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  األولالدرس  

  14 - 1يات  اآل  1الذاريات  سورة  
  18 -  15 - :ص

  عدد آیاتها ؟ ؟ وما الذاریاتأین نزلت سورة -:1س
  .آیة ـون60ستــ وعدد آیاتها . نزلت سورة الطور في مكة -:1ج

  وما أهم موضوعاتها ؟-:2س 
  -:وأهم موضوعاتها  -:2ج

  .االستدالل بالكون وحوادثه على قدرة اهللا سبحانه وتعالى.1
   .التعاظاالستدالل بسیر السابقین ل.2
  .سول اهللا ر تسلیة ل .3
  .تشابه مواقف المشركین في جمیع العصور تجاه دعوات األنبیاء.4

   .سوره، اذكرهماالاقسم اهللا تعالى مرتین في  -:3س
ــــرة، وبالســــحاب الحاملــــة أثقــــاال، وبالســــفن الجاریــــة، أقســــم اهللا  -:القســــم األول-:3ج ــــالریح المثی ب

  .ق على العبادوبالمالئكة الموكلة بقسمة األرزا
  .للكواكب والنجوم المزینةاقسم اهللا بالسماء ذات الطرق والمسارات  -:القسم الثاني

  ما الحكمة في قسم اهللا ببعض مخلوقاته؟ وما حكم القسم بغیر اهللا تعالى؟-:4س
  .یعظم اهللا سبحانه وتعالى هذه المخلوقات، إثارة إالنتباه وتفكر في هذه المخلوقات-:4ج
  كم القسم بغیر اهللا تعالى؟وما ح -:5س
  .ال یجوز القسم بغیر اهللا -:5ج
  :بین معاني المفردات اآلتیة -:6س

  معناها  الكلمة

  .الریاح التي تذرو التراب  الذاریات
  .السحاب تحمل المطر  الحامالت وقرا
  .السفن تجري بسهولة  الجاریات یسرا
  . لمطرالمالئمة تقسم أمور العباد والریاح وا  المقسمات أمرا
  .ذات الهباء والجمال والحسن واالستواء  ذات الحبك
  لعن المرتابون المكذبون  الخراصون

  ؟اآلیات آلیةبین ما ترشد  -:7س 
  .الخالق یقسم بما شاء من مخلوقاته.1 -:7ج 

  .أقوال المشركین ال تستند على مقتضیات العقل بل هي ظنون وتخرصات.2        
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  الدرس الثاني

  ن في عهد أبي بكر الصديق  جمع القرآ
  20 - 19 -:ص

  ؟  بكر الصدیق أبيما سبب جمع القرآن في عهد -:1س
ن  بسبب ردة بعض القبائل، فجهز الجیوش لمحاربتهم وسارع إلى ساحة الجهاد حفظة القـرآ -:1ج

  .ـون رجالً 70الكریم، حیث استشهد منهم سبــعـ
  لقرآن الكریم؟ما اسم المعركة التي استشهد فیها حفظة ا-:2س 
  .اسم المعركة هي معركة الیمامة -:2ج
  بجمع القرآن؟ ولماذا؟ من هو الصحابي الذي أشار على أبي بكر الصدیق  -:3س
  .أشار علیه أن یجمع القرآن الكریم خشیة الضیاع بموت الحفاظ. هو عمر بن الخطاب  -:3ج
   .لكریمفي جمع القرآن ا في أول األمر لماذا تردد أبو بكر  -:4س
   .خشي أن یفعل شیئًا لم یفعله رسول اهللا  -:4ج
  ولماذا؟.المهمة هذهل من هو الشخص الذي اختاره أبي بكر الصدیق  -:5س
   .وكان من كتاب الوحي ومن الحفاظ المتقنین هو زید بن ثابت  -:5ج
  ذلك؟ ولماذا؟ هل قبل زید بن ثابت  -:6س
   .ي أن یفعل شیئًا لم یفعله رسول اهللا خشاألمر  ةلم یقبل ذلك في بدای -:6ج
  .القرآن الكریم كیف تتبع زید بن ثابت  -:7س
 تتبـع زیــد القــرآن مـع نفــر مــن الصــحابة یجمعـون الصــحف التــي كتبـت بــین یــدي رســول  -:7ج

أتمـوا جمعهـا بعـد بحـث طویــل، وجهـد عظـیم وتثبـت أكیـد شـد بعضــها إلـى بعـض ووضـعت عنـد أبــي فلمـا 
  .  بكر 
  أین وضع القرآن الكریم الذي جمع ؟ -:8س
توفـاه  حتـى ، وبقیت عنده حتى توفاه اهللا، ثم عند عمـر بـن الخطـاب وضع عند أبي بكر  -:8ج

   .حتى طلبها أمیر المؤمنین عثمان بن عفان  اهللا، ثم عند أم المؤمنین حفصة بنت عمر 
  "فهو أول من جمع كتاب اهللا بین اللوحینأعظم الناس في المصاحف أجرًا أبو بكر، رحم اهللا أبا بكر، " 

   من قائل هذه العبارة؟ وما المناسبة؟ -:9س
  .قائل هذه العبارة هو على بن أبي طالب 

  .حین جمع القرآن الكریم في مصحف واحد -:المناسبة
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  .وبین جمعه في عهد أبي بكر الصدیق  قارن بین تدوین القرآن في عهد النبي  -:10س

  أبي بكر الصديق    لنبيافي عهد 

  جمع بسبب استشهاد سبعون رجًال من حفظة القرآن  
  أشار علیه عمر بن الخطاب   
  عدد المصاحف مصحف واحد  

  
  الدرس الثالث

  اللين مد
  22 - 21 -:ص

   ؟عرف مد اللین -:1س
فــي  قبـل آخــر حــرف فـي الكلمــة قـد ســكنهـو أن تكــون الــواو أو الیـاء الســاكنة  -:مـد اللــین -:1ج

  .الوقف، وان یكون قبل الواو أو الیاء حرف مفتوح
  ؟ وما حكم مد اللین -:2س
  .عند الوقف تمد الواو والیاء من حركتین إلى ست حركات.1 -:2ج

  .عند الوصل فال تمد أكثر من حركتین.2       
  .  نبعد تالوتك لآلیات التالیة استخرج الكلمات التي بها مد اللی -:3س

  )المثال(آلیـــــــــــــــــــاتا  ا مد اللینالكلمة التي به

    الخوف
  112:النحل ))  فأذاقها اهللا لباس الجوع والخوف ((

  فرعون
  

  24:طه   )) اذهب إلى فرعون إنه طغى (( 

    الیوم
  11:اإلنسان ))  فوقاهم اهللا شر ذلك الیوم ((

    الصیف
  2:قریش ))  رحلة الشتاء والصیف ((

    البیت
  3:قریش   ))  وا رب هذا البیت فلیعبد(( 

    خوف
  4:قریش ))  الذي أطعمهم من جوع وءامنهم من خوف   (( 
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  الدرس الرابع  

   23 – 15اآليات    2الذارياتسورة  
    25 - 23 -:ص

   -:بین معنى المفردات التالیة -:1س
  معناها  الكلمة

    محسنین
    یهجعون
    األسحار
    السائل
    المحروم

    نآیات للموقنی
  اذكر صفات المتقین كما جاءت في اآلیات؟ -:2س
  .قیام اللیل.1 -:أبرز صفاتهم -:2ج

  .االستغفار باألسحار.2                       
  .تخصیص نصیب من المال ألهل الحاجة.3                      
  .في آیات اهللا في السماوات واألرض واألنفس تفكیر.4                      

  .اذكرها. ورد في هذا المقطع من سورة الذاریات لفت النظر إلى أربعة أمور فیها آیات وعبر-:3س
  . األنفس.2.                   األرض.1 -:لفت النظر إلى أربعة هي -:3ج

  .الحق الذي جاء به محمد .4.         الرزق في السماء.3                                    
  .ًا مما یستفاد من اآلیات الكریمة اكتب ثالث-:4س
 .أهمیة تدبر آیات اهللا في األرض وفي النفس اإلنسانیة.1 -:4ج

 ..باألسحار رمن صفات المتقین قیام اللیل االستغفا.2       

  .تخصیص نصیب من المال ألهل الحاجة من غیر أموال الزكاة .3        
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   الدرس الخامس
   نبوية  توجيهات - :حديث الشريف

  30 - 26 -:ص
  من هو راوي الحدیث الشریف؟ -:1س

سنین، وعاش فـي  ، ولد قبل الهجرة بثالثهو عبد اهللا بن العباس بن عبد المطلب، ابن عم رسول اهللا  -:1ج
    .ـان وستین للهجرة بالطائف68األمة، لسعة علمه،توفي سنة ثمــ  بحر، وكان یلقب بیت النبوة

  حده؟و   هذه النصائح البن عباس هللا هل یوجه الرسول ا -:2س
  . ال بل لكل مسلم ومسلمة، لما فیها من سعادة للناس جمیعًا في الدنیا وآلخرة -:2ج
  كیف یحفظ اإلنسان ربه؟ -:3س
  .یحفظ اإلنسان ربه یكون بامتثال أوامره واجتناب نواهیه -:3ج
  .اذكرهما. یتمثل حفظ اهللا لإلنسان في جانبین أساسیین -:4س
  -:یتمثل حفظ اهللا لإلنسان في جانبین أساسیین -:4ج

  .حفظه في دنیاه.2   .                      حفظه في دینه.1                           
  هل یجوز للمسلم أن یسأل غیر اهللا سبحانه؟  -:5س
  . ال یجوز للمسلم أن یسأل غیر اهللا سبحانه -:5ج
  ؟عرف االستعانة -:6س
ة هـــي شـــعور اإلنســـان بضـــعف أو حاجـــة إلـــى مـــن یعینـــه علـــى تحقیـــق أمـــر مـــن االســـتعان -:6ج

  .ًا منه العون على هذا  األمرفإنه یتجه بقلبه وعقله إلى خالقه طالب األمور
  یستفاد من الحدیث؟ الذيما  -:7س
  .ال یجوز للمسلم أن یسأل غیر اهللا.2     . على المسلم أن یطیع اهللا فیما أمر ونهي.1 -:7ج

  السادس  الدرس  
  نقـاء العقيدة اإلسالمية من الخرافـات واألباطيل

      33 - 31 -:ص
   .العرافةعرف  -:1س
  .بأي وسیلة كانتالغیب  ةهي ادعاء معرف -:العرافة -:1ج
  .فةاما حكم العر  -:2س
  حكمها حرام -:2ج
  .بین مظهرین من مظاهرها في المجتمع -:3س

  .فلك وقراه الفنجانبراج الوأمثل التنجیم والضرب بالرمل  -:3ج
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  . اذكر الدلیل على عدم معرفة اإلنسان علم الغیب -:4س
   .الغیب ال یعلمها إال هو مفاتیحوعنده  قال اهللا تعالى  -:4ج
  ؟ تحریم العرافةما أسباب  -:5س

  .كذب على الناس.2.                 كذب على اهللا .1 -:العرافة هي تحریمأسباب  -:5ج
  .یوقعون بین الناس البغضاء وینشرون الفساد.4.           لك الكثیر من األضرار االجتماعیةیترتب على ذ.3

  .وجه بما یثیرون من كذبیفرقون بین المرء وز .5
  ؟ عرف التمیمة -:6س
  .هي خرزات یعلقها بعض الناس متوهمین أنها ترد أذى النفس والعین -:التمیمة -:6ج
  علیه؟ ما حكم التمیمة ؟ وما الدلیل-:7س
  .حكمها حرام -:7ج

  .}شرك الِتَولةإن الرقى والتمائم { قال رسول اهللا  علیةالدلیل 
  ؟متى تكون الرقى مشروعة في اإلسالم -:8س

  .تكون الرقى مشروعة في اإلسالم بالقرآن الكریم أو األدعیة الصحیحة -:8ج  
  ؟والرقى الِتَولة عرف  -:9س

  .والرجل إلى امرأتهإلى زوجها السحرة یزعمون أنه یحبب المرأة  هي شيء یصنعه -:الِتَولة -:9ج     
  .هي القراءة على المریض -:الرقى       
  .عرف الطیرة -:10س
هي ما یعتقده بعض الناس الیوم من وجود النحس فـي شـخص معـین أو مكـان  -:الطیرة-:10ج 

   .أو یوم بعینة أو ینزعج من صوت طائر أو شكله
  علیة؟وما الدلیل ؟ ةما حكم الطیر  -:11س
  .حكمها حرم  -:11ج

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

   الدرس السابع
  -  1 –الصلوات المسنونة  

  37 - 24 -:ص
  ؟علیةما حكم صالة الضحى؟ وما الدلیل  -:1س
  .حكها سنه مستحبة -:1ج

ى نقـول ضحى حتـى نقـول ال یـدعها، ویـدعها حتـیصلى ال كان رسول اهللا { قال  علیةالدلیل 
  .} ال یصلیها

  
  ؟ متى وقت صالة الضحى -:2س
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  .یبدأ وقتها من ارتفاع الشمس قدر رمح، وینتهي عند زوال الشمس
  علیة؟وما الدلیل ؟ كم عدد ركعاتها-:3س
  .عدد ركعتها اقلها ركعتین وأكثرها ثمان -:3ج
  .}الضحى ثماني ركعات یسلم من ركل ركعتینصلى سبحة  أن النبي {  قال علیةالدلیل 

  ؟علیةما حكم صالة الوتر؟ وما الدلیل  -:4س
  .حكمها سنة مؤكدة-:4ج

  .}یا أهل القرآن أوتروا فإن اهللا وتر یحب الوتر{  رسول اهللا الدلیل علیها قال
  علیة؟وما الدلیل  ؟ متى وقت صالة الوتر -:5س
  .یمتد إلى الفجریبدأ وقتها من بعد صالة العشاء و  -:5ج

إن اهللا زادكـم صـالة وهـي الـوتر، فصـلوها فیمـا بـین صـالة العشـاء { قال عن النبي  علیةالدلیل 
   .}إلى صالة الفجر

  ؟كم عدد ركعاتها -:6س
ركعـة وأكثرهـا ثـالث عشـرة  ة أقلهـامفـرد  تكونلیس لها عدد محدود من الركعات بشرط أن  -:6ج

 .ركعة

  ؟علیةا الدلیل ما حكم صالة اللیل؟ وم -:7س
  .حكمها سنة مؤكدة-:4ج

أفضـُل الصـیام بعـد رمضـان شـهُر اهللا الحـرام وأفضـُل الصـالة بعـد {  رسـول اهللا قال علیةالدلیل 
  .}الفریضة صالُة اللیل

  ؟ متى وقت صالة اللیل -:8س
تجوز في أول اللیل ووسطه وآخره ما دامت الصالة بعد صالة العشاء وتنتهي وقت صالة  -:8ج
  .جرالف
  علیة؟وما الدلیل ما هو أفضل وقت لصالة اللیل؟  -:9س
  .أفضل وقت صالة اللیل ثلث األخیر من اللیل -:9ج

ینزل ربنا عز وجل كل لیلة إلى سماء الدنیا حـین یبقـى ثلـث اللیـل { قال رسول اهللا  علیةالدلیل 
  .}فأغفر لهمن یدعوني فأستجیب له، من یسألني فُأعطیه، من یستغفرني : اآلخر، فیقول

  كم عدد ركعاتها؟ -:10س
  .، فهي تتحقق ولو بركعة الوتر بعد العشاءلیس له عدد مخصوص وال حد معین -:10ج
  .عرف السنة المؤكدة -:11س
  .هي السنة التي واظب على فعلها الرسول  -:السنة المؤكدة-:11ج
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  الدرس الثامن  

  موقف اليهود من الدولة اإلسالمية الجديدة
  40 - 38 -:ص

  .أشهر أقوام الیهود الذین كانوا في المدینة سمَّ  -:1س
  -:أشهر القبائل الیهودیة التي كانت تسكن المدینة -:1ج

  .بنو قریظة.3.            بنو النضیر.2.                 بنو قینقاع. 1
  ؟ مع الیهود  رسول اهللا  اتفق علیههي شروط التي  ما -:2س
  .أمن لهم على دینهم وأموالهم.2.       لهم الحریة الدینیة نأم.1 -:الشروط هي -:2ج
  .فتنةعلیهم أن ال یحدثوا اشترط  .4.        علیهم أن ال یحالفوا أحدًا ضد المسلمین اشترط.3

  .وصف القرآن الكریم الیهود بصفات عدیدة ، اذكر أربع منها  -:3س
   -:وصف القرآن الكریم الیهود بصفات عدیدة منها -:3ج

  .أهل كذب وفجور.4.   أشد عداوًة للمؤمنین.3.   المنافقون.2.      المغضوب علیهم. 1
  .من القرآن الكریم تحدثت عن أخالق الیهود اذكر آیة -:4س 
     والذین أشركوا منوا الیهودَ آ للذینلتجدن أشد الناس عداوًة  قال اهللا تعالى  -:4ج
  ؟رسول اهللا  كیف نقض یهود بني قینقاع العهد مع -:5س
امــرأة مــن المســلمین إلــى ســوق بنــي قینقــاع لحاجــة عنــد صــائغ یهــود،  تذهبــ فقــد حــدث أن -:5ج

الیهود وربط طرف ثوبهـا بأعالهـا دون أن تحـس، فلـم قامـت انكشـفت عورتهـا فصـرخت أحد  فقام 
  .المرأة، وشاهد احد المسلمین ذلك فقام وقتله، واجتمع الیهود علیه وقتلوه

  ؟ ع لهم رسول اهللا ماذا صن -:6س
حاصــرهم فــي منــزلهم حتــى استســلموا، وتــم أخــراجهم مــن المدینــة،  حــین علــم رســول اهللا  -:6ج

  .فرحلوا إلى بالد الشام
  التي دبرها یهود بني النضیر؟ ةما المؤامر  -:7س
حینمــا اتفقـوا علــى أن یصــعد أحـدهم علــى بیــت  تـآمر بنــو النضـیر علــى قتــل رسـول اهللا  -:7ج

جالسـَا بجـواره، وُیسـقط  علیـه صـخرًة كبیـرًة تقتلـه، ولكـن اهللا تعـالى أعلـم رسـول  اهللا  كان رسـول
  .من ذلك بالخطر الذي یهدده، فنجا رسول اهللا  اهللا 
   ؟منهم وما موقف رسول اهللا  -:8س
معــاقبتهم فحاصــرهم، وتــم إجالؤهــم مــن المدینــة، فتفرقــوا مــا بــین علــى  صــمم رســول اهللا  -:8ج

  .شامخیبر وال
  ؟كیف نقض یهود بني قریظة العهد مع رسول اهللا  -:9س
  .تحالف یهود بني قریظة مع كفار قریش في غزوة الخندق في قتالهم ضّد رسول اهللا  -:9ج 
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  منهم؟ وما موقف رسول اهللا  -:10س
حتى قذف اهللا في قلوبهم الرعـب، وقتـل رجـالهم المحـاربین جـزاء  فحاصرهم رسول اهللا  -:10ج
  . درهم وخیانتهمغ
اذكر بعض األعمال الشریرة التي یقوم بها الیهود في . الیهود قوٌم ُعرفوا بالغدر والخیانة -:11س

  .الوقت الحاضر ضد المسلمین
  -:هود في الوقت الحاضر ضد المسلمین هياألعمال الشریرة التي یقوم بها الی -:11ج

  ات اإلسالمیةیعتدون على المقدس.2.   ینشرون الفساد في األرض.1
  .یدبرون المكائد والمؤامرات.4.       یقتلون النساء واألطفال.3

  
   الدرس التاسع

  حفظُ اللسان من الغيبة والنميمة
  43 - 41 -:ص

  

  .عرف كل من الغیبة البهتان -:1س
  .هي أن یذكَر أخاَك المسلم في غیبته بما یكره -:الغیبة-:1ج

  . بما لیس فیهغیبته  فيذكَر أخاَك المسلم  -:البهتان     
  .ما حكم الغیبة؟ مع ذكر الدلیل -:2س
  .حكمها حرام-:2ج

ذكـرَك أخـاَك { اهللا ورسـوله أعلـم، قـال: قالوا} أتدرون ما الغیبة ؟{  قال رسول اهللا : الدلیل علیها
إن كـان فیـه مـا تقـول فقـد اغتبتـه، وٕان لـم { أفرأیَت إن كان في أخـي مـا أقـول؟ قـال: قیل} بما یكره

  .}كن فیه فقد بهتهی
  .ما أسباب تحریم الغیبة -:3س
  -:أسباب تحریم الغیبة  -:3ج
   .إلى أعراضهم تسىء.2.             بین المسلمین والكراهیة العداوة تزرع. 1

ُر بشاعَة الغیبةاكتب اآلیة الكریمة  -:4س   .التي تصوَّ
 َمیتًا َفكِرهتثُموهأُیحبُّ أحُدُكم َأن یأُكَل لحَم أخیه  قال اهللا تعالى -:4ج

  ما موقف اإلسالم مّمن یجلس ویستمع إلى الغیبة؟ -:5س
  .حّرم الجلوس في مجالسهم واالستماع إلى مرتكبها ألنه یشجع علیها -:5ج
  .عرف النمیمة -:6س
  .هي أن ینقَل المسلُم كالم الُسوء من شخٍص آلخر، لیفسد بینهما -:النمیمة -:6ج
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  .ذكر الدلیل ما حكم النمیمة؟ مع -:7س
  .حكمها حرام-:7ج

  .)11(َهمَّاٍز مّشاٍء بنمیم) 10(وال ُتِطع ُكلَّ حالٍف مهین :الدلیل قال اهللا تعالى
  ما موقف اإلسالم من النمیمة؟ -:8س
  -:موقف اإلسالم من النمیمة منها -:8ج

  .الذمیم أن تنهاه هن هذا الُخُلق.2.            أن ال ُتصدق النّماَم فیما نقله إلیك.1
  .عن الحقیقة البحثوعدم  أن تلتزم بالصبر.4.             أن تنصحه أن یتركه ویبتعد عنه.3
 

  العاشرالدرس  
   37 - 24: اآليات    3 الذارياتسورة  

  47 -  44  -:ص
   -:بین معنى المفردات التالیة -:1س

  معناها  الكلمة

    قوٌم منكرون
    فراغ إلى أهله

    فأوجس منهم خیفة
    ت وجههافصكّ 

    مسّومة
  .استخرج من سیاق اآلیات بعض آداب الضیافة -:2س
  -:آداب الضیافة هي -:2ج

  .كرامهم بتقدیم الطعاما.2.  المؤانسة الضیوف.1
  .حثهم على األكل والشراب.4.        إلقاء التحیة علیهم بأحسن منها.3

  ؟ وما أبرز آثارهم؟ أین تقع قرى قوم لوط -:3س
   .الذي ال تعیش فیه الكائنات الحیة إلى یومنا هذا البحر المیتاألردن  في قوم لوط تقع قرى  -:3ج
  .من اآلیات الكریمة  دما یستفااذكر : 4س

  .من الواجب إكرام الضیف -: 1-: 4ج 
  .  في هیئات البشر تشكل المالئكة  -:2        
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  عشرالدرس الحادي  
  .أهمية الصلوات الخمس - :الشريف  حديث

   51 -  48 - :ص
  من هو راوي الحدیث الشریف؟ -:1س
  هو عبد الرحمن بن صخر الدوسي، -:أسمة -:1ج

  . 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 سنة78ـة وخمسین هـ بالمدینة المنورة، ودفن فیها وعمره ثمان وسبعــ 57عام سبعــ  -:توفي
   -:بین معنى المفردات التالیة -:2س

  معناها  الكلمة

  األوساخ  درنه
  یزیل  یمحو  

  الذنوب الصغیرة  الخطایا
   عملیة الصالة؟ بم یشّبه الرسول  -:3س
عملیة الصالة مكفرة لآلثام، ومزیلًة للذنوب، كما یزیل الماء األوساخ مـن  یشّبه الرسول  -:3ج

  .األبدان والثیاب
  هل تكفَّر الصلوات كبائر الذنوب؟ ما الدلیل على ما تقول؟ -:4س
  . الذنوب ال تكفَّر الصلوات كبائر-:4ج

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

  ما معنى الخشوع؟ وما أهمیته للصالة؟ -:5س
  .ل والقلب أثناء الصالةحضور العق -:معنى الخشوع-:5ج

  .استشعار الخضوع والتواضع هللا.2.      كمال صالة المسلم وتمامها.1 -:أهمیته للصالة هي
  .أذكر ثالثة منها. تكّفر الصلوات الخمس الذنوب تكفیرًا تاما إذا توفرت فیها عدة أمور -:6س
  -:یليتكّفر الصلوات الخمس الذنوب تكفیرًا تاما إذا توفرت فیها ما  -:6ج

  .على الصالة في وقتهاالمحافظة .2.              الكبائرالمرتكبة من  أّال تكون الذنوب.1
  .الخشوع في الصالة. 4.                   على الصالة في جماعة ةالمحافظ.3
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  .اذكرها. ها المسلم من محافظته على هذه الصلواتلصالة منافُع وفوائُد كثیرٌة یجنیل -:7س
   -:هذه الفوائدمن  -:7ج

  .تضفي الصالة على اإلنسان راحًة نفسیةً .2.               الوقایة من المعاصي.1
  .تقویٌة وٕاصالٌح لمجتمع المسلمین.3

  .وّضح ذلك. الصالة إلى جانب تكفیرها لآلثام والذنوب، وقایٌة من الزلل والوقوع في المعاصي -:8س
  .یهایجعله قویَا أمام المغریات فال یقع ف -:8ج

  ما القیمة النفسیة التي یجنیها المسلم من محافظته على الصالة؟-:9س
 القیمــــة النفســــیة التــــي یجنیهــــا المســــلم مــــن محافظتــــه علــــى الصــــالة راحــــًة نفســــیًة وشــــعورًا بــــاألمن -:9ج

  .واالطمئنان
  .وّضح ذلك. في الصالة فائدة اجتماعیة كبیرة للمسلمین -:10س
م واجتمـــاعهم خمـــَس مـــراٍت فـــي الیـــوم، یتعـــارفون فیمـــا بیـــنهم، ویســـّلمون علـــى حـــین یتكـــرر لقـــاؤه -:10ج

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 -: 11س
  .في المسجد ةن یلتزم بالصلوات الخمس المكتوبأعلى المسلم .1 -:11ج
  .یشعر براحة النفس واستقرارها فإنهإذا حافظ المسلم على الصلوات الخمس المكتوبة .2
  .أداء الصالة تحمي من االنحراف في الشهوات واآلثام-3

  عشرالدرس الثاني  
  أشراط الساعة

   56 - 53 -:ص
  ما المراد بأشراط الساعة؟ -:1س
  .هي عالمات القیامة وأماراتها الدالة علیها -:لساعةأشراط ا:1ج
  ؟ذلك من القرآن الكریمما الدلیل على  -:2س

  .َیهم بغتًة فقد جاَء أشراُطها فهل ینظرون إّال الساعة أن تأتِ  قوله تعالى :الدلیل على ثبوتها -:2ج 
  .إلى كم قسم تنقسم أشراط الساعة مع ذكرهم -:3س
  .األشراط الكبرى.2.             األشراط الصغرى. 1 -:وهمتنقسم إلى قسمین  -:3ج
  ؟عدد األشراط الساعة الصغرى -:4س
  -:األشراط الساعة الصغرى هي -:4ج

  .تقارب الزمان.3.           كثرة الزالزل.2.             قبض العلم.1
  .كثرة المال.6.      كثرة القتل.5.    ظهور الفتن.4
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  ؟ .أشراط الساعة الصغرىاذكر دلیل على  -:5س
الـــزالزل،  وتكثـــرال تقـــوم الســـاعة حتـــى ُیقـــبض العلـــم، {  قـــال رســـول اهللا : الـــدلیل علیهـــا -:5ج

  . }ویتقارب الزمان، وتظهر الفتن، ویكثر الهرج، حتى یكثر فیكم المال فیفیض
  ؟شراط الساعة الكبرىعدد أ -:6س
  -:هي الكبرىشراط الساعة أ -:6ج

  .ظهور یأجوج ومأجوج.    .3نزول نبي اهللا عیسى .2           .    ظهور الدجال.1
  .ظهور الدخان.7.   ظهور الدابة.6.      ظهور المهدي.5.      طلوع الشمس من مغربها.4

  ؟صف الدجال مبینًا سبب تسمیته بهذا االسم -:7س
بالصـالح  هو رجٌل یهـودٌي األصـل یظهـر مـن جهـة المشـرق فُیـدعى بـین الّنـاس -:الدجال -:7ج

  .واالستقامة، ثم یّدعي األلوهیة
  .سبب تسمیته بذلك لشدة تدجیله وكذبه

  ؟ عیسىمن أین ینزل  -:8س
   . ینزل من المنارة البیضاء شرقي دمشق -:8ج
   عند نزول إلى األرض؟  ماذا یفعل عیسى -:9س
  -:إلى األرض بعض األمور وهي هعند نزول  یفعل عیسى -:9ج

  .یكسر الصلیب.3.             یدعو إلى دین اإلسالم ویحكم به.2    .   یقتل الدجال.1
  .یضع الجزیة.5.     ویقتل الخنزیر.4

  ؟وماذا یفعل  نزول سیدنا عیسىالدلیل اذكر  -:10س
حطمــًا والــذي نفســي بیــده لیوشــكّن أن ینــزل فــیكم ابــن مــریم {  قــال رســول اهللا : الــدلیل علیهــا -:10ج

  .}ب، ویقتل الخنزیر، ویضع الجزیة، ویفیض المال حتى ال یقبله أحدمقسطًا، فیكسر الصلی
  من هم یأجوج ومأجوج؟ -:11س

  .هما أمة كبیرة من الناس یفاجأ بها العالم تنسل إلیه من كل حدب وصوب -:یأجوج ومأجوج -:11ج
  ماذا یفعلون عند خروجهم؟ -:12س
  .في األرضیفعلون عند خروجهم بحیث ینشرون الفساد والدمار  -:12ج
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  عشرالدرس الثالث  
  - 2 –الصلوات المسنونة  

  59 - 57 -:ص

  ؟عرف كل من صالة الكسوف والخسوف: 1س
  .كسوف الشمس أي احتجاب قرصها أو جزء منه بسبب وقوع القمر بین الشمس واألرض -:صالة الكسوف: 1ج

  .ألرض بینه وبین الشمسخسوف القمر أي احتجاب قرصه أو جزء منه بسبب وقوع ا -:صالة الخسوف
  كم عدد ركعات صالة الكسوف والخسوف؟ -:2س

  . وهي ركعتان، في كل ركعة قیامان و ركوعان وسجدتان -:صالة الكسوف والخسوف -:2ج 
  كیف تؤدى صالة الكسوف والخسوف؟ -:3س
  -:تؤدى صالة الكسوف والخسوف على النحو التالي -:3ج
  .یكبر اإلمام تكبیرة اإلحرام.1
  .رأ الفاتحة ثم سورة طویلة من القرآن الكریمیق.2
  .ثم یركع فیطیل الركوع ثم یرفع من الركوع.3
  .یقرأ الفاتحة ثم سورة طویلة من القرآن الكریم ثم.4
  .ثم یركع فیطیل الركوع ثم یرفع من الركوع .5
  .ثم یسجد سجدتین طویلتین.6
  .تكون أقصر منهاثم یقوم ویصلي ركعة ثانیة مثل الركعة األولى، لكنها .7
  .ثم یجلس لقراءة التشهد، ثم یسلم.8
  .ویخطب في الناس اإلمامثم یقوم .9

  .عرف االستسقاء -:4س
  .الجدبوانقطاع  المطرهو طلب من اهللا تعالى حصول  -:االستسقاء-:4ج
  متى یبدأ وقت صالة االستسقاء؟ -:5س
  .قبل الظهر یبدأ وقت صالة االستسقاء من ارتفاع الشمس قدر رمح إلى -:5ج
  كم عدد ركعات صالة االستسقاء ؟ -:6س
  .وهي ركعتان كصالة العید -:صالة االستسقاء -:6ج 
  كیف تؤدى صالة االستسقاء؟ -:7س
  -:على النحو التالي االستسقاءتؤدى صالة  -:7ج
  .تكبیراتم ثم یكبر في الركعة األول سبع یكبر اإلمام تكبیرة اإلحرا.1
  .ثم یركع الركوع ثم یرفع من الركوع.3     .ة من القرآن الكریمیقرأ الفاتحة ثم سور  .2
  .ثم یسجد سجدتین ثم یقوم من السجود.4
  .مثل ما فعل في الركعة األول لثم یكبر في الركعة الثانیة خمس تكبیرات، ویفع .5
  .ویخطب في الناس اإلمامثم یقوم .7    .ثم یجلس لقراءة التشهد، ثم یسلم .6
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  الخطبة في صالة االستسقاء؟ كیف تؤدى -:8س
فـإذا انتهـى . عــاً 7ـًا، والثانیة سبــ ع9ـ بعد الصالة خطبتین یكبر في األول تساإلمام یخطب -:8ج

  .من الخطبة، حول المصّلون جمیعًا أردیتهم، ویجعلوا ما على أیمانهم على شمائلهم
  .سلم قبل الخروج لصالة االستسقاءیسّن للمماذا  -:9س
  -:سلم قبل الخروج لصالة االستسقاء كالتاليیسّن للم -:9ج

  .الصدقة واإلنفاق في سبیل اهللا.2.              التوبة واالستغفار.1
  .التحلل من مظالم الناس المادیة والمعنویة. 4.           صیام ثالثة أیام قبلها.3

  ؟االستخارةمتى یبدأ وقت صالة  -:10س
  .وقت من اللیل أو النهار یبدأ وقت صالة االستخارة في أي -:10ج
  .ماذا تفعل إذا التبس علیك أمر من اإلمور -:11س
یسن لمن أراد أمرًا من األمور المباحـة، والتـبس علیـه وجـه الخیـر فیـه أن یصـّلي ركعتـین  -:11ج

  .من غیر الفریضة
  ؟االستخارةكیف تؤدى صالة  -:12س
، ثـم یحمـد اهللا ویصـلي علـى رآن الكـریمسـورة مـن القـیقرأ فیهمـا بمـا شـاء بعـد الفاتحـة، ثـم  -:13ج

  .ثم یدعو بالدعاء االستخارة النبي 
  

  الرابع عشرالدرس  
  التدخين ومضارُّه

  62 - 60 -:ص
  .عدد أضرار التدخین -:1س
  -:أضرار  التدخین هي -:1ج

  .المالي الضرر.2            .          الضرر الصحي والنفسي.1
  .ین الصحیةأذكر ثالثة من أضرار التدخ -:2س
  -:أضرار التدخین الصحیة هي -:2ج

  .یضعف الذاكرة.3.       سرطان الرئة.2.      یُورث السلّ .1
  یهیج األعصاب.6.      ُیعیق التنفس.5           .ُیقلل الشهّیة.4

  . أذكر ثالثة من أضرار التدخین المالي -:3س 
  -:هي الماليأضرار التدخین  -:3ج 
  .  عدم اإلنفاق على األسرة واألود.2.  الدخان یومیًا ربع دخله الشهريینفق المدّخن على .1
   

  .ما موقف اإلسالم من التدخین -:4س
  -:موقف اإلسالم من التدخین هو -:4ج 
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  .یدخل في زمرة الخبائث.2.            حرم اإلسالم الوقوع في الضرر.1
  .لإضاعة الما.4.               یخدر العقل ویفّتر الجسم.3

  .عدد ثالثة أمور تؤدي للوقوع في التدخین: 5س
  -:أمور تؤدي للوقوع في التدخین هي -:5ج

  .األعميالتقلید . 3.      حب التجربة.2.            فقاء السوءر . 1
  .تقوم بها الدولة للقضاء على ظاهرة التدخین عدد وسائل -:6س
  -:نوسائل تقوم بها الدولة للقضاء على ظاهرة التدخی -:6ج
  .تشّن حملًه إعالمیًة واسعة النطاق في الصحف والمجالت، واإلذاعة والتلفاز.1

   
   عشرالدرس الخامس  

  المدر العارض للسكون  
  65 - 63 -:ص

  عرف المد العارض للسكون؟:  1س
هـو أن یكـون حـرف المـدَّ قبـل آخـر حـرِف فـي الكلمـة قـد سـكن  -:المد العارض للسكون: 1ج

   .بالوقف علیه
  اذا سمي المد عارضّا للسكون؟لم: 2س
  .ألجل الوقفالسكون عارض الن  -:2ج
  ما حكم المدَّ العارض للسكون؟-:3س
  .یجوز مدُّه من حركتین إلى ستَّ حركاتٍ  -:حكمه -:3ج

  .أّما في حالة الوصل فال ُیمدُّ أكثر من حركتین
  مات التي بها المد العارض للسكونبعد تالوتك لآلیات التالیة استخرج الكل -:4س

  
  

  عشرالدرس السادس  
  -  4 –سورة الذاريات  

  )المثال(آلیـــــــــــــــــــاتا  العارض للسكونالكلمة التي بھا مد 

  الدین
  

  4:الفاتحة ))  مالك یوم الدین  ((
  

  نستعین
  

  5:الفاتحة   )) إیاك نعبد وإیاك نستعین (( 
  

  الشكور
  

  13:سبأ ))  وقلیل من عبادي الشكور  ((
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  68  – 66 -:ص
   -:بین معنى المفردات التالیة -:1س

  معناها  الكلمة

    سلطان مبین
    فتوّلى بركنه

    فنبذناهم في الیم
    الریح  العقیم

    الرمیم
  

  ؟ وقوم نوح عاد وثمود فرعون اذكر نوع الهالك الذي لحق بقوم-:2س
   - :2ج

  الهالكنوع   قومال

  غرق  فرعون
  ریح مدمرةٍ   قوم عاد

  صاعقةً   مودقوم ث
  طوفان  قوم نوح

  
  ما األسباب التي تدفع الّناس إلى الطغیان وتكذیب الرسل؟ -:3س

  -:األسباب التي تدفع الّناس إلى الطغیان وتكذیب الرسل هي -:2ج
  .أموالهم.4.         أعوانهم.3.     قوتهم.2.   أغراهم سلطانهم.1

  .من اآلیات الكریمة  داذكر ما یستفا -:4س
  . تشابه مواقف األقوام من الرسل .1 -:4ج      

  .اهللا في الرساالت تزوید المرسلین بالمعجزات من سّنة.2    
  
  
  
  
  
  

 

  عشر السابعالدرس  
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  -  5 –سورة الذاريات  
  72  – 69 -:ص

   -:بین معنى المفردات التالیة -:1س
  معناها  الكلمة

    بأیدٍ 
    فرشناها
    الماهدون

    َذنوباً 
    فویلٌ 

  . كر بعض الحقائق التي ُذكرت في خاتمة السورة، وقارنها بما ورد في افتتاحیتهااذ -:2س
آیــات اهللا فــي الســماء واألرض والــنفس، واألمــر بعبــادة اهللا وتوحیــده، وموقــف المكــّذبین مــن الرســاالت،  -:2ج

     .، والتهدید والوعید بسوء المصیر لهؤالء الكافرونوتسلیة الرسول 
  ه في مواقف الكفار من رسل اهللا ولم یلَق بعضهم بعضًا؟ما سبب التشاب -:3س
  .الفطرة المنحرفة عن منهج اهللا وتجاوز الحد في الكفر والعناد -:3ج
  ؟واإلنسما الحكمة من خلق الجّن  -:4س
  .التوحید هو الغرض من خلق الجّن واإلنس -:4ج
  .من اآلیات الكریمة  داذكر ما یستفا: 5س

   .، ال ینبغي ربطها بالنظریات العلمیة الحدیثفي القرآن الكریم ةالكونیة المذكور  الحقائق -: 1-:5ج      
  ید هو الغرض من خلق الجّن واإلنسالتوح -:2        

  
  
  
  
  
  
  
  

  
  عشر الثامنالدرس  

  ن الفطرةنمن سُ  - : حديث الشريف
  .76  – 73 -:ص
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  من هو راوي الحدیث الشریف؟ -:1س
  من بن صخر الدوسي،هو عبد الرح -:أسمة -:1ج -:1ج

  . 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 سنة78ـة وخمسین هـ بالمدینة المنورة، ودفن فیها وعمره ثمان وسبعــ 57عام سبعــ  -:توفي
  ما المقصود بالفطرة؟ -:2س
  .هي الطبع السلیم الخالي من العیب، وهي البداءة التي ابتدأنا اهللا علیها -:الفطرة-:2ج
  .ذلك هات من القران الكریم ما یدل على-:3س
ــاس علیهــا ال تبــدیل  قــال اهللا تعــالى  -:3ج فــأقم وجهــك للــدین حنیفــًا فطــرَت اِهللا التــي فطــر النَّ

  . لخلق اهللا ذلك الدیُن القّیم ولكّن أكثر الّناس ال یعملون 
  في هذا الحدیث؟ ما سنن الفطرة التي عّدها الرسول  -:4س
  -:یث هيفي هذا الحد سنن الفطرة التي عّدها الرسول  -:4ج

  .قصُّ الشارب.5.     تقلیم األظفار.4.   نتف اإلبط.3.    االستحداد.2.         الختان.1
   - :عرف كل من-:5س

  تــعـریـفــهـا  المصطلح

  .هو قطع الَقَلفة التي تغطي حشفة الذكر من الرجل  الختان.1
  .فتى والفتاة على حد سواءهو الشعر الذي ینبت على األعضاء التناسلیة وحولها في ال  االستحداد.2
  .هو نتف الشعر النابت تحت اإلبط  نتف اإلبط.3
  .الزائد منها هو تقلیم األظفار یكون بقصَّ   تقلیم األظفار.4
  .هو القصُّ بإحفاء شعر الشارب أو تخفیفه  قصُّ الشارب.5

  ما الفائدة الصحیة التي یجنیها المسلم إذا التزم بهذه السنن؟ -:6س
  -:دة الصحیة التي یجنیها المسلم إذا التزم بهذه السننالفائ -:6ج
  .المساعدة على نمو األوعیة الدمویة.2.                              خعدم التجمع األوسا.1
  .استرواحًا للنفس.4            .من تجّمع إفرازات ئحة الكریهة التي تنشأامنع الر .3
  

  .بین ذلك مع االستدالل لما تقول. حددةفي ذلك فترة م رخص الرسول اهللا  -:7س
  .ـعین، وال عذر للترك بعد ذلك20وقد رخص للمسلم في ترك هذه األشیاء إلى األربـ  -:7ج

الشــارب، وتقلــیم األظــافر، ونتــف اإلبــط،  فــي قــصَّ  وقَّــَت لنــا النبــيُّ {  الــدلیل قــال رســول اهللا 
  .}أربعین لیلة لق العانة، أّال یترك أكثر من وح
  .أذكر ما یستفاد من الحدیث الشریف  -:8س
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  .اإلسالم دین الفطرة.1 -:8ج
  .یحثُّ اإلسالم على التطهر والتجمل وأخذ الزینة عند أدائهم العبادة.2       
  .ال یأمر أتباعه إّال بما فیه خیُرهم وعزَّهم في الدنیا واآلخرة رسول اهللا .3       

  
  عشر التاسعالدرس  

  غزوة مؤتةمشاهد إيمانية من  
   80  – 77 -:ص

  حدثت غزوة مؤتة؟ في أي سنة -:1س
  .ـثـامنة من الهجرة 8الــ  حدثت غزوة مؤتة في السنة -:1ج
  غزوة مؤتة؟ تمع من حدث -:2س
  .حدثت بین المسلمین و الروم -:2ج
  ما سبب غزوة مؤتة؟ -:3س
  .یدعوه إلى اإلسالم إلى ملك بصرى سبب غزوة مؤتة ردًا على مقتل مبعوث رسول اهللا  -:3ج
  .كم عدد جیش الروم -:4س
  .األعراب الموالین للروم قد اجتمعوا بنفس العددو  جیش الروم یصل إلى مائة ألف  عدد -:4ج
  .كم عدد جیش المسلمین  -:5س
  .عدد جیش المسلمین ثالث آالف مسلم -:5ج
  .لماذا تردد المسلمین في مواجه الروم-:6س
  .ن الروم وفیه مغامرٌة كبیرةٌ بسبب كثرة عدد مقاتلی -:6ج
  .من هو الصحابي الذي حّمس المسلمین لقتال الروم -:7س
  . الصحابي الذي حّمس المسلمین لقتال الروم هو عبد اهللا بن رواحة -:7ج
   .اذكر أسماء قادة المسلمین في غزوة مؤتة الذین اختارهم الرسول اهللا  -:8س
  -:وهم تة الذین اختارهم الرسول اهللا أسماء قادة المسلمین في غزوة مؤ  -:8ج

  .عبد اهللا بن رواحه .3.      جعفر بن أبي طالب.2 .      بن الحارثزید .1
  
  

  .في المعركة صف موقف جعفر بن أبي طالب  -:9س
حتـى حین استلم الرایة جعفر أحاط به العدو من كل مكان وأخذ یقاتل القوم واستمرَّ یقاتـل  -:9ج

  .مل الرایة بشماله حتى قطعت، فاحتضن الرایة حتى استشهد یمینه، فح قطعت
  .من اختار الجیش بعد الشهداء الثالثة -:10س
  .وقع اختیار الجیش على خالد بن الولید  -:10ج
  .القتال في هذه المعركة خالد بن الولید  كیف رأى -:11س
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ي القتــال ســینتهي إلــى إبــادة فــ ررأى خالــد بمــا ُعــرف عنــه مــن مهــارٍة حربیــٍة، أن االســتمرا -:11ج
جیش المسلمین في وقت تحتاج الدعوة إلى كل فرد منهم فقرر االنسحاب من المعركة ولكن بخط 

  .عسكریه محكمه بحیث ال یشعر بها الروم
  .للمعركة كیف خطط خالد بن الولید  -:12س
ت فخـدع األعـداء وظُنـوا لـوان الرایـابتغّیر تنظـیم الجـیش وتغیـر ا قام سیدنا خالد بن الولید  -:12ج

 وظـنخذ یناوش الروم سبعة أیـام، لرعب في قلوبهم، ثم تراجع خالد وأأنَّ المسلمین أتاهم مدد، ودخل ا
   .الروم أّنه یجرهم إلى الصحراء فلزموا مكانهم، وعاد جیش المسلمین إلى المدینة

  كیف قابل الصبیة المدینة جیش المسلمین العائد من مؤتة؟  -:13س
یــا ُفــرَّار، فــررتم فــي "قــابلوهم بصــیحات االســتنكار، وراحــوا یحثــون التــراب فــي وجــوههم ویقولــون-:13ج

  .سبیل اهللا
  }إّنهم لیسوا بالُفرُّار ولكّنهم الُكرُّار إن شاء اهللا{ -:14س
  من قائل هذه العبارة؟ وما المناسبة؟ 
  .رسول اهللا  -:قائل هذه العبارة هو -:14ج

   .سلمین الذین اتهموا جیش المسلمین بالُفرَّاررّد على الم -:المناسبة
  .كعالم یدل ذل. المسلمین عن أحداث غزوة مؤتة قبل أن تصلهم أخبر النبي -:15س
  .لهبأنه وحي یوحى  صدق سیدنا محمد یدل ذلك على  -:15ج
  .اذكر موقف یدل على مبدأ الشورى في غزوة مؤتة: 16س
 الثالثـةقـادة الجـیش  زوة مؤتـة حـین اختـار رسـول اهللا موقف یدل على مبدأ الشـورى فـي غـ -:16ج

  وترك لهم اختیار القائد الرابع إذا استشهدوا القادة
  .ما الدروس المستفادة من غزوة مؤتة -:17س
  -:الدروس المستفادة من غزوة مؤتة -:17ج
  .أمورهفي جمیع  صدق الرسول اهللا .1
  .حب التضحیة من أجل اإلسالم.2
  .علیهم األعداء المسلمین إذا كثرالمحافظ على .3
  .تحكیم العقل على القلب.4

  العشرونالدرس  
  األمر بالمعرف والنهي عن المنكر

   84  – 81 -:ص
  .المقصود بالمعروف؟ مع ذكر مثالما  -:1س
  .هو ما أمَر به اإلسالُم واستحسنُه من األقوال واألفعال -:المعروفُ -:1ج

  .سالمى، أداء الصلوات والزكاة في أوقاتها، ورد الاإلیماُن باهللا تعال -:ومن أمثلته
  .ما المقصود بالمنكر؟ مع ذكر مثال -:2س
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  .هَو ما نهى عنُه اإلسالُم،ولم یرَضُه من األقوال واألفعال -:المنكرُ -:2ج
، واالعتداء على المرافق العامة -:ومن أمثلته   .ترُك الصالة، والكذُب، والغشُّ

  .ف والنهي عن المنكر؟ مع ذكر الدلیلما حكم األمر بالمعرو  -:3س
  .حكم األمر بالمعروف والنهي عن المنكر واجب على كل المسلمین -:3ج

ولــتكن مــنكم أمــٌة یــدعون إلــى الخیــر ویــأمرون بــالمعروف وینهــون عــن  الــدلیل قــال اهللا تعــالى 
  .المنكر وأولئك هم المفلحون

  .كریأمر بالمعروف وینهي عن المن الحاكمكیف یكون -:4س
  -:یأمر بالمعروف وینهي عن المنكر عن طریق الحاكمیكون  -:4ج

         .          یحّذرهم من ترك الصلوات والزكاة.2.      یشرف على مصالح الّناس.1
  .أكل أموال الناس بالباطلیمنعهم من .4.     یمنعهم من الغشَّ في البضاعة.3

  .ن المنكركیف یكون الطبیب یأمر بالمعروف وینهي ع-:5س
  -:یكون الطبیب یأمر بالمعروف وینهي عن المنكر عن طریق -:5ج
  .یذكَّره بأخذ الدواء في وقته.3.  وصف الدواء المناسب.2.    فحص المریض بشكل دقیق.1

  .كیف یكون الطالب یأمر بالمعروف وینهي عن المنكر-:6س
  -:یكون الطالب یأمر بالمعروف وینهي عن المنكر عن طریق -:6ج

  .عدم تعطیل الدرس.3.    عدم الغش� في االمتحان.2.    یحث زمالئه على أداء الصالة.1
  .كیف تكون األم تأمر بالمعروف وتنهي عن المنكر-:6س
  -:تكون األم تأمر بالمعروف وتنهي عن المنكر عن طریق -:6ج
تحّذره .3.   سیةالمحافظة على تنظیم أوقاته الدرا.2.    حین تحث ولدها على أداء الواجبات.1

  .من عدم مصاحبة المهملین
  .  عدد أثر األمر بالمعروف والنهي عن المنكر في حیاة الفرد والمجتمع -:7س
  -:أثر األمر بالمعروف والنهي عن المنكر في حیاة الفرد والمجتمع كالتالي -:7ج

  .على إصالِح نفسهیحمُل المسلَم .2.         المسلمَة خیَر اُألمم وأفضَلها اُألمةَ یجعُل .1
  .سبٌب للنصِر والتمكین في الدنیا.4    .من عقاب اهللا یجعُل المسلم في مأمنٍ .3

  
  
  
  

  تمت المذكرة بحمد اهللا وتوفيقه
  .فـإن كان من صواب فمن اهللا وإن كان من الخطأ فمن نفسي والشيطان
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