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 2017-2016  عشر الحادي الصف الرابعة الفترة أحاديث 

1 

 17 صفحة  واهله بالدين االستهزاء: الدرس

 َتُسبُّوا اَل َأْصَحاِبي، َتُسبُّوا اَل»: َوَسلََّم َعَلْيِه اهلُل َصلَّى اهلِل َرُسوُل َقاَل: َقاَل ُهَرْيَرَة، َأِبي َعْن

 «َنِصيَفُه َوالَ  َأَحِدِهْم، ُمدَّ َأْدَرَك َما َذَهًبا، ُأُحٍد ِمْثَل َأْنَفَق َأَحَدُكْم َأنَّ  َلْو ِبَيِدهِ  َنْفِسي َفَوالَِّذي َأْصَحاِبي،

2 

 25 صفحة المؤمنين مواالة مظاهرة من: الدرس

 اهللَِّ َرُسوِل َعْهِد ِفي ُمْشِرَكٌة َوِهَي ُأمِّي َعَليَّ َقِدَمْت: َقاَلْت َعْنُهَما، اهللَُّ َرِضَي َبْكٍر َأِبي ِبْنِت َأْسَماَء َعْن

 ُأمِّي؟ َأَفَأِصُل َراِغَبٌة، َوِهَي: ُقْلُت َوَسلََّم، َعَلْيِه اهلُل َصلَّى اهللَِّ َرُسوَل َفاْسَتْفَتْيُت َوَسلََّم، َعَلْيِه اهلُل َصلَّى

 «ُأمَِّك ِصِلي َنَعْم»: َقاَل

3 

 اْلَوِسيَلَة، ِلَي اهلَل َسُلوا»: َوَسلََّم َعَلْيِه اهلُل َصلَّى اهللَِّ َرُسوَل َقاَل   31صفحة  وأنواعه التوسل: الدرس

 اْلَوِسيَلةَ  ِلي َسَأَل َفَمْن ُهَو، َأَنا َأُكوَن َأنْ  َوَأْرُجو اهلِل، ِعَباِد ِمنْ  ِلَعْبدٍ  ِإالَّ  َتْنَبِغي اَل اْلَجنَِّة، ِفي َمْنِزَلٌة َفِإنََّها

 «الشََّفاَعةُ  َلُه َحلَّْت
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 77 صفحة الصديق بكر ابي الجليل الصحابي:  الدرس

 ُكْنتُ  َوَلوْ  َبْكٍر، َأَبا َوَماِلِه ُصْحَبِتهِ  ِفي َعَليَّ النَّاِس َأَمنِّ  ِمْن ِإنَّ»: َوَسلََّم َعَلْيِه اهلُل َصلَّى اهللَِّ َرُسوَل َقاَل

 « َوَمَودَُّتُه اإِلْسًَلمِ  ُأُخوَُّة َوَلِكْن َبْكٍر، َأَبا اَلتََّخْذتُ  َربِّي َغْيرَ  َخِليًًل ُمتَِّخًذا

5 

 ع95 صفحة  عنها اهلل رضي عائشة المؤمنين أم: الدرس

 َعنِّي ُكْنِت ِإَذا َلََْعَلُم ِإنِّي»: َوَسلََّم َعَلْيِه اهلُل َصلَّى اهللَِّ َرُسوُل ِلي َقاَل: َقاَلْت َعْنَها، اهللَُّ َرِضَي َعاِئَشَة ََْن

 َعنِّي ُكْنِت ِإَذا َأمَّا: " َفَقاَل َذِلَك؟ َتْعِرُف َأْينَ  ِمنْ : َفُقْلُت: َقاَلْت «َغْضَبى َعَليَّ ُكْنتِ  َوِإَذا َراِضَيًة،

: ُقْلُت: َقاَلْت"  ِإْبَراِهيمَ  َوَربِّ اَل: ُقْلتِ  َغْضَبى، َعَليَّ  ُكْنِت َوِإَذا ُمَحمٍَّد، َوَربِّ  اَل: َتُقوِليَن َفِإنَِّك َراِضَيًة،

 «اْسَمَك ِإالَّ  َأْهُجُر َما اهللَِّ، َرُسوَل َيا َواهللَِّ َأَجْل

6 
 114صفحة  اآلباء حقوق: الدرس

 َأيٌّ؟ ُثمَّ : َقاَل ،«َوْقِتَها َعَلى الصًََّلُة»: َقاَل اهللَِّ؟ ِإَلى َأَحبُّ الَعَملِ  َأيُّ : َوَسلََّم َعَلْيِه اهلُل َصلَّى النَِّبيَّ  ُسئلْ 

 «اهللَِّ َسِبيلِ  ِفي الِجَهاُد»: َقاَل َأيٌّ؟ ُثمَّ : َقاَل «الَواِلَدْيِن ِبرُّ ُثمَّ»: َقاَل

7 
 129 صفحة والفرج اللسان حفظ:  الدرس

 «الَجنََّة َلُه َأْضَمْن ِرْجَلْيِه َبْيَن َوَما َلْحَيْيِه َبْيَن َما ِلي َيْضَمْن َمْن»: َوَسلََّم َعَلْيِه اهلُل َصلَّى اهللَِّ َرُسوَل َقاَل

8 
 145صفحة  الشرعي اللباس آداب:  الدرس

 «ِبالرَِّجاِل النَِّساءِ  ِمَن َواْلُمَتَشبَِّهاِت ِبالنَِّساِء، الرَِّجاِل ِمنَ  اْلُمَتَشبِِّهيَن اهللَُّ َلَعَن:» اهللَِّ َرُسوَل َقاَل
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 المجال األول : العقيدة

 الموضوع : االستهزاء بالدين وأهله  15الدرس :   الخامس  الصفحة: 

 عرف االستهزاء    -س
 ستهزاء هو : حمل اَلقوال واَلفعال على اللعب والسخرية ال على الجد والحقيقة. اال -

 بين حكم االستهزاء -س
 . الملة حكمه : ردة عن اإلسًلم وخروج عن -

 ما صور االستهزاء بالدين  ؟    -س
 من صور االستهزاء بالدين  : - 

      بالرسول  االستهزاء - 2  باهلل تعالى   الستهزاءا -1

 االستهزاء بالمؤمنين   -4  االستهزاء بالصحابة  -3

 عدد صور االستهزاء بالنبي أو اهلل أو أصحابه-س
  بعض صور االستهزاء باهلل تعالى  
 سب اهلل وهذا أقبح أنواع المكفرات القولية  أو إنكار صفة من صفاته أو اسم من أسمائه أو اتهام اهلل بالنقص 

 سب دين اهلل أو شرع من شرعه أو حكم من حكمه أو اتهامه بالرجعية والتخلف 

  سب مًلئكته أو كتبه أو رسله 

  بالرسول بعض صور االستهزاء 
 النيل من شخصه الكريم بالسب والقذف  او باالنتقاص والسخرية  -1

 الطعن في السنة من حيث صحتها وثبوتها  -2

 االستهزاء من المتمسكين بالسنة النبوية المطهرة  -3

  بالصحابة بعض صور االستهزاء 
 إلساءة إليهم ا - النيل من ذواتهم واتهامهم بسوء الخلق    -   اتهامهم بالردة بعد موت النبي -

 .س: عدد صور االستهزاء بشعائر الدين وسنن المصطفى 
 االستهزاء باآلذان أو اإلقامة -1

 االستهزاء بالحية أو الحجاب أو السواك أو العلماء -2

 االستهزاء بالعبادات : كشعائر الحج من طواف وسعي ورمي الجمرات -3

 س: ما حكم االستهزاء بالمؤمنين ؟
 بالمؤمنين بسبب إيمانهم حرام وهو سبب لدخول الناراالستهزاء 

 وضح موقف المسلم من المستهزئين بالدين ومجالستهم  -س
 موقف المسلم من المستهزئين بالدين ومجالستهم م  -

 النصح لهم وبيان خطئهم وعظم جرمهم  بالعقل والنقل -

 الصبر على اَلذى في سبيل اهلل  -

 ا من اَلنبياءأخذ العبرة ممن هم خير  من -

 االعتزاز بالدين  -

 اَلعراض عنهم    -

 الجهر بالحق  -

 ما أضرار السكوت على االستهزاء بالدين  ؟ -س
 من أضرار السكوت على االستهزاء بالدين  

 يزهد الناس في االلتزام بالدين -  التهوين والتقليل من حرمة الدين    -

 للضعف وطمع اَلعداء في اَلمةطريق  -   فيه نشر للفرقة والتفكك    -
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 المجال األول : العقيدة

 الموضوع : الوالء والبراء    21الصفحة:  الدرس :  السادس

 عرف كل من الوالء والبراء  . -س
 تعريف الوالء : من الوالية وهي النصرة والمحبة   -

 : البعد والخًلص والعداوة بعد اَلعذار واإلنذار  .تعريف البراء هو  -

 ما أنواع الوالء والراء؟ -س
 أنواع الوالء والبراء:         -
            الوالء هلل     : هو أن يكون اإلنسان موافقا هلل يحب من أحبه ويعادي من عاداه 

 هو أن يتبع اإلنسان أعداء اهلل ورسوله  الوالء َلعداء اهلل :  ويحارب كتابه وسنة نبيه  وعباده

 المؤمنين

 بين أقسام الناس فيما يجب بحقهم من الوالء والبراء    -س
       أقسام الناس فيما يجب بحقهم من الوالء والبراء 
هومن آمن باهلل ورسوله وقام بوظائف اإلسًلم عمًل واعتقادا واخلص أعماله من يحب حبا خالصا: -1

 وأقواله هلل 

 :هو من خلط عمًل صالحا وآخر سيئا من يحب من وجه ويبغض من وجه  -2

 من كفر بأي ركن من أركان اإليمان أو ترك أحد أركان اإلسًلم أو أشرك باهللمن يبغض جملة  :  -3

 ما حكم مواالة المؤمنين ؟وما مظاهرها  ؟      -س
   واجبة بالقران والسنة واإلجماع   حكم مواالة المؤمنين 

 المؤمنين.عدد بعضا مظاهر موالة  -س
   بعض من مظاهر مواالة المؤمنين 

 التألم َللمهم والسرور بسرورهم   -3    النصرة    -2   الحب     -1

 الدعاء واالستغفار لهم    -6احترامهم وتوقيرهم وعدم السخرية منهم    -5زيارتهم ومحبتهم    -4

 ما  حكم مواالة الكفار؟ وما مظاهرها؟ –س 
 يحرم علي المسلم إن يوالي غير المسلمين أو يحبهم    الكافرينحكم مواالة 

  بعض من مظاهر مواالة الكافرين: 

مودتهم ومحبتهم من دون  -  3اإليمان ببعض ما هم عليه من كفر   -اتخاذهم أعوانا وأنصارا وأولياء  -1

 التآمر معهم والتجسس من أجلهم     -5الركون إليهم ومداهنتهم     -4  المؤمنين

 ما األمور التي ال تتنافى مع المواالة ؟   -س
األمور التي ال تتنافى مع المواالة 
 االنتفاع بالكفار وبما عندهم  -4عيادتهم      -3الوقف عليهم           -2البيع والشراء      -1

 المجال األول : العقيدة

 الموضوع : التوسل وأنواعه  21الصفحة:  الدرس :  السابع  

 .س: عرف التوسل 
 حصول رجاء المستحبة أو الواجبة العبادات من ويرضاه يحبه بما دعائه عند تعالى اهلل من التقرب هو :التوسل 
 .   مرهوب دفع او مرغوب

 س: ما هي أنواع التوسل؟ 
  مشروع غير توسل          مشروع توسل    :    التوسل نواع أ
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 المشروع  .س:  أكتب بعضا من صور التوسل 
 : المشروع التوسل صور من -   

     وصفاته تعالى اهلل بأسماء التوسل -1
     الصالحة  واألعمال باإليمان التوسل -2
  حاله بذكر تعالى اهلل الى العبد توسل -3
  التالية األحوال في جوازه في العلماء بين خالف وال بالنبي التوسل -4

  الدنبا الحياة في النبي من الدعاء طلب -
  ومحبته بالنبي باإليمان التوسل -
  حياتهم في الصالحين بدعاء تعالى اهلل الي التوسل -

 س:  ما صور  التوسل الغير مشروع ؟   
 :مشروع الغير التوسل صور من -

 بآلهتهم المشركين توسل     
 اهلل لغير العبادات بتوجيه التوسل   
األموات من الحاجات وقضاء الكرب كشف بطلب التوسل    
  الدعوات ترفع أو الحاجات تقضي أن المالئكة سؤال 

 المجال: الحديث وعلومه

 الموضوع : األحق باإلمامة في الصالة     53الدرس :   الصفحة : 

 ؟س: من هو أبو مسعود األنصاري 
 توفى  علي اصههحاب من وكان وأحدا الثانية العقبة بيعة شهههد ثعلبة بن عمر بن عقبة:  هو  األنصععاري مسعععود أبو-

  بالكوفة هـ 40 عام

 س: ما معنى اإلمامة في الصالة  ؟ 
 يكون ان  معينة بشهههرو  منها جزء أو كلها الصهههالة في به ليقتدوا المصهههلين رجل يتقدم أن  ةالصعععا في اإلمامة معنى -

 . وفقيها عادال

 س: عدد األحق باإلمامة في الصالة   
 إسالما  اَلقدم             هجرة اَلقدم           بالسنة اَلعلم        اهلل لكتاب االقرأ  : الصاة في باإلمامة األحق

 س:دلل علي جواز ان يختار اإلمام من ينوب عنه في الصالة
يجوز إلمام أن يختار من  ينوب عنه في الصالة فعندما نرض الرسول صلي اهلل عليه وسلم ولم يستطع  -

 إماما بالمسلمين قال )) مروا أبا بكر فليصل بالناس ((الصالة 

 المجال: الحديث وعلومه

 الموضوع : الخامس  حالوة اإليمان 60الدرس :   الخامس الصفحة : 

 ؟       س:  من هو أنس بن ملك 
 بنت سليم أم امه  الرسول خادم(  حمزة أبو) كنيته األنصاري الخزرجي النضر بن ملك بن أنس:  هو  ملك بن أنس

 حديثا 2286 وروي سنة مائة عمره وكان هـ 90 عام  وتوفى الهجرة قبل عشر سنة ولد  ملحان

 س:  ما خصال اإليمان الثالث ؟ 
 : الثاث اإليمان خصال -

  أن يكون اهلل ورسوله. أحب اليه مما سواهما 

 .أن يحب المرء ال يحبه إال هلل  يكره أن يقذف في النار. أن يكره أن يعود في الكفر كما 
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 ؟      س:  ما أسباب تقديم محبة اهلل ورسوله
  :ورسوله اهلل محبة تقديم أسباب -

كثيرة نعم علينددا وأنعم العدددم من اهلل أوجدددنددا             الرسددددددول أخرجنددا االيمددان نور الى الكفر ظلمددات من               

 ورسوله اهلل محبة  للجنة وموجبة النار من منجاة   

 .  س:  عدد عالمات محبة اهلل ورسوله
 :  ورسوله اهلل محبة عامات

      طاعتهما محبتهما على شهيء أي تقديم عدم       اهلل شهرع تحكيم   النبي سهيرة دراسهة   نصهرته 

  وتوقيره تعظيمه       سنته عن والدفاع

 

 المجال: الحديث وعلومه

 الموضوع : ثمرات األعمال الصالحة   67الصفحة :  الدرس :   السادس 

 ؟      س: من هو عبد اهلل بن سالم 
 الجاهلية في اسههههمه وكان( يوسههههف أبو) كنيته األنصههههاري الحارث بن  سههههالم بن اهلل عبد هو : سععععام بن اهلل عبد

 .لألنصار حليفا كان يعقوب بن يوسف ذريه من اهلل عبد   الرسول سماه أسلم فلما  الحصين

 س:  أكتب المكارم التي أوصى بها الحديث الشريف   .   
 :      الشريف الحديث بها أوصى التي المكارم -

         إفشاء السالم          إطعام الطعام قيام الليل 

 س: ما المقصود  السالم ؟ وما صيغته ؟ وما فضائله؟  وما حكمه ؟
 السالم دعاء باألمن في الدنيا واآلخرة وأدب اجتماعي يبدأ به المسلم قومه حين يلقاهم   :السام معنى 

أفضلها السالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته      : صيغته 

  فضائله:   إحياء لسنة الرسول           تحقيق األلفة بين المسلمين الحسنات تحصيل 

 حكمه:    اذا قصد به شخص واحد وفرض كفاية اذا كانت جماعة ورده فرض عين  مؤكدةسنة  

                 بيته المسلم دخل اذا يستحب   الرسول حرم  بالسالم الكفار ابتداء                 

 س: لم حث الرسول على إطعام الطعام 
 .على إطعام الطعام لتآلف القلوب وتحقيق المودة بين الناس حث الرسول  -

 س: وضح فضل قيام الليل وكيفية إقامة النبي له    
  يكفر السيئات       ضيء الوجهي  : الليل قيام فضل -

  ينهي اإلثم ويطرد الداء وقد كان الرسول يكثر من قيام الليل 

 75المجال: السيرة والتراجم    الدرس الرابع الصفحة: 

 الموضوع : الصحابي الجليل أبو بكر الصديق 

 ونشأته ولقبه وإسالمه وفضائله اذكر نسب الصحابي أبو بكر الصديق -س
 :هو عبد اهلل بن أبي قحافة عثمان بن كعب التيمي القرشي  نسبه

 قحافة عثمان بن عامر وأبوه

 أم الخير سلمى بنت صخر   وأمه

 ق هـ( بعد عام الفيل بحوالي ثًلث سنوات   51ولد رضي اهلل عنه سنة)   مولده

 بأبي بكر وذلك لحبه لإلبل  كني  كنيته :
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 : نشأ الصديق في مكة وعمل بزازا تاجر للحرير  نشأته

 بلقبين العتيق ) َلخبار النبي أنه عتيق من النار (والصديق  ) َلن النبي نعته بذلك (: لقب لقبه

 أسلم مبكرا وكفر باَلصنام وخلع اَلنداد إسالمه:

 : فضائل الصديق 
    األموالالكرم وبذل           حسن الصحبة والصداقة  ورعه           زهده 

 ومكانته عند أهل البيت ، وشهادة الصحابة لهبين مناقب أبو بكر الصديق  -س
أول      أول خطيب في اإلسًلم    أول من آمن الرجال    مناقب أبو بكر الصديق  -

 لم يفته أي مشهد مع الرسول     من جمع المصحف 

 ))ما سبقت أبا بكر غلى الخير إال سبقني ((  : قال عمر بن الخطاب شهادات الصحابة لصديق -

 شهد هلل علي بن أبي طالب  وسمى أبنه باسمه وشهد هلل عبد اهلل بن جعفر :ومكانته عند أهل البيت -

 ودستور الحكم عنده وضح كيف كانت خالفة الصديق -س
 حين استخلفه مكانه في الصًلة  كانت خًلفة الصديق بإشارة من رسول اهلل    :خالفة الصديق -

                            وحين دعاه الرسول     في مرضه  ثم مبايعة من المسلمين 

 قائم على العدل والتواضع والفضل والحث على الجهاد لنصرة الدين   دستور الحكم عنده:

 

 في خالفته ووفاته؟ما هي أهم أعمال الصديق   -س
 قتال المرتدين    إنفاذ جيش أسامه بن ثابت          في خالفتهأهم أعمال الصديق -

 هـ 13سنه  توفي  وفاته

 75المجال: السيرة والتراجم  الدرس الخامس الصفحة: 

 الموضوع : الصحابي الجليل عمر بن الخطاب  

 ونشأته ولقبه وإسالمه وفضائله اذكر نسب الصحابي عمر بن الخطاب  -س
 هو عمر بن الخطاب بن نفيل بن عبد العز يبن كعب بن لؤي بن فهر يلتقي مع النبي في الجد  نسبه:

 الرابع فهو قرشي 

 ولد رضي اهلل عنه بعد عام الفيل بحوالي ثًلث عشرة سنة    مولده 

 حظي عمر بن الخطاب في طفولته بما لم يحظ به كثير من اقرانه فقد تعلم القراءة والكتابة وفي  نشأته :

 شبابه كان يرعى إبل والده ويمارس الرياضة وركوب ا لخيل والفروسية  

 لقب لقبه :   بثًلث القاب  أبا حفص والفاروق وأمير المؤمنين 

 :كان إسًلمه استجابة لدعاء النبي إسالمه  

  فضائل عمر  :  
  عمر بن الخطاب  القرآن يؤيد        عمر بن الخطاب الشيطان يهاب  

   عمر بن الخطاب من المبشرين بالجنة 

   بين مكانة أهل البيت عند عمر بن الخطاب -س
حبا كبيرا لمواقفهم المشرفة مع النبي لقد أحب آل البيت صحابة رسول اهلل عند أهل البيت ته مكان -

   وبلغ من حب آل البيت لعمر بن الخطاب  أن سمي العديد منهم ابنه باسمه كما تزوج عمر بن

 وولد له زيدا   ام كلثوم بنت علي بن ابي طالب   الخطاب

 وورعه  .وضح كيف كان عدل عمر بن الخطاب  -س
دائم المراقبة هلل في نفسه وعمله ورعيته وعماله على   كان عمر بن الخطاب  عدل عمر بن الخطاب -

 البًلد
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عفيفا مترفعا عن أموال المسلمين فقد كانت نفقه وعياله في اليوم درهمين   كان عمر بن الخطاب     ورعه  -

 واستأذن رعيه في آنية العسل 

 وكيف كانت شهادته؟ وأمانه ألهل ايلياء ما هي أهم إنجازاته  -س
في مجال الحرب         اإلنجازات اإلدارية   اتسم عهد الفاروق بالعديد من اإلنجازات منها     اهم إنجازاته-

   في مجال االقتصاد 

       أعطاهم أمانا َلنفسهم وأموالهم وكنائسهم وصلبانهمأمانه ألهل ايلياء 

 هجري 23ذو الحجة  سنة  26مات شهيدا علي يد أبو لؤلؤة المجوسي قي صًلة الفجر يوم اَلربعاء    وفاته:

 المجال: السيرة والتراجم

 الموضوع : أم المؤمنين عائشة رضي اهلل عنها     94الدرس : السادس  الصفحة: 
 ؟  مكانتها وحبها للنبيس: أكتب نسب ام المؤمنين عائشة رضي اهلل عنها . وما كنيتها ؟ وما 

  النبي زوج الصديق بكر أبي بنت المؤمنين أم عائشة هي:  عنها اهلل رضي عائشة نسب  األمة نساء وأفقه  
 عامر بنت رمان أم أمها  هــ الثانية السنة في النبي بها ودخل الهجرة قبل النبي تزوجها  اإلسالم في ولدت
 النبي كناها:   كنيتها  اختها ابن اهلل عبد بأم   
 النبي قلب في عالية مكانة لها  مكانتها  اليه الناس أحب فكانت 
 للنبي حبها  :النبي بادلت  فيها وما الدنيا من عندها أعز كان حتى وودا حبا  

 

 س: اكتب فضل أم المؤمنين عائشة وعلمها ومناقبها وإيثارها   .
 عائشة المؤمنين أم فضائل    النساء سائر على فضلت    النبي زوج الجنة في   السالم يقرئها جبريل 

النبوة بيت في ا لوجوده نتيجة العلم من وافرا حظا لها كان : علمها   
بغرفتها وفن ويومها بيتها في ومات    غيرها بكرا النبي يتزوج لم منها تحصى وال تعد ال كثيرة :  مناقبها  
لنفسها تريده وكانت الرسول بجوار يدفن أن له وأذنت نفسها عن عمر الفاروق آثرت أنه إيثارها من  :إيثارها  

 

 س: وضح كرم أم المؤمنين عائشة 
  اهلل سبيل في واإلنفاق الكرم في األمثال مضرب كانت  : عنها اهلل رضي كرمها -

 القيامة يوم الي يتلى قرآنا شئنها في وأنزل اإلفك حادثة من تعالى اهلل برئها: عنها اهلل رضي براءتها
  شأنه عظم مهما بعمل تمدح أن تحب عنها اهلل رضي تكن لم: ورعها
  ومرارته المه وذاق النبي موت مصيبة وقوع استنتج من أول عنها اهلل رضي كانت -
 هـــ 58 سنة عنها اهلل رضي توفت -

 المجال: الفقه

 الموضوع حقوق األبناء واآلباء     111الدرس :   الدرس الخامس  الصفحة : 

 س: اكتب الحقوق المتعلقة بأحكام المولود  .        
 :  المولود بأحكام المتعلقة الحقوق من
 المولود أذن في اآلذان   الولد عن الفطر زكاة  الميراث استحقاق المولود تحنيك 

 س: ما الحقوق الواجبة لآلباء   ؟ 
     لآلباء الواجبة الحقوق
القربات أفضل من بهما والبر طاعتهما جعل   عقوقهما عن نهى    
 الجهاد على الوالدين بر قدم   الكبر عند ورعايتهما عليهما باإلنفاق أمر   لهما الدعاء   

 س:  ما  األمور التي تتعلق ببناء الشخصية ؟
 :الشخصية ببناء تتعلق التي االمور
 اإليمانية التربية    الخلقية التربية     الجسمية التربية    العقلية التربية    النفسية التربية 
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 س: ما صور آداب الصحابة والتابعين مع والديهم ؟
 :والديهم مع والتابعين الصحابة آداب صور من 
  بأمه البر كثير علي بن العابدين زين انك     عوف بن اهلل عبد  

 س: ما ثمار بر الوالدين ؟  
  الدعاء واستجابة الذنوب لتكفير وسبب والرزق العمر زيادة:  الوالدين بر ثمار من

 105المجال الخامس  :الفقه   الدرس : الرابع  الصفحة : 

 الموضوع أحكام الطالق وأثاره ومعالجته

 اذكر تعريف الطالق ودليل مشروعية    -س
 : حل رابطة الزواج وإنهاء العًلقة الزوجية بألفاظ مخصوصة تعريف الطالق

  إطًلق مشروع بالكتاب والسنة واإلجماع دليل مشروعية :  -

 وضح أحكام ا لطالق الواجب  والمباح والمندوب والمكروه والحرام   -س
 واجب:  طًلق الحكمين           :أحكام الطالق

        مندوب: إذا فرطت الزوجة في حقوق اهلل 

      مباح  :  عند الحاجة إليه لدفه سوء الخلق  أو سوء العشرة  

   مكروه  :  إذا لم يكن هناك سبب يدعو إليه 

  حرام :  وهو الطًلق في الحيض أو الطًلق البدعي 

 عدد صور الطالق وكيفيتها -س
 صور الطالق  -

  )أوال : الطالق الصريح والكنائي (
 الطًلق الصريح :هو أن يقول الرجل لزوجته أنت طالق وال تشترط فيه النية  -

 الطًلق الكنائي :وتشترط فيه النية َلنه غير صريح  

 (الطالق الرجعي والبائن :ثانيا ) 
 الطًلق الرجعي : هو ما يجوز معه للزوج رد زوجته في عدتها من غير عقد جديد  -

 الطًلق البائن :هو رفع قيد النكاح في الحال   -

  والطًلق البائن قسمين هما: 

 بينونة صغري  : إذا طلق الرجل زوجته وانتهت عدة الزوجة ال تحل له إال بعقد ومهر جديدين -1

 بعد الطلقة الثالثة سواء انتهت عدتها أم ال وال تحل له إال بعد أن تنكح زوجا غيره بينونة كبرى : يكون -2

 (الطالق السني والبدعي :ثالثا ) 

 الطًلق السني :هو أن يطلق الرجل زوجته طلقة واحدة  في طهر لم يمسها فيه  -

 الطًلق البدعي : هو الطًلق المخالف للشرع ومن صوره : -

 واحدهثًلث طلقات بكلمة  -1

 ثًلث طلقات متفرقات بمجلس واحد   -2

 الطًلق في حيض أو نفاس -3

 حكم الطًلق البدعي : حرام لكنه يقع ويأثم صاحبه

  الطالق المنجز والمعلق (:رابعا )

 الطًلق المنجز: هو الطًلق غير المعلق على شرط وال مضاف إلى مستقبل -

 لقا على شرط  الطًلق المعلق : ما جعل الزوج فيه حصول الطًلق مع -

-  
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 من الذي يقع الطالق منه ومن ال يقع ؟ -س
 من الزوج العاقل البالغ المختار فإن كان مجنونا أو صبيا أو مكروها ال يقع   يقع الطالق :

 س: ما األمور التي تترتب على الطالق ؟
 الحضانة -2العدة  -1يترتب على الطًلق : 

 اذكر تعريف العدة. -س
 المدة التي تنتظر فيها المرأة إلظهار براءة رحمها  العدة هي:

 س: ما حكمة مشروعية العدة ؟
 تهيئة فرصة للزوجين إلعادة الحياة الزوجية  - 2   التأكد من براءة الرحم لئًل تختلط اَلنساب -1

 استشعار عظم رباط الزوجية -3

 س: ما أنوع العدة ؟
 مدتها العدة أنواع

 حيضات ثًلث الحائض المرأة -1

 أشهر ثًلث المحيض من يئست التي المرأة -2

 أيام وعشر أشهر أربعة زوجها مات التي المرأة -3

 حملها تضع حتى الحامل المرأة -4

 لها عده ال بها المدخول غير المرأة -5

 س: ما حكم الحضانة ؟
 الحضانة واجبة

 س: علل: الحضانة الواجبة .
 للهًلك والضياع الحتياجه إلى من يرعاه ويحفظهَلن اإلهمال يعرض اَلبناء 

 س: من األولى بالحضانة ؟
 اَلم  ثم اَلقرب 

 س: علل:األم أولى بالحضانة.
 َلنها أعرف بالتربية وأقدر عليها -1

 لها من الصبر في هذه الناحية ما ليس للرجل. -2

 الفتاة: تسع سنين  الفتى : سبع سنين ج:     س: ما مدة الحضانة ؟

 مجال الخامس  :الفقه  ال

 الموضوع :الوصية في اإلسالم     119الدرس : السادس الصفحة :  

 س: ما تعريف الوصية؟ و ما دليل مشروعيتها ؟    
 ( التبرع بطريق الموت بعد ما على مضاف تمليك)  هي  :الوصية تعريف 
 واإلجماع والسنة بالكتاب الوصية شرعت :  مشروعيتها دليل   

 مقدرا الوصية ؟ وما شروطها  ؟ س: ما
 عليه الزيادة وتجوز الثلث:    الوصية مقدرا  
 الوصية شروط : 

 األهلية كامل يكون أن  :الموصي  
للموصي قاتال يكون أال -3 الوصية وقت موجودا يكون أال -2   وارثا يكون أال -1: له الموصي   
مولودا المال يكون أن -2  للتمليك قابال يكون أن -1:  به الموصي 
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 س: ما تعريف الميراث ؟ و ما دليل مشروعيته وأركانه ؟
بينهما لقرابة المورث موت بعد لمستحقه يثبت للتجزئة قابل حق هو : الميراث تعريف  
واإلجماع والسنة بالكتاب الميراث اهلل شرع :  مشروعيته دليل   
الميراث أركان :   والنسب كالمصاهرة بسبب للميت ينتمي الذي الوارث  

                    حكما أو حقيقا الميت هو المورث  
                    المال الموروث 

 س: ما شروط الميراث؟ و ما موانع الميراث؟ 
- الميراث شروط:  حقيقة المورث موت   الوارث حياة     مانع وجود عدم  
الميراث موانع   القتل    الدين اختالف     الردة   

 س: من يرث من الرجال والنساء ؟  
والنساء الرجال من يرث الذي : 

 الفروض أصحاب -1
 (الشرع بينها التي األنصبة أصحاب هم) 

 العصيان -2
 (ألبيه وقرابته الرجل بنو هم) 

 

 االبن الزوجة األب

 االبن ابن البنت عال وإن الجد

 ألبيه قرابته الشقيقة األخت ألم األخ

  ألب األخت الزوج

 ألم األخت 

 األبن بنت

 علت وإن الجدة

 األم

 المجال: التهذيب

 الموضوع : حفظ اللسان والفرج  129الدرس :   الرابع  الصفحة: 

 س:  كيف يوظف المسلم نعم اهلل عليه في طاعة اهلل كاللسان؟
 على المسلم أن يوظف لسانه في طاعة اهلل وعبادته 

 س:  ما آفات اللسان ؟ مع التوضيح . 
 : من آفات اللسان -

    الغيبة    هي : ذكر اإلنسان في غيبته بسوء وإن كان فيه 

     النميمة   هي : نقل الحديث على وجه اإلفساد إليقاع الفتنة بين الناس 

  ح وكشف العيوبالسب  هو : القول القبي 

   الكذب  هو : اإلخبار عن الشيء على خًلف ما هو عليه     

  اللعن   هو: الطرد واإلبعاد من رحمة اهلل 

 س: كيف يمكن معالجة آفات اللسان ؟  
 مصاحبة الصالحين واإلعراض عن الجاهلين   -2مراقبة اهلل ومجاهدة النفس  -1من صور معالجة آفات اللسان :   -

 إدارتك خطورة اآلفات في محق الحسنات وجلب السيئات -5ذكر اهلل وقراءة القرآن        -4هجر مجالس الغيبة    -3

 س: ما الحاالت التي ال تعد من الغيبة ؟
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 طلب العون إلزالة منكر  -4التحذير    -3النصيحة        -2المتظلم   -1 الحاالت التالية ليست من الغيبة :

 الفرج ؟ س: كيف حفظ اهلل
 صان اإلسًلم الفروج بالوقاية من جريمتي الزنا والقذف وشرع لذلك الحدود والعقوبات

 س:  ما هي جريمة  القذف ؟   
 جريمة القذف  : والقذف هو الرمي بالزنا واتهام الناس بالباطل   

 س: ما حد القذف في اإلسالم ) العقوبة ( ؟
 م بفسقهوالحك جلدة وعدم قبول الشهادة  80عقوبته 

 س: علل :تحريم اإلسالم للزنا.
جريمة الزنا  :هو من أخطر اآلفات االجتماعية َلنه يؤدي إلى اختًلط اَلنساب وانتشار اإلمراض وانحًلل 

 اَلسر  وفساد اَلخًلق

 س: ما عقوبة الزنا ؟ 
 الزاني الغير محصن :  الجلد مائة والتغريب عام    -1 عقوبته :

 : المحصن الجلد مائة والرجم  حتى الموت -2

 س: علل : ال يستطيع القانون الوضعي حماية الفرد والمجتمع من جريمة الزنا.
 بسبب  أن مرجع القانون الوضعي هو العقل البشري وهو خاضع للتقلب واَلهواء وتأثره بما يحيط به 

 الفواحش.س: عدد الوسائل التي شرعها اإلسالم لصيانة المسلم من 
 من الوسائل التي شرعها اإلسالم لصيانة المسلم من الفواحش -

         غض البصر          تحريم االختًلط  والخلوة باَلجنبية 

        وجوب الحجاب والنهي عن التبرج   تشريع الزواج 

 المجال: التهذيب     

 الموضوع : أخالق إسالمية    136الدرس :  الخامس الصفحة: 

 س:   اذكر معنى الرفق وفضائله  .     
 )هو لين الجانب والتلطف في اَلمور والبعد عن العنف والشدة والغلظة ( : الرفق هو

 الرفق خلق عظيم ما وجد في شيء إال حسنه وزينه             أجزل اهلل الجزاء عليه     : من فضائل الرفق  -

 س:  ما معنى الرحمة ؟ وما فضائلها؟  وما صورها ؟ وما أثارها ؟ . 
   :هي إرادة فعل الخير برقة القلب وانعطاف النفس مع المغفرة واإلحسان( معنى الرحمة  ( 

  من فضائل الرحمة : 

  تدل على فقه الرجل وحكمته   االتصاف بالرحمة صفة اهل اليمين 

  من صور رحمته  : 
 ( رحمته بالمشركين -رحمته بالعباد  - رحمته باإلنسان :)رحمته بالجاهل -1

 الوصية بالنساء ( –السعي على اَلرملة والمسكين  –رحمته بالضعيف :) الحث على كفالة اليتيم  -2

 خادمه أنس بن مالك (رحمته بالخدم :) ومن أمثلته تعامله مع   -3

اإلحسان في ذبح الحيوان بأن يكون  –رحمته بالحيوان: ) إطعام الحيوان وسقيه وعدم تحميله ماال يطيق  -4

 بسكين حاد (

 : تحقيق محبة اهلل  -1 من آثار الرفق والرحمة في حياتنا 

 كحبة الناس وإيصال الخير لهم -2

 تحقيق اَلمن للفرد والمجتمع -3

 س: ما معنى سعة الصدر؟ 
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  الحلم والصبر وعدم الغضب:  معنى سعة الصدر -

 ؟س: عدد صورا من سعة صدر الرسول 
 صبره علي زيد بن سنعة حينما طالبه بغلظة َلداء دين عليه قبل موعده    من صور سعة صدر -

س: ما  مفهوم التسامح والسماحة ؟  عدد بعض من صور التسامح عند الصحابة  

 رضي اهلل عنهم .      
أن تكون مفتوح القلب وأال تشعر بالغضب والمشاعر السلبية تجاه الشخص الذي يخطأ  : مفهوم التسامح -

 بحقك 

تسامح عمر بن الخطاب عندما قام رجل وقال ال سمع لك وال طاعة   من صور تسامح بعض الصحابة  -

 ظنا منه انه يأخذ ماال يستحقه من بيت المال 

 ، وصفح وتجاوز وطًلقة في الوجه تيسير في المعاملة ومًلينة في المحادثة   معنى السماحة : -

 

 المجال: التهذيب     

 للباس الشرعي الموضوع : آداب ا 145الدرس :   السادس  الصفحة: 

 س: ما مفهوم اللباس الشرعي ؟ 
   إالسالم فطرة تراعي التي الشرعية بالضوابط المحكوم اللباس هو:   يالشرع اللباس مفهوم

 س: ما الحكمة من اللباس الشرعي ؟  
       :الشرعي اللباس من الحكمة

  المجتمع كيان على وحفاظا القلوب وطهارة للعورة سترا الشرعي اللباس  اهلل شرع

 س:  ما شروط اللباس الشرعي للرجل والمرأة ؟ و ما الشروط المشتركة بينهم   ؟ 
للرجل الشرعي اللباس شروط :    عورته يغطي ان         والحرير  الذهب يلبس أال   

 للمرأة الشرعي اللباس شروط  

بدنها جميع تغطي أن   ضيق غير وفضفاضا شفاف غير سميكا يكون انمعطر غير يكون أن  

 والمرأة الرجل  بين المشتركة الشروط   

 الكافرين بلباس التشبه عدم    كذلك وهي المرأة بلباس الرجل يتشبه أال    شهرة لباس يكون أال  

 س:   ما  حدود الزينة الشرعية للرجل وللمرأة ؟ 
 :  الشرعة الزينة حدود

 واللحية الشهههههعر وتهذيب والتطيب النظافة على وحث الزينة رفض من على اإلسهههههالم أنكر :للرجل بالنسعععععبة          

 الزينة بحجب أمرها فقد البيت خارج اما زوجها خاصة ولمحارمها بيتها داخل يكون وتجملها المرأة تزين:  للمرأة بالنسبة  

 س: ما صور البدع في اللباس  ؟
   والمرأة للرجل الشرعي اللباس في البدع صور من

   الحجاب مع والمزخرفة الشفافة المًلبس ارتداء         واَلساور والسًلسل الذهب الرجال بعض ارتداء

 قصيرة أو ضيقه مًلبس ارتداء الخصر عن والساقط الضيق البنطال لبس

 هددذا أن الندداظر لتوهم الرأس غطدداء يرفع مددا بعض  وضددددددع 

 شعرها االرتفاع

 في لباسه وهيئته. س:   اكتب سنة الرسول 
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سه في   الرسول سنن - سر ما لبس وهيئته لبا  فضة من تماخا)  الرائحة وطيب وطهارته نظافته على حريص  له تي

 (األبيض إليه األلوان وأحب القطن من إليه القميص أحب–

 155المجال: الثقافة اإلسالمية       الدرس :  الرابع    الصفحة: 

 الموضوع : العولمة  مفهومها أهدافها أثارها

 س:  ما مفهوم العولمة ؟وما أهدافها  ؟

 دمج سكان العالم اقتصاديا وثقافيا وسياسيا في مجتمع عالمي واحد     تعريف العولمة : -

 فرض السيطرة االقتصادية والعسكرية على شعوب العالم         -1   من أهداف العوامة : -

 ربط اإلنسان بالعالم ال بالدولة          -2

 تدمير الهويات القومية    -3

 الهيمنة السياسية     -4

 تذويب سائر الحضارات    -5 

 س: اذكر اآلثار اإليجابية والفرص التي تقدمها العولمة .   

 ))االقتصادية والثقافية والسياسية ((  :جوانب العولمة

 

 س:  ما جوانب العولمة وأخطار كل منها ؟   

 وتعني سهولة حركة الناس والمعلومات والسلع بين دول العالم  العولمة االقتصاديةأوال : 

 تكديس رأس المال في يد فئة قليلة    -1  من أخطار العوملة االقتصادية: -

 تحريك النزعة االستهًلكية غير الضرورية    -2

 االنفتاح على السوق العلمية بما تحمل من بضائع ذات تأثير سلبي  -3

 وتعرف بأنها محاولة مجتمع ما تعميم نموذجه الثقافي على المجتمعات اَلخرى   العولمة الثقافيةثانيا : 

     أفضلية الثقافة الغربية علي اإلسًلمية   ادعاء أ -1     من أخطار العوملة الثقافية: -

 الروابط اَلسرية واالجتماعية   تمزيق -2

 شيوع تصرفات تنافي قيم اإلسًلم -3

 : وتعرف بأنها عملية تشكيل نظام دولي يتجه نحو التوحيد في قواعده وقيمه . السياسية العولمة ثالثا:

 تأليب اَلقليات  -2 ضعف االنتماء لسلطة الدولة   -1من أخطار العوملة السياسية :      

 

 س: ما اآلثار اإليجابية والفرص التي تقدمها العولمة  ؟     

 اآلثار اإليجابية والفرص التي تقدمها العولمة       

  إتاحة فرصة كبرى لنشر الثقافة اإلسًلمية         سهولة الحصول على المعلومة المفيدة 

                زيادة التواصل بين المسلمين     إمكانية تحقيق النمو االقتصادي 

 س: ما هي األساليب الفعالة لمواجهة مخاطر العولمة  ؟ 
 :   األساليب الفعالة لمواجهة مخاطر العولمة -
 التعريف بعالمية اإلسًلم وما يقدمه من حلول    -2       التمسك بالثوابت اإلسًلمية     -1

 العمل الجماعي كأسلوب فعال    -4   اَلخذ بمبدأ القوة الشاملة     -3
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 المجال: الثقافة اإلسالمية

 الموضوع : العولمة  في ميزان اإلسالم   161الدرس :  الخامس الصفحة: 
  

 جناسألوا األمم لكل فهي مكان وال جيل وال بعصر محدودة غير الرسالة هذه نأ  :اإلسام عالمية مفهوم    

 اإلسام عالمية مظاهر من  :   أشكلها بكل والطبيقية والعصبية العنصرية على القضاء   

 العالم أنحاء في اإلسالم عقيدة انتشار         

  صورها بكل اإلنسان حقوق حماية     

   وآمان سالم في الناس تعايش      

 س:   ما الفرق بين العولمة والعالمية  ؟       
 : والعولمة العالمية بين الفرق

 مبادئها اعتناق على أحد تكره ال -   واللغوي والعقدي الفكري باالختالف تعترف -:   العالمية                             

  العامة على الفردية المصلحة تغلب -   واحدا العالم تجعل –:   العولمة   

 س:   بين أهمية تجديد الخطاب الديني ومعناه ومشروعية        
 الدين خاصية ولتجديد التخلف فجوة لعبور ملحة ضرورة:  الخطاب تجديد أهمية          

 لإلسالم لدعوتهم مسلمين غير أو مسلمين الناس إلى اإلسالم باسم يوجه الذي البيان الديني الخطاب معنى 

 س:    هل تجدد الخطاب الديني يعني تحريف اإلسالم  ؟ 
 هو و،ما والزنا الربا تحريم حذف أو الجهاد آيات نلغي او مواضعه عن الكلم نحرف أن يعني ال الديني الخطاب تجدد عن

 .  االستمرارية والتدين الدين يعطي وعملي فكري إبداع حاالت

 

 المسلمين  ؟س:    ما سمات الخطاب الديني لغير 
 : المسلمين لغير الديني الخطاب سمات من

الظالمين مع الرسهههههههول نهج هذا كان فقد وغيرهم الكتاب أهل من ربينوالمحا والمعتدين الظلمة على عاءالد حصهههههههر 

  والمعتدين

 مخاطبتهم نحسن دعوتهم عند أننا إال ةويالنب سنةلوا الكريم القرآن بنص الكتاب أهل بكفر الجازم اعتقادنا مع    

 

 

 المجال: الثقافة اإلسالمية

 الموضوع : مهارات النجاح والتفوق في الحياة   169الدرس :  السادس الصفحة: 

 س: عدد مهارات النجاح والتفوق في الحياة .  
   :الحياة في والتفوق النجاح مهارات -
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 الذات مع التعامل مهارات        االجتماعية المهارات    اآلخرين مع التعامل مهارات 

 

 

 س:  ما المهارات التي تمكن اإلنسان من التعامل مع الذات ؟
 : الذات مع التعامل من اإلنسان تمكن التي المهارات

 األهداف تحديد       النعمة على وشكره اهلل على التوكل 

ونقدها النفس محاسبة     نجاح إلى الجراح تحويل  

المعرفة آفاق توسيعو المنشودة الغاية نحو بالنفس االرتقاء  

 الوقت قيمة تقدير ر المستقبل إلى التطلع   المظهر وحسن واللياقة بالصحة االهتمام  

 س:  ما المهارات االجتماعية التي تساعد على النجاح والتفوق ؟
  :والتفوق النجاح على تساعد التي االجتماعية المهارات

المشاعر عن التعبير   السلبي التأكيد     أصابتهم محنة جراء اآلخرين انفعاالت تهدءة       

 س: وضح مهارات التعامل مع اآلخرين؟ 
 : اآلخرين مع التعامل مهارات

  اهلل لوجه تقدمه معروف على أحد من الشكر ننتظر ال 

 للنقد دوما متقبال الصدر واسع كن     

 الشباب وحماس الشيوخ خبرة بين زاوج 

 قلوبهم على تستحوذ اآلخرين شاور  

 لآلخرين اإلنصات أحسن و الحوار في لبقا كن 

السر وأحفظ تكذب وال تغش فال اآلخرين ثقة اكسب        

 


