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 ِشاظؼح ذشت١ح ئسال١ِح
َساسِ  َُ اٌّذِ  (9ٕٔٓ-ٕٕٟٓٓ) اٌؼَا

  
 

 
 
 

 

 []اٌفظً  األٚي ِٙاساخ اٌظف اٌساتغ
 اٌؼم١ذج اإل٠ّا١ٔح اٌؼثاداخ اٌؽذ٠س اٌشش٠ف أحكام التالوة القخان الكخيػ

ــ شخح بعض األيات 
 الكخيسة

ــ تفديخ بعض الكلسات 
 القخانية 

قجرة هللا وضح معاىخ ــ 
 تعالي 

 

خج مؼ األيات ــ استخ
 الحكػ التجؽيجي 

ــ تطبق الحكػ التجؽيجي 
 أثشاء التالوة 

ــ تفدخ معاني السفخدات 
 الرعبة 

وضح أبؽاب الفؽز بعل ــ 
 هللا تعالي 

إستشتاج أثخ التقؽي في ــ 
 حياة الفخد والسجتسع

 ــ شخح مفيؽم الفطخة
إستشبط الحكسة مؼ ــ 

 مذخوعية سشؼ الفطخة 
ام ــ ابحث عؼ بعض أحك

 العبادات

 

 

 

 

 

  ــ شخح مفيؽم السغيث 
ــ يحكخ بعض معاىخ الحلػ 

  اإلليي هلالج لج
ــ دلل علي التخلق بخلق 

  الحلػ في تعاملي مع الشاس

 ُُ ؼٍَِّ ادَّجِ  ُِ َّ ٌْ  أؼّذػثذاٌؼض٠ض ا
 تغاٌسا اٌظف ٚاٌشؼثح

  اسُ اٌطاٌة 

 ِذ٠ش اٌّذسسح             

 سُٙ اٌؼّٛس            
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 ِبسِْم اَّللِه الرهحْمَِن الرهِحيم

 ألرأ اآلٌات الكرٌمة ثم أجب على اآلتً:-  

 

 

 

 

 

 

ر -ٔ   -معانً المفردات اآلتٌة كما فً الجدول اآلتً:فّسِ
 معشاىا الكلســــة

 ........................................................ اْلَمِجيدِ 

 ........................................................ َرْجع  

 ........................................................  َما َتْنُقُص 

 ........................................................ َمِريج  

 ........................................................  ُفُروج  

 ........................................................  َرَواِسيَ 

 

 

 

ٌء ِٔد )ق َواْلمُْرآِن اْلَمِجٌ) :لاي ذؼاٌٝ  ًْ ( بَْل َعِجبُوا أَْن َجاَءُهْم ُمْنِذٌر ِمْنُهْم فَمَاَل اْلَكافُِروَن َهَذا َش
( لَْد َعِلْمنَا َما تَْنمُُص األَْرُض ِمْنُهْم َوِعْنَدنَا ٖ( أَئَِذا ِمتْنَا َوُكنَّا تَُراباً َذِلَن َرْجٌع بَِعٌٌد )َٕعِجٌٌب )

ا َجاَءُهْم فَُهْم فًِ أَْمٍر َمِرٌجٍ )( بَْل َكذَّبُوا بِ ِٗكتَاٌب َحِفٌٌظ ) ( أَفَلَْم ٌَْنُظُروا إِلَى السََّماِء ٘اْلَحّكِ لَمَّ
ٌْنَاَها َوَزٌَّنَّاَها َوَما لََها ِمْن فُُروجٍ ) ٌَْف بَنَ ًَ َوأَْنبَتْنَا ٙفَْولَُهْم َك ٌْنَا فٌَِها َرَواِس ( َواألَْرَض َمَدْدنَاَها َوأَْلمَ

ْلنَا ِمْن السََّماِء َماًء ُمبَاَركاً 8( تَْبِصَرةً َوِذْكَرى ِلُكّلِ َعْبٍد ُمنٌٍِب )7ْوجٍ بَِهٌجٍ )فٌَِها ِمْن ُكّلِ زَ  ( َونَزَّ
ٌْنَا ٓٔ( َوالنَّْخَل بَاِسمَاٍت لََها َطْلٌع نَِضٌٌد )9فَأَْنبَتْنَا بِِه َجنَّاٍت َوَحبَّ اْلَحِصٌِد ) ( ِرْزلاً ِلْلِعبَاِد َوأَْحٌَ

ٌْتاً َكَذِلَن اْلُخُروُج )بِِه بَْلدَ   (ٔٔةً َم
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 ٕ- استخرج من اآلٌات األحكام التالٌة   :.

 الكملة الحكم
 ...................................................................... ادغام شفؽي 
 ...................................................................... اخفاء شفؽي 
 ...................................................................... اظيار شفؽي 

 سُ هللا ذؼاٌٝ فٟ ا٠٢اخ اٌىش٠ّح .تُ ألــ ٖ
  .............................................................................................................ـ:.....
 

 اٌمسُ تغ١ش هللا . ذؼاٌٝ؟ ًٚ٘ ٠عٛصػٍٝ ِارا ألسُ هللا ــ ٗ
 ..................................................................................................................ـ:
 ..................................................................................................................ـ:
 
 . ِا دالٌح لٌٛٗ ذؼاٌٝ "لذ ػٍّٕا ِا ذٕمض األسع ُِٕٙ"ـ ـ٘
 ..................................................................................................................ـ:
 ..................................................................................................................ـ:
 
 اٌرٕالغ اٌزٞ ٚلغ ف١ٗ ِششوٛ ِىح . ِا سثة ـٙ

.....................................................................................................................  
 
 ؽأٗ ٚذؼاٌٝ(( واف.اسرٕرط اٌؽىّح ِٓ روش وراب هللا اٌؽف١ع ِغ أْ ػٍُ هللا ))سثـ 7

.....................................................................................................................

..................................................................................................................... 
 
 ٗ .ِا ٔٛع االسرفٙاَ فٟ "أفؼ١١ٕا"؟ ِٚا فائذذـ 8 

.....................................................................................................................
..................................................................................................................... 

 
 .أوًّ اٌعذٚي اٌراٌٟ:ـ 9
 

  فشػْٛ ٚلِٛٗ أطؽاب األ٠ىح  لَٛ ٔٛغ اٌمَٛ

 اٌظ١ؽح   س٠ؽا طشطشا  ؽش٠ك ٔٙا٠رُٙ
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   01ـأٔرثٗ ظ١ذاً اٌٟ اٌّخطؾ ا٢ذٟ من حٌث:  أدلة لدرة هللا تعالً 

 
 
 

 

 
 
 
 

 
 

((اٌؽذ٠س اٌشش٠ف))   

 ٔٔ- الرأ الحدٌث الشرٌف ثم أجب:-
 

 

 

     

 ................................: (دعتهمعنً ) –..............................:  (إماممعنً ) -
 .......................:....( فاضت عٌنهمعنً ) –..................: .( ذات منصبمعنً ) -
 اشرح الحدٌث الشرٌف كما فهمته.-ٕٔ

.............................................................................................................. 
.............................................................................................................. 

.............................................................................................................. 

 لال : ـ طً هللا ػ١ٍٗ ٚسٍُ ـ٠شج سػٝ هللا ػٕٗ ػٓ إٌثٝ ػٓ أتٝ ٘ش

" سبعة ٌظلهم هللا فً ظله ٌوم ال ظل إال ظله ، إمام عادل وشاب نشأ فً عبادة هللا تعالى  ، ورجل للبه معلك بالمساجد ، 
ورجالن تحابا فً هللا اجتمعا علٌه وتفرلا علٌه ، ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فمال إنً أخاف هللا . ورجل 

تصدق بصدلة فأخفاها حتى ال تعلم شماله ما تنفك ٌمٌنه ، ورجل ذكر هللا خالٌاً ففاضت عٌناه ") متفك علٌه (

 أدٌح لذسج هللا ػٍٟ اٌثؼس

ببنائها المحكم وما  السماءُ 
فٌها من المجرات والكواكب 

 والنجوم 

النخل وثمرها المتراكم علً 
 ً  بعضه بعضا

األرض وبسطها للناس 
 وما خلك هللا فٌها 

الماء المبارن الذي جعله هللا 
 سر الحٌاة
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 ٖٔـ ألرأ وأستنبط :.
نائما )رضى هللا عنه (طاب لال مبعوث كسرى حٌن رأى أمٌر المؤمنٌن عمر بن الخ) 

حكمت فعدلت فأمنت فنمت ٌا عمر(.تحت شجرة   

ما أثر عدل الحاكم على المجتمع كما تفهم من الممولة ؟  - 

.............................................................................................  

ننعم فى ظل حكام دولة اإلمارات العربٌة المتحدة بالعدل واألمن وحسن ـ ٗٔ
فما واجبن تجاههم . الرعاٌة والسعادة ، - 

...........................................................................................ـ:  

...........................................................................................ـ:  

ـ صل هللا علٌه وسلم  أكتب أكبر عدد من األسباب المتولعة لتخصٌص الرسولـ ٘ٔ
الشباب بالذكر. ـ  

ٔ-..........................................................................................  

ٕ-..........................................................................................  

ٖ-..........................................................................................  

األمور التى تساعد الشباب على اإلستمامة :أكتب بعض  -ٙٔ  
ٔ-..........................................................................................  

ٕ-..........................................................................................  

ٖ-..........................................................................................  

 7ٔـ تأمل ثم وضح ما ٌلى:.
ُ أَْن تُْرفََع َوٌُْذَكَر فٌَِها اْسُمهُ ٌَُسبُِّح لَهُ فٌَِها بِاْلغُُدّوِ لال تعالى : ) فًِ بٌُُوٍت أَِذَن َّللاه
ِ َوإِلَاِم الصهالِة َوإٌِتَاِء َٖٙواآلَصاِل ) ٌٌْع َعْن ِذْكِر َّللاه ( ِرَجاٌل ال تُْلِهٌِهْم تَِجاَرةٌ َوال بَ

( . (7َٖكاِة ٌََخافُوَن ٌَْوماً تَتَمَلهُب فٌِِه اْلمُلُوُب َواألَْبَصاُر )الزه   
 

للمساجد مكانة عظٌمة فى اإلسالم ،وضحها على ضوء فهمن لآلٌتٌن السابمتٌن :ـ ٔ  

............................................................................................. 
.............................................................................................  
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اهتم مؤسس دولة اإلمارات العربٌة المتحدة الشٌخ زاٌد آل نهٌان رحمه هللا - 1ٔ
تعالى بتنشئة الشباب فى طاعة هللا عزوجل من خالل تعلٌمهم ، وبناء لدراتهم ، 

فحببهم بالمساجد ، وفتح لهم  م بالمرآن الكرٌم ،وربطهم بتراثهم ، وتحصٌنه
 مراكز تحفٌظ المرآن الكرٌم .

  . ما الذى ٌتوجب علٌن فعله لتكون مواطنا صالح)أ(  
ٔ-..........................................................................................  

ٕ-..........................................................................................  

ٖ-..........................................................................................  

.ما الذى ٌجب علٌن فغله تجاه صدٌمن الذى تحب فى الحاالت التالٌة: )ب(  

رسة.شاهدته ٌعتدى بالضرب على عامل النظافة بالمد  ـ 
.............................................................................................  

تغيب عن الوذرست بسبب هرضو.ـ   

.............................................................................................
. صل اإلجتواعىًصلتك إشاعت عنو عبر ًسائل التٌا ـ  

............................................................................................. 
 ﴾ حتى ال تعلم شماله ما تنفك ٌمٌنه ﴿:)صلً هللا علٌه وسلم (ما داللة لوله  ـ 
.............................................................................................  

 01ـأٔرثٗ ظ١ذاً اٌٟ اٌّخطؾ ا٢ذٟ: ماذا تعلمت من الحدٌث الشرٌف .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ذؼٍّد ِٓ ٘زا 
 اٌؽذ٠س اٌشش٠ف أْ

ارتٌاد المساجد فً كل 
صالة دلٌل لوة اإلٌمان 

  ً . باهلل تعال

ذكر هللا تعالً ٌمأل الملب 
 باإلٌمان والنفس بالطمأنٌنة

اإلمام العادل سبب فً نشر 
األمن واإلستمرا فً المجتمع 

  

إخفاء الصدلة أفضل عند هللا 
تعالً تجنباً للرٌاء ومنعاً 

 إلحراج الفمٌر 
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 ٕٓ- الرأ الحدٌث الشرٌف ثم أجب:-

 

 

 

 ............................:....( المشائٌنمعنً ) –........................: .( بشرمعنً ) -
 .............................:.( بالنور التاممعنً ) –.......................: .( الظلممعنً ) -

 اشرح الحدٌث الشرٌف كما فهمته.-ٕٔ
.............................................................................................................. 

.............................................................................................................. 
..............................................................................................................

 ـ تدبر األحادٌث الشرٌفة االَتٌة ، واستخلص منها فضل المشً إلً المساجد:ٕٕ

 فؼً اٌّشٟ ئٌٟ اٌّساظذ س إٌث٠ٛحاألؼاد٠
َمْؼ َغَجا إَلى الَسْدِجِج َوَراَح َأَعجَّ هللا  « :-صلى هللا عليو وسلػ - لقا

 ».َلُو ُنُدَلُو ِمَؼ الَجشَِّة ُكلََّسا َغَجا َأْو َراحَ 
 

............................................. 
ُ َعَلْيِو َوَسلَّػَ ــ قال  َخ ِفي َبْيِتِو ُثػَّ َمَذى ِإَلى َبْيٍت  " : َصلَّى َّللاَّ َمْؼ َتَطيَّ

ِ ِلَيْقِزَي َفِخيَزًة ِمْؼ َفَخاِئِض َّللاَِّ ، َكاَنْت ُخُطؽاُتُو ِإْحَجاُىَسا  ِمْؼ ُبُيؽِت َّللاَّ
  "َتُحطُّ َخِطيَئًة ، َواأُلْخَخى َتْخَفُع َدَرَجةً 

 
............................................. 

الِة صلي هللا عليو وسلػ َوَقاَل  : " ُكلُّ ُخْطَؽٍة َتْسِذيَيا ِإَلى الرَّ
 "  َصَجَقة  

 
............................................. 

 :.الشأ اٌؽذ٠س شُ أظةـ ٖٕ
 ِ ٌِْه َوَسلهَم ـ عن ُعثَْماَن ْبِن َعفهاَن لَاَل َسِمْعُت َرُسوَل َّللاه ُ َعلَ َمْن َصلهى اْلِعَشاَء فًِ : مُوُل ٌَ ـ َصلهى َّللاه

ٌَْل ُكلههُ  ْبَح فًِ َجَماَعٍة فََكأَنهَما َصلهى الله ٌِْل َوَمْن َصلهى الصُّ  " َجَماَعٍة فََكأَنهَما لَاَم نِْصَف الله
 ما األجر الذي ٌناله المحافظ علً كل من صالة الفجر والعشاء . )أ(

............................................................................................................... 
 

 تُش٠ذج ـ سػٟ هللا ػٕٗ ـ ػٓ إٌثٟ ـ طٍٟ هللا ػ١ٍٗ ٚسٍُ ـ لاي : ػٓ 

 " تشش اٌّشائ١ٓ فٟ اٌظٍُ ئٌٟ اٌّساظذ تإٌٛس اٌراَ 
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 )ب( عدد فوائد صالة الفجر .
............................................................................................................... 

 . )ج( الترح حلول لمن ٌتأخر عن صالة الفجر
........................................................................................................ 

 : ماذا تعلمت من الحدٌث الشرٌف .اٌّخطؾ ا٢ذٟ ٔرثٗ ظ١ذاً اٌٟأـٕٗ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

   و ما الدلٌل علٌها .ما الممصود بالفطرة ـ ٕ٘

 ................................................................................................اٌفطشجٟ٘:
 ...........................................................................................اٌذ١ًٌ ػ١ٍٙا : 

 ما الممصود بدلٌل التمانع .ـ ٕٙ

.............................................................................................................. 

العشاء كانما  من صلً
لام نصف اللٌل ومن 
صلً الفجر فً جماعة 
 كانما لام اللٌل كله 

كل خطوة إلً 
 الصالة بأجر صدلة 

المحافظة علً صالة 
الجماعة ترفع الدرجات 

 وتحط السٌئات 

الصالة نور للمسلم 
 فً الدنٌا واألخرة 
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 7ٕـأٔرثٗ ظ١ذاً اٌٟ اٌّخطؾ ا٢ذٟ :

  أدلة وحجانية هللا تعالى 

 3: دليل التدخيخ 2: دليل التسانع 1: دليل الفطخة

 قال تعالى :
َفَطَخ الشَّاَس  ِفْطَخَة َّللاَِّ الَِّتي

  َتْبِجيَل لخلق هللاَعَلْيَيا َل 

 قال تعالى :

َلْؽ َكاَن ِفيِيَسا آِلَية  ِإلَّ )) 
(( َلَفَدَجَتا َّللاَُّ   

 

 قال تعالى :

َخ َلُكػْ ))  َما ِفي  َسخَّ
َسَؽات َوَما ِفي اأْلَْرض (( الدَّ  

 

 

 8ٕـ الشأ شُ أظة :

خ ػٍٟ اٌّسٍُ ، ئْ ِشالثح هللا ذؼاٌٟ ٚاسرشؼاس ػظّرٗ ٚاٌخٛف ِٕٗ ِٓ أػظُ ٚأُ٘ اٌٛاظثا
َ َيْعَلُػ َما ِفي  ٚلذ ؼزس ـ سثؽأٗ ٚذؼاٌٟ ـ ِٓ اٌغفٍح ػٓ ِشالثرٗ ذؼاٌٟ فماي " َواْعَلُسؽا َأنَّ َّللاَّ

 َأْنُفِدُكْػ َفاْحَحُروُه "
. ِا اٌّمظٛد تّشالثح هللا ذؼاٌٝ )أ(  

.....................................................................................................................  

..................................................................................................................... 

. ِارا ٠رشذة ػٍٝ ؼ١اج اٌّسٍُ ؼ١ّٕا ٠إِٓ تأْ هللا ِطٍغ ػٍٝ سشٖ ٚػٍٕٗ)ب(   

.....................................................................................................................  

..................................................................................................................... 

. ؼاس ِشالثح هللا ذؼاٌِٝا ٟ٘ األِٛس اٌرٟ ذؼ١ٓ اٌّسٍُ ػٍٝ اسرش)ض(   

..................................................................................................................... 

.....................................................................................................................  

..................................................................................................................... 
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.ِٓ فٛائذ ِشالثح هللا ذؼاٌٝ -9ٕ  

           ..............................................ـٔ
......................................................ـٕ  

          ..............................................ـٖ
 .......................................................ـٗ

   .....       .........................................ـ ٘      
 .......................................................ـٙ

 ٖٓـأٔرثٗ ظ١ذاً اٌٟ اٌعذٚي ا٢ذٟ:.

 مخاقبة هللا تعالي

 

 

هً دوام علم العبد وتٌمنه أن هللا تعالً مطلع علً ظاهره 
 وباطنه .

 مفيؽميا
 

 مجالتيا جمٌع أحوال المسلم فً ظاهره وباطنه . 
 

بها ٌكسب العبد  ـٕـ أنها سب من أسباب دخول الجنة . ٔ
لً ترن المعاصً ـ أنها تعٌنه عٖرضا هللا تعالً .

ـ أنها سبب إلجابة الدعاء .ٗت . والمنكرا  

 فؽائجىا
 

ـ تحمك امن ٕـ تحفظ المجتمع من سوء األخالق . ٔ
ـ تجعل المجتمع متماسن ومترابط .ٖالمجتمع .   

ـ اإلحترام والتعاون بٌن الناس . ٗ   

 َاثارىا علي السجتسع
 

ـ الصحبة الصالحة .ٖـ التموي . ٕـ الدعاء . ٔ  
ـ تذكر الحساب والخوف من ٘ـ المواظبة علً الطاعات ٗ 

 سوء الخاتمة . 

 

 األسباب السعيشة علي السخاقبة 
 

 

 ِا اٌّمظٛد تاٌفطشج . -ٖٔ

..................................................................................................................... 

 فطشج ِٚا اٌّمظذ اٌششػٟ ِٕٙا .ِا ٟ٘ سٕٓ اٌ -ٕٖ

..................................................................................................................... 
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..................................................................................................................... 

 ِا األٚلاخ اٌرٟ ٠سرؽة ف١ٙا اٌسٛان . -ٖٖ

 أ..................................................               ب ـ..............................................

 .........................ض ـ...............................................              د ـ.......................

 طٕف ِا ٠ٍٟ ؼسة اٌعذٚي االَذٟ :. -ٖٗ

ذٛؼ١ذ هللا ذؼاٌٟ ـ ِساػذج اٌّؽراض ـ ئذالف اٌّّرٍىاخ ـ ؼة إٌظافح ـ ػثادج األطٕاَ ـ اؼرماس 
 إٌاط ـ اٌشؼّح تاٌؼؼ١ف .

 ٠ٛافك اٌفطشج  ٠خاٌف اٌفطشج 
..................................................... ..................................................... 

..................................................... ..................................................... 

..................................................... ..................................................... 

..................................................... ..................................................... 

..................................................... ..................................................... 

 

 أ١ّ٘ح سٕٓ اٌفطشج فٟ ؼ١اذٕا  

 

 

 

 

 
 
 

 

فردبالنسبة لل  بالنسبة للمجتمع 
 ـ نظافة البدن .
 ـ جمال الهٌئة .

ـ اإلمتثال ألمر رسول هللا ـ صلً 
 هللا علٌه وسلم ـ

 ـ سٌنال محبة هللا تعالً .
نشاطه . ـ ٌحافظ علً صحته و  

 ـ الحد من انتشار األمراض .
 ـ كف األذي عن الناس .

 ـ المحافظة علً تألف المجتمع .
 ـ تمدم المجتمع وتطوره .

 ـ تطبٌك أوامر هللا .
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 ِبسِْم اَّللِه الرهحْمَِن الرهِحيم

 ٖ٘ـ ألرأ اآلٌات الكرٌمة ثم أجب على اآلتً:-  

 

 

 

 

 

 

رمعانً المفردات اآلتٌة كما فً الجدول اآلتً: ــ   -فّسِ

 معشاىا الكلســــة
 ........................................................ َحْبِل اْلَوِرٌدِ 
 ........................................................ اْلُمتَلَِمٌَّانِ 

 ........................................................ لَِعٌدٌ 
 ........................................................ َرلٌِبٌ 

 ........................................................ َسْكَرةُ اْلَمْوتِ 
 ........................................................ َسائٌِك َوَشِهٌدٌ 

 

 

 

ٌِْه ِمْن َحْبِل اْلَوِرٌِد  :لاي ذؼاٌٝ  ْنَساَن َونَْعلَُم َما تَُوْسِوُس بِِه نَْفُسهُ َوَنْحُن أَْلَرُب إِلَ إِْذ ٌَتَلَمَّى  (16)َولَمَْد َخلَْمنَا اإْلِ
ٌِْه َرِلٌٌب َعِتٌٌد  َما ٌَْلِفُظ ِمْن َلْولٍ  (17)اْلُمتَلَِمٌَّاِن َعِن اْلٌَِمٌِن َوَعِن الِشَّماِل لَِعٌٌد  َوَجاَءْت َسْكَرةُ  (18)ِإالَّ لََد

َوَجاَءْت ُكلُّ َنْفٍس َمعََها  (20)َونُِفَخ فًِ الصُّوِر َذِلَن ٌَْوُم اْلَوِعٌِد  (19)اْلَمْوِت بِاْلَحِكّ َذِلَن َما ُكْنَت ِمْنهُ تَِحٌُد 
َولَاَل لَِرٌنُهُ  (22)َذا فََكَشْفنَا َعْنَن ِغَطاَءَن فَبََصُرَن اْلٌَْوَم َحِدٌٌد لَمَْد ُكْنَت فًِ َغْفلٍَة ِمْن هَ  (21)َسائٌِك َوَشِهٌٌد 

ٌِْر ُمْعتٍَد ُمِرٌٍب  (24)أَْلِمٌَا فًِ َجَهنََّم ُكلَّ َكفَّاٍر َعنٌٍِد  (23)َهَذا َما لََديَّ َعتٌٌِد  الَِّذي َجَعَل َمَع  (25)َمنَّاعٍ ِلْلَخ
 َ ِ إِلًَها آَخَر فَأ ٌْتُهُ َولَِكْن َكاَن فًِ َضاَلٍل بَِعٌٍد  (26)ْلِمٌَاهُ فًِ اْلعََذاِب الشَِّدٌِد َّللاَّ لَاَل  (27)لَاَل لَِرٌنُهُ َربَّنَا َما أَْطغَ

ٌُْكْم بِاْلَوِعٌِد  ٍم لِ  (28)اَل تَْختَِصُموا لََديَّ َولَْد لَدَّْمُت إِلَ ٌَْوَم نَمُوُل  (29)ْلعَِبٌِد َما ٌُبَدَُّل اْلمَْوُل لََديَّ َوَما أََنا بَِظالَّ
(30)ِلَجَهنََّم َهِل اْمتؤََلِْت َوتَمُوُل َهْل ِمْن َمِزٌٍد 
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 ٖٙ- استخرج من اآلٌات األحكام التالٌة   :.

 الكملة الحكم
 ........................................................................ ادغام شفؽي 
 ........................................................................ اخفاء شفؽي 
 ........................................................................ إظيار حقيقي

 7ٖ- أوًّ اٌعذٚي االّذٟ:-

إلٔساْأٔٛاع اٌّالئىح اٌّٛو١ٍٓ تا ػًّ وً ٍِه ُِٕٙ  
 

.................................................... 
 

 
.................................................... 
 

 
.................................................... 

 
................................................... 

 
 

.....................................................  
 

.................................................... 
 

     

 8ٖ- ِا اٌفشق ت١ٓ اٌٛػذ ٚاٌٛػ١ذ .

...................................................................................................ـ اٌٛػذ:.......  

..............................................................................................ـ اٌٛػ١ذ :..........  

لاي ذؼاٌٝ "ٌٚمذ خٍمٕا اإلٔساْ". -:   أػًٍ -9ٖ  

.....................................................................................................................  

لاي ذؼاٌٝ "ِا ٠ٍفع ِٓ لٛي ئال ٌذ٠ٗ سل١ة ػر١ذ". -ٓٗ  

....................................................................................................................  
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 ٔٗ- لاسْ ت١ٓ ِا ذؽرٗ خؾ ؼسة اٌعذٚي:-

 ٚظٗ اٌّماسٔح "ٚلاي لش٠ٕٗ ٘زا ِا ٌذٞ ػر١ذ" "ٚلاي لش٠ٕٗ ستٕا ِا أؽغ١رٗ"

 ٔٛػٗ ...................................... ......................................

 األطً اٌزٞ خٍك ِٕٗ ...................................... ......................................

...................................... ......................................  ػٍّٗ فٟ اٌذ١ٔا 

 ِٛلفٗ ٠َٛ اٌم١اِح ...................................... ......................................

 لرأ الحدٌث الشرٌف ثم أجب:ـا -ٕٗ

نَّ هللا تعاىل يبسط إ ((  قال :قال رسول هللا ــ صلي هللا عليو وسلم ــ أيب موسى األشعري هنع هللا يضر عن
يده ابلليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده ابلنهار ليتوب مسيء الليل، حىت تطلع الشمس من 

 )) مغرهبا
 ِا ٟ٘ اٌرٛتح ِٚرٝ ذمثً . )أ(

..................................................................................................................... 

..................................................................................................................... 

..................................................................................................................... 

 ِا ِؼٕٝ وٍّح "ٔظٛغ" )ب(

..................................................................................................................... 

 ِا ٟ٘ ششٚؽ اٌرٛتح إٌظٛغ . )ض(

ٔ...........               ................................... 
 ..................................................ـٕ

  ....................               .........................ـٖ
 .................................................ـٗ

  فٟ ا١ٌَٛ أٌف ِشج .ِا دالٌح ذٛتح إٌثٟ ملسو هيلع هللا ىلص )د(

..................................................................................................................... 
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 سد اٌؽمٛق اٌرٟ ػ١ٍٗ ئٌٝ أطؽاتٙا .ػًٍ: ؼشص اٌّسٍُ فٟ ذٛترٗ ػٍٝ  -ٗٗ

..................................................................................................................... 

.....................................................................................................................
 ِٓ األِٛس اٌرٟ ذؼ١ٓ اٌّسٍُ ػٍٝ اٌرٛتح: -٘ٗ

 .......................................ـ...ٕ ......                  .....................................ٔ

 ........                     ..................................ـٗ                   .........................................ـٖ

 اٌؽىُ فٟ ِا ٠ٍٟ:اروش  -ٙٗ

 ذاب ِٓ ذشن اٌظالج ؼ١اء ِٓ اٌّؼٍُ. -أ

..................................................................................................................... 

 ذاب ِٓ ئ٠زائٗ ٌع١شأٗ ٌىٕٗ ِا صاي ٠فرخش تا٠زائُٙ. -ب

..................................................................................................................... 

 . ِا اٌذ١ًٌ ػٍٝ رٌهِؼٕٝ اٌّغ١س؟ ِٚا  -ض

..................................................................................................................... 

..................................................................................................................... 

 :. لاسٟٔ ت١ٓ اإلسرغاشح ٚاإلسرؼأح -7ٗ

 

 ِٓ أِصٍح غٛز هللا ٌؼثادٖ: -8ٗ

 .........................................................ـٕ ....................................................ـٔ

 اإلسرؼأح اإلسرغاشح
............................................... ............................................... 

............................................... ............................................... 
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........................................................ـٗ......................................................ـٖ
 ِا ِؼٕٝ اٌؽ١ٍُ؟ ِٚا اٌذ١ًٌ ػٍٝ رٌه. -9ٗ

.....................................................................................................................
 ..............................................................................................اٌذ١ًٌ ـ.............

 اٌعذٚي ا٢ذٟ:  أوًّ -ٓ٘
  هفيٌم صفت " الوغيج " 

 اٌزٞ ٠ض٠ً اٌشذج ٠ٚفشض اٌىشب 
  لعبادهغٌث هللا تعالي 

 ٠غ١س ػثادٖ ػٕذ اٌشذائذ ٠ٚع١ة دػائُٙ 
  هفيٌم اسن هللا تعالي " الحلين " 

 اٌزٞ ٠ذس ػٍٟ خٍمٗ إٌؼُ اٌظا٘شج ٚاٌثاؽٕح 
  التطبيق العولي للحلن 

 أْ ٔؼفٛا ػٓ إٌاط ِغ ئساءذُٙ ٌٕا 

 

. ػشف اٌغسً ـٔ٘  

 اٌرؼش٠ف :........................................................................................................

. اروش اّداب اٌغسً -ٕ٘  

.....................................................................................................................  

.....................................................................................................................  

   

 

 

 

 

 

 

 طفح اٌغسً

 أسوأٗ
............................

............................
............................  

 سٕٕٗ

............................

............................
............................  
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. ِا ٟ٘ أٔٛاع اٌغسً -ٖ٘  

...            )ب(..............................................)أ(...........................................  

: ٠عة اٌغسً ػٍٝ اٌّسٍُ ِٚرٝ ٠سرؽةِرٝ  -ٗ٘  

................................... ـ.............ٕ             ....................................... ـ٠ٔعة: 
...............................ـ..........ٖ          

.......................  ................... ـٕ.........            .................................ـ٠ٔسرؽة: 
             .........................................ـٖ            
ـ............................................. ٗ  

. َ ػٍٝ اٌعٕةِا اٌزٞ ٠ؽش -٘٘  

..............         ...................................ـٔ
.....................................................ـٕ  

         .................................................ـٖ
.....................................................ـٗ  

 

 ٙ٘ــ أٔرثٗ ظ١ذا اٌٟ  اٌّخطؾ ا٢ذٟ :.

 
 

 

 
 
 

 

 

 

 

 اٌغسً 

تعرٌفه : إفاضة الماء 
الطهور علً جمٌع البدن مع 

 النٌة .

 أنواعه : 
 ـ الواجب 

 ـ المستحب 

 اَدابه
عدم اإلسراف فً إستخدام 

 الماء 

 ـ أن ال ٌكون الماء دائم 

 ـ ستر العورة 

 ما ٌحرم علً الجنب :.

 ـ الصالة 

الطواف حول الكعبة  ـ  

 ـ لراءة المران 

 ـ الجلوس المسجد

 صفته:

 ـ النٌة 

 ـ غسل الكفٌن 

 ـ غسل مكان النجاسة

 ـ التسمٌة والوضوء 

 ـ سكب الماء علً جمٌع البدن 
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.بالتٌمم ما الممصود  ـ7٘  

............................................................................................ :التٌمم هو  
 

.ما شروط صحة التٌمم ـ 1٘  
ٔ-.................................    .............ٕ-..............................................  
  

.للتٌمم  ةما األسباب المبٌحـ 5٘  
ٔ-...............................       ٕ-.............................   ٖ-

.......................... 
 

.ما هً مبطالت التٌمم ـ ٓٙ  
ٔ-.............................        ٕ-.............................   ٖ-

........................... 
 

 10ـأٔرثٗ ظ١ذاً اٌٟ اٌّخطؾ ا٢ذٟ :.

 
 
 

 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

 اٌر١ُّ

التعرٌف : مسح الوجه 
والٌدٌن بالصعٌد الطٌب 
علً وجه الخصوص مع 

النٌة 

شروطه: ـ فمد الماء أو 
ً استعماله   عدم المدرة عل

ة التراب  ـ طهار  

 أسبابه  :
ـ إذ لم ٌجد الماء   

ـ إذا كان به مرض  
وخاف من إستعمال الماء 

  زٌادة فً المرض

 صفته: 

ـ النٌة مع ضرب التراب 
 بكفٌه ضربة واحدة  

 ـ مسح الوجه

 ـ مسح الكفٌن 

 مبطالته :
ـكل ما ٌبطل الوضوء   

 ـ وجود الماء 

 ـ زوال العذر  
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.الممصود بالمسح على الخفٌن ـ ما ٕٙ  

............................................................................. :المسح على الخفٌن هو  
 

.شروط المسح على الخفٌن  ما ـٕٙ  
ٔ-...............................   ....................ٕ-

............................................. 
 

.ما هً مبطالت المسح على الخفٌن ـ ٖٙ  
ٔ-.................................   ٕ-...............................   ٖ-

..........................  
 

 16ـأٔرثٗ ظ١ذاً اٌٟ اٌّخطؾ ا٢ذٟ :.

 
 
 

 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 

 اٌّسػ ػٍٟ اٌخف١ٓ 

التعرٌف: امرار الٌد المبتلة 
بالماء علً ما ٌلبس فً 
الرجلٌن عند الوضوء 

 بشروط مخصوصة

 حكمته:ـ

التٌسٌر والتخفٌف علً 
 المكلفٌن 

 شروطه  :

 ـ دخولهما علً طهارة 

ـ ثالثة أٌام للمسافر وٌوم 
 للممٌم 

 

 مبطالته: 
 ـ انتهاء المدة 

 ـ الجنابة 

 ـ نزع الخف الممسوح علٌه

 صفته:

ـ لبس الخفٌن علً طهارة    

الخف طاهر ساترا ـ أن ٌكون  

 ــ المسح علٌه المدة المحدة 
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  أحكام التجوٌد 

 :.أؼىاَ إٌْٛ اٌساوٕح ٚاٌر٠ٕٛٓأوال ــ 

 : وٌحدث عندما ٌأتً أحد هذه الحروف بعد النون الساكنة أو التنوٌن . ــ االظهار الحلمًٔ
 .( ع   ــ ح ــ غ ــ خ ــ  أ ــ هـ : )  حروفه

 : وٌحدث عندما ٌأت أحد هذه الحروف بعد النون الساكنة أو التنوٌن . االدغام -ٕ
 وهو نوعان : 
  .( َولَدَ  َوَما ( مثال : َوَواِلدٍ  ي ــ و ــ  م ــ  ن: وحروفه : )  ادغام بغنة -أ              
 . (أََحٌد  ٌََرهُ  لَمْ  ( مثال : )أَنْ ر ــ  ل : وحروفه : )  ادغام بال غنة -ب              

 : وٌحدث عندما ٌمع حرف الباء بعد النون الساكنة أو التنوٌن . اإللالب -ٖ
  ( .ب: )  وحروفه

 ( حرفاً .٘ٔ: وحروفه بالً الحروف الهجائٌة وعددها ) االخفاء -ٗ
 ( .ظ  –ض  –ت  –ف  –ز  –ط  –د  –س  –ق  –ش  –ج  –ن  –ث  –ذ  –ص وهً ) 

اًجاــ  َسْبعًا ِشَداًداـ   َصالٍ ِمْن َصلْ مثال :       ــ  َماًء ثَجه

 من خالل الشرح الّسابك ، أجب عن األسئلة اآلتٌة : 

 بٌن حكم التجوٌد فً األمثلة اآلتٌة :  -ٔ
 .....................حكم التجوٌد فً لوله تعالى   : " سمٌٌع علٌم "   : ...................... -أ
 .....................تعالى : " هدًى للمتمٌن " : ...................... حكم التجوٌد فً لوله -ب
 ......................حكم التجوٌد فً لوله تعالى  : " خٌراً ٌره "    : ...................... -ج
 ......................حكم التجوٌد فً لوله تعالى   : " أن صدوكم "  : ...................... -د
 .....................حكم التجوٌد فً لوله تعالى  : " سمٌٌع بصٌر  : ....................... -هـ
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 ِبسْمِ   اَّللِه الرهحْمَِن الرهِحيم
 

 

 

  

 استخرج من النص المرآنً اآلتً مثاالً واحداً على كل من أحكام النون الساكنة والتنوٌن : -ٕ

 حخفو السثال الحكػ
   يار الحلقيالظ

   ادغام بغشة
   ادغام بال غشة 

   إقالب
   إخفاء

 

 اٌساوٕح ا١ٌُّ أؼىاَ شا١ٔاًـ
ٟ٘ ا١ٌُّ اٌخا١ٌح ِٓ اٌؽشواخ ٚاٌرٟ ٠ىْٛ سىٛٔٙا شاترا فٟ اٌٛطً  ا١ٌُّ اٌساوٕح :

 ٚاٌٛلف ٌٚٙا شالشح أؼىاَ :. 
واٍِح ٠ٚسّٟ ئدغاَ  ٚ٘ٛ ئدغاَ ا١ٌُّ اٌساوٕح ت١ُّ تؼذ٘ا تغٕح ـ اإلدغاَ اٌشفٛٞ:ٔ

 ِرّاش١ٍٓ طغ١ش ٚؼشٚفٗ )) ا١ٌُّ ((  
 ) فهم من مغرم (:  ِصاي

ٚ٘ٛ ئخفاء ا١ٌُّ اٌساوٕح ِغ تماء اٌغٕحٚال ٠ىْٛ اإل ِٓ  ـ اإلخفاء اٌشفٛٞ:ٕ
 وٍّر١ٓ ؼشٚفٗ )) اٌثاء ((

 ) يوم ىم ابرزون (:  ِصاي

ْنَسانَ  َخلَْمنَا لََمدْ ( ٖ) َولَدَ  َوَما َوَواِلدٍ ( ٕ) اْلَبلَدِ  بَِهَذا ِحل   َوأَْنتَ ( ٔ) اْلبَلَدِ  بَِهَذا أُْلِسمُ  ) الَ  ( ٗ) َكبَدٍ  فًِ اإْلِ
ٌْهِ  ٌَْمِدرَ  لَنْ  أَنْ  أٌََْحَسبُ   لَهُ  نَْجَعلْ  أَلَمْ ( 7) أََحدٌ  ٌََرهُ  لَمْ  أَنْ  أٌََْحَسبُ ( ٙ) لُبًَدا َماالً  أَْهلَْكتُ  ٌَمُولُ ( ٘) أََحدٌ  َعلَ
ٌْنِ  ٌْنَ ٌْنِ  َوِلَسانًا( 1) َع ٌْنَاهُ ( 5) َوَشَفتَ ٌْنِ  َوَهَد  ( " سورة البلد " . (ٓٔ) النهْجَد
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أٞ ؼشف ِٓ ؼشٚف ٚ٘ٛ ئظٙاس ا١ٌُّ اٌساوٕح ئرا ظاءخ تؼذ  ـ اإلظٙاس اٌشفٛٞ: ٖ
                  ()) تالٟ اٌؽشٚف تؼذ ئسماؽ ؼشفٟ ا١ٌُّ ٚاٌثاء (ؼشٚفٗ : اٌٙعاء غ١ش اإلخفاء ٚاإلدغاَ 

 ) عليهم طرياً (: ِصاي 

حسب اجلدول التايل بني حكم التجويد يف األمثلة التالية  وذلك بوضع املثال حتت ما يناسبو ج ــ 
 :من أعمدة 

 اإلظٙاس اٌشفٛٞ اإلخفاء اٌشفٛٞ فٛٞاإلدغاَ اٌش اٌّصاي

    ) أم أمنتم (

    ) هلم ُسّلم (

    )أزواجهم مثل (

    ) يعتصم ابهلل (

 

 حكن القلقلتحالخاً 

لطة  ٕا ؼرٝ ذسّغ ٌٗ ٔثشٖ ل٠ٛح ؼشٚفٙا:اػطشاب اٌظٛخ ػٕذ إٌطك تاٌؽشف ساوذؼش٠فٙا 
  (د  -ض   –ب  –ؽ  –ق  )ظذ 

 .ؽشف ساوٕا: اْ ٠ىْٛ ٘زا اٌ ششؽٙا

 لساِٙا :  أ

     :ارا ظاء ؼشف ِٓ ؼشٚفٙا ساوٕا فٟ اخش اٌىٍّٗ   وثشٜــ ٔ 
 (ِع١ذ   -ِش٠ط   -سل١ة     -ِؽ١ؾ      -ػ١ّك   ) ِصً : 

: ارا ظاء ؼشف ِٓ ؼشٚف اٌمٍمٍح ساوٕا فٟ ٚسؾ  طغشٜــ ٕ
 ٠ْعؼٍْٛ   -٠ْذػْٛ    -٠ْمطؼْٛ   )  اٌىٍّح ِصً : 
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 )هللا(اٌعالٌٗ ؼىُ الَ ٌفع ساتؼاً 

                       

 

 

 الجاللة : لفظ تدرٌب علً أحكام

 . التفخٌم والترلٌكث وذلن من حٌ فً لفظ الجاللة حرف الالم تختلف أحكام
و اذا سبمت بضم أ " هللا شهدَ " تكون الالم مغلظة اذا سبمت بفتح كموله  م :تفخٌم الالــ 

              كموله تعالى " 
 " وا اللهملالُ      
ً  أن تكون بـعد كـسـر ولو منـفصالً  : ترلٌك الالمــ  ــــ    باهلل"   :مثل عــنــها أ وعـرضـا

 " هللا لـلِ ــــ    بـسـمِ هللا
 
 ( أِاَ ؼىُ ٌفع اٌعالٌح فٟ ِا ٠ٍٟ :ػغ ئشاسج ) -ٔ
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 التخقيق التفخيػ السثال
   هللا الرسج . -1
   إن هللا . -2
   هللا .ذلغ فزل  -3
   قالؽ الليػ . -4
   بدػ هللا الخحسؼ الخحيػ  -5
   ويشجي هللا الحيؼ اتقؽا  -6
   لػ تععؽن قؽمًا هللا . -7

 

 أكمل الفراغات التالٌة : -ٕ
 الحاالت األربع التً ٌأتً فٌها لفظ الجاللة مفخماً : -أ 

هللا ال إله تعالى : )  إذا جاء لفظ الجاللة فً أول .................... مثل لوله -ٔ
 إال هو الحً المٌوم ( 

 إذا جاء لبله حرف ................... مثل لوله تعالى : ) لال هللا ( -ٕ
          إذا جاء لبله حرف .................... مثل لوله تعالى : ) عبُد هللا ( -ٖ    

لوله تعالى : ) لالْوا إذا جاء لبله حرف .................... بعد ضم أو فتح مثل  -ٗ
 اللهم ( ) إلى هللا (

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 الحاالت الثالث التً ٌأتً فٌها لفظ الجاللة مرلماً :  -ب 
 .......... مثل لوله تعالى : ) باهلل ( ) الحمد هلل ( اء لبل لفظ الجاللة حرفإذا ج -ٔ
ًْ هللا................ بعد كسر ، مإذا جاء لبله حرف .. -ٕ  ( ثل لوله تعالى : ) وٌنٍجّ

 بله .................... مثل لوله تعالى : ) لوماً هللا (إذا جاء ل -ٖ
 استخرج حكم الم لفظ الجاللة من اآلٌات التالٌة :
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 الـدـــبب نؽع الحكــــػ اآليــــات
 

ُ َلا ِإلاوا ِإَلَّ ُىوا لاُو اأْلاْْسااُء اْْلُْسنا "    "اَّللَّ
  

ْ ياُكنِ  ُْم واَلا  " ِإنَّ الَِّذينا كافاُروا واظالاُموا َلا ُ لِيـاْغِفرا هلا اَّللَّ
 لِيـاْهِديـاُهْم طارِيًقا "

  

 

" ُقْل كافاى اِبَّللَِّ شاِهيًدا"   
  

 

" " ِإنَّ اَّللَّا كاانا غاُفورًا راِحيًما    

 

ُ ُمْهِلُكُهمْ "  " َلا تاِعظُونا قـاْوًما اَّللَّ  
  

 

" َيا أايُـّهاا الَِّذينا آاماُنوا ُتوبُوا ِإىلا اَّللَِّ "   
  

 

   " ِإذاا جااءا ناْصُر اَّللَِّ وااْلفاْتُح "

 

ُ الَِّذينا اتَـّقاوْ "  ي اَّللَّ ا "وايـُناجِّ  
  

 

 

 

 والسدتعانوهللا السؽفق 

 مع تسشياتي لكػ بالتؽفيق

  

  


