
بسم هللا الرحمن الرحٌم

الحمد هلل وكفى ، وصالة وسالما 

على المبعوث رحمة للعالمٌن

هذه مذكرة لدروس مجاالت 

 الصف الثامن
عبارة عن أسئلة شاملة لجمٌع وهً 

المعلومات الموجودة فً الدروس 

وعلى المتعلم دراسة الدرس 

ثم حل هذه األسئلة

وأتمنى من هللا تعالى

التوفٌق والنجاح ألبنائنا 



مجال العقٌدة

الدرس 

األول
( ٔالعالمات الصغرى ) عالمات الساعة 

هـ1439/                     / 

م2018/                     / 

الساعة  أشراطمعنى  

................التي ال يعلمها إال ................................ ال تنتهي الحياة إال بعد ظهور 

العالمات الصغرى
التً مضت وانقضت

ُبعثت أنا والساعة :"قال رسول هللا 

"كهاتٌن قال وضم السبابة والوسطى 

أن أهل " أنه حدثهم عن انس بن مالك 

ٌُرٌهم آًٌة فؤراهم مكة سؤلوا رسول هللا  أن 

”  انشقاق القمر  

ال تقوُم الساعُة حتى ”: قال رسول هللا  

تخُرَج ناٌر من أرِض الحجاِز ُتضًُء أعناَق 

" بُِبصرىاإلبِل 
العالمة

منعِت ” :قال رسول هللا : قال عن أبً هرٌرة 

ومنعت الشاُم ُمدٌها  ودٌنارها   وقفٌزهاالعراق درهما 

ومنعْت ِمصُر إردبِّها ودٌنارها وُعدتم من حٌُث بدأُتم 

"وُعدتم من حٌُث بدأتم وُعدتم من حٌُث بدأتم  

1

العالمة

العالمة

العالمة

العالمةالدلٌل

(القرمالوي ) رب اغفر لً ولوالدي         
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مجال العقٌدة

( ٕ) العالمات الصغرى ) عالمات الساعة الدرس الثانً
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العالمات الصغرى التً مضت وانقضت

ال تقوُم الساعُة حتى : ) قال رسول هللا  

( لَُكعَ ابن  لَُكعَ بالدنٌا   ٌكوَن أسعَد الناسِ 
هو  لُكع

ال تقوُم الساعُة حتى ٌقاتلَ : ) قال رسول هللا 

المسلموَن الٌهوَد فٌقتلُهُم المسلموَن حتى ٌختبَئ 

الٌهوديُّ  من وراء الحجِر والشجِر فٌقولُ الحجُر 

هذا ٌهودٌي خلفً  عبدهللاِ ٌا مسلُم ٌا : أو الشجُر 

(ِمن شجِر الٌهودِ  فإنهُ  الغرَقدَ فتعالَ فاقتلُه إال 

هو الغرقد

ال تقوُم الساعُة حتى ٌكُثَر الهْرُج :)  قال رسول هللا -ٔ

(القتلُ ، القتلُ : وما الهْرُج ٌا رسول هللا؟  قال :قالوا

..رَفع العلُم ٌ:الساعة أن  أشراطإن من : رسول هللا وقال -ٕ

الهرج هو

................

المقصود بالعلم

.................

باِدُروا  باألعماِل فتناً كقطع اللٌِل : ) قال رسول هللا  

ٌُمسً  المظلِم ٌُصبح الرُجلُ  مإمناً وٌمسً كافراً أو 

(مإمناً وٌصبح كافراً ٌبٌُع دٌَنُه بعَرٍض من الدنٌا

ال تقوُم الساعُة حتى ٌْكُثَر فٌكُم المالُ : ) قال النبً 

ٌَضَ  ٌَف حتى ٌخُرَج الرجلُ بزكاِة مالِِه فال ٌجُد أحداً  ،و

(وحتى تعوَد أرُض العرب مروجاً وأنهاراً ، ٌقبلُها منه 

ال تقوُم الساعُة حتى تؤخَذ : )  قال رسول هللا 

أمتً بؤخِذ القروِن َقْبلَها شبراً بشبِر وذراعاً بذراع 

تداعى علٌكم األَمُم  انَشُك وٌُ )  قال رسول هللا  

.....من ُكلِّ أُفِق كما َتداعى األَكلَُة على قصعتها

األعداد  هل كثرة

كفٌلة بتحقٌق النصر 

..........على العدو؟

إذا ُضٌعت األمانُة فانتظِر : ) قال رسول هللا  

: كٌف إضاعُتها ٌا رسول ؟ قال : الساعة قال 

(  إذا أسنَِد األمُر إلى غٌِر أهلِِه فانتظِر الساعَة 

ٌُعطً كل إنسان  كل ما عنده  ال 

وال ٌمنحه للمحتاج بهوٌبخل 

البخل هو أكبر

َوأَْن َتَرى اْلُحَفاَة اْلُعَراَة »: قال رسول هللا   

اءِ  ِرَعاءَ اْلَعالََة  انِ  الشَّ ٌَ َتَطاَولُوَن فًِ اْلُبْن ٌَ»

الواسطة
ٔ

الصورةمعلومةالعالمةالدلٌل
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.............بما من نبً إال وأنذر قومه 
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1-..................2-......................

3-..................4-......................

5-...........................................

6-...........................................

  

 ٌمكثهاالمدة التً 

فً األرض

....................

....................

....................

....................

...................

3

كافر



ُسمً 

الدجال مسٌحا

.................

.................

..............

َوَما َقَتلُوهُ َوَما "

َه  َصلَُبوهُ  َولَِكْن ُشبِّ
لَُهمْ 

1-

معلومه

2-

معلومات عن 

سٌدنا عٌسى

أعمالصفاته 

ٔ-..................

ٕ-..................

ٖ-..................

ٗ-..................

ٔ-..............................

ٕ-..............................

ٖ-..............................

ٗ-..............................
فً األرض ٌمكثهاالمدة التً 

  ..............................

  

عٌسى إماما بالمسلمٌن فً آخر الزمان ؟ سٌدنا  ٌصل لم اذالم

3-

بهأول عمل ٌقوم 

موعد نزوله

.......................

.......................

  ....................

  

..............................................ماذا ٌحدث للمإمنٌن فً آخر الزمان؟

...........................................ماذا ٌتمنى المرء فً نهاٌة الزمان؟

........................................................؟. ولماذا

 ............................   .............................    .........................................

 ...................................................................

....................................................................

 ...............................        ........................................................

 

(القرمالوي ) رب اغفر لً ولوالدي         
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الموت مصٌر كل مخلوقالدرس السابع
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هل الموت مرتبط بكبر 

السن وشدة المرض ؟  

4

مة
ات
خ
 ال

وء
س

ب 
با
س

..................................-ٔأ

ٕ-..................................

ٖ-..................................

ٗ-..................................

٘-..................................

ٙ-  ..................................

:......................................     صورته  

.......................................  بـٌبشره   كيف تكىن صىرة ملك 
المىت عىد وزع روح

كال مه المؤمه 
؟  وبم تبشريوالكافر 

المإمن

الكافر

 ............................                                                  ............................

:........................................     صورته  

..........................................بـٌبشره  

مة
ات
خ
 ال

ن
س

ح
ب 

با
س

......................................-ٔأ

ٕ-.....................................

ٖ-......................................

ٗ-......................................

٘-......................................

ٙ-  ......................................

ٌصلى ثم ٌموت فً المسجد

...................و.......................و............................و........................أهم األسباب المإدٌة لحسن الخاتمة؟ هًما
ما أثر تذكر الموت 

فً إصالح النفوس؟ 

مخدرات ومات بالحمام ٌتعاطى

(القرمالوي ) رب اغفر لً ولوالدي         
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6

. " فرض  رسول هللا : قال عن اْبِن َعباس 

َفِث  ُطْهَرةً َزَكاَة اْلفِْطِر  ائِم ِمْن اللَّْغِو َوالرَّ  َوُطْعَمةً لِلصَّ

الِة فهً َزَكاةٌ َمْقُبوَلٌة  اَها  َقْبلَ الصَّ لِْلَمَساكٌن َمْن أدَّ

ّدَقاِت  الِة َفهً َصَدَقٌة مْن الصَّ اها َبْعَد الصَّ "  َومْن أدَّ

حكمها

...........

قبل الصالةطعمةالرفثطهرةالكلمة

معناها

.......................................................     بماذا تمتاز زكاة الفطر؟

   
  رضتف متى

تعرٌف زكاة الفطر

ما ٌتعلق 

بالصائمٌن

ما ٌتعلق 

بالمجتمع

زكاة الفطر حكمة مشروعٌة 

..............................على من تجب زكاة الفطر ؟

أصناف األطعمة التً  

زكاة الفطر منها  إدىت

هل ٌجوز إخراج زكاة الفطر نقدا أي ماال ؟

ما مقدار زكاة الفطر؟

لمن تصرف زكاة الفطر؟ 

زكاة الفطر ؟ إخراجوقت  ما

؟ ما حكم من أخر زكاة الفطر بعد صالة العٌد بعذر

ما حكم من تعمد تؤخٌر زكاة الفطر بعد صالة العٌد بال عذر؟

فوائد 

زكاة الفطر

     ........................................................

   
     ..........................................................................

   
     ...............................................................

.............................     و..................... و.................   

   

     .............................................................

   
     .........................................

   

............................................................      ؟ للوالدٌن تصرف زكاة الفطرهل 

   

(القرمالوي ) رب اغفر لً ولوالدي         
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من صفات المإمنٌنالالدرس 
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ٌُظلُّهُم :" عن النبً  : قال عن أبً هرٌرة  سبعٌة 

اإلماُم العادلُ وشابُّ َنشؤَ : هللا فً ظلِِّه ٌوم ال ِظلَّ إال ِظلُّه

فً عبادة ربه ورجلٌ قلُبه ُمعلَُّق فً المساجد ورُجالِن 

 إمرأةٌ تحابا فً هللا اجتمعا علٌه وَتفرقَّا علٌه ورجلٌ َطلَْبتُه 

إنً أخاُف هللاِ ورجلٌ تصدَق : ذاُت َمنصِب وجمال فقال 

أخفى حتى ال َتعلَم ِشمالٌه ما ُتنفٌق ٌمٌُنه ورجلٌ ذكَر هللا 

"   خالٌاً ففاَضْت عٌناه    

الشاب الطائع

اإلمام العادل

التعلق بالمساجد

الحب فً هللا

الـعـفة

صدقة التطوع

خشٌة 

هللا

  .............................................................................؟ ذكر هللا تعالى من أفضل األعمال ومن أٌسرهالماذا 
.............................................................متى ٌكون الذكر والثناء ٌستحق صاحبه أن ٌظله هللا فً ظله ٌوم القٌامة ؟

    .البد للمإمن أن ٌحرص على أن ٌكون له عمل خفً ال ٌعلم عنه أحد من الناس علل

؟أفضل إظهار الصدقة أم إخفائها ٌهما أ

.............................................................................................................................................................

كٌف ٌحمً المسلم نفسه من الوقوع فً الفاحشة ؟

................................................................................................................................................

نوع العالقات التً ٌشجعها  ما

؟ اإلسالم للترابط بٌن المسلمٌن

...........................................................

ما جزاء من ٌحب فً هللا وأبغض فً هللا ؟

  ......................................................................................................

ما المقصود التعلق بالمساجد ؟؟ ما دور المساجد فً اإلسالم عموما

......................................................................................................................؟ هل أهتم اإلسالم بالشباب ؟ ولماذا 

........................................................ما المقصود بالعدل؟

ما أثر العدل على الفرد والمجتمع؟

  ................تدل على.................... من القائل) ماذا تنفع األسوار ؟ حصنها بالعدل ونق طرقها من الظلم

ذكر هللا ٌوم ال ظل ظله فًسبعةالكلمة

خالٌا

 فاضت

عٌناه

معناها

..............................................  علل ذكر اإلمام العادل أول الخصال

(القرمالوي ) رب اغفر لً ولوالدي       



مجال السٌرة

تآمر الٌهود على الرسول الدرس الرابع
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 كفرهم بالرسول  -ٔ

8

؟  بهولم ٌإمنوا  لماذا كفر اليهىد بالىبي

القائل

إحٌاإهم الخالفات  -ٕ

القدٌمة بٌن األوس 

والخزرج 

نقضهم العهود  مع رسول هللا  -ٖ

بعد أن هداكم هللا إلى اإلسالم ، أبد عوى الجاهلٌة وأنا بٌن أظهركم !! هللا ! المسلمٌن  ٌا معشر)) 

((   بهوأكرمكم 
المناسبة

كٌف نقضوا عهدهم مع النبً 

؟

..................................

................................

..................................

..................................

بنو قرٌظة
قٌنقاعبنو 

بنو النضٌر

كٌف نقضوا عهدهم مع النبً 

؟
.................................

.................................

.................................

 

كٌف نقضوا عهدهم 

؟مع النبً   

.................................

.................................

.................................

................................

.................................

  ......................؟  ن أول من نقض العهد من الٌهود مع رسول هللامَ  

  (ظهرهاهإالء أشراف العرب وملوك الناس وهللا إن كان محمد قد أصاب هإالء القوم ، لبطن األرض خٌر من )
   ......................................... ومناسبتها   ................................قائل هذه العبارة

  ......ٌا محمد أرأٌت أنا مثل قومك ؟ ال ٌغرنك أنك لقٌت قوما ال علم لهم بالحرب ،)) 

    .................................................. ومناسبتها   ................................قائل هذه العبارة

  ......................................................عندما نقضوا العهد؟ قٌنقاعبٌهود بن  ماذا فعل  رسول هللا 

(القرمالوي ) رب اغفر لً ولوالدي         
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(ٔ)–رضً هللا عنهن –أمهات المإمنٌن االخامسالدرس 
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...................وعددهن...................................................   المقصود بؤمهات المإمنٌن

......................وتوفً عن......................... مات قبله منهن   

ما الحكم العامة 

من تعدد زوجات 

؟الرسول 

................................................................

................................................................

................................................................

لقبهامولدهاأم المإمنٌن

سبب 

الزواج

مناقبها 

وفاتهاومآثرها

معلومة خاصة 

بها

 

 

 

 

(القرمالوي ) رب اغفر لً ولوالدي         
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(ٕ)–رضً هللا عنهن –أمهات المإمنٌن االسادسالدرس 
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ٔٓ

لقبهامولدهاأم المإمنٌن

سبب 

الزواج

مناقبها 

وفاتهاومآثرها

معلومة 

بهاخاصة 

 

 

 

 

(القرمالوي ) رب اغفر لً ولوالدي         



مجال الفقه

صالة التراوٌح والوتراالخامسالدرس 

حكمها

 

من 

................................................        .................................................

..................................بـوتسمى صالة التراوٌح ...................    صالة التراوٌح تكون فً شهر

................................................................................................ُسمٌت بذالك  

ث لٌال ثم تركها؟ ثاللماذا صلى رسول هللا  صالة التراوٌح بؤصحابه فً المسجد 

................................................................. ..........................

إلى

إلىمن 

هل ٌجوز أن ٌصلى المسلم الوتر مرتٌن فً لٌلة واحدة ؟

  

........          ..........................................................................

........          ............... ............................

........          ................... ...............................

(القرمالوي ) رب اغفر لً ولوالدي         

حكم صالة 
الوتر

القراءة فً الوتر

القنوت فً الوتر



مجال العقٌدة

الصٌام وأنواعهاالسادسالدرس 
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  .................................................................................

الصوم المحرمالصوم المكروهالصوم المسنونالصوم المفروض

1111

222

3332

444

553

66

77

  .......................صام الرسول  ...........................؟رمضان  متى فرض صوم

........................................................... ؟ما األعمال الصالحة فً رمضان 

............................................................... ؟ما الحكمة من تشرٌع الصٌام 

1-.........................

2-.........................

3-.........................

1-.......................

2-........................

3-........................

1-........................

2-........................

3-........................

الفوائد الروحٌة         الفوائد االجتماعٌة        الفوائد الصحٌة     

 ..........................................

ٕٔ

(القرمالوي ) رب اغفر لً ولوالدي         

على من فُرض حكم صوم رمضان



مجال العقٌدة

وسننه شروط الصوم االسابعالدرس 
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             ....................................................................................................

  المرٌض الذي ال ٌرجى شفائه

ـت النٌة ٌّ حكم صٌام من لم ٌـُبـ
.............................

هل تكفً نٌة واحدة من بداٌة الشهر؟

.....................................

ماذا ٌفعل الصائم إذا قطع النٌة ؟

...................................

هل ٌشترط التلفظ بالنٌة ؟

  .....................................

ما ٌمكن أن ٌقوم مقام النٌة 

..............................

     ٔٔٔ                    ٕ

هل صٌام الصبً الممٌز صحٌح ؟

..................................

ولً الصبً الممٌز ٌؤمره / علل

بالصوم

...................................

...................................

وعلٌهما 
...............................

...........................

 .............................................................................ٌصح الصوم من الكافرعلل ال 

...................................................................الصوم واجبا على المجنون  علل لٌس

..........................................على المرٌض الذي ال ٌقوى علٌه ؟ هل الصوم واجب

هل الصوم واجب على

.........................................................................لمسافرلالصوم حكم 

  ....................................................ثم طرأ علٌه السفر المسلم صائما أصبح  

  أصحاب األعمال الشاقةوالشٌخ الكبٌر المسنو

المسافر

الحامل

..........................................إذا خافتا على أنفسهما أو على ولدٌهما ؟ المرضع والحامل  ما حكم الصوم

ٔ                            ٕ                            ٖ

 ...................................................................السحورٌستحب تؤخٌر /علل 

المرٌض

ٖٔ

(القرمالوي ) رب اغفر لً ولوالدي         



مجال الفقه

االثامنالدرس 

هـ1439/                     / 

م2018/                     / 

الصائم ٌفطر ما

وصنف ال ٌستطٌعون 

.................وال...............الصٌام 

.*..................................................................*.........................................................الحكمة من الكفارة 

ٔ

٘

ٙ

ٖ ٕ

8

7

حكم من أكل 

وشرب ناسٌا

  ........................

حكم من غلب 

علٌه القًء

  .........................

هو السعوط

.........................
  .........................

حكم إخراج دم قلٌل

للتحالٌل  

....................

حكم خروج دم بغٌر

مثل جرحاختٌار  

....................

ٗ

على من ٌجب القضاء

............................................و.................................مثل
.......................................و..........................................و

من أخر القضاء حتى أدركه رمضان آخر حكم 

....................................................

كٌف ٌكون قضاء رمضان ؟

....................................................

ما حكم من مات وعلٌه صٌام ؟

...................................................

حكم من أكل أو شرب فً نهار رمضان عمدا

....................................................

أوجب هللا تعالى صوم :أكمل 

المسلمٌنى رمضان عل

...........................أداء بالنسبة  

............................وقضاء بالنسبة

مثل

وجب علٌه بدل الصٌام

.............................

صاع من الطعام

؟على َمن تجب علٌه 

...................................

................................

................................

................................

................................

................................

القضاء

الكفارة

ٔٗ

(القرمالوي ) رب اغفر لً ولوالدي         



مجال التهذٌب

المخدرات ٌتجنب المسلماالرابعالدرس 

هـ1439/                     / 

م2018/                     / 

 ........................................وصف القرآن الكرٌم الخمربم 

؟لماذا حرم  اإلسالم الخمر 
ٔ-   ................................ٕ- .......................................ٖ-.....................................

للمسكرات صورا عدد 

. الحالًالوقت فً 

...........................؟ما حكم تعاطً المخدرات 

. صاحبهابٌن أثر تعاطً الخمر والمخدرات على 

اإلسالم حكم من ٌشرب الخمر فً  

عشرالعن هللا تعالى فً الخمر  

الخمر تعاطً مرّ حُ 

بؤي وجه كان  

حد شارب 

الخمر

....................

من حد من 

للخمر  وجرَّ ٌُ 

....................

....................

..................................................................الصحابة بالنسبة للخمر ؟ بم أمر الرسول 

ٔ٘

(القرمالوي ) رب اغفر لً ولوالدي         



مجال التهذٌب

التدخٌن أضراره وتحرٌمهاالخامسالدرس 

هـ1439/                     / 

م2018/                     / 

 .....................................................علل ذهب فقهاء األمة إلى تحرٌم التدخٌن 

.................................................. ؟ هل التدخٌن ٌضر بصحة  اإلنسان

.مالٌٌن (  ٓٔ -ٗ) ن ٌموتون فً كل سنة نحوٌالمدخنعالم ٌدل على أن 

؟التدخٌنما المخاطر الصحٌة  الناجمة عن 

.................................................، فما جزاء من ٌقتل نفسه ؟المدخن ٌقدم على قتل نفسه 

؟ أسباب حرمة التدخٌنما 

أسباب الوقوع فً براثن التدخٌن ؟ما 

ما حكم التدخٌن فً اإلسالم ؟

ٔٙ

(القرمالوي ) رب اغفر لً ولوالدي         



مجال التهذٌب

باأللقاب التنابزاالسادسالدرس 

هـ1439/                     / 

م2018/                     / 

باأللقاب    التنابز

الهـمـز

اللـمـز

...............................................................................................ما أثر مناداة اآلخرٌن بؤفضل أسمائهم  ؟

 ؟ اللمز ولهمز اما الفرق بٌن 

اللمز

الهمز

ما أثر السخرٌة من اآلخرٌن على الفرد والمجتمع؟

َمن هذا ؟

  
ما جزاء  

من ٌسخر

باآلخرٌن ؟ 

مناداة النبً 



  ُعمٌرٌا أبا 

الُنغٌرما فعل 

طائر : النغٌر

ٔ7

(القرمالوي ) رب اغفر لً ولوالدي         

http://www.ziddu.com/download/13020576/InstallNimbuzz.rar.html
http://www.ziddu.com/download/13020576/InstallNimbuzz.rar.html


مجال الثقافة 

الصداقة  االرابعالدرس 

هـ1439/                     / 

م2018/                     / 

اإلنسان ال ٌستطٌع أن ٌعٌش                      عن اآلخرٌن / أكمل 

  

ٔ

ٕٖ
ٗ

٘

ك
س
نف
ر 

تب
خ
ا

أسس الصداقة  المعنى المراد ألسس الصداقة

لكً تدوم الصداقة ٌجب أن تكون مصحوبة بمشاعر صادقة وعواطف إٌجابٌة 

واألخالقٌة والنفسٌة االجتماعٌة معرفة الصدٌق معرفة تشمل الجوانب

االلتئام والتوافق المقترن باألنس والمحبة 

ألمان الذي ٌتولد نتٌجة قناعة عقلٌة ونفسٌة بإخالص الصدٌق وحبه 

أال ٌكون فً الصداقة تكلف ومظاهر خادعه ، وبحث عن المصالح 

.الشخصٌة ولو على حساب الصدٌق 

الصداقة

ة السلٌمةالصداقأسس 

  ....................................................................................

صفات ِالصدٌق المخلص 

أهم المعاٌٌر التً 

ٌنبغً مراعاتها 

عند اختٌار الصدٌق 

قٌام صداقة بٌن طرفٌن  

متفقٌن  وغٌر متنافرٌن 

فً اهتماماتهم ومٌولهم

فصدٌقك َمن 

َصَدقك ال 

قك  من صدَّ

اختٌار الصدٌق 

المتزن فً فكره ، 

الراشد فً 

تصرفاته

..............اإلنسان بل تمتد معه إلى ..................الصداقة لٌست رابطة تنتهً بانتهاء / أكمل

ٔ8

(القرمالوي ) رب اغفر لً ولوالدي         

http://forum.sedty.com/


مجال الثقافة

رعاٌة ذوي االحتٌاجات الخاصةاالسابعالدرس 

هـ1439/                     / 

م2018/                     / 

....................................ما أساس  التفاضل بٌن الناس عن هللا تعالى ؟

.....................................................................همذوي االحتٌاجات الخاصة 

.........................أو.......................... ما العوامل التً تسببت فً إعاقة ذوي االحتٌاجات الخاصة ؟

اتـاقـاإلعواع ــنأ

..............................عمى وهو الصحابً أفً وجه رجل  الرسول  عبس

................................إىكان ٌدعو رجاال  ألن النبً 

.بالفئات الخاصة اذكر بعض المواقف الدالة على رحمة رسول هللا 

............................................................................................................

:.....................................................................ذوي االحتٌاجات الخاصةوعمر بن عبد العزٌز 

ذوي االحتٌاجات الخاصةوالخلٌفة األموي الولٌد بن عبد الملك 

..........................................................................................................................

نماذج من ذوي االحتٌاجات الخاصة المتمٌزٌن 

بهما تمٌز إعاقتهالمتمٌزون

بن عوف عبدالرحمن

بشار بن برد

الترمذي

الدإلًاألسود  أبو

المسٌبسعٌد بن 

حسٌن طه

(ما أنصفناه حٌن أكل شبٌبته ثم نتركه عند الهرم فوهللاأنظر هذا وأمثاله ، )مقولة     
.....................تدل على.......................................... المناسبة ....................القائل

عدد مظاهر رعاٌة اإلسالم لذوي االحتٌاجات الخاصة

..................................=............................=..........................................=

ٔ9

(القرمالوي ) رب اغفر لً ولوالدي         



مجال الثقافة

العمل الجماعًاالسادسالدرس 

هـ1439/                     / 

م2018/                     / 

 

................................................................. ..........................

.............................................................................................

...

المقصود 

بالعمل الجماعً

فوائد 

العمل 
الجماعً

شروط نجاح العمل الجماعً 

من أهداف العمل الجماعً زٌادة الجودة/ علل 

    .....................................................................................................................

هات نماذج  للعمل الجماعً فً حٌاة رسولنا الكرٌم 

........................................؟ المدٌبةعقب وصوله  النبً  بهما أول عمل قام 

ٕٓ

(القرمالوي ) رب اغفر لً ولوالدي         


