
 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 املدرسيهذه املذكزة ال تغين عن الكتاب 

 

 فــــي مــــــــــــــــادة

 اإلســـــــــــالميــــــة بــــيـــــةالــــــــرت

 كفايات منهج جديد 

 

 السابعالصف 

  الوحدة الثالثة  

 اعداد أ  / عبداحملسن حممد

 



 

 2ٕٔٓاحادٌث الصف السابع الفصل الثانً 

 الوحدة الثالثة

عن عائشة أنها لالت: سمعت رسول هللا  ملسو هيلع هللا ىلص ٌمول: ) ما من نبً ٌمرض إالّ خٌر بٌن الدنٌا  -1
 55واآلخرة ( ص

 

 66ص (صالةً فكفارتها أن يُصل ِّها إذا ذكرها صالة أو نام عنها من نسي) ملسو هيلع هللا ىلص  الرسىللاي  -5

 

ْدَق ٌَْهِدي إِلَى » َعْن َعبِد هللا بن َمْسعُود رضً هللا عنه، َعِن النَّبً  ملسو هيلع هللا ىلص ، لَاَل :   -3 إِنَّ الّصِ
ُجَل لٌََصُدُق َحتَّى ٌكون ِص  ، َوإِنَّ اْلبِرَّ ٌَْهِدي إِلى اْلَجنَِّة، َوإِنَّ الرَّ ٌمًا، َوإِنَّ الَكِذَب ٌَْهِدي اْلبِّرِ ّدِ

ُجَل لٌكذب َحتَّى ٌُْكتََب ِعْنَد هللا َكذَّابًا (  إِلى الفُُجوِر، َوإِنَّ الفُُجوَر ٌَْهِدي إِلى النَّاِر، َوإِنَّ الرَّ
 63ص

 

، َحتىَّ » لال  ملسو هيلع هللا ىلص  -4 ٌَسؤَلَهُ َعْن َخْمٍس: َعْن ُعْمِره تَزوُل لََدَما ابْن آَدَم ٌَوَم الْمٌاََمِة ِمْن ِعنْد َربهِّ
ٌَْن اْكتََسبَهُ، َوفٌَِما أَْنفَمَهُ، َوَماذا عَ  ِمَل فٌَِما أَْفنَاهُ، َوَعْن َشبَابِِه فٌَِما أَْب َهاُل، َوَعْن َماِلِه ِمْن أَ

 98فٌَِما َعِلَم( ص

 انٕحذج انزاتعح

 

ا تُطٌمون فإن هللا ال ٌملُّ حتى تملوا وإن أحبَّ علٌكم من األعمال م:» لال الرسول  ملسو هيلع هللا ىلص  -1
  156ا دووم علٌه وإن لل ( ص   األعمال إلى هللا م

 

) آَمنَْت بًِ إِْذ َكفََر بًِ الناس، النَّاُس، َوَصدَّلَتْنًِ إِْذ َكذَّبَنًِ النَّاُس، َوَواَستْنًِ   وكان ٌمول عنها -5

 133ص  َزلَنًِ هللاُ َعزَّ َوَجلَّ  َولََدَها إِْذ َحَرَمنًِ أَْو َداَل النَِّساِء (بَِماِلَها إِْذ َحَرَمنًِ النَّاُس، َورَ 

 
 

لال :  الرسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص ) إذا شنَّ أحُدكم فً صالته، فلم ٌدِر كْم صلّى، ثالثًا أم أربعًا،  -3

ٌسلِّم، فإن كان صلى خمًسا فلٌطرح الشََّن و لٌبِن على ما استٌمَن، ثمَّ ٌسجد سجدتٌن لبل أن 

 158شفعن له صالته، وإن كان صلى إتماًما ألربعٍ، كانت ترؼًٌما للشٌطان (ص 

 

عن أبً هرٌرة  رضً هللا عنه لال: لال رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص  : ) ثالثة ال ترد دعوتهم: اإلمام -4
لؽمام وتُفتَُّح لها أبواب السماء العادل،  والصائم حٌن ٌفطر، ودعوة المظلوم ٌرفعها هللا فوق ا

 951ص  ولو بعد حٌن (  ال ٔظشٔهوٌمول الرب : بعّزتً  
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 



 

 

 
 

 
 

 

 

 معنى اإلٌمان بالرسل ؟ما  -ٔ

منهم ٌدعوهم إلى عبادة هللا  الالتصدٌك الجازم بؤّن هللا بعث فً كل أمة رسو :معنى اإلٌمان بالرسل الكرام  

 ما واجبنا تجاه الرسل ؟ -ٕ

  ؽاػرُٙ ٚػذَ  ِخاٌفرُٙ -3     ٚا تٗ.ؤاٌرظذٌك تىً ِا خا -2.    اإلٌّاْ تُٙ ِٓ غٍش ذفشٌك.  -1

 ً: اختر الصفة المناسبة للعبارات اآلتٌة:السؤال الثان
 أٌد هللا الرسل الكرام بآٌات باهرات وبمعجزات بٌنات كدلٌل أنهم ٌتصفون ب : -أ 

 الموة -الكرم  -الصدق                                                                                        
 الولوع فً المعاصً:حفظ هللا الرسل الكرام من  -ب

 العصمة -التبلٌػ  -الصدق                                                                                         
 لام الرسل الكرام بؤداء الرسالة من ؼٌر كتمان أو تحرٌؾ: –ج 

 الصدق –التبلٌػ  -البشرٌة                                                                                       
 :ٌأتًمن خالل الحدٌث التالً اكمل ما السؤال الثالث: 

 لال  ملسو هيلع هللا ىلص :) كانت بنو إسرائٌل تسوسهم األنبٌاء كلما هلن نبً َخلَفَهُ نبً (
سَل:  –أ   أكثر األمم التً أَرَسَل هللا إلٌها الرُّ

 بنً إسرائٌل 
  ْل سبب ذلن: علِّ  -ب

 كثرة فسادهم وعصٌانهم وتمردهم، فاحتاجوا إلى اإلصالح دائما
 اكتب باختصار كلمة تبٌن فضل هللا علٌن بأن جعلَن مسلًما منماًدا للشرع. -ج 

  الحمد هلل الذي جعلنا خٌر امة اخرجت للناس و اإلسالم هو الدٌن الكامل الذي أكرم هللا به البشرٌة،
د به األنبٌاء دون أؼٌرهمأستنتُج   من خالل الشواهد النصٌة ما تفرَّ

 ما تدل علٌه الشواهد النصٌة م

ًَّ أَنََّما  ٌوحى)لُْل إِنََّما أَنَا بََشٌر ِمثْلُُكْم  1  الوحً   َواِحٌد ۖ(  إله إلهكمإِلَ

بَِّن َوإِن لَّ  5 ٌَْن ِمن رَّ ُسوُل بَلِّْػ َما أُنِزَل إِلَ  ْم تَْفَعْل فََما بَلَّْؽَت ِرَسالَتَهُ )ٌَا أٌََُّها الرَّ
 (وهللا ٌعصمن من الناس

 العصمة 

تنام اعٌنهم وال تنام  إنّا معشر األنبٌاء تنام أعٌننا وال تنام للوبنا(» 3
 للوبهم 

ما من نبً ٌمرض » عن عائشة أنها لالت: سمعت رسول هللا  ملسو هيلع هللا ىلص ٌمول:  4
 آلخرة (إالّ خٌر بٌن الدنٌا وا

 تخٌٌرهم عند الموت

 وٌمبرون حٌث ٌموتون « ما مات نبً إالّ دفن حٌث ٌمبض » 5

 أحٌاء فً لبورهم  « ) األنبٌاء أحٌاء فً لبورهم ٌصلون 6
 

 : صفات الرسل الكرام علٌهم السالماستخرج من اآلٌات التالٌة  

 صفات الرسل  اآلٌات م

ٌْنَاَها إِ   ٔ تَُنا آتَ لَْوِمِه ۚ نَْرفَُع َدَرَجاٍت َمْن نََشاُء( علىْبَراِهٌَم )َوتِْلَن ُحجَّ  الفطانة 

ٌَنِطُك َعِن  ٕ ًٌ ٖ) الهوى)َوَما  (  ٌوحى( إِْن ُهَو إَِّلَّ َوْح الصدق  
 واَّلمانة  

ْكِر إِْن  ٖ ٌِْهْم ۚ فَاْسأَلُوا أَْهَل الذِّ  الذكورة ُكْنتُْم ََّل تَْعلَُموَن )َوَما أَْرَسْلَنا ِمْن لَْبِلَن إَِّلَّ ِرَجاًَّل نُوِحً إِلَ

 

 ح : ذٍاَانفزاغاخ  اكًم

 الدرس :األول
 

 إٌمانً بالرسل علٌهم الصالة والسالم وصفاتهم
 

 ةالمجال: العمٌد
 

 الوحدة الثالثة
 



 

 ٌماناإلركان أوركن من  ٔاجة   تانزصم انكزاو اإلًٌاٌحكى  ـ  9

 أحٍاء أَٓى ٔ   انعصًحٔ          انٕحً  دٌٔ صائز انثشز   ٔ انزصم األَثٍاءانرً ذفزد تٓا  األيٕريٍ  ـ -2

ٌمبرون حٌث و رهم عند الموت ٌتخٌ و تنام أعٌنهم وَّل تنام للوبهم ٔ ضادْىٔال ذأكم األرض أج فً لثٕرْى

 ٌموتون

 انذكٕرجٔ  انصذق ٔاالياَحٔ  انفطاَحانزصم :  صفاخيٍ  -3 

 :الرسل علٌهم السالم  وظائفاكتب 

 إلامة الحجة. -الدعوة إلى هللا    د –إصالح النفوس.      ج  -التبلٌػ           ب -أ
 :  ذًَتانًٕلف ا اكرة انحكى 

 .سخً ٌإِٓ تّسّذ ٚ ػٍغى ٚ أٌٛب ػٍٍُٙ اٌغالَ فمؾ

 اإلٌمان أركانبالرسل جمٌعهم من  اإلٌمانالن  كافر
 

 الدالة علٌها اآلٌة: الوظٌفةاالتٌة أستنتُج من خالل الشواهد النصٌة 
 

 الوظٌفة  الشواهد النصٌة م

ُسوُل بَلِّْػ َما أُنِزَل إِ  1 بَِّن َوإِن لَّْم تَْفَعْل فََما بَلَّْؽَت )ٌَا أٌََُّها الرَّ ٌَْن ِمن رَّ لَ
 ِرَسالَتَهُ(

   التبلٌػ 

ٌِْه أَنَّهُ اَل  5 ُسوٍل إاِلَّ نُوِحً إِلَ  الدعوة إلى هللا تعالى  إاِلَّ أَنَا فَاْعبُُدوِن   إلهَوَما أَْرَسْلنَا ِمن لَْبِلَن ِمن رَّ

ِرٌَن َوُمنِذِرٌَن َۚوَما نُْرِسُل اْلُمْرَسِلٌَن إِ »  3   نالمإمنٌ تبشٌر (الَّ ُمبَّشِ
 وانذار الكافرٌن

ٌِهْم   4 ٌِْهْم آٌَاتِِه َوٌَُزّكِ ٌَتْلُو َعلَ ْنُهْم  ٌٌَِّن َرُسواًل ّمِ )ُهَو الَِّذي َبعََث فًِ اأْلُّمِ
  بٌٍِن (َوٌُعَلُِّمُهُم اْلِكتَاَب َواْلِحْكَمةَ َوإِن َكانُوا ِمن لَْبُل لَِفً َضاَلٍل مُّ 

 إصالح النفوس 

ُسِل ۚ   5 ةٌ بَْعَد الرُّ ِ ُحجَّ ٌَُكوَن ِللنَّاِس َعلَى َّللاَّ ِرٌَن َوُمنِذِرٌَن ِلئاَلَّ  بَّشِ ُساًل مُّ )رُّ
ُ َعِزًٌزا َحِكًٌما  (  َوَكاَن َّللاَّ

 إلامة الحجة 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 الثانً الدرس :
 

ًّ  دمحم ملسو هيلع هللا ىلص  عل  ى األنبٌاء السابمٌنفضل نب
 

 ةالمجال: العمٌد
 

 الوحدة الثالثة
 



 

 السؤال األول: 
 

ْلُت على األنبٌاء بِِسٍت: أعطٌت جوامع الكلم ونصرت : »  عن أبً هرٌرة أن رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص  لال فُّضِ

 .كافَّة وُختَِم بً النَّبٌون(بالرعب وأُِحلَّْت لً الغنائم وجعلت لً األرض طهوًرا ومسجًدا وأرسلت إلى الخلك 

 اكمل بطالة تعرٌؾ راوي الحدٌث: 
 

 عبدالرحمن بن صخر الدوسً  اسمه

 أبو هرٌرة.   شهرته  

 أسلم سنة سبع للهجرة.  إسالمه  

 حدٌثًا 5364كان أكثر الصحابة حفًظا للحدٌث ورواٌة له، ولزم صحبة النبً ملسو هيلع هللا ىلص  فروى عنه  مؤثره

 لبل الهجرة 51ولد سنة   ته  والد

 للهجرة فً المدٌنة المنورة 58توفً سنة    وفاته  

 :  األلفاظ فً الحدٌث الشرٌفمعانً 
 

 معناها  الكلمة   

 خمس فضائل أعطٌت خمسا

 ٌمذؾ هللا الرعب فً للوب أعدائً نصرت بالرعب

الجهاد من مال وسالح  هو ما حصل علٌه المسلمون من الكفار عن طرٌك أحلت لً الؽنائم
   وؼٌر ذلن  واالنتفاع به

 فً إراحة الناس من هول المولؾ ٌوم المٌامة–تعالً –التوسل إلً هللا  وأعطٌت الشفاعة

 السؤال الثانً: اكتب المصطلح المناسب لكل مما ٌأتً:

ٌُْت َجَواِمَع الَكلم - ٔ  .الملٌل ٌجمع به المعانً الكثٌرة  الكالم :  أُْعِط

 .األموال واألسلحة وغٌرها التً كانت تؤخذ من الكفار والمماتلٌن بعد المعركة فً الجهاد  لغنائما -ٕ

 السؤال الثالث: أكمل العبارات اآلتٌة بما ٌناسبها من كلمات:

 دمحم ملسو هيلع هللا ىلص أفضل األنبٌاء سٌدنا  -ٔ

 .ما استثنً منهاإَّل   طاهرة مطهرة األصل فً األرض   -ٕ

 خرٌطة ذهنٌة توضح فٌها ممٌزات وفضال رسولنا دمحم ملسو هيلع هللا ىلص ارسم

 ممٌزات وفضال رسولنا دمحم ملسو هيلع هللا ىلص

 

  

 
 

 وضح من خالل اآلٌات التالٌة التزكٌة التً زكاها هللا تعالً لنبٌه دمحم ملسو هيلع هللا ىلص:
  

 التزكٌة  اآلٌات م

ٌُْت  أُْعِط

      َجَواِمَع الَكالم

نُصْرُت بالرعب 

           مسٌرة شهر
أُِحلَّْت لً 

           الغنائم

وُجِعلَْت لً 

األرض طهوًرا 

    ومسجًدا

أرسلت إلى 

 الخلك كافة

بً  وُختِمَ 

 النَّبٌون



 

 زكاه فً عمله َضلَّ َصاِحبُُكْم َوَما َغَوى ( ام)لال تعالى عنه: 1

ًٌ ٌُوَحى (ٖ) َوَما ٌَْنِطُك َعِن اْلَهَوى)لال تعالى عنه 5  زكاه فً نطمه ( إِْن ُهَو إَِّلَّ َوْح

 زكاه فً علمه ( َعلََّمهُ َشِدٌُد اْلمَُوى) لال تعالى عنه: 3

 كاه فً بصرهز َما َزاَغ اْلبََصُر َوَما َطغَى()لال تعالى عنه: 4

 زكاه فً للبه   ( َما َكَذَب اْلفَُؤاُد َما َرأَى)لال تعالى عنه:   5

 زكاه فً ذكره   ( َوَرفَْعنَا َلَن ِذْكَرنَ لال تعالى عنه)  6

 زكاه فً خلمه   ( َوإِنََّن لَعَلَى ُخلٍُك َعِظٌمٍ لال تعالى عنه: )   6

 (أمام العبارة غٌر الصحٌحة :ـ مة) ( أمام العبارة الصحٌحة وعال ضع عالمة )  -
 (  ( منهم   األنبياء والرسل وال نفرق بين أحد ٌع نؤمن بجمنحن  -ٔ
  ( ) للهجرة فً المدٌنة المنورة  6ٙسنة ابو هرٌرة رضً هللا عنه  توفً  -ٕ
 (  ) أسلم ابو هرٌرة رضً هللا عنه سنة سبع للهجرة. -3
 ((  نا دمحم  ملسو هيلع هللا ىلص فً أخالله وألواله وتصرفاته.الواجب علٌنا أن نمتدي برسول  -4
 ( (  هً ما أخذه المسلمون من الكفار نتٌجة المتال كاألموال واألسلحة . الغنائم -5

 صحح ما تحته خط فً الجمل اآلتٌة :-

 ٔ- األصل فً األرض أنها نجسة  إَّل ما استثنً منها .                          ) طاهرة مطهرة(

 ٕ- زكى هللا – تعالى دمحم ملسو هيلع هللا ىلص فً عمله لال تعالى عنه:) علمه َشِدٌُد اْلمَُوى(            علمه 

 ٖ-  زكى هللا – تعالى دمحم ملسو هيلع هللا ىلص فً علمه لال تعالى عنه)  َما َكَذَب اْلفَُإاُد َما َرأَى(         للبه 

   ٗ-  زكى هللا – تعالى دمحم ملسو هيلع هللا ىلص فً للبه لال تعالى عنه)  َوإِنََّن لَعَلَى ُخلٍُك َعِظٌمٍ   (     خلمه 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 



 

 السإال األول: أكمل الجدول اآلتٌة:
 من ورد اسمه بالدرس ومنهم من لم ٌرد، َصنِّْف األسماء اآلتٌة حسب الجدول: صحابة بشرهم النبً بالجنة، منهم

 -سعد بن أبً ولاص  -علً بن أبً طالب  -عثمان بن عفان  -عمر بن الخطاب  -أبو بكر الصدٌك ) 

 ( سعٌد بن زٌد -عبد الرحمن بن عوؾ  -أبو عبٌدة بن الجراح  -طلحة بن عبٌد هللا  -الزبٌر بن العوام 

 م من لم ٌرد اسمه بالدرس السابك ورد اسمه بالدرس السابك من

 1 عمر بن الخطاب رضً هللا عنه  أبو بكر الصدٌك  رضً هللا عنه

 5 طلحة بن عبٌد هللا رضً هللا عنه  علً بن أبً طالب رضً هللا عنه

 3 أبو عبٌدة بن الجراح  رضً هللا عنه عثمان بن عفان  رضً هللا عنه

 4 عبد الرحمن بن عوؾ  رضً هللا عنه لعوام  رضً هللا عنهالزبٌر بن ا

 5 سعٌد بن زٌد رضً هللا عنه  سعد بن أبً ولاص  رضً هللا عنه 

 انضؤال انثاًَ: عهِّْم يا ٌأذً:

ٌح فً تذاٌح انذعٕج -9 .انضّزِ  

ِٓ تطش اٌّششوٍٓ  ٚػٍى اٌّغٍٍّٓ  ٌذػٛجا ػٍى زفًظا   

ٍْ أصهى إنى -2 شعة أتً طانة. خزٔج تًُ ْاشى َٔي  

  اٌؼاِح  تغثة اٌّماؽؼح 

 ْاخ يثاالا عهى اإلٌذاء انًادي ٔيثاالا عهى اإلٌذاء انًعُٕي انذي ذعزض نّ انزصٕل ملسو هيلع هللا ىلص .

-:  اإلٌذاء انًعُٕي  

االذٙاَ أْ اٌمشآْ ِٓ ٔظّٗ ِٚٓ   - 3   االعرٙضاء تٗ ٚٚطفٗ تاٌدْٕٛ  -  2   االذٙاَ تاٌغسش ٚاٌىزب -1

ٍٛعٗ ِغ اَخشٌٓ خ  

ٔضع األٔصاخ: -2                                           ٔضع األشٕان -1            : اإلٌذاء انًادي  

انخُك -4ً                                   انمرم أٔ انحثش أٔ انُف -3  

 السؤال الرابع: اكتب نتائج الدعوة الجهرٌة:

 مٌة للناس عامة.اإلعالن عن الدعوة اإلسال -1

ادلٌن.  -5  إسالم بعض رجاالت مكة وإعداد كوكبة من المإمنٌن الصَّ

 إظهار الشعائر اإلسالمٌة على مرأى ومسمعٍ من الناس. – 3

 السإال الخامس:

 ( أمام العبارة الغٌر صحٌحة فٌما ٌأتً .✘( أمام العبارة الصحٌحة وعالمة )  ✔ضع عالمة  )

 ( ✘هب. )لاطع كفار لرٌش أبو ل -1

ٌة أكثر من المرحلة الجهرٌة. ) - 5  ( ✘عدد المإمنٌن فً المرحلة السّرِ

 (   ✔أول من أسلم من الموالً زٌد بن حارثة ) – 3

(  ✔أول مركز إسالمً للدعوة دار األرلم بن أبً األرلم ) – 4  

 

ْد نوع األذى ) مادي ( أو ) معنوي ( لكل من:  السؤال السادس: حّدِ

 ستهزاء. ) معنوي ( السخرٌة واال  .1

 الثالث الدرس :
 

 مراحل دعوة رسولً ملسو هيلع هللا ىلص 
 

 مجال : السٌرة
 

 الوحدة الثالثة
 



 

 محاولة خنك الرسول . ) مادي (    .5

 اتهام الرسول بالسحر. ) معنوي (    .3

 تشوٌه الدعوة اإلسالمٌة. ) معنوي (  .4

 تعذٌب بالل بن رباح . ) مادي (   .5

 كل مما ٌؤتً من البالء الذي تعرض له الرسول ملسو هيلع هللا ىلص ماعدا :-

 1- وضع الشون أمام بٌته     5- الحنك    3- وضع االوساخ أمام بٌته     4  - لتل ابوه وأمه واخته

 : امأل الفراغات اآلتٌة  -5

 رضً هللا عنها خدٌجهمن النساء  السٌدة  – أول من آمن بالنبً  .1

  -رضً هللا عنه –أبو بكر الصدٌك من الرجال  – أول من آمن بالنبً  .5

 -رضً هللا عنه  –ابً طالب  علً ابن الصبٌان من – أول من آمن بالنبً  .3

 –رضً هللا عنه  – زٌد ابن حارثةمن الموالً  –أول من آمن بالنبً ملسو هيلع هللا ىلص  .4

 -رضً هللا عنه  –الزبٌر بن العوامو   عثمان بن عفانهو   – حواري النبً  .5

 ابو لهبعمه     أشد الناس عداوة للنبً  .6

 حرب بن امٌه زوجة أبو لهب   ام جمٌل بنت . كانت تحمل الشون وتضعه فً طرٌك النبً  .6

 ُشنَّ ت لرٌش  حمالت مكثفة من التشوٌه المتعمد ضد النبً ملسو هيلع هللا ىلص  ودعوته اكتب اثنٌن منها :-

االستهزاء به ووصفه بالجنون   - 5          االتهام بالسحر والكذب -1  

االتهام أن المرآن من نظمه ومن جلوسه مع اآلخرٌن -3                                                  

 اخرز االجاتح انصحٍحح تٍٍ انمٕصٍٍ فًٍا  ٌأذً :

 9- يزخ انذعٕج االصاليٍح فً انثذاٌح ب                   ) ثالز يزاحم  - يزحهرٍٍ – يزحهح ٔاحذج (

ا حفظاا عهى  -2  (  انذعٕج –ٌُح انًذ –) لزٌش     لاو رصٕل هللا ٌذعٕ إنى اإلصالو صزًّ

حأصهى عهى ٌذٌّ انكثٍز ٔكاٌ  -3  عثًاٌ تٍ عفاٌ ( رضً هللا عُٓى   -صعذ اتٍ اتً ٔلاص  - ) اتٕ تكز انصذٌك   إصالو أُيَّ

دار االرو تٍ االرلى ( رضً هللا  –عثًاٌ تٍ عفاٌ  –أل يزكز إصاليً ٌجرًع فٍّ رصٕل هللا ملسو هيلع هللا ىلص ) عهً تٍ اتً طانة -4

 ٓىعُ

 يٍ لال ْذِ انعثارج ٔتًا رد عهٍّ :

(وضلل آباءنا، فإما أن تكفه عنّا وإما أن تخلً بٌننا وبٌنه. ابن أخٌن لد سب آلهتنا  وعاب دٌننا  )  

وفد من أشراؾ لرٌش إلى أبً طالبالمائل :   

رلٌمًا وردَُّهم ردًّا جمٌال الموبالرد علٌه :  رد علٌهم   

                                                                                             

 الوحدة الثالثة مجال : السٌرة هجرة صحابة رسولً ملسو هيلع هللا ىلص  إلى الحبشة  الرابعالدرس :



 

 السإال األول: ضع خطًّا تحت التكملة الصحٌحة فٌما ٌؤتً:

 حبشة:كان عدد المسلمٌن فً الهجرة األولى لل –أ 

 من النساء ( 9رجل و  93( / ) نساء 4رجل و  15نساء (  / ) 5رجال و  19)

 كان عدد المسلمٌن فً الهجرة الثانٌة للحبشة: -ب

 من النساء ( 9رجل و  93)  -نساء ( 4) رجل و  -15من النساء (  19رجال و  93) 

 مبعوثا لرٌش للنجاشً هما: –ج 

) عبد هللا بن سلول ) عمرو بن العاص وعبد هللا بن أبً أمٌة ((    ) عمرو بن هشام وعبد هللا بن جدعان

 وصفوان بن امٌة (

 ( أمام العبارة ؼٌر الصحٌحة فٌما ٌؤتً:✘( أمام العبارة الصحٌحة، وعالمة )✔ضع عالمة ) 

 ( ✔الصحابً الذي حاور النجاشً ملن الحبشة هو جعفر بن أبً طالب. ) -1

 ( ✘على إرسال المهاجرٌن مع مبعوثً لرٌش. ) وافك النجاشً ملن الحبشة  -5

 ( ✔إسالم النجاشً من آثار الهجرة الثانٌة. )  - 3

 ( ✘كان على رأس المهاجرٌن للحبشة عثمان بن مظعون ) -4 

 السإال الثالث: دلِّْل على ما ٌؤتً:
 حكمة النجاشً ملن الحبشة. 1-
ونً على من سواي حتى أدعوهم وأسؤلهم عما ٌمول اختار ال، وهللا ال أسلم لوًما » رد النجاشً لائال  

 هذان، فإن كانا صادلٌن سلمتهم إلٌهما وإن كانوا على ؼٌر ما ذكر هذان منعتهم ، وأحسنت جوارهم
 فطانة جعفر بن أبً طالب . 5-

 فلما لهرونا وحالوا بٌننا وبٌن دٌننا خرجنا إلى بالدن واخترنان عما سوان ورجونا أن ال نُظلم عندن
 لسإال الرابع: علِّْل ما ٌؤتً:ا

 اختٌار الرسول ملسو هيلع هللا ىلص الحبشة مكانًا لهجرة المسلمٌن. -ٔ
 ال ٌظٍُ ػٕذٖ أزذألن بها ملن عادل هو النجاشً 

 عودة المسلمٌن إلى مكة بعد الهجرة األولى للحبشة. -ٕ
 أُشٌع خبر مصالحة كفار لرٌش للرسول  ملسو هيلع هللا ىلص

  ٓجزج انثاٍَح نهحثشح أشك يٍ انٓجزج األٔنى.كاَد ان -ٖ

 ئزثاؽٙاألْ اٌىفاس ذٍمظٛا ٌٙا ٚلشسٚا  

 .أصحاتّ تانٓجزج أيز انزصٕل   -ٗ
 اٌرخٍض ِٓ ذؼزٌة اٌىفاس -زفاظاً ػٍى دٌُٕٙ   

  يٍ لال ْذِ انعثارج ٔتًا رد عهٍّ :
  (تً الفواحش ونمطع األرحام ونسًء الجوارأٌّها الملن كنّا أهل جاهلٌة نعبد األصنام ونأكل المٌتة ونأ) -ٔ  

 المائل : جعفر بن ابً طالب 
(ئْ ٔاًعا ِٓ  عفائٕا  فاسلٛا دٌٕٕا ٚخاؤٚا تذٌٓ خذٌذ ِثرذع ال ٔؼشفٗ ٔسٓ ٚال أٔرُ ) -2  
اٌمائً : ػّشٚ تٓ اٌؼاص   

 (ما هذا الذي فارلتم فٌه لومكم ولم تدخلوا فً دٌنً وال دٌن أحد من الملل؟ )-3

 إٌداشً ٍِه اٌسثشحً : اٌمائ

 -لارن بٌن الهجرة األولى والهجرة الثانٌة للحبشة من حٌث : -



 

 الهجرة الثانٌة الهجرة األولى وجه الممارنة

 93 15 عدد المهاجرٌن

 19 4 عدد المهاجرات

 آثارها

ضمان سالمة المهاجرٌن.-3 تمسن المسلمٌن بدٌنهم والصبر على  -1 
 البالء  

عائر الدٌنٌة بؤمن ممارسة الش -5
 وأمان.

شعور النبً الكرٌم بالطمؤنٌنة على -5
 أصحابه.

تعرؾ أهل الحبشة على  –3

 الدٌن الجدٌد
الهزٌمة المعنوٌة لمرٌش بعد فشلهم فً  -3

 استرجاع المسلمٌن من النجاشً

 إسالم النجاشً -4 

 

(ٌا أٌّها الملن ) إنهم ٌمولون فً عٌسى ؼٌر ما تمولون ؟  

  من لائل هذه العبارة و لمن لٌلت  فً العبارة السابمة وما المناسبة وبماذا رد علٌه وما نتٌجة هذا المول؟

المناسبة : اراد ان ٌثٌر الملن                   لٌلت : للنجاشً ملن الحبشةالمائل : عمرو بن العاص         

ٌخرج من مشكاة واحدة علٌه السالم  إن هذا والذي جاء به عٌسى بكى النجاشً ولال :رد علٌه   

 النتٌجة :   اسالم النجاشً

 اكتب النتائج المترتبة عل الموالف التالٌة :-

    علمت لرٌش باستمرار المهاجرٌن بالحبشة -1

فؤرسلت عمرو بن العاص وعبد هللا بن أبً أمٌة إلى النجاشً لٌردوا المهاجرٌن إلى مكةتٌجة : الن  

( جاشً بتسلٌم المهاجرٌن إلى لرٌشأشار أصحاب الن)  -5  

بالدي واختارونً على من سوايوهللا ال أسلم لوًما جاورونً ونزلوا  ال :فرد النجاشً لائال النتٌجة :   

(انطلما وهللا ال أسلمهم إلٌكما أبًدا  )لال النجاشً  -3  

ورجع مبعوثا لرٌش خائبٌنِ النتٌجة :    

عٌسى بن مرٌم؟ فمرأ جعفر علٌه أول سورة مرٌم، فبكى النجاشً فسؤل النجاشً جعفًرا : ما تمولون ب -4
إن هذا والذي جاء به عٌسى ٌخرج من مشكاة واحدة» ولال:   

 النتٌجة : اسالم النجاشً ونعاه الرسول ملسو هيلع هللا ىلص عندما توفى وصلى علٌه صالة الؽائب ) الجنازة (

 

 



 

 : اكتب المصطلح المناسب أمام ما ٌأتً:

 اٌٛلد اٌّسذد ششًػا ألداء اٌظالج فٍٗ، ٌٚأثُ ِٓ أخش٘ا ػٕٗ تال ػزس ششػً. اٌٛلد االخرٍاسي ٌٍظالج:-1

 .اٌٛلد اٌزي ٌدٛص ذأخٍش اٌظالج ئٌٍٗ ٌّٓ ػٕذٖ ػزس وإٌَٛ ٚاٌّشع اٌٛلد اٌؼشٚسي ٌٍظالج:-2

 استخرج األولات المنهً عن صالة النوافل فٌها من خالل الحدٌث الشرٌف اآلتً:

ال صالةَ بعد الّصبحِ حتى ترتفَع الشمُس وال صالةَ بعد العصِر حتى » عن أبً سعٌد الخدري لال: 

 تؽٌَب الشمُس(

 األولات المنهً عن صالة النوافل فٌها:

بعَد صالة الفْجر إلى ارتفاع الشمس لٌد رمح -1  

وسط السماء حتى تزولعند لٌام الشمس  -5  

بعَد صالة العصر حتى تؽُرب الشمس. -3  

 ضع عالمة ) ✔( أمام العبارة الصحٌحة، وعالمة ) ✘( أمام العبارة غٌر الصحٌحة فٌما ٌأتً:

 (✘ٌبدأ ولت صالة الظهر لبل زوال الشمس من وسط السماء.  )  -ٔ 

 ( ✔)   أول ولت صالة الفجر ٌبدأ من طلوع الفجر الصادق.         -ٕ

 (✘ٌحرم الطعام والشراب على الصائم عند ظهور الفجر الكاذب )  -ٖ

 ( ✔ولت صالة العشاء من مغٌب الشفك إلى منتصف اللٌل.        )  -ٗ

ً  اختار   -تحتها فٌما ٌلً : اإلجابة الصحٌحة من بٌن الموسٌن وضع خطا
 ٌحرص المسلم على أداء الصالة : -1

 ( فً أول ولتها -ولتها  حتى ذهاب  -فً آخر ولتها ) 
 الولت الذي ٌحل فٌه أداء الصالة و ٌحرم فٌه الطعام و الشراب على الصائم : -5

 (لبل الفجر الصادق  -  ولت الفجر الصادق -ولت الفجر الكاذب ) 
 ولت صالة العشاء : -3
 ( ب حتى منتصؾ اللٌلمن بعد المؽر - من مغٌب الشفك إلى منتصف اللٌل -من بعد المؽرب حتى مؽٌب الشفك ) 
 الذٌن : األشخاصلال تعالى :"فوٌل للمصلٌن الذٌن هم عن صالتهم ساهون نزلت هذه اآلٌة فً  - 4

 

  ) ٌؤخرون الصلوات عن أولاتها – ٌتركون الصلوات نهائٌا – ٌحافظون على أداء الصلوات (
 
 
 
 
 

 
 

 الوحدة الثالثة الفمهمجال : صالتً فً ولتها الخامس:   الدرس



 

 

 
 اكم المخطط السهمً التالً : 

 
ٌهااألولات المنهً عن الصالة ف  

 
 

 
 
 

 

 

 وجه نصٌحة إسالمٌة لصاحب المولف اآلتً :

  .الصالة عن ولتها بغٌر عذر ؤخرٌدائما  شخص

 ال ٌجوز تؤخٌرها بؽٌر عذر ألن من ٌفعل ذلن فمد أثم إثماً عظٌماً وعلٌن االستؽفار والتوبة 

 :صالتً العصر والفجر عن ولتها  بعض اَّلشخاص عن تأخٌر

 التواصً من األخوة واألهل واالستعانة بهم على المٌام للصالة -النوم وعدم السهر التبكٌر فً انصحهم   

 :نسٌها صالة أو عن شخص نام

 وحال االستٌماظ رفور التذكمن نسً الصالة أو نام عنها فإنه ٌبادر بؤدائها  انصحه 

 صل كل ولت من أولات الصالة بالصورة التً تمثل ذلن الولت فٌما ٌأتً : 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

بعَد صالة الفْجر إلى 

ارتفاع الشمس  نهً عن 

 الصالة فٌه اَّل  الفرٌضة

 

عند لٌام الشمس وسط السماء 

 حتى تزول، بعده ٌبدأ ولت الظهر

 

بعَد صالة العصر حتى تغُرب 

الشمس. انتهاء ولت العصر وٌبدأ 

 ولت المغرب

 صالة المغرب

 صالة العصر

 صالة العشاء 

 صالة الظهر 



 

 

 أ – اكتب المصطلح التالً : .

 الكذب  : اإلخبار بالشًء على خالؾ ما هو علٌه.

 ب- َعلِّْل ما ٌأتً:

.انكذب عهى رصٕل هللا يٍ انكثائز -9  

ا أٚ ٌسّشَا                          ًِ زالال ألٔٗ ٌسًٍ زشا  

.إتاحح انكذب فً انحزب  -2  

ألٔٗ ٌٛخذ  ػشٚسج ٚزاخح ٌزٌه ٚاٌسشب خذػح                   

 من الكبائر ومن أشنع أنواع الجرائمشهادة الزور  -ٖ

تإدي إلى هدر الحموق وأكل األموال للناس بؽٌر الحك وإضالل الحكام والمضاة والناسألنها    

 

 صل بٌن العبارة)أ ( بما ٌناسبها من العبارة )ب(فً الجدول اَّلتً :

ب      م         م                           أ              
 لثر اٌىزب ػٍى هللا

 ٚسعٌٛٗ.

أٔا صػٍُ تثٍد فً َستَغ اٌدَِّٕح » لاي سعٛي هللا  ملسو هيلع هللا ىلص  2

ٌّٓ ذشن اٌّشاء ٚئْ واْ ِسمًا، ٚتثٍد فً ٚعؾ 

واْ ِاصًزا، ٚتثٍد فً اٌدٕح ٌّٓ ذشن اٌىِزَب ٚئْ 

َٓ خٍمٗ  أػٍى اٌدٕح ٌّٓ َزُغ

1 

 ِٓ اٌساالخ اٌرً

 ٌثاذ فٍٙا اٌىزب

ًَّ » ملسو هيلع هللا ىلص  لاي إٌثً 3 ْٓ وزََّب َػٍ َِ ، فاْ  ًَّ تُٛا َػٍ ال ذُىزِّ

 فٍٍٍح إٌَّاس (   

2 

 اٌظذق ِٓ عّاخ

 اٌّغٍُ.

ػٓ أَ وٍثَٛ تٕد ػمثح أٔٙا عّؼد سعٛي هللا ٌمٛي  1

ٌٍَظ اٌىزَّاب اٌزي ٌُظٍُر تٍٓ إٌاط » ٍٗ ٚعٍُ  :ػٍ

ً خًٍشا أٚ ٌمٛي خًٍشا ( ّْ  فٍََٕ

3 

 اٌىزُب ال ٌَظٍُر فً

َ٘ضٍي.  َخٍذ ٚال فً 

ْٓ عٍُ » ػٓ ػثذهللا تٓ ػّش ػٓ إٌثً لاي:  4 َِ اٌّغٍُ 

ْٓ ٌغأٗ ٌٚذٖ ( ِِ  اٌّغٍّْٛ 

4 

 

 من لال هذه العبارة 

كلم به؟ٌا رسول هللا وإنا لمإاخذون بما نت  

 المائل  : معاذ بن جبل رضً هللا عنه 

(ذأمن ٌا معاثكلتن )  

 المائل : الرسول ملسو هيلع هللا ىلص

  اكتب بعًضا من صور الكذب فً حٌاتنا :

 الكذب على الناس  -5             الكذب على هللا ورسوله  -1

 
 

 

 

 الوحدة الثالثة التهذٌبمجال : أصون لسانً عن الكذب السادس:  الدرس



 

 صل بٌن النص الشرعً وبٌن صور الكذب  من خالل الجدول اَّلتً  :

 

 م النص الشرعً  م صور الكذب

 1 آٌة المنافك ثالث إذا حدث كذب  (» لال النبً ملسو هيلع هللا ىلص  :  5 الكذب إلضحان الناس

الكذب على رسول هللا 
 ملسو هيلع هللا ىلص

وٌل للذي ٌحدث بالحدٌث لٌضحن » لال رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص  :  5
 به الموم فٌكذب وٌل له وٌل له (

5 

ال تطرونً كما أطرت النصارى ابن »لال الرسول ملسو هيلع هللا ىلص  :  4 كذب التاجر فً بٌان سلعته
 مرٌم فإنما أنا عبده فمولوا عبدهللا ورسوله (  

3 

ثالثة ال ٌكلمهم هللا ٌوم المٌامة، » لال رسول هللا  ملسو هيلع هللا ىلص :  3 المبالؽة فً اإلطراء والمدح
لٌهم: رجل حلؾ على سلعة لمد أعطً بها أكثر وال ٌنظر إ

مما أعطى وهو كاذب، ورجل حلؾ على ٌمٌن كاذبة بعد 
 العصر لٌمتطع بها مال رجل مسلم (

4 

الكذب فً الحدٌث بٌن 
 الناس

أْ َمْمعََدهُ ِمْن » لال رسول ملسو هيلع هللا ىلص :  1 ًدا فَْلٌَتََبوَّ ًَّ ُمتََعّمِ َمْن َكَذَب َعلَ
 ( النَّارِ 

5 

 

 اكتب بعض اَّلمور التً تساعد اَّلنسان على تجنب الكذب :

 

 أَلُٛي اٌسك ٌٚٛ وٕد ِاصًزا -2                   أَلُٛي اٌسك ٌٚٛ وٕد ِاصًزا -1

 أػٛد ٌغأً ػٍى اٌىٍّح اٌطٍثح  -4                             أُطازُة اٌظادلٍٓ -3

 لكذب : اكتب اثنٌن من اَّلمور التً ٌجوز فٌها ا

 الحرب -3    الزوجٌن التواصل بٌن -5     اَّلصالح بٌن المتخاصمٌن -1

 اكتب ضوابط الحاَّلت التً ٌجوز فٌها الكذب : 

 أْ ذىْٛ ٕ٘ان ػشٚسج ٚزاخح ٌٗ، أٚ ػٕذ ٚخٛد ِظٍسح ِسممح  -1

 أال ٌرشذة ػٍى اٌىزب أِش ِسشَ ششًػا، أُٚػْش.  -2

 .ٌذاػٍح ٌٙاأْ ذىْٛ اٌىزتح ػٍى لذس اٌساخح ا  -3

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 أَكمل العبارات فً الجمل اآلتٌة بما ٌناسبها.
ِٓ أػشاس ئفشاء اٌغّشِ  -أ   

 1- فغاد اٌّشٚءج        2 - فمذاْ اٌثمح.   3 -  اٌرؼشع ٌغخؾ هللا ٚغؼثٗ.

 ب- ئفشاء اٌغّشِ ِٓ طفاخ إٌّافمٍٓ

 ج – ئفشاء اٌغّشِ خائض ئرا واْ فٍٗ . ِظٍسح أٚ دفغ ػشس.

ْٓ ٌٍرضَ اٌّسافظحَ ػٍى اٌغّشِ ٌرظُف تاالٍِٓ َِ  د – 

 علِّْل سبب اإلخبار أو الكتمان فً الموافمٌن اآلتٌٌن: 

الكذب على سول هللا ملسو هيلع هللا ىلص من اكبر الكبائر -ٔ   

بب بكائها وسبب ضحكها.الرسول لبل وفاته فأخبرتها عن س  

. وفاة الرسول ملسو هيلع هللا ىلص سبب اإلخبار:   

كتمان وجهة مسٌر -ب  الرسول والصحابة الكرام فً بعض الغزوات. 

عدم افشاء اسرار الحربسبب الكتمان :   

.اكتب  –أ   معنى السّرِ

  إفشاء السر: نشر السر وإذاعته بٌن الناس بالكتابة أو اإلشارة أو الكالم

؟ -ب  لماذا نهى اإلسالم عن إفشاء السّرِ

 ألن إفشاء السر من عالمة المنافمٌن وفٌه عدم الثمة بٌن الناس  والتعرض لسخط هللا تعالى

 ج- بٌن الحكم الشرعً إلفشاء السرِّ .

م إذا كان فٌه ضرر على صاحبه  -1 محرَّ  

مستحب إذا كان فٌه مصلحة أو دفع ضرر -5  

  إفشاء السّرِ صفة من صفات المنافمٌن –اشرح هذه العبارة على ضوء فهمن للدرس.

كتم السر وعدم إفشائه. ٌجب ولهذا  إذا ترتبت علٌه أضراروخاصة  كتمان السر واجب، وإفشاإه حرام  

 هـ - متى ٌكون إفشاء السّرِ محرًما ؟ ومتى ٌكون مباًحا ؟

كان فٌه ضرر على صاحبه ٌكون محرما اذا :    

فٌه مصلحة أو دفع ضرر كانٌكون مباحا  اذا :   

 السإال الرابع: نَّمِ معلوماتن ( نشاط ) ٌمول الشاعر:

 ال تكشفن مساوي الناس ما ستروا *** فٌهتن هللا ستًرا عن مساوٌكا *

 اكتب ما فهمته من هذا البٌت فً ثالثة أسطر:

 الوحدة الثالثة الفمهمجال : أُحافُظ على أسرار اآلخرٌن : السابع  الدرس



 

م ، وٌكون جزاإه من علٌهم فإنه لن ٌسلم من بؽضهم وأذاه من كان متتبعا عٌوب الناس متحدثا بهاأي أن  

جنس عمله أٌضا ؛ فإن من تتبع عورات الناس تتبع هللا عورته ، ومن تتبع هللا عورته ٌفضحه ولو فً 

 عٌوب نفسه ألن المرء مطالب بإصالح نفسه أوال وسٌسؤل عنها لبل ؼٌرهااالنشؽال بالمرء وعلى  بٌته. 

 لتالٌة :أصحاب الموالف ا اكتب 

سرٌة وكتب له كتابًا وأمره أن ال ٌنظر فٌه حتى ٌسٌر ٌومٌن، ثم ٌنظر فٌه ب الرسول  ملسو هيلع هللا ىلص هرسلَ أ -1

. فٌمضً لما أمره به  

: عبدالرحمن بن جحش رضً هللا عنه صاحب المولف  

  

تبكٌن،  َخصَِّن رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص  من بٌن نسائه بالسرار ثم أنتلالت لها السٌدة عائشة رضً هللا عنها ،  -5

 (  سرهرسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص  فلما لام رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص  سؤلتها ما لال لن رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص  لالت ما كنت أفشً على

:  السٌدة فاطمة رضً هللا عنها بنت رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص المولف ةصاحب  

  

 (ثن بسّرِ رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص أحًدا.: ال تُحدِّ له أمه  لالت)   -ٖ

رضً هللا عنه بن مالن  أنس:  صاحب المولف    

 :  من المائل فً العبارات التالٌة اكتب 

 من الخٌانة أن تحدث بسّرِ أخٌن  )إن -1

 الحسن البصري رضً هللا عنه  المائل :

ٙش، ػاذثٛا ِٓ أخثشٚا تٗ. فٛا ػدثًا !  وٍف سأٌد أوثش إٌاط ال ٌرّاٌىْٛ ِٓ ئفشاء عشُ٘، فارا ظ) -2

 (ػالٛا تسثغٗ رسًػا، ثُ الِٛا ِٓ أفشاٖ

 اتٓ اٌدٛصي سػً هللا ػٕٗ انمائم :

 اكًم انًخطظ انضًًٓ انرانً :   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الوسائل المعٌنة لحفظ األسرار.

 مصاحبة
 الصالحٌن.

 المطالعة فً كتب السلؾ
 الصالح وااللتداء بهم 

 محاسبة
 النفس

 تجنب
 الفضول



 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 ا ٌهً:ي اكرة يعُى –أ 

 .ٌٗٚألخشا اٌظشف اٌضًِٕ اٌزي ٌإدي فٍٗ اإلٔغاْ ٔشاؽٗ اٌزي ٌغرفٍذ ِٕٗ فً زٍاذٗ اٌذٌٍٔٛح ٚ انٕلد:

 ٘ذف ِسذد. ِساٌٚح اٌرٕثإ تاٌٛلد اٌّراذ فً فرشج ِمثٍح ٚاألػّاي اٌّطٍٛتح إلٔداص ذخطٍظ انٕلد:

ٍح انٕلد يٍ انمزآٌ ٔانضُح ٔأَلٕاِل انضَّهَْف. -ب ًِّ  دنِّْم عهى أْ

ٌْفَْدِش )قال تعالى ﴿ يٍ انمزآٌ -1 ا ٌٍََاٍي َػْشٍش(  1َٚ َٚ ٌَْغَشى)--(  ًِ ئِرَا  ٍْ اٌٍَّ اِس ََخٍَّى (1)   َٚ َٙ إٌَّ َٚ ) 

ٍظ:» لاي  ملسو هيلع هللا ىلص  انضُح انُثٌٕح. يٍ -2 ّْ ْٓ َخ ، َزرىَّ ٌَغأٌََُٗ َػ ْٓ ِػْٕذ َستِّٗ ِِ ِح  َِ َ ََ اٌْمٍا َٛ ٌ ََ ْٓ آدَ ا ات َِ ْٓ  ذَضُٚي لَذَ َػ

 َٚ ْٔفَمَُٗ،  ا أَ َّ فٍِ َٚ َٓ اْورََغثَُٗ،  ٌْ ْٓ أَ ِِ  ِٗ ٌِ ا َِ  ْٓ َػ َٚ َ٘اُي،  ا أَْب  َّ ِٗ فٍِ ْٓ َشَثاتِ َػ َٚ ا أَْفَٕاُٖ،  َّ ٍِ ِشٖ ف ّْ ( ُػ َُ ٍِ ا َػ َّ ًَ فٍِ ِّ ارا َػ َِ 

ِا ٔذِد ػٍى شًء ٔذًِ ػٍى ٌَٛ غشتد شُّغٗ » لاي اتٓ ِغؼٛد سػً هللا ػٕٗ  : : انضهف  الٕال -3

 « ٗ أخًٍ ٌُٚ ٌضد ِػًٍّ . ٔمَض فٍ

ًُّ ًٌ أْ أػٍَغ عاػحً ِٓ ػّشي، زرى ئرا ذؼطً ٌغأً » لاي تٓ ػمًٍ إٌسٛي سػً هللا ػٕٗ  :  ٌَِس ئًٔ ال 

 « ػٓ ِزاوشج ِٕٚاظشج ٚتظشي ػٓ ِطاٌؼح، أػٍّد فىشي فً زاٌح سازرً، ٚأٔا ِغرطشذ . 

 َعلِّْل ما ٌأتً : أَْلَسَم هللا عز وجل بالولت

هللا بالولت تؤكًٌدا ألهمٌته وتعظًٌما لشؤنهأَلَسَم   

 أَكِمْل العبارات اَّلتٌة بما ٌناسبها :

أ - من أسباب التخطٌط لولتً تحمٌك األهداؾ و االستفادة من حٌاتً.  و توفٌر الولت  وإنجاز العمل      

    و  المضاء على الفراغ    . وتنمٌة ذاتً وتطوٌرها.

ب - من ُمضٌِّعات الولت ُسوء التنظٌم و عدم وضوح الهدؾ  / التسوٌؾ والتؤجٌل  / سوء التنظٌم  / 

 الفوضى

 رذِّة انعُاصز اَذٍح حضة أًٍْرٓا:

ذغدًٍ اٌمائّح  -ذسذٌذ األ٘ذاف  –ذسذٌذ األٌٌٚٛاخ  –خّغ اٌّٙاَ اٌّرشاتٙح فً زضِح ٚازذج  -ذٕفٍز اٌّٙاَ 

 ذغدًٍ ٚلد اٌثذء ٚ االٔرٙاء.  –

 ذغدًٍ اٌمائّح  4 -خّغ اٌّٙاَ اٌّرشاتٙح فً زضِح ٚازذج  -3  ذسذٌذ األٌٌٚٛاخ  -2 ذسذٌذ األ٘ذاف  -1

 ذٕفٍز اٌّٙاَ  - 6 ذغدًٍ ٚلد اٌثذء ٚ االٔرٙاء -5

 اكتب من المائل فً العبارات التالٌة  : 

إنً َّل ٌَِحلُّ لً أن أضٌَع ساعةً من عمري، حتى إذا تعطل لسانً عن مذاكرة ومناظرة وبصري »  -ٔ

 (مطالعة، أعملت فكري فً حالة راحتً، وأنا مستطرحعن 

 المائل : ابن عمٌل النحوي رضً هللا عنه

 «ما ندمت على شًء ندمً على ٌوم ؼربت شمُسه نمَص فٌه أجلً ولم ٌزد ِعلمً . »  -5

ابن مسعود رضً هللا عنه  المائل :  

  «   والولت أنفس ما عنٌت بحفظه وأراه أسهل ما علٌن ٌضٌع) -ٖ

ٌحً بن دمحم رضً هللا عنه ائل :الم  

 الوحدة الثالثة الثمافة االسالمٌةمجال : اخطط لولتً  : الثامن  الدرس



 

(  أدركت ألواًما كانوا على أولاتهم أشدَّ منكم حرًصا على دراهمكم ودنانٌركم»   -ٗ   

   الحسن البصري رضً هللا عنه   المائل :

 : اكتب اثنٌن من خطوات تخطٌط الولت

 ذسذٌذ األ٘ذاف. -1

 ذغدًٍ وً األػّاي اٌّشاد اٌمٍاَ تٙا. -2

 اٌغاػاخ ٚاٌذلائك اٌرً أزراخٙا ٌٙزا اٌؼًّ.ذذٌٚٓ ػذد  -3

 ئػذاد ِٛاصٔح ٌثٍٓ اٌٛلد اٌّرٛفش ٚاألػّاي اٌّطٍٛتح. -4

        زدض ٚلد ٌٍطٛاسب  -5

 اكمل المخطط السهمً اَّلتً : 

 أسباب التخطٌط لولتً

 

 

 

تنمٌة ذاتً       ء على الفراغالمضا        توفٌر الولت       اَّلستفادة من حٌاتً     تحمٌك األهداف  

  

الولت أؼلى النِّعِم التً منحها هللا لإلنسان، وهو المسافة التً تبدأ بمولدن وتنتهً بمماتن، فاحرص علٌه 

ألنه ٌمرُّ مر السَحاب وكل لحظة تمرُّ منه ال ٌمكن شراإها أو استعادتها ألن الولت هو الحٌاة؛ لذلن 

 حرص السلؾ الصالح على االستفادة من أولاتهم.

 .الرا العبارة السابك ثم استنتج منها خصائص الولت : 

 

ال ٌمكن شراإها أو استعادتها -3        الولت ٌمرُّ مر السَحاب-  5     الولت أؼلى النِّعِم  -1  

وتنتهً بمماتن  تبدأ بمولدن -5       الولت هو الحٌاة -4  

، َحتىَّ ٌَسؤَلَهُ َعْن َخْمٍس: َعْن ُعْمِره فٌَِما أَْفنَاهُ، لََدمَ ال تَزوُل »ملسو هيلع هللا ىلص   لال ا ابْن آَدَم ٌَوَم الْمٌاََمِة ِمْن ِعنْد َربهِّ
ٌَْن اْكتََسبَهُ، َوفٌَِما أَْنفَمَهُ، َوَماذا َعِمَل فٌَِما َعِلَم( افناه بَابِِه ِفٌَما َوَعْن شَ   ، َوَعْن َماِلِه ِمْن أَ

 ٌسأل عنها العبد ٌوم المٌامة:التً  رموأ  الخمس بكاستخرج من الحدٌث السا

 وماله من أٌن اكتسبه وفٌما أنفمه  -ٖ     شبابه لٌما أفناه     -ٕ     عمره فٌما افناه    -ٔ

 وعن جسمه اباله -٘            وعن علمه فٌما عمل به   -ٗ  

الصلوات الخمس ( –الصيام والزكاة  –) الحج 

  . ..عبادات وزعها اإلسالم على اليوم  -1

  .    عبادات وزعها اإلسالم على فصول العام -2

3- عبادات وزعها اإلسالم في العمر مرة واحدة  

 



 

 أمام اإلجابة غٌر الصحٌحة فٌما ٌأتً :)×( أمام اإلجابة الصحٌحة وعالمة  )  √  (ضع عالمة  

 ( × )  المسلمون إلى الحبشة فً السنة الثالثة من البعثة النبوٌة. هاجر -1

 )×(الكذب لتروٌج سلعة تجارٌة جائز.   -5

 )  √  (بدأت الدعوة السرٌة بعد نزول سورة المدثر.  -3

 )×(ر النبً دار مصعب بن عمٌر لتكون أول مركز دعوي. اختا -4

 السؤال الثانً: َعلِّْل ما ٌأتً:

 تشرٌع الهجرة للمستضعفٌن. -1

 لهم دواالضطها اٌىفاساٌرخٍض ِٓ ذؼزٌة  -زفاظاً ػٍى دٌُٕٙ   

 
 الكذب على هللا وعلى رسوله من أكبر الكبائر -ٕ

ا أٚ ٌسّشَ زالال ًِ  ألٔٗ ٌسًٍ زشا

ْف ما ٌأتً:السؤال الث  الث: عّرِ

 ٌٗٚألخشا اٌظشف اٌضًِٕ اٌزي ٌإدي فٍٗ اإلٔغاْ ٔشاؽٗ اٌزي ٌغرفٍذ ِٕٗ فً زٍاذٗ اٌذٌٍٔٛح ٚ انٕلد: - ٔ

  إفشاء السر: نشر السر وإذاعته بٌن الناس بالكتابة أو اإلشارة أو الكالم - 5

 السؤال الرابع: أُكتِب المصطلح المناسب للتعارٌف اآلتٌة:

اٌٛلد اٌّسذد ششًػا ألداء اٌظالج فٍٗ، ٌٚأثُ ِٓ أخش٘ا ػٕٗ تال ػزس  :(االخرٍاسي ٌٍظالجاٌٛلد )-1

 ششػً.

 .اٌٛلد اٌزي ٌدٛص ذأخٍش اٌظالج ئٌٍٗ ٌّٓ ػٕذٖ ػزس وإٌَٛ ٚاٌّشع :( ٌٛلد اٌؼشٚسي ٌٍظالج)ا -2

 من كبائر الذنوب ومفتاح لكل الموبمات، ومؽالق لكل الخٌرات.(  الكذب  )  -3

 ل الخامس: امأل الفراغات اآلتٌة:السؤا

  دمحم ملسو هيلع هللا ىلصسٌدنا أفضل األنبٌاء   -1

ِت الدعوة فً مكة المكرمة بمرحلتٌن   -5   الدعوة الجهرٌةو   الدعوة السرٌةمرَّ

 3-  ِٓ أػشاس ئفشاء اٌغّشِ  فغاد اٌّشٚءج   ٚ  فمذاْ اٌثمح.  ٚ   اٌرؼشع ٌغخؾ هللا ٚغؼثٗ

 

 الوحدة الثالثة اجابة اسئلة الوحدة  



 

 كرْة اثٍٍُ يًا ْٕ يطهٕب :انضادس: ا

 أحٍاء أَٓى ٔ   انعصًحٔ          انٕحً  دٌٔ صائز انثشز   ٔ انزصم األَثٍاءانرً ذفزد تٓا  األيٕريٍ  -9

خؼٍد ٌٗ  –أزٍد ٌٗ اٌغٕائُ  –ٔظش تاٌشػة –أػطً خٛاِغ اٌىٍُ  . يٍزاخ ٔفضائم رصٕنُا دمحم  -2

 االسع ِغدذا ٚؽٙٛسا

 خطٛاخ ذخطٍؾ اٌٛلد. 4- انذكٕرجٔ  انصذق ٔاالياَحٔ  اَحانفط:  انزصم صفاخيٍ  -3

 تسجٌل كل األعمال المراد المٌام بها. -5  تحدٌد األهداؾ. -1- خطوات تخطٌط الولت -4

 تدوٌن عدد الساعات والدلائك التً أحتاجها لهذا العمل   -3

        حجز ولت للطوارئ  - 5إعداد موازنة ٌبٌن الولت المتوفر واألعمال المطلوبة.        -4  

ا ٌأذً: ًَّ  انضؤال انضاتع : أَِجْة ع

ا ٔيرى ٌكٌٕ يضرحثاا؟  -9  ٌخرهف حكى إفشاء انضّزِ تاخرالف صٕرِ، فًرى ٌكٌٕ يحزيا

كان فٌه ضرر على صاحبه ٌكون محرما اذا :    

كان فٌه مصلحة أو دفع ضررٌكون مباحا  اذا :   

 / التسوٌؾ والتؤجٌل      عدم وضوح الهدؾ        نظٌم وُسوء الت:      من ُمضٌِّعات الولت  -5

 / الفوضى                / سوء التنظٌم 


