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 مملكة البحرين

 وزارة التربية والتعليم

 مدرسة عبد الرحمن الناصر اإلعدادية للبنين

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مذكرة مراجعة مادّة
 التربية اإلسالميّة

 اإلعدادي الثالثللّصف 
منتصف الفصل الدراسي األول 

 م2018-2019

 م2019-2018اإلعدادي   الثالثللصف  األولالدروس المطلوبة الختبار منتصف الفصل الدراسي 

حديث ال حسد إال في  المد الالزم
 اثنتين  " دراسة وحفظ "

 41-38سورة التوبة  أحوال القبر
 " تفسير وحفظ "

سورة األحزاب 
53-59  

 لباس المرأة المسلمة غزوة تبوك 2الزكاة  1الزكاة  " تفسير وحفظ "
 بديال عنه توليسعزيزي الطالب : المذكرة مساندة للكتاب المدرسي 
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 ؟بالمد الالزم ( ما المقصود  1السؤال ) 

ً أْن ) هو   ( يأتي بعد حرف المد حرٌف ساكٌن ُسكوناً أصليا

 لالزم ؟ولماذا سمي با ؟المدّ الالزم ( ما حكم  2السؤال ) 

 .(  حركات   6،  وسّمي بالالزم ألّن قارئ القرآن يلزم بمده   يجب أْن نمدّه سّت حركات حكمه )

 ؟المدّ الالزم  هي أقسام( ما  3السؤال ) 

 الالزم الحرفيالمد  المد الالزم الكلمي المثقل
 مخفف حرفي مثقلحرفي  كلمي مخفف مثقللمي ك

آلِّّين ،  ة ، الضَّ الطآمَّ
ة ، دَآبَّة آخَّ  الصَّ

 ألم ءآْْلن
يم  تكتب هكذا ألف الْم مِّ

ن ، ق ، ص ، الر ، 
 كهيعص

 

 -( أما اإلجابة الصحيحة فيما يلي :  ضْع عالمة ) (  4السؤال ) 

 حرفي مخفف حرفي مثقل كلمي مخفف كلمي مثقل اْليات
     . تنزيل الكتاب من هللا العزيز الحكيمحم 

ةفإذا جاءت  آخَّ      الصَّ
     . ذلك الكتاب ال ريب فيه الم 

     وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين آْْلنءَ 
 

 ( أما العبارة الخاطئة فيما يلي : ( أمام العبارة الصحيحة ، وعالمة )  ضْع عالمة ) (  5السؤال ) 

 (  )        المد الالزم أربع حركات .يمد  -1

 (  ) . الكلمي يكون في كلمة والحرفي في حرفالفرق بين المد الالزم الكلمي والحرفي ،  -2

 (  )عند لفظ " الر "  نكتبها هكذا " ألف الم راء " فيكون حكمها مد الزم حرفي مخفف .  -3

 (  )      " الحآقَّة " هكذا " اْلَحآْققَة " .أصل كلمة  -4

 
 

 

 والتعليموزارة التربية 

 نمملكة البحري

 مدرسة عبد الرحمن الناصر اإلعدادية

 قسم التربية اإلسالمية

 اسم الطالب : ...............................  

 الصــــــــف : ................................

 "الدرس األول " المدّ الالزم 
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ال حسد إال في اثنتين : رجٌل آتاهُ هللاُ القرآن ، فهو يتلوهُ آناء الليل وآناء : "  النبي قال : قال  أبن عمر} عْن 
 متفق عليه ( "النهار ، ورجٌل آتاهُ هللا ماالً فهَو يُنفقهُ آناء الليل وآناء النهار 

 ؟معنى الكلمات التالية ( ما  1السؤال ) 

 آناء يتلوه ال حسد
 أطراف ، ساعات ، أوقات يقرأه أثناء الصالة وخارجها ال غبطة

 

 أكمل البطاقة التعريفية لراوي الحديث ابن عمر .(  2السؤال ) 

 عمره وفاته صفاته المعارك التي شهدها إسالمه اسم الراوي
هللا بن عبد

عمر بن 
الخطاب 
القرشي 
 العدوي

أسلم 
صغيرا 
في مكة 
 المكرمة

غزوة شهد مع النبي 
، الخندق وما بعدها 
ومعركة القادسية 
واليرموك ، وفتح 

 إفريقية ومصر وفارس

عالماً ، عابداً ، 
زاهداً ، شديد 
 االقتداء بالنبي 
 راوي للحديث

توفي 
قرب مكة 

سنة 
 هـ73

 هتوفي وعمر
 سنة 86

 

 ؟ ما؟ وحكمه مااهن؟ ومع أقسام الحسدهما ما (  3السؤال ) 

 حكمه معناه أنواع الحسد
 حرام تمني زوال النعمة عن صاحبها حقيقي
 جائز تمني مثل النعمة عند غيره دون تمني زوالها : وهو الغبطة مجازي

 

 . على التنافس فيهماما هما األمرين اللذين حّث النبي (  4السؤال ) 

 حفظ القرآن وتالوته وفهمه وتعليمه والعمل بما جاء به . -1

 : التصدق على الفقراء والمساكين ، بناء المساجد والدارس . إنفاق المال في وجوه الخير مثل -2

 ( أما العبارة الخاطئة فيما يلي : ( أمام العبارة الصحيحة ، وعالمة )  ( ضْع عالمة )  5السؤال ) 

 (  )    المراد بالحسد في هذا الحديث معناه المجازي وليس الحقيقي . -1

 (  )  .على حكمة هللا في توزيع النعمالحسد الحقيقي حرام : ألّن فيه اعتراض  -2

 (  )  .به لشدة اقتدائه  تبرك في المكان الذي بركت فيه ناقة النبيناقته  ترك ابن عمر -3

 (  )       . معركة بدر وأحد  هد ابن عمر ش -4

 ( استنتج فائدتين يرشد إليها الحديث الشريف . 6السؤال ) 

 . في النفس النهي عن الحسد ، ووجوب دفعه ومقاومته -1

 . الترغيب في المنافسة في تعلم القرآن الكريم والعمل به  -2
 

 " ال حسد إال في اثنتينالدرس الثاني " 

 
 ً  2 دراسة وحفظا
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 ما معنى القبر ؟(  1السؤال ) 

 ( . هو المكان الذي يُدفن فيه اإلنسان بعد وفاته وهو أول منازل اْلخرة) 

 يقف على القبر ؟عندما كان ما موقف عثمان بن عفان (  2السؤال ) 

كان يبكي حتى تبتل لحيته فيقال له تذكر الجنة والنار فال تبكي وتذكر القبر وتبكي ، فيقول : سمعت رسول ) 
يقول : " إن القبر أول منازل اْلخرة ، فإن نجا منه فما بعده أيسر منه ، وإن لم ينج منه فما بعده أشد  هللا 

 ( . منه 

 اللذان يسأالن العبد في القبر ؟ وما هي األسئلة ؟ من هما الملكان(  3السؤال ) 

 3السؤال  2السؤال  1السؤال  الملكان
 ما تقول في محمد ؟ ما دينك ؟ من ربك ؟ ) الفتان ( منكر ونكير

 

 لماذا ال يجيب جميع الناس على أسئلة الملكين في القبر ما دامت األسئلة معروفة ؟ (  4السؤال ) 

يثبّت المؤمنين الذين ماتوا على الحّق ويلهمهم الجواب ، أما الذين أدبروا عن الحّق وعاشوا ألنَّ هللا تعالى ) 
 ( . في المعاصي ال يلهمهم هللا الجواب

 ولماذا ال يمكن الوقوف على نعيم القبر وعذابه ؟من هم المنعمون والمعذبون في القبر ؟ (  5السؤال ) 

  ، والمعذبون هم العاصون هلل المخالفين ألوامره .المنعمون هم المؤمنون الطائعون هلل 

  الوقوف على نعيم القبر وعذابه ، ألنه أمر غيبي ال يستطيع العقل الوقوف عليه .ال يمكن 

 األسباب المنجية من عذاب القبر ؟اذكر ثالثة من (  6السؤال ) 

 التطهر من الذنوب والمعاصي بالتوبة . -1

 .المواظبة على تالوة القرآن الكريم  -2

 المرابطة في سبيل هللا تعالى . -3

 ( أما العبارة الخاطئة فيما يلي : ( أمام العبارة الصحيحة ، وعالمة )  ( ضْع عالمة )  7السؤال ) 

 (  )      . المنافق : من يظهر اإلسالم ويخفي الكفر -1

 (  )    . يمكن للعقل البشري الوقوف على عذاب القبر ونعيمه -2

 (  )        والجن . الثقالن هما : اإلنس -3

(  على قبرين يعذب أصحابها ألنَّ أحدهما نمام ، واآلخر ال يستتر من بوله .)مرَّ النبي  -4
    

 

 " أحوال القبرالدرس الثالث " 
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 ومتى فرضت ؟ وما ُحكمها مع الدليل ؟ ؟( ما معنى الزكاة لغة وشرعاً  1السؤال ) 

 . لغة : النماء والزيادة 

 . شرعاً : حّق مقدّر شرعاً في أموال معيّنة ، يُخرج تعبّداً في وقت وجوبه لفئة مخصوصة 

 . " حكمها : فرض وركن من أركان اإلسالم . قال تعالى : " وأقيموا الصالة وآتوا الزكاة 

  هـ . 2فرضت في مكة قبل الهجرة ، وبيّنت مقاديرها بالمدينة سنة 

 الزكاة ؟ما هي مصارف (  2السؤال ) 

1- ً  في الرقاب : لتحرير الرقيق والعبيد-5 الفقراء : من ال يملكون شيئا
 الغارمون : من عليهم ديون لسبب مشروع-6 ل ولكن ال يكفيهماالمساكين : من لهم م-2
 في سبيل هللا : الجهاد وما يحفظ قوة األمة-7 العاملون عليها : من يعملون على جمعها وتوزيعها-3
 ابن السبيل : المسافر المنقطع عن بلده-8 قلوبهم : من يرجى استمالة قلوبهم لإلسالم المؤلفة-4

 

 اذكر شروط وجوب الزكاة .(  3السؤال ) 

 اإلسالم  . -1

 أن يكون المال بيد صاحبه يتصرف فيه بحرية . -2

 أن يبلغ النصاب وهو الحد األدنى الذي تجب فيه الزكاة . -3

 النصاب .أْن يمّر عام قمري على ملك  -4

 صّوب العبارات غير الصحيحة التالية .(  4السؤال ) 

 ( )    األدنى     النصاب هو الحد األعلى لوجوب إخراج الزكاة . -1

 ( )   صحيح يشترط البن السبيل المسافر المنقطع عن بلده أن يكون سفره لسبب مشروع . -2

 ( الفقراء   )       المساكين أشد حاجة من الفقراء . -3

 ( )   صحيح       مصارف الزكاة ثمانية مصارف .عدد  -4

 ( )   صحيح  يدخل في مصرف في سبيل هللا بناء المساجد والمدارس والمستشفيات . -5

 ( )  قبل الهجرة       هـ . 2فرضت الزكاة بعد الهجرة سنة  -6

 ( يستثنى من شرط مرور عام قمري على النصاب " الزروع والثمار " حين الحصاد .)   صحيح  -7

 كيف عالج اإلسالم من خالل تشريع الزكاة مشكلتي الفقر والرق ؟(  5السؤال ) 

) من خالل تحديد مصرفين لحل هذه المشكلة وهي إعطاء الفقراء والمساكين جزءاً من المال ، ومنح العبيد 
 والرقيق جزءاً من المال إلعطائه لسيدهم لتحريرهم من العبودية والرق ( .

 
 

 " 1الزكاة الدرس السادس " 
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 ما هي األموال التي تجب فيها الزكاة ؟(  1السؤال ) 

 الزروع والثمار األنعام "اإلبل والغنم والبقر" عروض التجارة النقود المتداولة الذهب والفضة
 

 وما مقدار الزكاة فيهما ؟؟األموال التاليةنصاب ما (  2السؤال ) 

 الزكاةمقدار  النصاب المال
 جم 85 الذهب

 ربع العشر
2.5% 

 جم 595 الفضة
 نصاب الذهب أو الفضة النقود

 نصاب الذهب أو الفضة عروض التجارة
 كغ ( 650صاع )  300 الزروع والثمار

قال تعالى " وآتوا حقّه يوم 
 حصاده "

 والماء الجاري والنهر ( المطرك ) ما سقي بدون تكلفة
10% 

 %5 األنابيب (واْلبار ، ك ) ما سقي بتكلفة
 

جم ( فما مقدار الزكاة  400هـ ) 1438بلغ ما ادخره أحمد من الذهب في شهر رمضان (  3السؤال ) 
 دينار . 10هـ ؟ علماً أّن سعر جرام الذهب يوم إخراج الزكاة 1439الواجب إخراجها في رمضان 

  جم ، بلغ النصاب ووجبت عليه الزكاة . 400، ووزن ذهب أحمد  جم 85نصاب الذهب 

  = دينار . 4000=  10×  400قيمة الذهب بالسعر الحالي 

  = دينار 100=  2.5×  4000مقدار الزكاة 

                         100 

بعد مرور عام ، هـ ، فما مقدار زكاته 1430محرم  10دينار بتاريخ  6000أودع وليد مبلغ (  4السؤال ) 
 دينار ؟ 12علماً أنَّ سعر جرام الذهب يوم إخراج الزكاة 

  بلغ مبلغ وليد النصاب(دينار 1020= 12×  85دينار) 12وثمن جرام الذهب جم  85نصاب الذهب 

  = دينار 051=  2.5×  0006مقدار الزكاة 

                         100 

هـ ، 1435شعبان سنة  15دينار في  2000برأس مال قدره بدأ تاجر مشروعه التجاري (  5السؤال ) 
 هـ ؟1436دينار ، فما مقدار الزكاة الواجب إخراجها سنة  800وحقق أرباحاً خالل عام ، 

  ( 2800=  800+  2000عروض التجارة = رأس المال + األرباح . ) دينار 

  = دينار 70=  2.5× 2800مقدار الزكاة 

                         100 

 

 " 2الزكاة " الدرس الرابع 

 
5 



 

7 

 

 ما مقدار الزكاة في الزروع والثمار اْلتية ؟(  6السؤال ) 

 " صاع ( 50=  10×500 صاع "يسقى بماء المطر .) 500محصول من األرز بلغ 

                                                                       100 

 " صاع ( 30=  5×006صاع "يسقى بماء اْلبار .) 600محصول من التمر بلغ 

                                                                     100 

  ليس فيه زكاة ألّن المصول ال تجب فيه زكاة( .)صاع سقي بماء المطر 800البرتقال محصول من 

  لم يبلغ النصاب (ألنّه سقي بماء األنابيب .) ليس فيه زكاة صاع  250من القمح محصول 

 ما هي عروض التجارة ؟ (  7السؤال ) 

) هي السلع والبضائع المعدة للبيع والشراء بقصد تحقيق الربح وكسب العيش كتجارة السيارات والعقارات 
 والبيوت والحبوب ... وال يُحسب منها األدوات الثابتة كالبناء واألدوات ، وتحسب زكاتها بعد عام ( .

 يها الزكاة ؟ما هي الزرةع والثمار التي تجب ف(  8السؤال ) 

 الثمار الزروع
 الزبيب التمر العدس األرز الذرة الشعير القمح

 

 ( أما العبارة الخاطئة فيما يلي : ( أمام العبارة الصحيحة ، وعالمة )  ( ضْع عالمة )  7السؤال ) 

 (  )   تجب الزكاة في الذهب والفضة بشرط يقصد فيهما االدخار . -1

 (  )   .%3النقود وعروض التجارة مقدار الزكاة الواجب في  -2

 (  )   تخرج زكاة الزروع والثمار بعد مرور عام على حصادها  . -3

 (  )    . تُقّوم السلع التجارية عند إخراج الزكاة بسعر يومها -4

 (  )    . تجب الزكاة في الزروع مما يتخذه اإلنسان قوتاً له -5

 (  ) عاما كامال ولم تزكي . ذهب للزينة ومّر عليهامن الجم  500اشترت سحر  -6
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 وما سبب الغزوة ؟؟ غزوة تبوك ( متى حدث  1السؤال ) 

 جمع الروم لجيوشهم للهجوم على المدينة المنورة () سبب الغزوة :  ( هـ  9سنة الحدثت في ) 

 .وضح دور المسلمين للتسابق في تجهيز غزوة تبوك بعد أْن خطب فيهم الرسول (  2السؤال ) 

أبو بكر  النساء المسلمون
  الصديق

عمر بن 
  الخطاب

  عثمان بن عفان

تسابقوا لتلبية دعوة 
وقدموا الرسول 

 أمواالً كثيرة

قدمن ُحليّهن من 
الخواتيم والخالخيل 

 والعقود

قدّم جميع 
 ماله

قدّم نصف 
 ماله

وقال  كان أكثر المنفقين على الجيش
ما ضر ابن عفان ما   لفيه الرسو

 عمل بعد اليوم ، لكثرة إنفاقه
 

 منهم . تحدث بإيجاز عن دور فقراء المسلمين في الغزوة ، وموقف الرسول (  3السؤال ) 

فرجعوا لكنه ردهم لعدم وجود ركائب يطلبون الخروج   عجزوا عن تجهيز أنفسهم ، فجاءوا للرسول)
 ( . لكن حبسهم العذر أجر من خرجلهم نفس  أخبر الصحابة بعد عودة الجيش أنّ   لكن الرسولحزنين 

 كيف انتصر المسلمون على الروم في غزوة تبوك ؟(  4السؤال ) 

 ( .فانسحبوا من تبوك  على الروم الذين سمعوا بمسير النبي انتصروا بالرعب  )

 وكيف عوقبوا ؟من هم الصحابة الثالثة الذين تخلفوا عن الغزوة ولم يقدموا أعذارا ؟ (  5السؤال ) 

 هالل بن أمية مرارة بن الربيع كعب بن مالك
 بهجرهم والبعد عنهم ، حتى تاب هللا عليهم ، وأمروا بدفع جزءاً من أموالهم تطهيراً لنفوسهم  عاقبهم

 

 . تحدث بإيجاز عن قصة أبي خيثمة ) مالك بن قبس ( (  6السؤال ) 

عام فلما رأى إلى أهله في يوم حار ، فدخل إلى عريشه وفيها الماء البارد والط  رجع بعد أن سار الرسول )
فلما    في الريح والحر وأنا في الظل البارد والطعام مقيم ؟ فركب راحلته ولحق بالنبيذلك قال : رسول هللا

 ( .: " كن أبا خيثمة " فلما وصل قال له : " أولى لك يا أبا خيثمة "  دنا قال الرسول 

 ( أما العبارة الخاطئة فيما يلي : ( أمام العبارة الصحيحة ، وعالمة )  ( ضْع عالمة )  7السؤال ) 

 (  ) .ليلة في تبوك ينتظرون الروم وحلفاءهم من نصارى العرب 20مكث المسلمون  -1

 (  )   والبعد عنهم .المتخلفين الثالثة بمقاطعتهم وهجرهم  عاقب النبي  -2

 (  )  هو أبو هريرة  .  الصحاب الذي تخلف عن غزوة تبوك ثم لحق بالنبي -3

 (  ) . دومة الجندل أمنهم على أموالهم ودماءهمومعاهدات مع حاكم العقبة   عقد النبي -4
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ۡرِضِۚ 
َ
ِ ٱثذاقَلۡتُۡم إََِل ٱۡۡل ِيَن َءاَمنُواْ َما لَُكۡم إِذَا قِيَل لَُكُم ٱنفُِرواْ ِِف َسبِيِل ٱَّللذ َها ٱَّلذ يُّ

َ
يَٰوةِ َيَٰٓأ ِۚ َفَما َمَتُٰع ٱۡۡلَ ِ ۡنيَا ِمَن ٱٓأۡلِخَرة رَِضيتُم بِٱۡۡلَيَٰوةِ ٱدلُّ

َ
أ

ۡنَيا ِِلم   ٣٨ِِف ٱٓأۡلِخَرةِ إَِّلذ قَلِيٌل  ٱدلُّ
َ
بُۡكۡم َعَذابًا أ ِ وهُ إَِّلذ تَنفُِرواْ ُيَعذ  ُكۡم َوََّل تَُُضُّ ء  اۗ َوٱَشۡي ا َويَۡستَۡبِدۡل قَۡوًما َغۡۡيَ ِ ََشۡ

ٰ ُك  ُ لََعَ إَِّلذ  ٣٩قَِديٌر  َّللذ
وهُ  ِيَن كَ تَنُُصُ ۡخرََجُه ٱَّلذ

َ
ُ إِۡذ أ ُ َفَقۡد نََُصَهُ ٱَّللذ نَزَل ٱَّللذ

َ
َ َمَعنَاۖ فَأ َِينَتَُه  َفُرواْ ثَاِِنَ ٱثۡنَۡۡيِ إِۡذ ُهَما ِِف ٱلَۡغارِ إِۡذ َيُقوُل لَِصِٰحبِهِۦ ََّل ََتَۡزۡن إِنذ ٱَّللذ  َس

يذَدهُ  ِِبُنُود  
َ
ِ  َعلَۡيهِ َوأ ٰۗ َوََكَِمُة ٱَّللذ ۡفَلٰ ِيَن َكَفُرواْ ٱلسُّ َِيٌم لذۡم تََرۡوَها وََجَعَل ََكَِمَة ٱَّلذ ُ َعزٌَِز َم ا َوثَِقاَّل  ٱنفُِرواْ ِخَفاف   ٤٠ لِٱَ ٱلُۡعلۡيَاۗ َوٱَّللذ

 ْ نُفِسُكۡم  َوَجِٰهُدوا
َ
ۡمَوٰلُِكۡم َوأ

َ
ِِۚ َذٰلُِكۡم َخۡۡير بِأ  {٤لذُكۡم إِن ُكنتُۡم َتۡعلَُمونَ  ِِف َسبِيِل ٱَّللذ

 ؟ما معنى الكلمات التالية (  1السؤال ) 

فافاً وثِّقاالً  اثاقلتم انفروا  خِّ
ً  تقاعستم عن الجهاد اخرجوا للجهاد  شباباً وشيوخا

 

 ؟ نزول اْليات الكريمة السابقةسبب ما (  2السؤال ) 

 لجهاد لغزو الروم في زمن عسرة وحّر (لالتجهز من الطائف وغزوة حنين ، أمر الناس ب رجع النبي لّما ) 

 ؟ الصورةما معنى " اثّاقلتم " وبم توحي هذه (  3السؤال ) 

 ( .لتخلف البعض وركونهم للراحة والدعة تقاعستم وتكاسلتم عن الجهاد ، وتوحي الصورة ) 

 بالدنيا ؟ وبم بوحي هذا الوصف ؟ وصف هللا تعالى الحياةلم (  4السؤال ) 

 ( .عيمها عدم االهتمام بنإلى ويوحي الوصف )  ألنها زائلة وفانية ، ومتاعها قليل قياساً مع نعيم اْلخرة 

 إال تنصروه " وما عالقة قصة الهجرة بغزوة تبوك " على من يعود الضمير "(  5السؤال ) 

ليلة الهجرة وفي   ، وعالقة الهجرة بغزوة تبوك أّن هللا الذي نصر رسولهيعود الضمير على النبي ) 
 ( .مواطن كثيرة سينصره في غزوة تبوك 

 كيف يتحقق الجهاد بالنفس والمال ؟(  6السؤال ) 

 ( . واإلنفاق على الجيش والمجاهدين وأسرهم وشراء السالحبالخروج بالنفس وبذل الروح ، )  يتحقق 

 ( استنتج فائدتين ترشد إليها اْليات الكريمة . 7السؤال ) 

 يحرُم على المسلم أْن يتثاقل عن الجهاد أو يبدي الكراهية له . -1

 . الجهاديجب على المسلمين أْن ينفروا إلى القتال إذا نادى منادي  -2
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 ؟ بماذا ميّز هللا تعالى اإلنسان عن سائر المخلوقات(  1السؤال ) 

 ( .  ميّزه بالعقل والجسم والشكل )   -1

 من حرص اإلسالم على لباس المرأة ؟ما الحكمة (  2السؤال ) 

 يطمع بها الطامعون وال يدنس عرضها عديمي األخالق   ( .)  حتى تبقى درة مصونة وعزيزة كريمة ال 

 ما هي شروط لباس المرأة المسلمة ؟(  3السؤال ) 

أن يكون ساتراً لجميع جسمها إال 
 الوجه والكفين

أال تكون ثياباً شفافة تكشف ما 
 تحتها

أن تكون ثياباً فضفاضة ال تجسم 
 أعضاءها وال تبرز مفاتنها

 

 خطر تبرج المرأة المسلمة على نفسها ومجتمعها .بين (  4السؤال ) 

 . تستحق غضب هللا وعقابه -1

 .شيوع الفساد في المجتمع  -2

 . تكون ُعرضة لضعاف النفوس وعديمي األخالق  -3

 ما المقصود بالمفاهيم التالية : ) الرجال المحارم ، التبرج ( ؟(  5السؤال ) 

  بهم تحريماً أبدياً كاألب واالبن واألخ والعم والخال.الرجال المحارم : الذين يحرم على المرأة الزواج 

 . التبرج : أن تظهر المرأة زينتها للرجال األجانب الذين ليسوا من محارمها 

 ( أما العبارة الخاطئة فيما يلي : ( أمام العبارة الصحيحة ، وعالمة )  ( ضْع عالمة )  6السؤال ) 

 (  ) .وكفيها أمام الرجال غير المحارمأباح اإلسالم للمرأة أن تكشف وجهها  -1

 (  )     .أظهرت امرأة شعرها أمام زوج أختها  -2

 (  )    .   لبست امرأة ثياباً ساترة لجسدها لكنها ضيقة -3

 (  )    .خرجت ليلى إلى العمل وقد أظهرت وجهها وكفيها  -4

 (  )     .  لبست امرأة مسلمة ثيابا أظهرت ساقيها -5

 (  )  . الخالةلعم وابن الخال وابن العمة وابن المحارم ابن امن الرجال  -6

 (  )   يحرم األب واألخ والعم والخال على المرأة تحريماً مؤقتاً . -7
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 { ِۚ ِ تَُه  يَُصلُّوَن لََعَ ٱنلذِب  ََ ِ ئ َ َوَمَلَٰٓ ِيَن َءاَمنُواْ َصلُّواْ َعلَۡيهِ وََسل ُِمواْ تَۡسلِيًما إِنذ ٱَّللذ َها ٱَّلذ يُّ
َ
أ ۡنَيا  ٥٦َيَٰٓ ُ ِِف ٱدلُّ َ َورَُسوََلُ  لََعنَُهُم ٱَّللذ ِيَن يُۡؤذُوَن ٱَّللذ إِنذ ٱَّلذ

َعدذ لَُهۡم َعَذاب  
َ
ِهين  ا َوٱٓأۡلِخَرةِ َوأ ِيَن يُ  ٥٧ا مُّ بِين  ا ِإَوثۡم  َوٱلُۡمۡؤمَِنِٰت بَِغۡۡيِ َما ٱۡكتََسبُواْ َفَقِد ٱۡمتََملُواْ ُبۡهَتٰن  ۡؤذُوَن ٱلُۡمۡؤمِنَِۡي َوٱَّلذ َها ٱنلذِبُّ قُل  ٥٨ا ا مُّ يُّ

َ
أ َيَٰٓ

ن ُيۡعَرفۡ 
َ
ۡدَِنَٰٓ أ

َ
ِۚ َذٰلَِك أ ۡزَوِٰجَك َوبََناتَِك َونَِسآءِ ٱلُۡمۡؤِمنَِۡي يُۡدنَِۡي َعلَۡيهِنذ مِن َجَلٰبِيبِهِنذ

َ
ِ ُ َغُفور  َن فَ ۡل   { . ٥٩ا ا رذِميم  ََل يُۡؤذَۡيَنۗ َوََكَن ٱَّللذ

 ما معنى الكلمات التالية ؟ (  1السؤال ) 

ً  يصلون  جالبيبهنّ  يُدنين بُهتانا
ثناؤه ورضوانه ، وصالة المالئكة  صالة هللا على النبي

 دعاء واستغفار ، وصالة العباد عليه تشريف وتعظيم لشأنه
فعالً شنيعاً أو 

 ً  كذباً فظيعا
يسدلن 
 ويرخين

ما يستترن به 
 كالمالءة

 

 ؟  المراد بصالة هللا تعالى ومالئكته وعباده المؤمنين على النبيما (  2السؤال ) 

 صالة المؤمنين صالة المالئكة صالة هللا تعالى
 تشريف وتعظيم لشأنه له دعاء واستغفار ثناؤه ورضوانه عليه

 

 هذه المنزلة والمكانة الرفيعة والشرف العظيم ؟  لماذا استحق النبي (  3السؤال ) 

 ) ألنهُ هو المنقذ لهم من الضاللة إلى الهدى ، ومن الظلمات إلى النور ( .

 ؟ والمؤمنون  كيف يؤذي الكفار هللا تعالى والرسول (  4السؤال ) 

بتكذيب رسالته ، والطعن  النبي ) يؤذون هللا بالكفر ونسبة الصاحبة والولد ووصفه بم ال يليق ، ويؤذون 
 في شريعته ، واالستهزاء به ، ويؤذون المؤمنين باتهامهم بالكذب والزور والبهتان ... ( .

 "يدنين عليهن من جالبيبهنقال تعالى : " يا أيها النبي قل ألزواجك وبناتك ونساء المؤمنين (  5السؤال ) 

 . ) ما الحكم الشرعي المستفاد من اْلية ؟   ) وجوب ارتداء الحجاب على النساء 

 لماذا بدأ هللا تعالى بنساء النبي  . ) وبناته ؟ ) ليكّن قدوة لسائر النساء في التعفف واالحتشام 

 " ذلك أقرب أي يعرفنن ، فحتى ال يكّن هدفاً للمغرضي ) ؟ ما معنى " ذلك أدنى أن يعرفن فيؤذين 
 قلبه مرض ( . بالعفة ، فال يطمع فيهنَّ من في

 اذكر فائدتين ترشد إليها اْليات الكريمة .(  6السؤال ) 

 ووجوب الصالة والسالم عليه .  بيان شرف الرسول محمد -1

 إيذاًء هلل تعالى . إيذاء الرسول  -2
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