
 

تم تحميل هذا الملف من موقع المناهج اإلماراتية

*للحصول على أوراق عمل لجميع الصفوف وجميع المواد اضغط هنا                                   

                  https://almanahj.com/ae                     

* للحصول على أوراق عمل لجميع مواد الصف العاشر اضغط هنا    

https://almanahj.com/ae/10                   

* للحصول على جميع أوراق الصف العاشر في مادة تربية اسالمية ولجميع الفصول, اضغط هنا    

https://almanahj.com/ae/10islamic                   

* للحصول على أوراق عمل لجميع مواد الصف العاشر في مادة تربية اسالمية الخاصة بـ الفصل الثالث  اضغط هنا                

https://almanahj.com/ae/10islamic3     

* لتحميل كتب جميع المواد في جميع الفصول للـ الصف العاشر اضغط هنا        

https://almanahj.com/ae/grade10                   

        للتحدث إلى بوت المناهج  على تلغرام:  اضغط هنا   

https://t.me/almanahj_bot    
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التربية   مادة
السلمية

التربية   مادة
السلمية

الثاني  الثاني الدرس الدرس
حفظ     في العلماء جهود

السنة
حفظ     في العلماء جهود

السنة



موضوع 
الدرس

موضوع 
الدرس

حفظ     في العلماء جهود
السنة

حفظ     في العلماء جهود
السنة



السلمية  السلمية التربية التربية

حفظ     في العلماء جهود
السنة

حفظ     في العلماء جهود
السنة

وتبليغه-     1 النبوي الحديث حفظ فضل

والمتن-      2 السند بين يميز أن

تدوين-       3 في العلماء جهود على يتعرف أن
السنة 

وتبليغه-     1 النبوي الحديث حفظ فضل

والمتن-      2 السند بين يميز أن

تدوين-       3 في العلماء جهود على يتعرف أن
السنة 



الله              رسول بسنة الخذ إلى أرشدنا الله كتاب فإن ليسصحيحا قول هذا
لم             والمعاملت العبادات وتفاصيل الحكام من وكثير وسلم عليه الله صلى

الشريفة       النبوية السنة وضحتها القرآن يبينها



الطلب      من مبقول اقتراح أي



الله           رسول احاديث لحفظ متفرغا كان حيث هريرة أبي
والحضر            السفر في النبي لزم وقد وسلم عليه الله صلى

ذلك       عن شيء يشغله يكن ولم



خللها                  من يتم التي المنهجية السس من والسناد الشريعة على للفتراء طريقهم الكذابون لوجد السناد ل لو
الكاذبين         من المتقنين الصادقين الرواة ومعرفة الرواية ضبط

              : وأصحاب  والفقهاء المحدثين من بعدهم فمن والتابعين، الصحابة من المسلمين جماهير عليه الذي النووي قال
العمل:                     وجوب وأن العلم، يفيد ول الظن ويفيد بها، العمل يلزم الشرع حجج من حجة الثقة الواحد خبر أن الصول



وسلم           عليه الله صلى الله رسول حديث فهم في للعانة





المام          تأليف والسانيد المعاني من الموطأ في لما التمهيد
القرطبي   يوسف

بن          الحافظ المام تأليف البخاري صحيح شرح الباري فتح
العسقلني   حجر

بن          على بن محمد تأليف مسلم بفوائد العمل
لتميمي    ا عمر

بكر        لبي الترمذي صحيح لشرح الحوذي عارضة
العربي 

داود         أبي سنن حل في المجهود بذل
السيوطي    المام شرح
السيوطي    المام شرح





وسلم         :        عليه الله صلى النبي سمعت قال عنه الله رضي مسعود بن الله عبد عن
سامع )                ( من أوعى مبلغ فرب ، سمع كما فبلغه شيئا منا سمع امرأ الله نّضر يقول

المتن-             1 لدراسة منهجية قواعد الناسخ-   2وضع تمييز
والمنسوخ 

الحاديث-             3 متون دراسة على من-    4المعلم المشكل توضيح
الحديث 

الحاديث     رواة سلسة هو
النبوي     الحدث نص هو
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