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  مذكرة على كتاب التربية اإلسالمية

  اإلعدادي  ثانيللصف  

  للفصل األول  

      

  
  
  

  .عبد الرحيم محمد -:عداد األستاذإ

  

  

  
  

  .ρ عدم رمي المذكرة لوجود كالم اهللا وحدیث رسول اهللا.١ -:مالحظه
  .المذكرة ال تغني عن الكتاب المدرسي.٢

  
  
  

  

  مملكة البحرین
  علیموزارة التربیة والت

  اإلعدادیة للبنین أحمد الفاتح االبتدائیةمدرسة 
 ةقسم التربیة اإلسالمی

 



 ١

  السادس  الدرس  

  نقـاء العقيدة اإلسالمية من الخرافـات واألباطيل

      ٣٣ - ٣١ -:ص

   .العرافةعرف  -:١س
  .بأي وسیلة كانتالغیب  ةهي ادعاء معرف -:العرافة -:١ج
  .فةاما حكم العر  -:٢س
  حكمها حرام -:٢ج
  .بین مظهرین من مظاهرها في المجتمع -:٣س

  .فلك وقراه الفنجانبراج الوأمثل التنجیم والضرب بالرمل  -:٣ج
  

  . اذكر الدلیل على عدم معرفة اإلنسان علم الغیب -:٤س
   .ιالغیب ال یعلمها إال هو مفاتیحوعنده  πقال اهللا تعالى  -:٤ج
  ؟ تحریم العرافةما أسباب  -:٥س

  .كذب على الناس.٢.                 كذب على اهللا .١ -:العرافة هي تحریمأسباب  -:٥ج
  .یوقعون بین الناس البغضاء وینشرون الفساد.٤.           لك الكثیر من األضرار االجتماعیةیترتب على ذ.٣

  .وجه بما یثیرون من كذبیفرقون بین المرء وز .٥
  ؟ عرف التمیمة -:٦س
  .هي خرزات یعلقها بعض الناس متوهمین أنها ترد أذى النفس والعین -:التمیمة -:٦ج
  علیه؟ ما حكم التمیمة ؟ وما الدلیل-:٧س
  .حكمها حرام -:٧ج

  .}شرك الِتَولةإن الرقى والتمائم { ρقال رسول اهللا  علیةالدلیل 
  ؟متى تكون الرقى مشروعة في اإلسالم -:٨س

  .تكون الرقى مشروعة في اإلسالم بالقرآن الكریم أو األدعیة الصحیحة -:٨ج  
  ؟والرقى الِتَولة عرف  -:٩س

  .والرجل إلى امرأتهإلى زوجها السحرة یزعمون أنه یحبب المرأة  هي شيء یصنعه -:الِتَولة -:٩ج     
  .هي القراءة على المریض -:الرقى       
  .عرف الطیرة -:١٠س
هي ما یعتقده بعض الناس الیوم من وجود النحس في شـخص معـین أو مكـان  -:الطیرة-:١٠ج 

   .أو یوم بعینة أو ینزعج من صوت طائر أو شكله
  علیة؟وما الدلیل ؟ ةما حكم الطیر  -:١١س
  .حكمها حرم  -:١١ج

  .}ال عدوى وال طیرة، ویعجبني الفأل{ ρقال رسول اهللا  علیةالدلیل 



 ٢

  

  العاشرالدرس  

   ٣٧ -  ٢٤: اآليات    ٣ الذارياتسورة  

  ٤٧ -  ٤٤  -:ص

   -:بین معنى المفردات التالیة -:١س

  معناها  الكلمة

    قوٌم منكرون
    فراغ إلى أهله

    فأوجس منهم خیفة
    ت وجههافصكّ 

    مسّومة

  .استخرج من سیاق اآلیات بعض آداب الضیافة -:٢س
  -:آداب الضیافة هي -:٢ج

  .كرامهم بتقدیم الطعاما.٢.  المؤانسة الضیوف.١
  .حثهم على األكل والشراب.٤.        إلقاء التحیة علیهم بأحسن منها.٣

  ؟ وما أبرز آثارهم؟ υأین تقع قرى قوم لوط -:٣س
   .الذي ال تعیش فیه الكائنات الحیة إلى یومنا هذا البحر المیتاألردن  في υقوم لوط تقع قرى  -:٣ج
  .من اآلیات الكریمة  دما یستفااذكر : ٤س

  .من الواجب إكرام الضیف -: ١-: ٤ج 
  .  في هیئات البشر υتشكل المالئكة  -:٢        

  
  
  
  
  
 

  
  
  
  
  
 



 ٣

  عشرالدرس الحادي  

  .أهمية الصلوات الخمس -:الشريف  حديث

   ٥١ - ٤٨ - :ص

  من هو راوي الحدیث الشریف؟ -:١س
  هو عبد الرحمن بن صخر الدوسي، -:أسمة -:١ج

  . صغرهالتي اشتهر بها لهرٍة كان یالعبها في  كنیته -:السبب التسمیة بي أبو هریرة
  .تقیًا زاهدًا ورعًا قوي الحافظة كان -:صفاتهفي السنة السابعة للهجرة،  -:اسلم 

، والمدینَة المنـورَة زمـن عمَر بَن الخطاب المؤمنینوِلَي البحریَن زمَن أمیر  -:ام بهاألعمال التي ق
  . بني أمیة

  .ـون سنة٧٨ـة وخمسین هـ بالمدینة المنورة، ودفن فیها وعمره ثمان وسبعــ ٥٧عام سبعــ  -:توفي
   -:بین معنى المفردات التالیة -:٢س

  معناها  الكلمة

  األوساخ  درنه
  یزیل  یمحو  

  الذنوب الصغیرة  الخطایا

   عملیة الصالة؟ ρبم یشّبه الرسول  -:٣س
عملیة الصالة مكفرة لآلثام، ومزیلًة للذنوب، كما یزیـل المـاء األوسـاخ مـن  ρیشّبه الرسول  -:٣ج

  .األبدان والثیاب
  هل تكفَّر الصلوات كبائر الذنوب؟ ما الدلیل على ما تقول؟ -:٤س
  . الذنوب ال تكفَّر الصلوات كبائر-:٤ج

ــدلیل علیهــا مــا مــن امــرٍئ مســلم تحضــره صــالٌة مكتوبــٌة ُفیحســُن وضــوَءها {  ρقــال رســول اهللا : ال
   .}وخشوَعها وركوَعا إّال كانت كفارًة لما قبلها من الذنوب ما لم ُتؤَت كبیرٌة، وذلك الدهَر كلَّ 

  ما معنى الخشوع؟ وما أهمیته للصالة؟ -:٥س
  .ل والقلب أثناء الصالةحضور العق -:معنى الخشوع-:٥ج

  .استشعار الخضوع والتواضع هللا.٢.      كمال صالة المسلم وتمامها.١ -:أهمیته للصالة هي
  .أذكر ثالثة منها. تكّفر الصلوات الخمس الذنوب تكفیرًا تاما إذا توفرت فیها عدة أمور -:٦س
  -:یليتكّفر الصلوات الخمس الذنوب تكفیرًا تاما إذا توفرت فیها ما  -:٦ج

  .على الصالة في وقتهاالمحافظة .٢.              الكبائرالمرتكبة من  أّال تكون الذنوب.١
  .الخشوع في الصالة. ٤.                   على الصالة في جماعة ةالمحافظ.٣

  
  

  .اذكرها. ها المسلم من محافظته على هذه الصلواتلصالة منافُع وفوائُد كثیرٌة یجنیل -:٧س



 ٤

   -:هذه الفوائدمن  -:٧ج
  .تضفي الصالة على اإلنسان راحًة نفسیةً .٢.               الوقایة من المعاصي.١

  .تقویٌة وٕاصالٌح لمجتمع المسلمین.٣
  .وّضح ذلك. الصالة إلى جانب تكفیرها لآلثام والذنوب، وقایٌة من الزلل والوقوع في المعاصي -:٨س
  .یهایجعله قویَا أمام المغریات فال یقع ف -:٨ج

  ما القیمة النفسیة التي یجنیها المسلم من محافظته على الصالة؟-:٩س
 القیمــــة النفســــیة التــــي یجنیهــــا المســــلم مــــن محافظتــــه علــــى الصــــالة راحــــًة نفســــیًة وشــــعورًا بــــاألمن -:٩ج

  .واالطمئنان
  .وّضح ذلك. في الصالة فائدة اجتماعیة كبیرة للمسلمین -:١٠س
م واجتمـــاعهم خمـــَس مـــراٍت فـــي الیـــوم، یتعـــارفون فیمـــا بیـــنهم، ویســـّلمون علـــى حـــین یتكـــرر لقـــاؤه -:١٠ج

اهللا صــفًا واحــدًا فهــي دعــوٌة إلــى اإلخــاء بــین  بعضــهم، ویســأل حاضــرهم عــن غــائبهم، وحــین یقفــون بــین یــد
  .أفراد المجتمع اإلسالمي

  مما یستفاد من الحدیث النبوي الشریف؟ أكتب ثالثاً -: ١١س
  .في المسجد ةن یلتزم بالصلوات الخمس المكتوبأعلى المسلم .١ -:١١ج
  .یشعر براحة النفس واستقرارها فإنهإذا حافظ المسلم على الصلوات الخمس المكتوبة .٢
  .أداء الصالة تحمي من االنحراف في الشهوات واآلثام-٣

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 ٥

  عشرالدرس الثالث  

  - ٢ –الصلوات المسنونة  

  ٥٩ - ٥٧ -:ص

  ؟عرف كل من صالة الكسوف والخسوف: ١س
  .كسوف الشمس أي احتجاب قرصها أو جزء منه بسبب وقوع القمر بین الشمس واألرض -:صالة الكسوف: ١ج

  .ألرض بینه وبین الشمسخسوف القمر أي احتجاب قرصه أو جزء منه بسبب وقوع ا -:صالة الخسوف
  كم عدد ركعات صالة الكسوف والخسوف؟ -:٢س

  . وهي ركعتان، في كل ركعة قیامان و ركوعان وسجدتان -:صالة الكسوف والخسوف -:٢ج 
  كیف تؤدى صالة الكسوف والخسوف؟ -:٣س
  -:تؤدى صالة الكسوف والخسوف على النحو التالي -:٣ج
  .یكبر اإلمام تكبیرة اإلحرام.١
  .رأ الفاتحة ثم سورة طویلة من القرآن الكریمیق.٢
  .ثم یركع فیطیل الركوع ثم یرفع من الركوع.٣
  .یقرأ الفاتحة ثم سورة طویلة من القرآن الكریم ثم.٤
  .ثم یركع فیطیل الركوع ثم یرفع من الركوع .٥
  .ثم یسجد سجدتین طویلتین.٦
  .تكون أقصر منهاثم یقوم ویصلي ركعة ثانیة مثل الركعة األولى، لكنها .٧
  .ثم یجلس لقراءة التشهد، ثم یسلم.٨
  .ویخطب في الناس اإلمامثم یقوم .٩
  .عرف االستسقاء -:٤س
  .الجدبوانقطاع  المطرهو طلب من اهللا تعالى حصول  -:االستسقاء-:٤ج
  متى یبدأ وقت صالة االستسقاء؟ -:٥س
  .قبل الظهر یبدأ وقت صالة االستسقاء من ارتفاع الشمس قدر رمح إلى -:٥ج
  كم عدد ركعات صالة االستسقاء ؟ -:٦س
  .وهي ركعتان كصالة العید -:صالة االستسقاء -:٦ج 
  كیف تؤدى صالة االستسقاء؟ -:٧س
  -:على النحو التالي االستسقاءتؤدى صالة  -:٧ج
  .تكبیراتم ثم یكبر في الركعة األول سبع یكبر اإلمام تكبیرة اإلحرا.١
  .ثم یركع الركوع ثم یرفع من الركوع.٣     .ة من القرآن الكریمیقرأ الفاتحة ثم سور  .٢
  .ثم یسجد سجدتین ثم یقوم من السجود.٤
  .مثل ما فعل في الركعة األول لثم یكبر في الركعة الثانیة خمس تكبیرات، ویفع .٥
  .ویخطب في الناس اإلمامثم یقوم .٧    .ثم یجلس لقراءة التشهد، ثم یسلم .٦



 ٦

  الخطبة في صالة االستسقاء؟ كیف تؤدى -:٨س
فـإذا انتهـى . عــاً ٧ـًا، والثانیة سبـ ع٩ـ بعد الصالة خطبتین یكبر في األول تساإلمام یخطب -:٨ج

  .من الخطبة، حول المصّلون جمیعًا أردیتهم، ویجعلوا ما على أیمانهم على شمائلهم
  .سلم قبل الخروج لصالة االستسقاءیسّن للمماذا  -:٩س
  -:سلم قبل الخروج لصالة االستسقاء كالتاليیسّن للم -:٩ج

  .الصدقة واإلنفاق في سبیل اهللا.٢.              التوبة واالستغفار.١
  .التحلل من مظالم الناس المادیة والمعنویة. ٤.           صیام ثالثة أیام قبلها.٣

  ؟االستخارةمتى یبدأ وقت صالة  -:١٠س
  .وقت من اللیل أو النهار یبدأ وقت صالة االستخارة في أي -:١٠ج
  .ماذا تفعل إذا التبس علیك أمر من اإلمور -:١١س
یسن لمن أراد أمرًا من األمور المباحـة، والتـبس علیـه وجـه الخیـر فیـه أن یصـّلي ركعتـین  -:١١ج

  .من غیر الفریضة
  ؟االستخارةكیف تؤدى صالة  -:١٢س
، ثـم یحمـد اهللا ویصـلي علــى رآن الكـریمسـورة مـن القــیقـرأ فیهمـا بمـا شـاء بعــد الفاتحـة، ثـم  -:١٣ج

  .ثم یدعو بالدعاء االستخارة ρالنبي 
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 ٧

   عشرالدرس الخامس  

  المدر العارض للسكون  

  ٦٥ - ٦٣ -:ص

  عرف المد العارض للسكون؟:  ١س
هـو أن یكـون حـرف المـدَّ قبـل آخـر حـرِف فـي الكلمـة قـد سـكن  -:المد العارض للسـكون: ١ج

   .بالوقف علیه
  اذا سمي المد عارضّا للسكون؟لم: ٢س
  .ألجل الوقفالسكون عارض الن  -:٢ج
  ما حكم المدَّ العارض للسكون؟-:٣س
  .یجوز مدُّه من حركتین إلى ستَّ حركاتٍ  -:حكمه -:٣ج

  .أّما في حالة الوصل فال ُیمدُّ أكثر من حركتین
  مات التي بها المد العارض للسكونبعد تالوتك لآلیات التالیة استخرج الكل -:٤س

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  )المثال(آلیـــــــــــــــــــاتا  العارض للسكونالكلمة التي بھا مد 

  الدین
  

  ٤:الفاتحة ))  مالك یوم الدین  ((

  

  نستعین
  

  ٥:الفاتحة   )) إیاك نعبد وإیاك نستعین (( 

  

  الشكور
  

  ١٣:سبأ ))  وقلیل من عبادي الشكور  ((

  



 ٨

  عشرالدرس السادس  

  -  ٤ –سورة الذاريات  

  ٦٨  – ٦٦ -:ص

   -:بین معنى المفردات التالیة -:١س

  معناها  الكلمة

    سلطان مبین
    فتوّلى بركنه

    فنبذناهم في الیم
    الریح  العقیم

    الرمیم

  
  ؟ وقوم نوح عاد وثمود فرعون اذكر نوع الهالك الذي لحق بقوم-:٢س
   -:٢ج

  الهالكنوع   قومال

  غرق  فرعون
  ریح مدمرةٍ   قوم عاد

  صاعقةً   مودقوم ث
  طوفان  قوم نوح

  
  ما األسباب التي تدفع الّناس إلى الطغیان وتكذیب الرسل؟ -:٣س

  -:األسباب التي تدفع الّناس إلى الطغیان وتكذیب الرسل هي -:٢ج
  .أموالهم.٤.         أعوانهم.٣.     قوتهم.٢.   أغراهم سلطانهم.١

  .من اآلیات الكریمة  داذكر ما یستفا -:٤س
  . تشابه مواقف األقوام من الرسل .١ -:٤ج      

  .اهللا في الرساالت تزوید المرسلین بالمعجزات من سّنة.٢    
  
  
  
  
  
  



 ٩

 

  عشر الثامنالدرس  

  ن الفطرةنمن ُس  - : حديث الشريف

  .٧٦  – ٧٣ -:ص

  من هو راوي الحدیث الشریف؟ -:١س
  من بن صخر الدوسي،هو عبد الرح -:أسمة -:١ج -:١ج

  . صغرهالتي اشتهر بها لهرٍة كان یالعبها في  كنیته -:السبب التسمیة بي أبو هریرة
  .تقیًا زاهدًا ورعًا قوي الحافظة كان -:صفاتهفي السنة السابعة للهجرة،  -:اسلم 

المنـورَة زمـن وِلَي البحریَن زمَن أمیر المؤمنین عمَر بَن الخطاب، والمدینَة  -:األعمال التي قام به
  . بني أمیة

  .ـون سنة٧٨ـة وخمسین هـ بالمدینة المنورة، ودفن فیها وعمره ثمان وسبعــ ٥٧عام سبعــ  -:توفي
  ما المقصود بالفطرة؟ -:٢س
  .هي الطبع السلیم الخالي من العیب، وهي البداءة التي ابتدأنا اهللا علیها -:الفطرة-:٢ج
  .ذلك هات من القران الكریم ما یدل على-:٣س
فأقم وجهك للدین حنیفًا فطرَت اِهللا التي فطر النَّاس علیها ال تبدیل لخلق  πقال اهللا تعالى  -:٣ج

  . ιاهللا ذلك الدیُن القّیم ولكّن أكثر الّناس ال یعملون 
  في هذا الحدیث؟ ρما سنن الفطرة التي عّدها الرسول  -:٤س
  -:یث هيفي هذا الحد ρسنن الفطرة التي عّدها الرسول  -:٤ج

  .قصُّ الشارب.٥.     تقلیم األظفار.٤.   نتف اإلبط.٣.    االستحداد.٢.         الختان.١
   - :عرف كل من-:٥س

  تــعـریـفــهـا  المصطلح

  .هو قطع الَقَلفة التي تغطي حشفة الذكر من الرجل  الختان.١
  .فتى والفتاة على حد سواءهو الشعر الذي ینبت على األعضاء التناسلیة وحولها في ال  االستحداد.٢
  .هو نتف الشعر النابت تحت اإلبط  نتف اإلبط.٣
  .الزائد منها هو تقلیم األظفار یكون بقصَّ   تقلیم األظفار.٤
  .هو القصُّ بإحفاء شعر الشارب أو تخفیفه  قصُّ الشارب.٥

  ما الفائدة الصحیة التي یجنیها المسلم إذا التزم بهذه السنن؟ -:٦س
  -:دة الصحیة التي یجنیها المسلم إذا التزم بهذه السننالفائ -:٦ج
  .المساعدة على نمو األوعیة الدمویة.٢.                              خعدم التجمع األوسا.١
  .استرواحًا للنفس.٤            .من تجّمع إفرازات ئحة الكریهة التي تنشأامنع الر .٣
  

  .بین ذلك مع االستدالل لما تقول. حددةفي ذلك فترة م ρرخص الرسول اهللا  -:٧س



 ١٠

  .ـعین، وال عذر للترك بعد ذلك٢٠وقد رخص للمسلم في ترك هذه األشیاء إلى األربـ  -:٧ج
الشـــارب، وتقلــیم األظــافر، ونتــف اإلبـــط،  فــي قــصَّ  ρوقَّــَت لنـــا النبــيُّ {  ρالــدلیل قــال رســول اهللا 

  .}أربعین لیلة لق العانة، أّال یترك أكثر من وح
  .أذكر ما یستفاد من الحدیث الشریف  -:٨س
  .اإلسالم دین الفطرة.١ -:٨ج

  .یحثُّ اإلسالم على التطهر والتجمل وأخذ الزینة عند أدائهم العبادة.٢       
  .ال یأمر أتباعه إّال بما فیه خیُرهم وعزَّهم في الدنیا واآلخرة ρرسول اهللا .٣       

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 ١١

  عشر التاسعالدرس  

  غزوة مؤتةمشاهد إيمانية من  

   ٨٠  – ٧٧ -:ص

  حدثت غزوة مؤتة؟ في أي سنة -:١س
  .ـثـامنة من الهجرة ٨الــ  حدثت غزوة مؤتة في السنة -:١ج
  غزوة مؤتة؟ تمع من حدث -:٢س
  .حدثت بین المسلمین و الروم -:٢ج
  ما سبب غزوة مؤتة؟ -:٣س
  .یدعوه إلى اإلسالم إلى ملك بصرى ρسبب غزوة مؤتة ردًا على مقتل مبعوث رسول اهللا  -:٣ج
  .كم عدد جیش الروم -:٤س
  .األعراب الموالین للروم قد اجتمعوا بنفس العددو  جیش الروم یصل إلى مائة ألف  عدد -:٤ج
  .كم عدد جیش المسلمین  -:٥س
  .عدد جیش المسلمین ثالث آالف مسلم -:٥ج
  .لماذا تردد المسلمین في مواجه الروم-:٦س
  .ن الروم وفیه مغامرٌة كبیرةٌ بسبب كثرة عدد مقاتلی -:٦ج
  .من هو الصحابي الذي حّمس المسلمین لقتال الروم -:٧س
  . τالصحابي الذي حّمس المسلمین لقتال الروم هو عبد اهللا بن رواحة -:٧ج
   .ρاذكر أسماء قادة المسلمین في غزوة مؤتة الذین اختارهم الرسول اهللا  -:٨س
  -:وهم ρتة الذین اختارهم الرسول اهللا أسماء قادة المسلمین في غزوة مؤ  -:٨ج

  .ψعبد اهللا بن رواحه .٣.      جعفر بن أبي طالب.٢ .      بن الحارثزید .١
  
  

  .في المعركة τصف موقف جعفر بن أبي طالب  -:٩س
حتـى حین استلم الرایة جعفر أحاط به العدو من كل مكان وأخذ یقاتل القوم واسـتمرَّ یقاتـل  -:٩ج

  .τمل الرایة بشماله حتى قطعت، فاحتضن الرایة حتى استشهد یمینه، فح قطعت
  .من اختار الجیش بعد الشهداء الثالثة -:١٠س
  .τوقع اختیار الجیش على خالد بن الولید  -:١٠ج
  .القتال في هذه المعركة τخالد بن الولید  كیف رأى -:١١س
ي القتــال ســینتهي إلــى إبــادة فــ ررأى خالــد بمــا ُعــرف عنــه مــن مهــارٍة حربیــٍة، أن االســتمرا -:١١ج

جیش المسلمین في وقت تحتاج الدعوة إلى كل فرد منهم فقرر االنسحاب من المعركة ولكن بخط 
  .عسكریه محكمه بحیث ال یشعر بها الروم

  .للمعركة τكیف خطط خالد بن الولید  -:١٢س



 ١٢

ت فخدع األعداء وظُنوا أنَّ لوان الرایابتغّیر تنظیم الجیش وتغیر ا τقام سیدنا خالد بن الولید  -:١٢ج
 وظــنخــذ ینــاوش الــروم ســبعة أیــام، لرعــب فــي قلــوبهم، ثــم تراجــع خالــد وأالمسـلمین أتــاهم مــدد، ودخــل ا

   .الروم أّنه یجرهم إلى الصحراء فلزموا مكانهم، وعاد جیش المسلمین إلى المدینة
  كیف قابل الصبیة المدینة جیش المسلمین العائد من مؤتة؟  -:١٣س
یــا ُفــرَّار، فــررتم فــي "قــابلوهم بصــیحات االســتنكار، وراحــوا یحثــون التــراب فــي وجــوههم ویقولــون-:١٣ج

  .سبیل اهللا
  }إّنهم لیسوا بالُفرُّار ولكّنهم الُكرُّار إن شاء اهللا{ -:١٤س
  من قائل هذه العبارة؟ وما المناسبة؟ 
  .ρرسول اهللا  -:قائل هذه العبارة هو -:١٤ج

   .سلمین الذین اتهموا جیش المسلمین بالُفرَّاررّد على الم -:المناسبة
  .كعالم یدل ذل. المسلمین عن أحداث غزوة مؤتة قبل أن تصلهم ρأخبر النبي -:١٥س
  .لهبأنه وحي یوحى  ρصدق سیدنا محمد یدل ذلك على  -:١٥ج
  .اذكر موقف یدل على مبدأ الشورى في غزوة مؤتة: ١٦س
 الثالثـةقـادة الجـیش  ρزوة مؤتـة حـین اختـار رسـول اهللا موقف یـدل علـى مبـدأ الشـورى فـي غـ -:١٦ج

  وترك لهم اختیار القائد الرابع إذا استشهدوا القادة
  .ما الدروس المستفادة من غزوة مؤتة -:١٧س
  -:الدروس المستفادة من غزوة مؤتة -:١٧ج
  .أمورهفي جمیع  ρصدق الرسول اهللا .١
  .حب التضحیة من أجل اإلسالم.٢
  .علیهم األعداء المسلمین إذا كثرالمحافظ على .٣
  .تحكیم العقل على القلب.٤

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 ١٣

  العشرونالدرس  

  األمر بالمعرف والنهي عن المنكر

   ٨٤  – ٨١ -:ص

  .المقصود بالمعروف؟ مع ذكر مثالما  -:١س
  .هو ما أمَر به اإلسالُم واستحسنُه من األقوال واألفعال -:المعروفُ -:١ج

  .سالمى، أداء الصلوات والزكاة في أوقاتها، ورد الاإلیماُن باهللا تعال -:ومن أمثلته
  .ما المقصود بالمنكر؟ مع ذكر مثال -:٢س
  .هَو ما نهى عنُه اإلسالُم،ولم یرَضُه من األقوال واألفعال -:المنكرُ -:٢ج

، واالعتداء على المرافق العامة -:ومن أمثلته   .ترُك الصالة، والكذُب، والغشُّ
  .ف والنهي عن المنكر؟ مع ذكر الدلیلما حكم األمر بالمعرو  -:٣س
  .حكم األمر بالمعروف والنهي عن المنكر واجب على كل المسلمین -:٣ج

ولـــتكن مـــنكم أمـــٌة یـــدعون إلـــى الخیـــر ویـــأمرون بـــالمعروف وینهـــون عـــن  πالـــدلیل قـــال اهللا تعـــالى 
  .ιالمنكر وأولئك هم المفلحون

  .كریأمر بالمعروف وینهي عن المن الحاكمكیف یكون -:٤س
  -:یأمر بالمعروف وینهي عن المنكر عن طریق الحاكمیكون  -:٤ج

         .          یحّذرهم من ترك الصلوات والزكاة.٢.      یشرف على مصالح الّناس.١
  .أكل أموال الناس بالباطلیمنعهم من .٤.     یمنعهم من الغشَّ في البضاعة.٣

  .ن المنكركیف یكون الطبیب یأمر بالمعروف وینهي ع-:٥س
  -:یكون الطبیب یأمر بالمعروف وینهي عن المنكر عن طریق -:٥ج
  .یذكَّره بأخذ الدواء في وقته.٣.  وصف الدواء المناسب.٢.    فحص المریض بشكل دقیق.١
  .كیف یكون الطالب یأمر بالمعروف وینهي عن المنكر-:٦س
  -:یكون الطالب یأمر بالمعروف وینهي عن المنكر عن طریق -:٦ج

  .عدم تعطیل الدرس.٣.    عدم الغش. في االمتحان.٢.    یحث زمالئه على أداء الصالة.١
  .كیف تكون األم تأمر بالمعروف وتنهي عن المنكر-:٦س
  -:تكون األم تأمر بالمعروف وتنهي عن المنكر عن طریق -:٦ج
تحّذره .٣.   سیةالمحافظة على تنظیم أوقاته الدرا.٢.    حین تحث ولدها على أداء الواجبات.١

  .من عدم مصاحبة المهملین
  .  عدد أثر األمر بالمعروف والنهي عن المنكر في حیاة الفرد والمجتمع -:٧س
  -:أثر األمر بالمعروف والنهي عن المنكر في حیاة الفرد والمجتمع كالتالي -:٧ج

  .على إصالِح نفسهیحمُل المسلَم .٢.         المسلمَة خیَر اُألمم وأفضَلها اُألمةَ یجعُل .١
  .سبٌب للنصِر والتمكین في الدنیا.٤    .من عقاب اهللا یجعُل المسلم في مأمنٍ .٣

  


