
اكتب الحكم الشرعً للحاالت اآلتٌة:
سهوا ،ولم ٌنتبه لذلن إال بعد التسلٌم.
 -1صلَّى خالد صالة العصر خمس ركعات ً
سهو بعد السالم..
ٌسجد سجود ال َّ
 -5صلَّى أحمد صالة الفجر فنسً الركوع فً الركعة العانٌة ،وسجد بعد المراءة.
ٌؤتً بالركوع عم ٌسجد سجود السهو لبل السالم
ٌدر هل صلَّى عالث ركعات أم أربعًا.
 -3صلَّى عبد هللا الظهر ولم ِ
سهو لبل السالم
فإنه ٌبنً على الٌمٌن وهو األلل ،عم ٌتم علٌه وٌسجد لل َّ
سهو لبل السالم وبعده فً الجدول اآلتً:
اكتب المواضع التً ٌكون فٌها سجود ال َّ
بعد السالم
لبل السالم
فً حالة الزٌادة ٌكون
فً حالة النمصان
أمام العبارة غٌر الصحٌحة فٌما ٌؤتً) ✘( :أمام العبارة الصحٌحة ،وعالمة (✔ )ضع عالمة
سهو) ✘( .
- 1الزٌادة عمدًا فً الصالة ت ُ ْج َب ُر بسجود ال َّ
 -5إذا َّ
ٌدر ك ْم صلَّى فإنه ٌبنً على األلل) ✔( .
شن
ِ
المصلًّ فً صالته فلم ِ
سهوا (✔ )
 -3سجود ال َّ
سهو ٌكون بعد التسلٌم فً حال الزٌادة على عدد ركعات الصالة ً
سهو فً حال الزٌادة أو النمصان ٌُبط ُل الصالة) ✘( .
 -4ترن سجود ال َّ
اكتب السبب للحاَّلت اآلتٌة :
اٌؾبٌخ
مؤموم لام إمامه بعد الركعة العانٌة ولم
ٌجلس للتشهد األول.
مؤموم نسً أن ٌمول (سبحان ربى
العظٌم) فً الركوع ،ولد أدرن اإلمام
من أول الصالة
رجل ش ََّن هل سجد سجدتٌن أم سجدة
واحدة.
رجل نسً أن ٌُك ِبّ َر تكبٌرة اإلحرام.

اٌّششٚع ٌٗ
ٌتبع أمامه وٌسجد سجدتً سهو
سهو إذا سها المؤموم
ال ٌسجد سجدة ال َّ
وهو ؼٌر مسبوق.
ٌرجع إلى موضعه فً الصالة وٌؤتً
به وبما بعده وٌسجد للسهو بعد السالم
ٌعٌد صالته.

اٌغجت
ألن المؤمون تابع لإلمام
واالمام ضامن للصالة
ألن المؤمون تابع لإلمام
ألنه ٌبنً على االلل والن السجود
ركن ٌرجع الٌه لٌكمل
ألن الصالة لم تنعمد أصال ،وانعمادها
ٌكون بتكبٌرة االحرام

اورة اٌّصطٍخ اٌششػ ٟفّ١ا ٠أذ: ٟ
( -1عغٛد اٌغ ).ٛٙعغذربْ ٠غغذّ٘ب اٌّظٍ ٟلجً اٌزغٍ ُ١أ ٚثؼذٖ ػٕذ ؽذٚس اٌغٛٙ
 صذخ ِا ذذرٗ خظ : .1ئرا شه اٌّظٍ ٟفٍُ ٠ذس ٞوُ طٍ ٝفأٗ ٠جٕ ٟػٍ ٝاألوضش [ األلً ]
 .2ئرا رؼّذ اٌّظٍ ٟأْ ٠ض٠ذ ف ٟطالرٗ فؼٍ ٗ١اٌغغٛد ٌٍغ[ ٛٙئػبدح اٌظالح ]

اٌذسط  :اٌغبدط

ك بالعفو والصبر
أَتخلَّ ُ

أكمل ما ٌؤتً:
أ  -العفو :ترن العماب مع المدرة علٌه
ب -الصبر :حبس النفس عن المكروه.
صبر مع التمثٌل لك ِ ّل نوع منها
اكتب أنواع ال َّ
أنواع الصبر
 -1صبر علً الطاعات
 -5الصبر علً الشهوات
 -3الصبر علً لضاء هللا ولدرته

ِغبي :اٌزٙز٠ت

اٌٛؽذح اٌشاثؼخ

معال
الصبر على الصٌام
معل الصبر على حب المال ومتاع الدنٌا
معل ولاه لرٌب أو مرض

صف أهله بالعفو ٌنتج عنه آثار عدَّة  -اكتب أربعة منها.
المجتمع الذي ٌت َّ ُ
ب  -نشر المحبة والعدل.
الموة فً مواجهة األعداء.
أ َّ -
د ٌ -مً النشء من الفتن والزلل.
صلة بٌن األفراد.
ج -تموٌة ال ِ ّ
ماذا أع َّد هللا للصابرٌن والعافٌن عن الناس ٌوم المٌامة ؟
ٕ -اَّلجر العظٌم
ٔ -دخول الجنة
اورة اثٕ ِٓ ٓ١أٔٛاع اٌصثش :
 -9طجش ػٍ ٟاٌطبػبد ٚاألٚاِش .
 -2اٌظجش ػٍ ٟإٌّب٘ٚ ٟاٌّخبٌفبد ؽز ٝال ٠مغ فٙ١ب
 -3اٌظجش ػٍ ٟلؼبء هللا ٚلذسرٗ ٚػذَ اٌغخؾ
ضغ ػالِح ( √ ) أِاَ اٌؼثاسج اٌصذ١ذح ٚػالِح ( × ) أِاَ اٌؼثاسج اٌخطأ فّ١ا : ٍٟ٠
 -1العفو والصبر ُخلمان من أخالق المرآن الكرٌم ) √ ( .
 -5العمل والشرع ٌضبطان سلون المسلم .

(√)

 -3العفو ٌنمص من عزة المسلم .

(×)

 -4العفو عند الممدرة من صفات الضعفاء .

(×)

 -5الصبر علً الشدائد من مكارم األخالق

)√(

.

أثش صفر ٟاٌؼفٚ ٛاٌصثش ػٍ ٝاٌفشد ٚاٌّجرّغ
اورة اثَٕ ِٓ ٓ١
المجتمع
الفرد
الموة فً مواجهة األعداء.
أ  -العمة باهلل واالعتماد علٌه.
أ َّ -
ب  -نشر المحبة والعدل.
ب ٌ -مابل السٌئة بالحسنة
صلة بٌن األفراد.
جٌ -تجنب الظلم والحٌؾ.
ج -تموٌة ال ِ ّ
د ٌ -مً النشء من الفتن والزلل.
لوة اإلرادة.
د َّ -
هـ ٌ -جعله صال ًحا ومحبوبًا.

أغة اٌّٛالف اٌراٌ١ح إٌ ٝاصذاتٙا فّ١ا ٠اذ: ٟ
 -1إلماءه إخوته فً الجب -ٕ .بٌعه فً السوق -ٖ .فراله ألبٌه وأسرته( .سٌدنا ٌوسؾ علٌه السالم )
 -5فؤعطاه النبً ملسو هيلع هللا ىلص عمامته التً دخل بها مكة

(صفٛاْ تٓ أِ١ح )

ػب ئٌ ٝإٌج ٟملسو هيلع هللا ىلص ٚ ،لبي ٌٗ٠ :ب ٔج ٟهللا ئْ طفٛاْ ثٓ أِ١خ ع١ذ ل ِٗٛلذ خشط ٘بسثًب ِٕه
 -3فز٘ت ِغش ً
(ػّ١ش تٓ ٘ٚة )
ٌ١مزف ثٕفغٗ ئٌ ٝاٌجؾش ،فأ ِ ِّٕٗ ٠ب سعٛي هللا
 -4أ صٕ ٝهللا ػٌٍ ٗ١ظجشٖ اٌشذ٠ذ ػٍ ٝفمذ اٌظؾخ ٚاٌّبي ٚاٌٌٛذ

( ع١ذٔب أٛ٠ة ػٍ ٗ١اٌغالَ )

غ١اط ُ ٚدثظ فصثش
َ -5
ب تاٌ ّ
ثش فِ ٟذٕرٗ أ٠اَ اٌّأِٚ ْٛاٌّؼرصُ ٚاٌّرٛوً فَض ُِش َ
ص َ

اورة اثٕ ِٓ ٓ١اٌٛعائً اٌر ٟذؼ ٟٕٕ١ػٍ ٝاٌؼفٚ ٛاٌصثش.
 -9اعرذضاس اٌثٛاب اٌجضً٠
ٖ -مصاحبة الصالحٌن

(اإلِاَ أدّذ تٓ دٕثً )

اٌذسط  :اٌغبثغ

ك بالعدل والشجاعة
أَتخلَّ ُ

ِغبي :اٌزٙز٠ت

اٌٛؽذح اٌشاثؼخ

اورة ِؼٕ ٝوً ِٓ:
 اٌؼذي :أخز اٌؾمٛق ٚأداء اٌٛاعجبدِؼٕ ٝاٌشغبػخ :اٌضَّجبد ٚاإللذاَ ػٍ ٝاألِٛس إٌَّبفؼخ ٌزؾظٍٙ١ب أ ٚدفؼٙب
اورة ِثال ػٍ ٝرٌه.
طثَّكَ اٌشعٛي اٌؼذي ف ٟأػظُ صٛسٖ،
ْ
فّش ثغٛاد ثٓ
 .ػٍٔ ٝفغٗ :أْ َّ سعٛي هللا ملسو هيلع هللا ىلص ػذَّي طفٛف أطؾبثٗ  َٛ٠ثذسٚ ،ف٠ ٟذٖ لذػ ُ٠ؼذِّي ثٗ اٌمَّ ،َٛ
غضَّ٠خ  ،فطؼٓ ف ٟثطٕٗ ثبٌمذػٚ ،لبي :اعز ِ٠ ٛب عٛاد .فمبي٠ :ب سعٛي هللا ملسو هيلع هللا ىلص ،أٚعؼزٕ ٟفىشف سعٛي هللا
ملسو هيلع هللا ىلص ػٓ ثطٕٗٚ ،لبي :اعزمذ ،لبي :فبػزٕمٗ ،فمجًَّ ثطٕٗ
 ِا اٌثّشاخ اٌر٠ ٟجٕٙ١ا اإلِاَ اٌؼادي ػٕذ هللا ؟ ِجاب اٌذػٛج  ِٓٚاٌغثؼح اٌز٠ ٓ٠ظٍ ُٙهللا ف ٟظٍٗ  َٛ٠ال ظً إال ظٍٗأكمل الجمل اآلتٌة بما ٌناسبها.
أ  -العدل أن تؤخذ الحك الذي لن
ب -الواجب أن تعطً الحك الذي علٌن
ج  -اإلمام العادل ٌضمن طاعة الرعٌة
د  -العدل أساس الملن وبدونه ٌشمى االنسان
اكتب اثنٌن من أثر العدل فً حٌاتنا
-2األِٓ ٚاٌطّإٔٔ١خ
 -4اٌزؼبٚ ْٚاٌزّبعه

 -9أزشبس اٌّؾجخ ث ٓ١إٌبط
 -5ؽش٠ك ِٛطً ٌٍغٕخ
 -3اٌخ١ش ٚاٌجشوخ
عدد صور العدل:
- 1عدل والة األمور :الحاكم ،الماضً ،كل صاحب سلطة.
 -5العدل مع الزوجة أو بٌن الزوجات :سواء فً النفمة والسكنى والمبٌت.
 -3العدل بٌن األبناء :فً العطاٌا والهبة والولؾ والتسوٌة بٌنهم.
 -4العدل فً المول :فال ٌمول إال حمًّا ،وال ٌشهد بالباطل.
 -5العدل فً الكٌل والمٌزان.
ُّ
الحك)
 -6العدل مع ؼٌر المسلمٌن ( لترؼٌب أعداء اإلسالم بالدخول فٌه ،واإلٌمان بؤنَّه هو ال ّدٌِن
أغة اٌّٛالف اٌراٌ١ح إٌ ٝاصذاتٙا فّ١ا ٠اذ: ٟ
 -1فً السابع ة عشر من عمره استطاع بشجاعته أن ٌحول هزٌمة المسلمٌن إلى نصر.
(أسامة بن زٌد رضً هللا عنه)

 -2انطلمت تجاهد برمحها فً سبٌل هللا وتصرخ فً الفارٌن وٌحكم ..انهزمتم عن رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص ؟
(صفٌة بنت عبد المطلب)
اكتب اثنٌن من أثر الشجاعة فً حٌاتنا
 -9ذذًّ اٌّىاسٖ  -2رد الحموق ألصحابها ٖ -إلامة العدل ٗ -مواجهة الظلم

اٌذسط :اٌضبِٓ

ُح ِ ّرٌتً مكفولة فً اإلسالم

ِغبي :اٌضمبفخ االعالِ١خ

اٌٛؽذح اٌشاثؼخ

ما مفهوم الحرٌة ؟
إ طالق العنان للفرد بالتصرؾ كما ٌشاء ،شرٌطة أال ٌتعدى حدود هللا أو ٌضر بؽٌره أو بنفسه.
(حرٌتن تمف عند ضرري ) نالش هذه العبارة فً ضوء ما درست.
الحرٌة منضبطة ،فإذا خرج بها اإلنسان عن أحكام الدٌن ونطاق العمل وحدود األخالق ومصلحة الجماعة
تمت مساءلته ومحاسبته وإٌمافه عند حده ،منعًا لضرر الفرد والجماعة وفساد الدٌن والدنٌا
ع ِلّ ْل ما ٌؤتً :الحرٌة المطلمة ٌرفضها الشرع.
َ
ألن الحرٌة فً اإلسالم لٌست مطلمة بل هً حرٌة واعٌة منضبطة بالضوابط الشرعٌة من الكتاب والسنة
ضغ ػالِح (✔ ) أِاَ اٌؼثاسج اٌصذ١ذح ٚػالِح ضغ ػالِح (✘) ،أِاَ اٌؼثاسج غ١ش اٌصذ١ذح فّ١ا ٠أذٟ

 .1الناس جمٌعًا سواسٌة أمام المانون) ✔( .
 .5الحرٌة فً اإلسالم ممٌدة) ✔( .
 .3أسٌر بسٌارتً فً الشارع بالطرٌمة التً تعجبنً،)✘( .
 .4عامل اإلسالم أصحاب الدٌانات األخرى بمنتهى الرلً والعدالة) ✔( .
 .5ألرأ الكتب التً أرؼب فٌها وأمٌل إلٌها،)✘( .
اكتب اثنٌن من ضوابط حرٌة الرأي فً اإلسالم.
 أال ٌدعو فً رأٌه إلى استخدام العنؾ وسفن الدماء فً المجتمع. أال تصل حرٌة الرأي إلى نشر الكفر البواح أو االرتداد عن الدٌن وتعطٌل أحكام الشرع. أال ٌدعو إلى اإلباحٌة والشذوذ وارتكاب المحرمات واألخالق الذمٌمةدش٠ح اٌفىش ِىفٌٛح ف ٟاإلعالَ تششط .ٓ١فّا ّ٘ا ؟
أ ِٕ -غ اٌزفى١ش ف ٟراد هللا
ةٌٍٚ -فشد اٌؾك ف ٟاٌزؼج١ش ػٓ سأ ٗ٠د ْٚئس٘بة أ ٚرغٍؾ
ِرُّٕ٠ ٝغ اإلٔغاْ ِٓ اٌرَّٕمً ِٓ تٍذج إٌ ٝتٍذج أُخش ٜ؟
أ ّٕ٠ -غ اإلٔغبْ ِٓ اٌزٕمً ٌّظٍؾخ ساعؾخ
ة -ارا وبْ اٌجٍذ اٌّغبفش ئٌٙ١ب أِشاع ِضً ثٙب ؽبػْٛ
ضع عالمة(✓) ممابل العبارة الصحٌحة وعالمة (✕ ) ممابل العبارة غٌر الصحٌحة فٌما ٌؤتً -:
 – 1كفل اإلسالم حرٌة التفكٌر والرأي ،فجعل اإلسالم للفرد حرٌة الفكر والتدبر والنظر ( ✓ )
( ✕ )
 – 5للمسلم حرٌة التصرؾ والتكلم بما شاء واالعتداء على اآلخرٌن .
( ✕ )
 -3اإلنسان له حرٌة التصرؾ فً البٌع والشراء الربا والؽش والرشوة واالحتكار
( ✓ )
حرا في انسفر ًانتنقم داخم بهده ًخارجو دًن عٌائق
 -4اإلنسان ًّ
ألر النبً ملسو هيلع هللا ىلص الٌهود فً المدٌنة والٌمن ،والنصارى فً بالد العرب وٌعاملوا بمعاملة حسنة
َّ -5

الحرٌة التً كفلها اإلسالم
اكتب اثنٌن من صور ِ ّ

 -1ؽش٠خ اً٘ اٌىزبة ف ٟثالد االعالَ
 -2ؽش٠خ اٌزٕمً
 -3ؽش٠خ اٌزظشف ف ٟاٌٍّى١خ
 -4ؽش٠خ اٌشاٞ

( ✓ )

أسئلة الوحدة الرابعة

اٌٛؽذح اٌشاثؼخ

اٌغؤاي األٚي :ضغ ػالِح ( ✓ )ِماتً اٌؼثاسج اٌصذ١ذح ٚػالِح ( ✕ ) ِماتً اٌؼثاسج غ١ش اٌصذ١ذح فّ١ا ٠أذ:ٟ

 .1اٌزَّشذد ف ٟاٌذِ ٓ٠غزؾت( ✕ )
 .2أث ٛؽبٌت ػُ إٌج ٟاٌّذافغ ػٕٗ ٚإٌبطش ٌٗ ػذ لش٠ش) ✓ ( .
غ ٛٙعٕخ) ✕ ( .
 .3ؽىُ عغٛد اٌ َّ
 .4اٌؼف ٛ٘ ٛرشن اٌؼمبة ػٕذ ػذَ اٌمذسح ػٍ) ✕ (ٗ١
 .5اٌؾش٠خ ِٓ أُ٘ اٌم ُ١اإلعالِ١خ) ✕ ( .
 .6اٌشغبػخ ٚاٌظجش ٚاٌضجبد ٚاإللذاَ ػٍ ٝاألِٛس إٌبفؼخ ٌزؾظٍٙ١ب أ ٚدفؼٙب) ✓ ( .
ػ ٍِّ ًْ ِا ٠أذ:ٟ
اٌغؤاي اٌثأَ :ٟ
اٌؾىّخ ِٓ ُِؼغضاد اٌشعً.
اصجبد لذسح هللا رؼبٌ – ٝاصجبد طذق اٌشعٛي – رىش ُ٠اٌشعٛي ٚاظٙبس ِٕضٌزٗ – أزاس اٌىبفشٚ ٓ٠رٕجٗ١
اٌغبفٍ٘ – ٓ١ذا٠خ اٌخٍك
ئ٘الن هللا ل َٛطبٌؼ.
ألٔ٠ ٌُ ُٙإِٕٛا ثغ١ذٔب طبٌؼ ػٍ ٗ١اٌغالَ ٚوفشٚا ثّؼغضح إٌبلخ
اعزٕبة اٌزَّشذد ف ٟاإلعالَ.
ألٔٗ ِجبٌغخ ف ٟاالػّبي اٌذ١ٕ٠خ  ٚرغبٚص ٌٍؾذ اٌّطٍٛة اػزمبدا أٗ ِؾجٛة ششػب
ئعالَ ػذاط.
ألٔٗ ػٍُ أْ سعٛي هللا ملسو هيلع هللا ىلص ٔت ِشعً ِٓ ػٕذ هللا رؼبٌٝ
غ.ٛٙ
رشش٠غ عغٛد اٌ َّ
ٌٕٗ ٠غجش اٌخًٍ ف ٟاٌظالح ؽبي اٌض٠بدح ا ٚإٌمظبْ أ ٚاٌشه
ػشف ِب ٠أر:ٟ
ِّ
 -1اٌّؼغضح :أمر خارق للعادة ٌُظهره هللا على ٌ ِ ّد ُمدَّعً النبوة ،تصدٌمًا له فً دعواه ممرونًا بالتَّحدي
 -2المرآن العظٌم  « :كالم هللا المعجز المنزل على دمحم ملسو هيلع هللا ىلص المكتوب بالمصاحؾ المنمول بالتواتر المتعبد
بتالوته المبدوء بسورة الفاتحة المختوم بسورة الناس
ػب
 -3اٌزشذد ف ٟاٌذ :ٓ٠اٌّجبٌغخ ف ٟاألػّبي اٌذ١ٕ٠خ ِٚغبٚصح اٌؾذ اٌّطٍٛة اػزمبدًا ثأْ رٌه ِؾجٛة شش ً
.
غ :ٛٙعغذربْ ٠غغذّ٘ب اٌّظٍ ٟلجً اٌزغٍ ُ١أ ٚثؼذٖ ػٕذ ؽذٚس اٌغٛٙ
عغٛد اٌ َّ
ُ -4
 -5اٌظجش :حبس النفس عن المكروه.
اوزت اٌّظطٍؼ إٌّبعت ٌٍزؼبس٠ف ا٢ر١خ:
 -1اٌؼف : ٛرشن اٌؼمبة ِغ اٌمذسح ػٍ.ٗ١
 -2اٌؼذي  :ثزي اٌؾمٛق اٌٛاعجخ ،فزأخز اٌؾك اٌزٌ ٞهٚ ،رؼط ٟاٌٛاعت اٌز ٞػٍ١ه.
 -3اٌؾش٠خ  :ئؽالق اٌؼٕبْ ٌٍفشد ٠زظشف وّب ٠شبء شش٠طخ أال ٠زؼذ ٜؽذٚد هللا  ،أ٠ ٚؼش ثٕفغٗ أ ٚثغ١شٖ.
 – 4اٌشغبػخ  :اٌظجش ٚاٌضجبد ٚاإللذاَ ػٍ ٝاألِٛس إٌبفؼخ ٌزؾظٍٙ١ب أ ٚدفؼٙبٚ ،رى ْٛف ٟاأللٛاي ٚاألفؼبي.

صً اٌىٍّاخ ف ٟاٌّجّٛػح ( أ ) تّا ٕ٠اعثٙا ِٓ اٌّجّٛػح (ب) تٛضؼالاٌشلُ إٌّاعة ف ٟاٌجذٚي ا٢ذٟ

م
1
5
3
4
5

الكلمة
االستدراج
المعجزة
المعونة
الكرامة
إلهانة

الرلم
5
4
3
5
1

معناها

أمر خارق للعادة ٌُظهره هللا على ٌ ِ ّد ُمدَّعً النبوة ،تصدٌمًا له فً دعواه ممرونًا بالتَّحدي

أمر خارق للعادة ٌظهره هللا على ٌد عبد صالح ؼٌر مدع للنبوة.
أمر خارق للعادة ٌظهر على ٌد بعض العوام تخلصا ً من شدة.
أمر خارق للعادة ٌظهر على ٌد كاذب ُمدَّعٍ للنبوة خالؾ مطلوبة.
أمر خارق للعادة ٌظهر على ٌد فاسك مدَّع لأللوهٌة.

اورة اثِّٕ ٓ١ا ِ٘ ٛطٍٛب:
ِؼجضاخ ع١ذٔا ِٛع. ٝ
 -1اٌ١ذ

 -2اٌؼظ – ٝاٌغشاد – اٌمًّ –اٌطٛفبْ  -اٌؼفبػغ

ٚ -2ج ٖٛاػجاص اٌمشآْ اٌىش: ُ٠

ُ -1ؽغٓ رأٌ١فٗ ٚرٕبعك وٍّبرٗ ٚفظبؽزٗ ٚثالغزٗ اٌخبسلخ
 -2اإلخجبس ػٓ اٌّغ١جبد ِّب وبْ ف ٟاٌّبػ. ٟ
 - -3أزظبس اٌش َٚػٍ ٝاٌفشط.
 -4اٌزشش٠غ اٌذل١ك اٌّؼغض ٌىً اٌزشبس٠غ اٌٛػؼ١خ
 -5ػذَ اٌزؼبسع ِغ اٌؾمبئك اٌى١ٔٛخ اٌّمطٛع ثظؾزٙب
ٚ -6فبؤٖ ثؾبعبد اٌجشش
غِ١ح ٌٍٕث ٟملسو هيلع هللا ىلص
 -3اٌّؼجضاخ اٌذ ّ

 -1انشماق الممر  -5اإلسراء والمعراج
 -3اإلخبار عن األمور المستمبلٌة والؽٌبٌة
 -4معجزاته مع الحٌوانات والجمادات .
 -5معجزاته فً تكعٌر الطعام والشراب
 -4األِٛساٌر ٟذؼ ٟٕٕ١ػٍِ ٝذاِٚح األػّاي تال ذشذد أ ٚذمص١ش.

 أٌَزض َُ ثأٚاِش هللا رؼبٌٚ ٝسع ٌٗٛملسو هيلع هللا ىلصأ٠غش األِٛس ِب ٌُ ٠ىٓ ئص ًّب.
خزبس
 -3أ َ ُ
َ
خزبس األٚلبد إٌّبعجخ ٌٍؼجبدح
 -5أ َ ُ

 -2أُدا َُ ٚػٍ ٝػًّ اٌخ١ش ٚئْ لً.
أ٠غش األِٛس ِب ٌُ ٠ىٓ ئص ًّب.
خزبس
 -4أ َ ُ
َ

 -5أٔٛاع اٌصثش.

 -9طجش ػٍ ٟاٌطبػبد ٚاألٚاِش .
 -2اٌظجش ػٍ ٟإٌّب٘ٚ ٟاٌّخبٌفبد ؽز ٝال ٠مغ فٙ١ب
 -3اٌظجش ػٍ ٟلؼبء هللا ٚلذسرٗ ٚػذَ اٌغخؾ
 -6أثش اٌؼفٚ ٛاٌصثش ػٍ ٝاٌفشد.
أ  -العمة باهلل واالعتماد علٌه
ب ٌ -مابل السٌئة بالحسنة
ج ٌ-تجنب الظلم والحٌؾ
لوة اإلرادة
دَّ -
 -7اٌٛعائً اٌر ٟذ ُ ِؼ ٟٕٕ١ػٍ ٝاٌؼفٚ ٛاٌصثش.

 -9اعرذضاس اٌثٛاب اٌجضً٠
ٖ -مصاحبة الصالحٌن
الحرٌة التً كفلها اإلسالم
 - 2صور ِ ّ

 -1ؽش٠خ اً٘ اٌىزبة ف ٟثالد االعالَ
 -2ؽش٠خ اٌزٕمً
 -3ؽش٠خ اٌزظشف ف ٟاٌٍّى١خ
 -4ؽش٠خ اٌشاٞ

