
 

تم تحميل هذا الملف من موقع المناهج البحرينية

*للحصول على أوراق عمل لجميع الصفوف وجميع المواد اضغط هنا                                   

                  https://almanahj.com/bh                     

* للحصول على أوراق عمل لجميع مواد الصف التاسع اضغط هنا                                              

                 https://almanahj.com/bh/9                   

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

                 https://almanahj.com/bh/9islamic                   

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

       

                  https://almanahj.com/bh/9islamic2                   

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

                  https://almanahj.com/bh/grade9                   
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     * لتحميل جميع ملفات المدرس عبد اهللا العجارمة اضغط هنا                                           

        للتحدث إلى بوت  على تلغرام:  اضغط هنا                        

                  https://t.me/omcourse_bot                                  
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 مملكة البحرٌن

 وزارة التربٌة والتعلٌم

 مدرسة عبد الرحمن الناصر اإلعدادٌة للبنٌن

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 م3ٕٔٓ-2ٕٔٓالدروس المطلوبة  الختبار نهائً الفصل الدراسً الثانً  
 

 1٘-1ٔسورة الزمر  الجنة والنار أسباب النزول
 ) تفسٌر وحفظ (

 زٌارة المدٌنة ومسجد الرسول  العمرة ٕالحج 

 حدٌث اغتنم خمسا قبل خمس الوقت فً حٌاة المسلم صور من حٌاة التابعٌن
  ) دراسة وحفظ (

 

 لماّدة المراجعة النهائٌةمذكرة 
ة ٌّ  التربٌة اإلسالم

 اإلعدادي الثالثللّصف 
     الفصل الدراسً الثانًنهائً 

 م3ٕٔٓ-2ٕٔٓ

 

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

 دولً ٓ.ٗغٌر تجاري  -هللا العجارمة مرخص بموجب رخصة المشاع اإلبداعً نسب المصنف  عبدأ.بواسطة الفصل الثانً  لمادة التربٌة اإلسالمٌة للصف الثالث اإلعدادي  نهائًمذكرة مراجعة 

مخصص غٌر 
للبٌع تحت طائلة 

 المسئولٌة
 المنهج الجدٌد
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 بالنسبة إلى سبِب النزول إلى قسمٌن . اذكرهما . تقسُم آٌاُت القرآن(  ٔالسإال ) 

ٌّن .محّدد ما نزل بسبب  -ٔ  إثر حدث مع

 . محدد ما نزل بدون سبب -ٕ

 ( ما المقصود بسبب النزول ؟ ٕالسإال ) 

نة لحكمِه وقت وقوعه " . ٌّ  "  الحدث أو السإال الذي نزلْت اآلٌة أو اآلٌات القرآنٌة ، متحّدثة عنُه ، أو مب

 ( ما هو شرط اعتبار الحادثة سبباً للنزول ؟ ٖالسإال ) 

 " . وقوعُه فً عهد الرسول "  

 ما هو الطرٌق الوحٌد لمعرفة سبب النزول ؟(  ٗالسإال ) 

 ."ا نزول اآلٌات وعرفوا سبب نزولهاوعاصرو "هو النقل الصحٌح عن الصحابة الذٌن سمعوا من الرسول

 أسباب النزول .اذكر ثالثة فوائد لمعرفة (  ٘السإال ) 

تٌسٌر الحفظ وتسهٌل الفهم وتثبٌت الوحً فً ذهن كل من ٌسمع اآلٌات ألّن ربط األسباب بالمسببات  -ٔ
 التذكر .سهولة من دواعً 

كآٌة: وهلل المشرق  االستعانة على فهم اآلٌة وإزالة اإلشكال أو التعارض المتوهم مع غٌرها . -ٕ
 والمغرب فؤٌنما تولوا فثّم وجه هللا .

ٌُعرْف فضله أو سوإه . -ٖ كآٌة: "ومن الناس من  معرفة مْن نزلْت فٌه اآلٌة ، حتى ال ٌشتبه بغٌره ، ف
 ٌشري نفسه ابتغاء مرضات هللا " وآٌة: " والذي تولى كبره منهم له عذاب عظٌم " .

 .احد منهاعن أسئلة تتعلق بالماضً والحاضر والمستقبل . اذكر مثاالً على كلّ و( سئل النبً  ٙالسإال ) 

 سإال المستقبل سإال الحاضر سإال الماضً
قل  وٌسئلونك عن ذي القرنٌن
 سؤتلو علٌكم منه ذكراً 

وٌسئلونك عن الروح قل الروح 
 من أمر ربً

ٌسئلونك عن الساعة أٌان 
 مرساها

 

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

 م3ٕٔٓ/    /       :  التارٌخ  

 وزارة التربٌة والتعلٌم

نمملكة البحرٌ
 دولً بواسطة عبدهللا العجارمة مرخص بموجب رخصة المشاع اإلبداعً نسب المصنف - غٌر تجاري مذكرة مراجعة لمادة التربٌة اإلسالمٌة للصف الثالث اإلعدادي 

 مدرسة عبد الرحمن الناصر اإلعدادٌة

 قسم التربٌة اإلسالمٌة

 الدرس األول " أسباب النزول "

 الصف الثالث اإلعدادي )      (

 

 ٔ 
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 ( اذكر كتابٌن ألّفهما العلماء المسلمٌن فً أسباب النزول . 1السإال ) 
 

 لباب النقول فً أسباب النزول للسٌوطً -ٕ للواحدي كتاب أسباب النزول -ٔ
 

 ما سبب نزول كل آٌة من اآلٌات التالٌة ؟(  2السإال ) 

 قال تعالى:"ٌا أٌها الذٌن آمنوا إْن تطٌعوا فرٌقاً من الذٌن أوتوا الكتاب ٌردوكم بعد إٌمانكم كافرٌن". -ٔ
 

 ح ".حتى تنادوا للسالوقوع خالف بٌن األوس والخزرج بدسٌسة من الٌهود ”      
 

 قال تعالى : " وعلى الثالثة الذٌن ُخلّفوا حتى إذا ضاقْت علٌهم األرض بما رحبت ... " . -ٕ

 باعتزالهم ، واستمر حتى تاب هللا علٌهم ".  تخلف ثالثة من المإمنٌن عن غزوة تبوك فؤمر الرسول” 
 

 ُه هللا إّن هللا واسٌع علٌم " .قال تعالى : " وهللِ المشرق والمغرب فؤٌنما تولوا فثمَّ وج -ٖ

 ".نزلت فً صالة النافة للمسافر على الراحلة فحٌثما توجهْت به صّلى للتٌسٌر علٌه ” 
 

 قال تعالى : " ومن الناس مْن ٌشري نفسُه ابتغاء مرضات هللا وهللا رإوف بالعباد " . -ٗ

 ".نزلت فً صاحب الفضل صهٌب بن سنان الرومً ” 
 " . تولى كبره منهم له عذاب عظٌم والذيقال تعالى : "  -٘

 ". نزلت فً صاحب السوء عبدهللا بن أبً بن سلول زعٌم المنافقٌن ”                   

 امام العبارة الخاطئة فٌما ٌلً: .× ( ( أمام العبارة الصحٌحة ، وعالمة )  ( ضْع عالمة )  3السإال ) 

ٔ-  ًّ    .  (  )تعتبر الحادثة سبباً لنزول اآلٌات إذا وقعت فً عهد النب

  (  )   من فوائد معرفة أسباب النزول تٌسٌر الحفظ وتثبٌت الوحً . -ٕ

  (  ) النقل الصحٌح عن الصحابة هو الطرٌق الوحٌد لمعرفة أسباب النزول . -ٖ

  ( × ) بن المغٌرة .قال تعالى : ومن الناس من ٌشري نفسه ... نزلت فً الولٌد  -ٗ

 ( × ) السإال فً : " وٌسؤلونك عن ذي القرنٌن ..." سإال عن المستقبل . -٘
    

 

 

 

 ( ما معنى الجنة والنار ؟  ٔالسإال ) 

 هً دار النعٌم التً أعّدها هللا سبحانه وتعالى فً اآلخرة لعباده الصالحٌن الذٌن آمنوا به :الجنة 
 وصدقوا رسله ، وأطاعوه فً األمر والنهً ، ثّم ماتوا على ذلك .

 

 هً دار العذاب والعقاب التً أعّدها هللا تعالى فً اآلخرة للكافرٌن والعصاة الذٌن كفروا به  :النار
 له علٌهم السالم أو لم ٌطٌعوا أوامره ونواهٌه ثم ماتوا على ذلك .سوبر

 ٕ "الجنة والنار " 
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 أسماء النار . وبعضأسماء الجنة ،  بعضاذكر (  ٕالسإال ) 

 أسماء النار أسماء الجنة
 جهنم ، السعٌر ، الحطمة ، سقر ، لظى ، الهاوٌة ، الجحٌم ، جنة المؤوى دار السالم ، الخلد ، عدن ، الفردوس ، النعٌم

 

 .، وصفات أهل النارصفات أهل الجنة  بعضاذكر (  ٖالسإال ) 

 وطعامهم وشرابهم النارصفات أهل  صفات أهل الجنة
متحابٌن ، متراحمٌن ، لكل واحد مقام معلوم ، نعٌمهم دائم ال 

أول مجموعة تدخل الجنة كالقمر لٌلة عرقهم المسك ،  ٌنقطع ،
البدر ، قلوبهم كقلب رجل واحد ، ال ٌتباغضون ، ُنِزع منهم 

 البغضاء والحسد والحقد .

تهم ومن مخلدون فً النار ، العذاب من تح
فوقهم ، طعامهم الزقوم والضرٌع ، 

 . وشرابهم المهل والحمٌم
 

 ؟ مأول من ٌدخل الجنة ؟ ومن ٌتبعه ما صفة(  ٗالسإال ) 

 ". ثم ٌتبعهم كؤشّد كوكب إضاءة " أول مجموعة تدخل الجنة كالقمر لٌلة البدر

 ( هلْ ٌستطٌع البشر وصف نعٌم الجنة ؟ ولماذا ؟ ٘ السإال )

ًّ ال ٌمكن للبشر "    "  وصف نعٌم الجنة ، ألَنه أمٌر غٌب

 ما عمل أهل الجنة فً الجنة ؟(  ٙالسإال ) 

 " التسبٌح هلل فً كل وقت وحٌن" 

 ما معنى المفاهٌم التالٌة ؟(  1 السإال)

 شجرة تنبت فً أصل الجحٌم وثمارها تشبه فً بشاعتها رإوس الشٌاطٌن .: الزقوم 

 تسمٌه قرٌش " الشبرق" إذا كان رطبا ، فإذا ٌبس فهو نبات ذو شوك الصق باألرض  :الضرٌع
 . ضرٌع وهو ُسّم قاتل

  :ماء حار ٌشوي الوجوه .المهل            :ماء حار ٌقطع األمعاءالحمٌم . 

 ٌوم القٌامة ؟ النار كٌف تعمل على اتقاء عذاب(  2 السإال)

 واألعمال السٌئة " ." بالقٌام بالطاعات واألعمال الصالحة ، وتجنب المعاصً 

 أمام العبارة الخاطئة فٌما ٌلً :)×( ( أمام العبارة الصحٌحة ، وعبارة  ( ضْع عالمة ) 3السإال ) 

    ( × )   الحمٌم هو : ماء ٌشوي وجوه أهل النار . -ٔ

    (  )     من أسماء الجنة الفردوس . -ٕ

    (  ) . أول من ٌدخل الجنة ٌكونون على هٌئة القمر لٌلة البدر -ٖ

   (  )     .عمل أهل الجنة التسبٌح  -ٗ
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بَۡوُٰبَها َوكَاَل لَُهۡم َخَزَججُ  "
َ
ٰٓ إِذَا َجآُءوَها فُجَِحۡت أ ِيَو َكَفُرٓواْ إََِلٰ َجَهيذَم ُزَمًراۖ َحَّتذ ٞ  وَِشيَق ٱَّلذ ثُِلۡم رُُش

ۡ
لَۡم يَۡ

َ
ّنِيُلۡم َحۡجلُوَن َعلَۡيُلۡم َءاَيِٰت َرّبُِلۡم  َهآ أ
ۡت ََكَِهُة ٱلَۡعَذاِب لََعَ ٱلَۡكٰفِرِيوَ  ٰ  ٧١ َويُيِذُروىَُلۡم لَِلآَء يَۡوِنُلۡم َهَٰذاۚ كَالُواْ بَََلٰ َوَلِٰلۡو َحلذ بَۡو

َ
َٞ ٱۡدُخلُوٓاْ أ َب َجَهيذَم َخِِٰلِيَو فِيَهاۖ فَبِۡئَس َنۡثَوى قِي

ِيَو  َ  ٧٢ٱلُۡهَجَكّّبِ بَۡوُٰبَها َوكَاَل ل
َ
ٰٓ إِذَا َجآُءوَها َوفُجَِحۡت أ ِيَو ٱتذَلۡواْ َربذُهۡم إََِل ٱۡۡلَيذةِ ُزَمًراۖ َحَّتذ  ٧٣ۡم فَٱۡدُخلُوَها َخِِٰلِيَو ُهۡم َخَزَججَُها َشَلٌٰم َعلَۡيُلۡم ِطۡبجُ وَِشيَق ٱَّلذ

ِي  ِ ٱَّلذ ۡجُر ٱلَۡعِٰهلنَِي َوكَالُواْ ٱۡۡلَۡهُد ّلِِلذ
َ
 نَِو ٱۡۡلَيذةِ َحۡيُح نََشآُءۖ فَيِۡعَم أ

ُ
ۡرَض ىَتَبَوذأ

َ
ۡوَرَثَيا ٱۡۡل

َ
َوثََرى ٱلَۡهَلٰٓئَِكَة َحٓافّنَِي نِۡو َحۡوِل ٱلَۡعۡرِش ٧٤َصَدَقَيا وَۡعَدهُۥ َوأ

َٞ ٱۡۡلَهۡ  ِّۚ َوقِي ِ رَّبِ ٱلَۡعٰلَِهنَي يَُصّبُِحوَن ِِبَۡهِد َرّبِهِۡمۚ َوكُِِضَ بَيۡيَُهم بِٱۡۡلَّقِ  ٧٥ُد ّلِِلذ

 ( ما معنى الكلمات التالٌة ؟  ٔالسإال ) 

 المعنى الكلمة المعنى الكلمة
 وجبث ُحقَّث دفع الناش إلى السير وحثهم عليه سيق
 نتخذ مسكنا   نتبىأ جماعات وأفىاج متفرقة عن بعض زمرا
 محيطين حآفّين المالئكةحراش جهنم من السبانية وُحراش الجنة من  خسنتها

 

 قارن بٌن سوق الكافرٌن ، وسوق المتقٌن ٌوم القٌامة .(  ٕالسإال ) 

 سوق المتقٌن سوق الكافرٌن
 ٌساقون إلى الجنة وفوداً وجماعات من األنبٌاء والصالحٌن ٌساقون إلى جهنم أفواجاً متدافعة

 لهم وتتهٌؤ الستقبالهمتفتح أبواب الجنة  تفتح لهم أبواب جهنم بسرعة إلهانتهم
 ٌستقبلهم خزنتها بالتهنئة والترحٌب  ٌستقبلهم الخزنة بالتقرٌع والتوبٌخ

 ٌخلدون فٌها وال ٌخرجون منها ٌخلدون فٌها وال ٌخرجون منها
 

 ماذا ٌسؤل خزنة جهنم أهل النار ؟ وما هً إجابتهم ؟(  ٖالسإال ) 

 رسالً ٌؤمرونكم بعبادة هللا وٌخوفونكم هذا الٌوم ؟ ٌسؤلونهم : ألم ٌرسل هللا إلٌكم :سإال الخزنة 
 

 

 :االعتراف واإلقرار بتكذٌب األنبٌاء فٌقال لهم ادخلوا جهنم جواب أهل النار. 

 ما السبب الرئٌسً فً استحقاق الكافرٌن لجهنم ؟(  ٗالسإال ) 

 " للباطلبسبب تكذٌبهم آلٌات هللا ورسله وبعدهم عن الحق " 

 السبب الرئٌسً فً استحقاق المتقٌن الجنة ؟ما  ( ٘ السإال )

 " بسبب طاعتهم هلل وعملهم الصالح ، وتطهٌرهم من الشرك" 

 . صْف مشهد خشوع الخلق فً اآلخرة ولهجهم بالثناء على هللا(  ٙالسإال ) 

 ". ٌلهجون بحمد هللا وشكره حٌث تحقق لهم وعد هللا لهم وأورثهم الجنة ٌتنعمون فٌها حٌث ٌشاإون" 

 حفظوتفسٌر  ٖ "1٘–1ٔ" سورة الزمر
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 . صْف مشهد المالئكة ٌوم القٌامة حول العرش(  1السإال ) 

 ". ٌحٌطون بالعرش ، وٌسبحون هللا وٌحمدونه وٌشكرونه ، وقد قضً بٌن العباد بالحق" 

  ( استنتج فائدتٌن من فوائد اآلٌات الكرٌمة . 2السإال ) 

 خلود المتقٌن فً الجنة وطٌب مقامهم . -ٕ   إقرار الكافرٌن فً اآلخرة بالتوحٌد وصدق الرسل  -ٔ   
 

 

 
 

 ؟ وما حكم الوقوف بعرفة ؟ متى ٌقف على الحاج الوقوف بعرفة(  ٔالسإال ) 

 :بعد زوال شمس الٌوم التاسع من ذي الحجة إلى غروب الشمس. ٌقف الحجاج على جبل عرفة 

 :ركن من أركان الحج وهو أهم ركن .       حكم الوقوف على عرفة 

 أعمال كلٍّ مما ٌلً :( اذكر  ٕالسإال ) 

 أعمال ِمنى أعمال ٌوم العٌد  أعمال مزدلفة أعمال عرفة
الدعاء والتضرع ، 

صالة الظهر 
 اً والعصر قصر

وجمع تقدٌم ، تالوة 
 . القرآن

صالة المغرب والعشاء قصراً 
وجمع تؤخٌر ، المبٌت بمزدلفة ، 

حصٌات للٌوم  1 جمع الجمرات
األول ، وٌجوز أخذ باقً 

 . لباقً األٌام الحصى من منى

 1رمً جمرة العقبة 
حصٌات ، الحلق أو 

التقصٌر ، ذبح الهدي 
 . على المتمتع والقارن

أٌام  المبٌت بمنى ثالثة
رمً لغٌر المتعجل ، 

الجمرات الثالث من 
 . الصغرى للكبرى

 

 ؟  ومنى ( ما حكم المبٌت بمزدلفة ٖالسإال ) 

 " واجب من واجبات الحج "
 

 ما الفرق بٌن التحلل األكبر والتحلل األصغر ؟ وماذا ٌترتب على كل منهما ؟ ( ٗالسإال ) 
 

 
 ( متى ٌبدأ طواف اإلفاضة ؟ وما حكمه ؟ ٘السإال ) 

 

 ٌبدأ من منتصف لٌلة العاشر من ذي الحجة ، وٌجوز تؤخٌره عن ٌوم العٌد .وقته : 

 ركن من أركان الحجحكمه : . 
 

 

 ما ٌترتب علٌه أعماله التحلل
ٌكون برمً جمرة العقبة ، والحلق أو  التحلل األصغر

 . التقصٌر
ٌتحلل من إحرامه وٌلبس 

 . لباسه المعتاد وٌتطٌب
ٌكون برمً جمرة العقبة ، والحلق أو  التحلل األكبر

 . ، وطواف اإلفاضة التقصٌر
تباح له جمٌع المحظورات التً 

 . حرمت علٌه

 ٗ " ٕ" الحج 

 وأي استنتاجات أخرى تراها 
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 ما حكم طواف الوداع ؟ ومتى ٌكون ؟(  ٙالسإال ) 

 " واجب من واجبات الحج ، وٌكون عند مغادرة الحاج إلى وطنه بالطواف سبعة أشواط " .
 

 المفاهٌم التالٌة ؟ما معنى (  1السإال ) 

 ٌُهدى إلى الحرم من بهٌمة األنعام تقربا إلى هللا تعالى .: الهدي  ما 

 :من ذي الحجة ، وسمٌت بذلك لتشرٌق لحوم األضاحً  ٖٔؤٕؤٔهً األٌام  أٌام التشرٌق
 وتقطٌعها وتجفٌفها تحت الشمس .

 محظوراً من محظوراته ؟ما حكم من ترك عمالً من أعمال الحج ، أو ارتكب (  2السإال ) 

 " ما ٌترتب علٌه " ُحكمهُ  العمل المتروك أو المحظور المرتكب
ال حج له ، ٌؤتً بؤعمال العمرة ، وٌذبح شاة وٌقضً  إذا لم ٌدرك الحاج الوقوف بعرفة . -ٔ

 . الحج
غٌر الوقوف  –من ترك ركنا من أركان الحج  -ٕ

 كاإلحرام وطواف اإلفاضة والسعً . –بعرفة 
 . ً بهلم ٌحل من إحرامه حتى ٌؤت

من ترك واجبا من واجبات الحج ، كاإلحرام  -ٖ
 من المٌقات ، ورمً الجمرات ، والمبٌت بمنى .

 . صّح حجه ، وعلٌه ذبح شاة لفقراء الحرم

من ترفَّه بالحج بترك مالبس اإلحرام ، أو  -ٗ
ره ، أو  استعمل الطٌب ، أو حلق شعره أو قصَّ

  . قلَّم أظافره

علٌه ذبح شاة أو صٌام ثالثة أٌام أو التصدق على ستة 
 . مساكٌن لكل مسكٌن صاع من الطعام

من ُمنَِع من الوصول إلى الحج بعد أْن أحرم  -٘
 به .

 . تحلل من إحرامه وذبح شاة

َض للحٌوانات البرٌة والوحشٌة حتى  -ٙ مْن تعرَّ
 صٌدت .

والصورة ، وجب علٌه ذبح حٌواناً مماثالً له فً الحجم 
وٌتصدق به على مساكٌن الحرم ، وإن لم ٌجد تصدق 

 . بثمنه
 

 امام العبارة الخاطئة فٌما ٌلً: .× ( ( أمام العبارة الصحٌحة ، وعالمة )  ( ضْع عالمة )  3السإال ) 

  ( × )  . ٌٖٔبدأ وقت ذبح الهدي من وقوف الحاج بعرفات إلى الٌوم  -ٔ

  (  )   . األنعام تقرباً إلى هللاالهدي هو ما ٌهدى إلى الحرم من  -ٕ

  (  )  . الفدٌة ما ٌجب على الحاج بسبب ترك واجب أو فعل محظور -ٖ

  ( × )   . من شهر ذي القعدة ٖٔؤٕؤٔرٌق هً شأٌام الت -ٗ

  (  )  .ٌمكُث الحاجُّ فً ِمنى ٌومٌن للمتعجل وثالثة أٌام لغٌر المتعجل -٘

  ( × )   . مباشرةٌنصرف الحجاج من عرفة بعد صالة العصر  -ٙ

ٌُسٌجب ال -1   (  )    .للمفرد تحبذبح على المتمتع والقارن ، و

  ( × )    . ٌرمً الحاج فً أٌام التشرٌق جمرة العقبة فقط -2
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 ما معنى العمرة لُغًة وشرعاً ؟(  ٔالسإال ) 

 :القصد     العمرةُ لُغًة . 

  ُقصُد البٌت الحرام فً مكة المكرمة بالطواف والسعً ، تقرباً إلى هللا تعالى .  شرعاً: العمرة 

 ؟ وقت أداإهاومتى  ( ما ُحكُم العمرة ؟ واذكر دلٌالً على ذلك . ٕالسإال ) 

 :وما زاد سنة مستحبة . واجبة فً العمر مرة واحدة        ُحْكُم العمرة . 
 :وأتّموا الحجَّ والعمرة هلل { . وقال  الدلٌل: قال تعالى { . ) عمرة فً رمضان تعدل حجة ( : 

 :تإدى فً أي وقت من أٌام السنة ، وٌستحب تكرارها . وقت أداإها 

 ما هً الشروط الواجبة فً العمرة ؟(  ٖالسإال ) 

 االستطاعة -ٗ العقل -ٖ البلوغ -ٕ اإلسالم -ٔ
 

 (  ما هً أعمال العمرة بالترتٌب ؟ ٗالسإال ) 

 السعً بٌن الصفا والمروة سبعة أشواط -ٖ           اإلحرام مع النٌة من المٌقات المكانً -ٔ

 الحلق أو التقصٌر -ٗ                     الطواف بالبٌت سبع مرات  -ٕ

 ( اشرْح باختصار كٌفٌة أداء العمرة . ٘السإال ) 
 

 النٌة بقلبه وبلسانه : نوٌت العمرة ، ثم ٌبدأ بالتلبٌة .اإلحرام من المٌقات ، مع  -ٔ

 أشواط ثم الصالة خلف مقام إبراهٌم ركعتٌن سنة الطواف . 1الطواف بالكعبة  -ٕ

 أشواط . 1السعً بٌن الصفا والمروة  -ٖ

 الحلق أو التقصٌر . -ٗ

 التحلل من اإلحرام . -٘
 

 ذلك ؟ما ثواُب أداء العمرة فً رمضان ؟ وما داللة (  ٙالسإال ) 

 الثو ًّ  . اب: تعدل حّجة مع النب

  الدلٌل: قالة " .: " حجة فً رمضان تعدل حج 
 

 قارن بٌن العمرة والحج حسب الجدول التالً :(  1السإال ) 

 أوجُه الخالف مع الحج أوجُه االتفاق مع الحج
اإلحرام ، الطواف ، السعً بٌن الصفا والمروة ، 

 الحلق أو التقصٌر
الوقوف بعرفة ، المبٌت بمزدلفة ، المبٌت بمنى ، 

 ذبح الهدي ، رمً الجمرات
 

 ٘ " العمرة "
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 امام العبارة الخاطئة فٌما ٌلً: .× ( ( أمام العبارة الصحٌحة ، وعالمة )  ( ضْع عالمة )  2السإال ) 

 ( × )     العمرةُ واجبٌة على المسلم كل عام .  -ٔ

   .    (  )أداء العمرة فً رمضان كحجة مع النبً  -ٕ

  ( × )   ٌجُب على المعتمر ذبح شاة بعد التحلل من اإلحرام . -ٖ

  (  )     من شروط العمرة االستطاعة المادٌة. -ٗ

   (  )   حكُم تكرار العمرة بعد المرة األولى سنة مستحبة . -٘

  (  ) لثوابها العظٌم . استحقت العمرة فً رمضان كحجة مع النبً  -ٙ
   

 

 
 

 ( وضح مكانة المدٌنة المنورة فً نفوس المسلمٌن . ٔالسإال ) 

 . وأصحابه ودار األنصار  دار هجرة الرسول -ٔ

 فٌها نزول الوحً . -ٕ

 عاصمة الدولة اإلسالمٌة ، وفٌه تؤسست أول دولة فً اإلسالم . -ٖ

 .ومسجده وقبور الصحابة فً مقبرة " البقٌع "  فٌها قبر الرسول  -ٗ

 ( عدد بعض آداب زٌارة المسجد النبوي . ٕالسإال ) 

 االغتسال والتطٌب ولبس أحسن الثٌاب . -ٔ

 الدعاء بدعاء دخول المسجد . -ٕ

 عدم رفع الصوت فً المسجد وال عند القبر . -ٖ

 ومنبره " .  اإلكثار من العبادة فً الروضة الشرٌفة . وهً " ما بٌن بٌت النبً -ٗ

٘-  ًّ  . اإلكثار من الصالة على النب

ًّ (  ٖالسإال )   ؟ ومسجد قباء ما حكُم زٌارة المدٌنة المنورة ، ومسجد النب

 " مستحّبة " .

 ما هً المساجد الثالثة التً ُتشدُّ إلٌها الرحال ؟ وكْم تعدل الصالة فٌها ؟(  ٗالسإال ) 
 

 األقصىالمسجد  النبويالمسجد  الحرامالمسجد 
 ألف صالة ٓٓٔ

 " مئة ألف صالة "
 صالة ٓٓٓٔ

 " ألف صالة "
 صالة ٓٓ٘

 " خمسمائة صالة "
 

 

 ٙ " " زٌارة المدٌنة ومسجد الرسول 
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 ؟ ( ما جزاء من صلى على الرسول  ٘السإال ) 

 .وصالة هللا رحمة ومغفرة صالة صلى هللا علٌه بها عشراً "  " من صلى على النبً 

 ( ما جزاء من صلى فً مسجد قباء ؟ ٙالسإال ) 

 من صلى فً مسجد قباء كان له كؤجر عمرة " ." 

 ( هل ٌإثم المسلم لتركه زٌارة المسجد النبوي ومسجد قباء ؟ 1السإال ) 

 " ال ٌإثم ألنها مستحبة " .

ًّ   2السإال )   . ( اشرْح كٌفٌة زٌارة مسجد النب

 الدخول بسكٌنة ووقار .   -ٔ

 له ذلك . صالة ركعتٌن تحٌة المسجد فً الروضة الشرٌفة إن تٌسر -ٕ

 والسالم علٌه مع تذكر فضائله . التوجه نحو قبر الرسول  -ٖ

 والدعاء لهما. ثم قلٌال والسالم على عمر بن الخطاب ٌناً والسالم على أبً بكر الصدٌقجه ٌمالتو -ٗ

 استحباب زٌارة البقٌع ) مقبرة الصحابة فً المدٌنة ( وزٌارة مسجد قباء . -٘

 امام العبارة الخاطئة فٌما ٌلً:× ( ( أمام العبارة الصحٌحة ، وعالمة )  ( ضْع عالمة )  3 السإال)

  (     )        وبٌته. تقْع الروضة بٌن منبر الرسول -ٔ

 (      )       حكم زٌارة البقٌع ومسجد قباء مستحب . -ٕ

  (     × )      ألف صالة . ٓٓٔتعدل الصالة فً المسجد النبوي  -ٖ

  (     × )    . واجب حكم زٌارة المسجد النبوي الشرٌف وقبر الرسول  -ٗ

  (     )    هما أبو بكر وعمر . الصحابٌان المدفونان بجوار قبر النبً  -٘

 .(     )المساجد الثالثة التً ُتشّد لها الرحال : المسجد الحرام واألقصى ومسجد الرسول  -ٙ
  

 

 
 

 وما هً صفاتهم ؟ التابعٌن ؟( من هم  ٔال ) السإ

 " هم الذٌن عاشوا قرٌباً من عصر النبوة ، وتتلمذوا على ٌد الصحابة ، فكانوا صورة للصحابة " .

   التفانً فً مرضات هللا -ٖ        الزهد والتعالً عن الدنٌا  -ٕ        شدة اإلٌمان :  صفاتهم

 

 1 التابعٌن "" صور من حٌاة 
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 اشرح بإٌجاز قصص التابعٌن التالٌة أسماإهم:(  ٕالسإال ) 

 " الزواج المبارك" سعٌد بن المسٌب "شرف العلم"عطاء بن أبً رباح ""المبتلى الصابرعروة بن االزبٌر
دعاه الخلٌفة الولٌد بن عبد الملك 
لزٌارة دمشق ، وصحب معه ابنه ، 
فؤكرم الخلٌفة وفادته ، وذهب ابنه 

فرس فمات  السطبل الخلٌفة فضربته
، فصبر ، ثم أصٌبت رجله باآلكلة 

فقرر األطباء قطعها فوافق ، فطلبوا 
منه شرب مسكر فرفض وقال أستعٌن 
بالتسبٌح والذكر ، وقال عند وصوله 
المدٌنة: كان لً أربعة ابناء أخذ هللا 

ثالثة ، وكان لً  لً واحدا وأبقى
 لً بقىأأربعة أطراف أخذ هللا واحدا و

 ثالثة

فة سلٌمان بن عبد الملك سنة حج الخلٌ
هـ وبعد االنتهاء من الطواف سؤل  31

عن عطاء ، فذهب إلٌه وهو ٌصلً 
والناس حوله ، وجلس مع اوالده ، ولما 
انتهى جلس الخلٌفة ٌسؤله حتى انتهى ، 
وذهب الخلٌفة ، وُسمع منادٌا ٌنادي: ال 
ٌفتً إال عطاء بن ابً رباح فإن لم ٌوجد 

فنظر أوالده إلٌه كٌف  فعبدهللا بن نجٌح ،
ذلك ؟ فقال: هذا الذي سؤلناه هو عطاء 
تلمٌذ عبدهللا بن عباس ثم قالك  ٌا بنً 

تعلموا العلم فبالعلم ٌشرف الوضٌع وٌنبه 
 الخامل وٌعلوا الرقاء على مراتب الملوك

كان عند سعٌد تلمٌذ اسمه أبو وداعة فتغٌب 
ل عن حلقته أٌام ، ولما عاد سؤله أٌن كنت ؟ فقا

: توفٌت زوجتً ، ثم قال له: هل اتخذت زوجة 
؟ قال: ال . ومن ٌزوجنً ؟ قال سعٌد: أنا 

فاستغرب وقال له: كٌف وأنا فقٌر ؟ قال سعٌدك 
إذا جاءنا من نرضى دٌنه وخلقه زوجناه وأنت 

مهر عندنا مرضب الدٌن والخلق ، وعقد له 
درهمٌن فقط. وعاد أبو وداعة وهو غٌر 

بالباب ٌطرق وإذا به سعٌد معه مصدق ، وإذا 
ابنته أحضرها لزوجها ، ثم أخبر أمه والجٌران 
وصنعوا له فرحا بسٌطا وكانت زوجته جمٌلة 

 وعالمة وحافظة للقرآن .
 ( من قائل هذه العبارة  مع الموقف الذي ذكرت فٌه . ٖالسإال ) 

 أكفٌكم ذلك بالذكر والتسبٌح {هٌهات ، ال استعٌن بحرام على ما أرجو من عافٌة وإنً ألرجو أن }

وطلبوا منه  المصابة باآلكلة وذلك عندما أرادوا قطع رجله "   : والمناسبهعروة بن الزبٌر      :  القائل
 " . شرب مسكر ٌخفف األلم

 ( استنبط ثالثة دروس من قصة ُعروة بن الزبٌر . ٗالسإال ) 

 تذكر نعم هللا علٌه من خالل ذكر األبناء واألطراف -ٖ الرضا بقضاء هللا وقدره -ٕ على البالء  رالصب -ٔ

 ( من قائل هذه العبارة  مع المناسبة الذي قٌلت فٌها . ٘السإال ) 

 " ٌا بنً تعلموا العلم فبالعلم ٌشرُف الوضٌع وٌنّبُه الخامل وٌعلو األرقاء على الملوك " 

 عندما حّج والتقى عطاء بن أبً رباح  :والمناسبة      الملك الخلٌفة سلٌمان بن عبد: القائل

 وصفات طالب العلم ، وصفات أبو وداعة . بن رباح ،  عطاءصفات  اذكر بعض(  ٙالسإال ) 

بن عبد  ) صفات سلٌمان صفات طالب العلم صفات عطاء بن رباح
 ( الملك

التً استحق من  صفات أبو وداعة
 أجلها الزواج بابنة سعٌد

 شٌخ حبشً أسود البشرة ،
 مفلفل الشعر ، أفطس األنف

التواضع ، الصبر ، تقدٌر العلم 
 والعلماء

طالب مجتهد ، مرضً الخلق ، 
 مرضً الدٌن

 

 (  اكتب إرشادٌن مستفادٌن من قصة الزواج المبارك ألبً وداعة بابنة سعٌد بن المسٌب . 1السإال ) 

 مرضً الدٌن والخلق .أساس الزواج المبارك  -ٔ

  عدم التكلف فً إبراز مظاهر الفرح فً األعراس . -ٕ

 جاءنا من نرضى دٌنه وخلقه زوجناه ... ( .) نحن إذا مْن قائل هذه العبارة وفٌمْن قٌلت (  2السإال ) 

 فً عبدهللا بن وداعةقٌلت فً :   -ٕ           سعٌد بن المسٌبالقائل :  -ٔ

 تراها أخرى استنتاجاتوأي 

 تراها أخرى استنتاجاتوأي 
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 " هذا سلٌمان بن عبد الملك خلٌفة المسلمٌن .. ٌطوف بالبٌت حاسر الرأس ... "(  3السإال ) 

 التواضع والمساواة فً الحج  مع سائر المسلمٌن:  ما الدرس الذي نستفٌدهُ من العبارة . 

 ٌؤتً :( أمام العبارة الخاطئة فٌما ×( أمام العبارة الصحٌحة ، وعالمة )ضع عالمة ) ( ٓٔالسإال ) 
 

  (     ) . " ال أستعٌن بحرام على ما أرجو من العافٌة " قائل العبارة عروة بن الزبٌر -ٔ

  ( × ) التابعً الذي آثر تلمٌذه على الخلٌفة فً زواج ابنته هو عطاء بن أبً رباح . -ٕ

       ( × ) . التابعً الذي ابتالهُ هللا مرتٌن : مرة فً نفسه ومرة فً ولده هو سعٌد بن المسٌب -ٖ

  (  )   اشتهر عطاء بن أبً رباح بؤنُه صاحب الفتٌا فً المسجد الحرام . -ٗ

ٌّز بها التابعً عروة بن الزبٌر هً الصبر على البالء -٘   (  )  . الصفة التً تم

 (  ) . ""لقد وهبنً هللا أربعة من البنٌن أخذ واحدا وأبقى ثالثة "القائل عروة بن الزبٌر -ٙ

  .           (     )كانت ابنة سعٌد بن المسٌب حافظة لكتاب هللا ولحدٌث رسول هللا  -1
 ( )  الخلٌفة الذي خطب ابنة سعٌد بن المسٌب وأبى تزوٌجها له الولٌد بن عبد الملك . -2
 

       
 

 

 

   والنهار ؟ما الحكمة من تعاقب اللٌل (  ٔالسإال ) 

جعل النهار معاشاً لإلنسان لطلب الرزق وكسب العٌش ، وجعل اللٌل للسكن والراحة من التعب ، "  
 " لٌتمكن من مواصلة أعمال الحٌاة

 ( بٌن أهمٌة الوقت فً حٌاة المسلم .  ٕالسإال ) 

 " . وتعوٌضههو ُعمُر اإلنسان ورأس ماله فً الحٌاة وكل ٌوم ٌمضً ال ٌمكن استعادته "  

 . ومنزلته فً اإلسالم هات دلٌالً من القرآن والسنة على أهمٌة الوقت(  ٖالسإال ) 

 األدلة من السنة األدلة من القرآن
 قال تعالى: " والعصر إنَّ اإلنسان لفً ُخْسر " .

 قال تعالى: " والفجر . ولٌال عشر " .
 ى: " والضحى . واللٌل إذا سجى " .قال تعال

ابن آدم ٌوم القٌامة من  م: " ال تزول قد  قال
ٌُس ، عن ُعمره فٌم أفناه  ؤل عن أربععند ربه حتى 

، وعن شبابه فٌم أباله ، وماله من أٌن اكتسبه 
 وفٌم أنفقه ، وماذا عمل فٌما علم " .

 

 ؟ ) مجاالت تقسٌم الوقت ( وٌنظمه وٌقسمه كٌف ٌستثمر المسلم الوقت(  ٗالسإال ) 

للعبادة من نصٌبا 
 صالة وصوم ...

نصٌبا 
 لوالدٌه

األكل والشرب  زٌارة األقارب
 والنوم

نصٌبا للعلم 
 النافع

نصٌبا للعب 
 المفٌد

 

 

 2 " الوقت فً حٌاة المسلم"
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 مام العبارة الخاطئة فٌما ٌلً: .أ× ( العبارة الصحٌحة ، وعالمة ) ( أمام  ( ضْع عالمة )  ٘السإال ) 

ٌُعطل تجارتهٌإخر المسلم صالة الظهر إلى صالة العصر ، حتى  -ٔ    ( × )  . ال 

  (  )     . جعل الطالب وقتاً للدراسة ووقتاً للعب -ٕ

  ( × )  . ٌتبادل الموظفون الزٌارات فً مكاتبهم لشرب الشاي والقهوة -ٖ

  ( × ) .جاءت امرأة لزٌارة جارتها فبقٌت عندها من الصباح حتى أذان الظهر -ٗ

 (  )  .الهواتف الذكٌةمن أكثر األشٌاء التً ُتضٌع وقت الشباب الٌوم  -٘

  (  )  .المسلم ٌنظم وقته فٌجعل منه جزءا لعبادة ربه وجزءا للناس -ٙ

 

 
 

قال: " اغتنْم خمساً قبل خمس: شبابك قبل هرمك ، وصحتك  عن ابن عباس رضً هللا عنهما عن النبً 
 رواه الحاكم بسند صحٌح وفراغك قبل شغلك ، وحٌاتك قبل موتك " .قبل سقمك ، وغناك قبل فقرك ، 

 ( ما معنى الكلمات التالٌة ؟  ٔالسإال ) 

 معناها الكلمة معناها الكلمة
 مرضك سقمك خمسة أمور قبل أن تؤتً خمسة أمور أخرى خمساً قبل خمس

 عجزك وشٌخوختك هرمك سالمة جسدك من العاهات واألمراض صحتك
 

 ؟ " اغتنم خمساً قبل خمس "  ما المراد من قول النبً(  ٕالسإال ) 

 " . ٌجب على المسلم أْن ٌستغل خمسة أمور قبل أن تؤتً خمسة أمور أخرى" 

ٌّن أثر قوة اإلنسان فً شبابِه فً طاعِة ربه .  ٖالسإال )   ( ب

نحو اللهو واللعب ، فٌغتنم  الشباب مرحلة القوة والنشاط وهو وقت تحقٌق األمنٌات وأٌضاً المٌل" 
 " . اإلنسان وقت الشباب بالطاعة قبل أْن ٌكبر فال ٌستطٌع القٌام بها

 ( ما أثُر صحة اإلنسان فً عاقبته فً الدنٌا واآلخرة ؟  ٗالسإال ) 

خلو الجسم من األمراض ٌعطً اإلنسان قوة وطاقة ٌجب علٌه أن ٌستغلها فً طاعة هللا ولٌس فً " 
 " . والملذات ... قبل أن ٌؤتً ٌوم ٌبتلٌه هللا باألمراضالشهوات 

 ( كٌف ٌكوُن المال وسٌلة إلى تحقٌق مرضاة هللا تعالى ؟ ٘السإال ) 

ٌكون المال وسٌلة لتحقٌق مرضاة هللا من خالل إنفاقه فً الحالل وفً طاعة هللا ، كاإلنفاق على الفقراء " 
 " . أال ٌكون اإلنسان بخٌالً أو ُمسرفاً  والمساكٌن وطرق الخٌر المتنوعة ، كما ٌجب

 

 " اغتنام الفرص"
 3 دراسة وحفظ
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 ( كٌف ٌستغل اإلنسان حٌاته وٌتخذ منها فرصة لسعادته ؟ ٙالسإال ) 

ٌنبغً على اإلنسان استغالل أوقات الفراغ باألعمال المفٌدة والصالحة قبل أْن ٌنتهً هذا الفراغ عند قدوم " 
 " . ٌوم القٌامة الذي ال فراغ فٌه

 أمام العبارة الخاطئة .× ( ( أمام العبارة الصحٌحة ، وعبارة )  ( ضْع عالمة )  1السإال ) 

  ( × )     . راوي الحدٌث الشرٌف هو أبو هرٌرة  -ٔ

  (  ) خلق هللا تعالى اإلنسان فً األرض لٌكون فً موضع االمتحان واالختبار . -ٕ

  (  )     هو القرآن الكرٌم . ما أنزل على محمد  -ٖ

  (  )    نسان هً مرحلة الشباب .النشاط عند اإلذروة  -ٗ

  (  )    اإلنسان وهو فقٌر شحٌح .أفضلُ الصدقة تصدق  -٘

  ( × )   ٌجب أن ٌستغل اإلنسان الفراغ فً اللهو واللعب والملذات . -ٙ

  (  ) عصاهُ كاَن مَن الخاسرٌن . إْن أطاَع العبُد رّبُه كاَن مَن الناجحٌن ، وإنْ  -1

 ( استنتج  ثالثة فوائد ٌرشد إلٌها الحدٌث الشرٌف . 2السإال ) 

 جعل هللا قُوى اإلنسان من صحة ومال وجسد ... المادة التً فٌها االختبار . -ٔ

 جعل هللا حٌاة اإلنسان مٌداناً الختباره . -ٕ

 على المسلم اغتنام الدنٌا بالعمل قبل الموت . -ٖ

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 تراها أخرى استنتاجاتوأي 


