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 أ / عبداحملسن حممد

 (2018/2019سابع)  ) الوحدة االولى ( أحاديث الفصل االول 

افا   كاهنا أو أتى قال)من النبي  عن والحسن هريرة أبي عن -1  فقد يقول بما فصدقه عرَّ
 25ص(   محمد على أنزل بما كفر

 

 المعدوم وتقري بوتكس الكل وتحمل الرحم لتصل إنك   : خديجة السيدة عنه قالت -2
  37ص ( . الحق نوائب على وتعين الضيف

 

 هذه رب اللهم النداء يسمع حين قال من) :قال   هللا رسول أن   عبدهللا بن جابر عن -3
ا وأبعثه والفضيلة الوسيلة محمدا   آت القائمة والصالة التامة الدعوة ا مقام   الذي محمود 
 50 ( صالقيامة يوم اعتي شف له حلت وعدته،

 

الحطب (  النَّار   تأكل كما الحسناِت، يأكل   الحسد   فإن والحسد   إياكم» (  هللا رسول يقول
 78ص

 (2018/2019سابع )  ) الوحدة الثانية (  حاديث الفصل االول أ                     
 
 

 من نار مارج نم الجان وخلق نور من المالئكة خلقت)قال  هللا رسول أن   عائشة عن -1
 108( ص . لكم وصف مما آدم وخلق

 

 )وأعمالكم قلوبكم إلى ينظر ولكن وأموالكم إلى صوركم ينظر ال هللا إن)  الرسول قال -2
 126ص

 

 سورة يعلمني كما التشهد -كفيه بين    رسول  علمني) :قال   مسعود بن هللا عبد عن -3
 هللا ورحمة النبي أيها عليك المالس والطيبات، والصلوات هلل، التحيات :القرآن من

 محمدا   أن أشهد و هللا، إال إله ال أن أشهد الصالحين، هللا عباد وعلى علينا السالم وبركاته،
 147( ص. ورسوله عبده

 

 نهي ما هجر من والمهاجر ويده، لسانه من المسلمون سلم من )المسلم   رسول هللا قال -4
 157ص)عنه هللا
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 أ / عبداحملسن حممد

 .قارن بين كل من عالم الغيب وعالم الشهادة من حيث التعريف -أ 

 كل أمر غاب وخفي عن مجال إدراكنا الحسي : عالم الغيب 

 .كل أمر نستطيع أن نتوصل إلى مشاهدته بالوسائل الحسية: عالم الشهادة 

 .ذلك يب له أثر عظيم على اإلنسان. وضحيمان بالغاإل - س

 االستقامة على أمر هللا بتنفيذ ما أمر واجتناب ما نهى-2   الشعور بمراقبة هللا عليه      -1

 ا لطمأنينة واألنس والرضا-3

 :صنف الكلمات في الجدول اآلتي :س 
الوقت الذي يموت فيه  - م الساعةقيا - كسب األرزاق - نزول الغيث - علم الغيب باألمراض الباطنية

 بكفالة مريم – صلى هللا عليه وسلم معرفة النبي - توقع نزول المطر –اإلنسان 

 

 

 

 

 : علل ما يأتي:س
 الرسل الكرام ال يعلمون الغيب المطلق. -أ 

 من يدَّعِ علم الغيب فقد افترى على هللا الكذب و ال يعلم الغيب اال هللا 
 عدم إدراك جميع األشياء بحواسنا. -ب
 يع تجاوزها، ألن هللا تعالى خص  اإلنسان بالعقل وحدَّ له حدودا  ال يستط 

 : صمم خريطة ذهنية ألقسام علم الغيبس

 

 

 ص االتية أقسام عالم الغيب  مع كتابة مثال لكل منهمااختر من النصو

 المثال اقسام عالم الغيب النص م

تِْلَك ِمْن أَنبَاِء اْلَغْيِب نُوِحيَها إِلَْيَك ۖ َما ُكنَت تَْعلَُمَها أَنَت  1

ذَاَوََل قَْوُمَك ِمن قَْبلِ   (  َفاْصبِْر ۖ إِنَّ اْلَعاقِبَةَ ِلْلُمتَِّقين ۖ َهَٰ
قصص االقوام  غيب نسبي

 السابقين

ا فِي ) 2 ي ْعل م  م  ل  اْلغ ْيث  و  ي ن ز ِ ه  ِعْلم  السَّاع ِة و  إِنَّ َّللاَّ  ِعند 
ا ت ْدِري  م  اذ ا ت ْكِسب  غ د ا ۖ و  ا ت ْدِري ن ْفٌس مَّ م  اِم ۖ و  اأْل ْرح 

ِبيرٌ ن ْفٌس بِ  وت  ۚ إِنَّ َّللاَّ  ع ِليٌم خ  ِ أ ْرٍض ت م   (أ ي 

علم  –الغيث  نزول غيب مطلق
 الروح -الساعة 

 

 الوحدة االولى المجال: العقيدة ايماني بالغيب أمن وطمأنينة لدرس :األولا
 

 غيب نسبي غيب مطلق

 كسب األرزاق – نزول الغيث

  قيام الساعة 

 يموت فيه اإلنسان  لوقت الذي

  – علم الغيب باألمراض الباطنية 

 كفالة مريمب – صلى هللا عليه وسلم معرفة النبي
. 

 توقع نزول المطر

  عالم الغيب 
غيب 
 مطلق  

 
 غيب نسبي
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 صور ادعاء الغيب اكتب اثنين من 

التنجيم  -4                قراءة الكف -3                    الكهانة -2              السحر  1-  

 بِم  تنصح

 1- من يلجأ إلى الكهنة والعرافين لحل مشاكلهم :

  ألن ال أحد يعلم الغيب إال هللا تعالى ال يجوز  الذهاب  للكهنة  والعرافين 

 كيف ترد على ) شخص يدعي علم الغيب ويقول  أن عنده  كرامات من هللا أنه يعلم الغيب ( -2

 لى هللا ال يعلمون الغيب ارد عليه بأنه كاذب وال يعلم الغيب إال هللا حتى الرسل الكرام وهم أفضل الخلق إ

 .واالبراج الفلكية ( ويعتقد بها  -بما تنصح زميل لك يطالع ا لصحف والمجالت ويقرأ) حظك اليوم  -3

  هذا الفعل ال يجوز نهى عنه الرسول صلى هللا عليه وسلم قال تعالى ) وما تدري نفس ماذا تكسب غدا (

 تناسبها فيما يأتي :ضع كل كلمة من الكمات االتية أما الصورة التي 

 ( الشعوذة -قراءة االبراج     -السحر   -قراءة الكف     )         

 

                                                                                                                            

                                                                                                      

                      

 

 

 

 

 الشغوذة

 قراءة الكف

 السحر 

 قراءة االبراج
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 ارة غير الصحيحة فيما يأتي:أمام العب(✘)أمام العبارة الصحيحة وعالمة (✔)ضع عالمة 

 (✘) الزكاة تعطى للفقراء واألغنياء. -أ 

 (✔)الشهادتان أصل العبادة.  -ب 

 (✘)صوم رمضان مستحب صيامه على كل مسلم ومسلمة.  -ج 

 أكمل الجمل اآلتي ة بما يناسبها:  

 أوقاتهاالمسلم يحرص على أداء الصالة في  - أ

 مسلم ومسلمة .ل اإليمان بالمالئكة واجب على ك -ب 

 عبادة هللا رب العالمين جميع الرسل الكرام جاؤوا بدعوة الناس إلى -ج 

 السر والعلن اإلحسان هو أن يعبد اإلنسان ربه في  -د 

 ؟ ما الدروس التربوي ة التي استقدتها من حوار جبريل مع الرسول  -

 إتقان العمل على أكمل وجه من اإلحسان.    .1

 األدب في طلب العلم و مدارسته.    .2

 اكتب المصطلح الذي يناسب كل عبارة مما يأتي: -

 أشهد أن ال إله إال هللا وأن محمدا  رسول هللا. الشهادتين :.-أ 

 إلى غروب الشمس. اإلمساك عن الطعام والشراب وجميع المفطرات من طلوع الفجر الصيام  –ب 

الجازم بأن هللا رب كل شيء ومليكه وأنه الخالق الرازق المحيي  االعتقادال هللا : إمعنى ال إله  –ج 

 والمميت وأنه المستحق للعبادة وحده.

 ضع خطا  تحت المكمل الصحيح للجمل اآلتي ة:

                                                                                                                                 (.  ثالث مرات  - مرتين  -   مرة واحدة ) في العمر  فرض الحج على كل مسلم عاقل بالغ مستطيع .1

 (األفعال واألقوال -األقوال  -) األفعال  اإلحسان يشمل: .2

 هـ  ( 30 - هـ 23 -هـ     27)          سنة   اسلم عمر بن الخطاب  .3

 (  عمر بن الخطاب  - عمر بن عبدالعزيز -  ) عمرو بن العاص ول من كتب التاريخ للمسلمينأ .4

 االيمان  ( – االحسان –)  االسالم                   أعلى مراتب الدين وأعظمها .5

 

 

 

 الوحدة االولى الحديثالمجال:     أحق مراتب ديني في الحياة الثاني  الدرس :
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 :ي ة في مكانها المناسبأصنف كل عبارة من العبارات اآلت

 –التصديق بالمالئكة  –أداء الزكاة  –الشهادتين  –إقامة الصالة 

 اإليمان باليوم اآلخر –مراقبة هللا تعالى وخشيته  –صوم رمضان 

 اإلحسان   اإليمان     اإلسالم   م

 يته مراقبة هللا تعالى وخش  التصديق بالمالئكة   – أداء الزكاة   - إقامة الصالة   1

   اإليمان باليوم اآلخر  صوم رمضان  -    الشهادتين  2
 

 اكتب اثنين من اَلمر التي تساعدك على تحقيق اَلسالم في حياتك :

 دراسة التوحيد والعقيدة لتحقيق شروط كلمة التوحيد. .1

 دراسة كتب السيرة لتحقيق محبة الرسول صلى هللا عليه وسلم  .2

 بادات.دراسة الفقه لمعرفة أحكام الع  .3

 اكتب اثنين من اَلمر التي تساعدك على تحقيق اَليمان  في حياتك :

 اليقين والصبر والتوكل على هللا. -2استحضار النية.              -1

 التسليم والرضا بقضاء هللا.  -4العلم بأسماء هلل وصفاته.       -3

 تنقية القلب من الشك واألوهام  -

 في حياتك :  االحسانساعدك على تحقيق اكتب اثنين من االمر التي ت

 عبادة هللا عن حب، واستحضار ذكره في قلبك كل لحظة. .1

 استحضار مراقبة هللا وعظمته. .2

 .حب القرآن تالوة، وحفظا ، وتدبرا ، وعمال   .3

 أستنتج الدروس التربوية المستفادة من ألفاظ الحديث الشريف

 

 

 

 

 

 الدرس المستفاد اللفظ

 .حسن الثياب وخاصة في العباداتلبس أ شديد بياض الثياب 

 .الرحلة في طلب العلم والسعي له   ال يرى عليه أثر السفر 

 .اإلصغاء إلى معلمه واالقتراب منه .على فخذيه   فأسند ركبتيه إلى ركبتيه

 .الحث على السؤال عن العلم النافع في الدنيا واآلخرة  يا محمد أخبرني عن اإلسالم 

 تشهد أن ال إله إال هللا اإلسالم أن » :قال
 

قال  استخدام األساليب الحديثة في التعليم ومنها الحوار 
 صدقت

WWW.KweduFiles.Com



 

7 

 أ / عبداحملسن حممد

  : اكتب المواقف الدالة من الدرس على الصفات اآلتية للحبيب محمد س
 :الصدق واألمانة -أ 

 بالزواج منه بعدما سمعت من غالمها ميسرة عن أخالقه   رّغبة السيدة خديجة بنت خويلد 

 وصدقه وأمانته في رحلته بمالها لبالد الشام 

 :الوفاء والمبادرة -ب 

 من أوالد أبي طالب؛  على عمه العباس أن يأخذ كل واحد منهما ولدا   اقترح سيدنا محمد

 عليا ،  وذلك ألنه كان كثير العيال قليل المال، فأخذ العباس جعفرا  وأخذ سيدنا 

 لعمه أبي طالب الذي كفله وهو صغير بعد وفاة جده   وذلك وفاء من الحبيب محمد 

 وضح ما يأتي: س :

 :مع رفاقه أدب النبي  -أ 

 يبدأ من لَقيه بالسالم  -2                إذا مشى مع أصحابه يجعلهم أمامه فال يتقدمهم -1

-3  يراعي مشاعر الناس وأحاسيسهم  

 أمامها.( √)ميز العبارة الصحيحة من العبارة غير الصحيحة بوضع عالمة  1س

 )   (.  بي طالبابن عمه جعفر بن أ النبي كفل  -أ 

ِ اَل تَُكلهُف إاِله نَْفَسَك ۚ ) نزل على رسول هللا  -ب   )√ (  يوم بدر( قَاتِْل فِي َسبِيِل َّللاه

 )√(عدم إحراج المخطئ ومواجهته من األدب وحسن الخلق.  -ج 

اعندما شهد حلف مناصرة الضعفاء ث كان عمر النبي  -د   )   (الثين عام 

 على البالء صبر النبي   اكتب اثنين من -ب.

 .القتل ومحاولة والشماتة الحسد  -2                           .والحاجة والفقر اليتم -1

 .واألصحاب القرابة قتل   -4          .األهل عن واإلبعاد الوطن من الطرد -3

ب -5  .األعداء وتكالب الخصوم تحزُّ

 :   لانسب كل موقف من المواقف التالية إلى صاحبها   وعالما يد 1س

اد بِْركِ  إلى بنا سرت لئن بالحق، بعثك الذي فو)  -1  ( معك لجالدنا  الحبشة مدينة يعني  الِغم 

 يدل على  : شجاعته          عمرو بن المقدادصاحب هذا القول  الصحابي : 

 (جرحا   عشر بأحد أصيبت إنها قيل حتى هللا  رسول عن بشجاعة دافعت وقفت أحد معركة )في -2

  بسالتها وشجاعتها :    يدل على          عمارة أم:  الموقف صاحب هذا القول 

، الوجوهِ  أحبَّ  وجه ك   أصبح   قدْ ) -3  ي(إل د ينِ   أحبَّ  دين ك   أصبح  و إليَّ
 

 حبه لإلسالم بعد الكفر  :  يدل على                     آثالٍ  بن   ثمامة  :  الموقف صاحب هذا القول 

 .( الموت غمار وخاض بنفسه، المعركة وقاد بدر يوم ) برز -4

  شجاعته يدل على  :   الرسول :   الموقف صاحب هذا القول 

 
 

 

 الوحدة االولى  السيرةالمجال:    قبل البعثة وبعدها  صفات رسولنا  الثالث الدرس :
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 كلمة من الكلمات التالية في مكانها المناسب فيما يأتي    : ضع كل 1س
 

 ( الصادق اَلمين   -الضعفاء -العشرين     -األسود  الحجر      )      

 الضعفاءلمناصرة  حلفا   مكة في  شهد -1

 ضولعندما شارك في حلف الف عمره من العشرين  بلغ قد وكان - -2

 األسود الحجر وضع شرف له الكعبة فيمن يكون بناء إعادة عند مكة زعماء اختلف -3
 
 بالصادق االمين  قومه بين شبابه في   محمد سيدنا ُعرف -4
 

 :ضع عالمة )√ ( امام العبارة الصحيحة  وعالمة) ×(أمام العبارة غير الصحيحة فيما يأتي : 

 (    ×)                              . عمه جعفر بن أبي طالب ابن   كفل النبي -أ 

ِ اَل تَُكلهُف إاِله » ى: قوله تعال   نزل على رسول هللاب.      (  √ )    نَْفَسَك "يوم بدر فََقاتِْل فِي َسِبيِل َّللاه

 (  √ )    عدم إحراج المخطئ ومواجهته من األدب وحسن الخلق.        -ج 

ا.   النبي كان عمر  -د   (   ×)عندما شهد حلف مناصرة الضعفاء ثالثين عام 

دح بها النبي  في األقوال السابقة  اكتب أربعا  من الصفات الحسنة التي م 

 اكرام الضيف  -2       صلة الرحم                  -1

 حسن العشرة    -4         صدق الحديث             -3

 من حياته قبل البعثة   رسولالمن صفات  اكتب اثنين

الحكمة وحسن التصرف –ب                      الصدق واألمانة -أ   

حب العدل ومناصرة الضعفاء  -د             والوفاء المبادرة  -ج   

 :   علل لما يأتي

 في وسطه  االسود بثوب فوضع الحجر الرسول  أمر  -1

 لكي ينزع الشقاق والنزاع بين قبائل العرب ويشتركوا في شرف وضع الحجر االسود

 من الرسول  بالزواج   خويلد بنت خديجة السيدة ترّغب -2

 الشام لبالد بمالها رحلته في وأمانته وصدقه أخالقه عن ميسرة غالمها من عندما سمعت
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 اختر المكمل الصحيح يوضع خط تحته: س

 [بين األذان واإلقامة  -سماع اإلقامة  -] سماع األذان                  الدعاء ال يرد عند:-أ 
 [العدالة  –القيام  -]التمييز                          من شروط المؤذن:  -ب 
 [تحريك الرأس يمينا  ويسارا   -المواالة  -] الترتيب             من مستحبات المؤذن: -ج 
 فرض كفاية  ( -مستحب     – سنة ) 0حكم اآلذان للمسافر  :                 -د
 : أكتب المظهر السلوكي المستفاد من الشواهد اآلتية:س

 
 الشاهد المظهر السلوكي الشاهد م
إذا َسِمعتُم النداء »  أن رسول هللا قال:  عيد الخدريعن أبي س 1

 فقولوا مثل ما يقوُل المؤذن
 أقول مثل ما يقول  المؤذن 

 

من قال حين يسمع النداء اللهم رب »أن رسول هللا قال: عن جابر بن عبدهللا  2
ا  هذه الدعوة التامة والصالة القائمة آِت محمدا  الوسيلة والفضيلة  وأبعثه مقام 

 محمود ا الذي وعدته، حلت له شفاعتي يوم القيامة

أردد الدعاء عند سماع 
 االذان 

 قال: قال رسول هللا :   عن أنس بن مالك 3
 ال يرد الدعاء بين األذان واإلقامة»

ادعو هللا بين االذان 
 واالقامة

 
 : مي ز بين األذان واإلقامة من خالل ما يأتي:س

 

 أوجه التمييز األذان اإلقامة

 التعريف اإلعالم  بدخول وقت الصالة بألفاظ  مخصوصة  اإلعالم بإقامة الصالة والبدء بها بألفاظ خاصة

 الحكم فرض كفاية على المقيمين وس ن ة للمسافرين سن ة  

 هللا اكبر هللا اكبر
 أشهد أن ال إله إال هللا

 أشهد أن محمدا  رسول هللا
 حي على الصالة
 حي على الفالح

 الصالةقد قامت 
 قد قامت الصالة

 هللا أكبر هللا أكبر، ال إله إال هللا

 هللا أكبر هللا أكبر... هللا أكبر هللا أكبر
 أشهد أن ال إله إال هللا...
 أشهد أن ال إله إال هللا

 أشهد أن محمدا  رسول هللا...
 أشهد أن محمدا  رسول هللا

 حي على الصالة... حي على الصالة
 على الفالح حي على الفالح... حي

 هللا أكبر هللا أكبر... ال إله إال هللا

 الصيغة

     

 

 

 

 
 

 الوحدة االولى  الفقهالمجال:  عائر ديني األذان واإلقامةمن ش الرابع  الدرس :
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   اكتب معاني الكلمات التالية 

 مما يأتي  :  اكتب تعريفا مختصرا لكل 

اإلعالم  بدخول وقت الصالة بألفاظ  مخصوصة االذان :  -1  
 

اإلعالم بإقامة الصالة والبدء بها بألفاظ خاصةاالقامة :  -2  
 الشروط الواجب توافرها في المؤذن. اكتب اثنين من

 الذكورة. -  4  التمييز. - 3  العقل. - 2   اإلسالم. 1

 الشروط الواجب توافرها في األذان؟ اكتب اثنين

 النية. -1

 دخول وقت الصالة. - 2

 مطابقةٌ لقواعد اللغة العربية. - 3

 أن يكون مرتبا  ومتواليا . - 4

 رفع الصوت. - 5
 : حدد عدد مرات صيغ الكلمات في األذان :س

 ( مرات  6   )           هللا اكبر                     - 

 ( مرتان  2 )            أشهد أن ال إله إال هللا       -

 ( مرتان 2)              أشهد أن محمدا  رسول هللا  -

 ( مرتان  2)            حي على الصالة          -

 ( مرتان2)            حي على الفالح            -

 )مرة واحدة (            ال إله إال هللا              

 كلمة 15= 1+2+2+2+2+6عدد كلمات االذان =  

 

 

 معناها الكلمة                  

ىالحيعل  حي على الصالة   حي على الفالح 

 ال حول وال قوة إال باهلل ماذا يقال عند سماعها

 الصالة خير من النوم التثويب

حي على الفالح في صالة الفجر بعد متى يقال:  
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 :المطلوب حسب اآلتية الشروط صنف :س

 ( النية –اإلسالم  –استقبال القبلة  - ستر العورة - العقل - البلوغ)   

 

 

 

 

 ، ثم استخلص النتيجة من المقارنقارن بين الركن والشرط من حيث أوجه االتفاق واالختالف

  
 

 

 

 :أمام العبارة غير الصحيحة فيما يأتي  (   ×) أمام العبارة الصحيحة وعالمة ✔ ضع عالمة 

   (   ✔ )                                    الشرط خارج عن ماهية الشيء .1

                            ( ×)                              دخول الوقت من شروط وجوب الصالة .2

 (    ×)                                          عدد أركان الصالة العشرة .3

       ( ✔)   .واإلجماع والسنة الكتاب بدليل عين فرض الصالة حكم .4

   (    ×)لعورة                            من شروط وجوب الصالة  ستر ا .5

 :لكل من  حلوالأوجد  س: 

 .زميلك يترك الطمأنينة في الصالة -

 واال بطلت الصالة االطمأنينة ركن من أركان الصالة وال بد من االتيان به

ا أخوك يتأخر  - -  .عن أداء الصالةدائم 

 ( وقتهاعلى غلى هللا الصالة  احب االعمال اذكره بقول الرسول  .

 اختر المكمل الصحيح يوضع خط تحته: س

 ( الركن –السنة  –) الشرط   .به إال الشيء لهذا وجود ال وما الشيء، من جزءا   كان ما -1

 العقل (   -  ستر العورة    - اإلسالممن شروط صحة الصالة                                      ) -2

 الطهارة (   –البلوغ    -وط وجوب الصالة                                       ) النية من شر    -3

     التشهد األوسط ( –الطهارة  – قراءة الفاتحةمن أركان الصالة                                          )  -4

 

 الوحدة االولى  الفقهالمجال:  حكمها شروطها وأركانها صالتي   الخامس الدرس :
 

 شروط صحة شروط وجوب

 النية اإلسالم

 استقبال القبلة العقل

 ستر العورة-  البلوغ

 أوجه الخالف   أوجه االتفاق     المقارنة  

 يتوقف عليه وجود الشيء    ال يتم الشيء اال به   الشرط 

 جزء من الشيء نفسه    ال وجود لهذا الشيء اال به  الركن

 ال تصح الصالة بودنهما او بدون احدهما  النتيجة
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 .أركان الصالة  اكتب اثنين من

 قراءة الفاتحة   -3تكبيرة اإلحرام                     -2 القيام في الفرض            -1  

 االعتدال من الركوع قائما   -6الرفع من الركوع              - 5الركوع                        -4

 الطمأنينة-9  الجلوس بين السجدتين    - 8   السجود و االعتدال من السجود           -7

 .التسليم    -12ترتيب األركان            - 11والجلوس فيه   قراءة التشهد األخير -10

 :-: الدال على المعنى اآلتيفيما  شرعيكتب المصطلح الاس   

   .بالتسليم ومختتمة بالتكبير مفتتحة  وأفعال، أقوال ذاتُ  عبادة الصالة : -1

 .به إال يتم ال وما الشيء، وجود عليه يتوقف ما هو  الشرط :  -2

 به إال الشيء لهذا وجود ال وما الشيء، من جزءا   كان ما هو     : كن الر -3

ةحركالاستقرار األعضاء زمنا  ما في جميع أركان الصالة، أو سكون بعد :  ةالطمأنين -4  

 صنف أعمال الصالة التالية تحت عنوان كل منها في الجدول التالي : -    

 استقبال القبلة  السجود (  –االسالم  –الطهارة   -العقل  –من الركوع  الرفع –ستر العورة  –البلوغ  –) الطمأنينة 

 شروط صحة الصالة شروط وجوب الصالة أركان الصالة

 ستر العورة العقل  ا لطمأنينة

 استقبال القبلة  البلوغ  السجود 

 الطهارة  االسالم  الرفع من الركوع

 : كر السبب ذمع صحيحة  ( –باطلة  –ال يجوز   بوضع كلمة ) يجوز  أو بين الحكم فيما يأتي  -

 أحمد العصر غير متجه إلى القبلة صلى  -1

 السبب :  ألن استقبال القبلة من شروط صحة الصالة                الحكم : ال يجوز

 صلى   مجنون خلف االمام صالة الظهر . -2

 لعقل جوب الصالة او الحكم : ال يجوز           السبب : من شروط 

 صلى احد الطال ب مسجد المدرسة وهو ال يتم ركوعه وال سجوده. -3

 الصالة : باطلة              السبب : ألنه ترك الطمأنينة  و الطمأنينة من أركان الصالة 

 تين دصلى أحد الطالب وجلس بين السج -4

 ن أركان الصالةالحم : الصالة صحيحة                السبب: ألن الجلوس بين السجدتين م 
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 : حدد عدد مرات صيغ الكلمات في األذان :س

 ( مرات  6)            هللا اكبر                     -

 ( مرتان  2 )             أشهد أن ال إله إال هللا       -

 ( مرتان 2)                أشهد أن محمدا  رسول هللا  -

 ( مرتان  2)                حي على الصالة          -

 ( مرتان2)                حي على الفالح            -

 )مرة واحدة (       ال إله إال هللا                         

 كلمة 15= 1+2+2+2+2+6عدد كلمات االذان =  

 من الرجل الذي دخل المسجد فصلى بالرجوع للصالة أكثر من مرة .  بين سبب طلب النبي 2س

 ألنه لم يتم االركان و صلى بدون طمأنينة في الصالة  

 والطمأنينة ركن ومن أركان الصالة من  تركه بطلت صالة 

تَّى  ) :  قول النبي : اشرح باختصار معنى الطمأنينة في 3س  اِكعا ، ث مَّ اْرف ْع ح  ئِنَّ ر  تَّى ت ْطم  ث مَّ اْرك ْع ح 

ئِنَّ س اِجدا ،  تَّى ت ْطم  ْد ح  ا(  ت ْعت ِدل  ق ائِما ، ث مَّ ا ْسج  اِلسا . و  اْفع ْل ذ ِلك  فِي ص التِك  ك ل ِه  ئِنَّ  ج  تَّى ت ْطم   ث مَّ اْرف ْع ح 

 استقرار األعضاء زمنا  ما في جميع أركان الصالة ، أو سكون بعد حركة.نينة: الطمأ

 على اإلجابة المناسبة للعبارات اآلتية:( ✔: ضع عالمة صح )  س

 :من شروط الصالة  -أ 

ا*   الصالة جماعة. * االعتدال في الركوع والسجود.*  ( ✔)  .استقبل القبلة قائم 

 صالته :أول ركن يؤديه المسلم في  -ب 

 * قراءة الفاتحة. هللا اكبر    ( ✔) قول تكبيرة اإلحرام * االعتدال من الركوع والسجود * 

 من أركان الصالة : -ج 

 .التورك في الجلسة األخيرة* ( ✔) قراءة الفاتحة * رفع يديه حذو منكبيه * 

  س: من هدي السنة السجود على سبعة اكتب ثالثة منها :
 

 القدمين –الركبتين  -الكفين  -. الجبهة و األنف 
 

 

 الوحدة االولى الفقهالمجال:    اقتداء بالنبي أؤدي صالتي كاملة  السادس الدرس :
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 :  : بين نوع الجلسة في الصور اآلتية مع بيان موضعها في الصالة7س

                                                                          

 جلسة : التورك                                                      االفتراش: جلسة 

 الركعة االخيرة:وتكون في الركعة                 التشهد االوسط ألي صالة:تكون في الركعة و

 :: بين من خالل الصور االتية كل من س

 من شروط وجوب الصالة : -أ 
  

                                                     

 م                          االسال               العقل                         

 من شروط صحة الصالة : -ب 

 

                                                  

 طهارة الثياب                   استقبال القبلة    ة                        الطهار             

              

 : فيما يلي الغير صحيحة أمام العبارة × ( مة ) أمام العبارة الصحيحة وعال√ ( ضع عالمة ) 

 ( √ )        أو يرفعهما بمحاذاة أذنيه، يَُسنُّ ِلْلُمصلِّي أن يرفع يديه عند التكبير إلى منكبيه -1

× ()                        الصالة في  تصح الصالة بدون قراءة الفاتحة  وهي ليست ركن -2  

× ()              للتشهد األولعند الجلوس  ركعة الثانيةفي نهاية الالتورك يكون  -3  

 ( √ )   إذا كانت الصالة من أربع ركعات، كالظهر  فإني أجلس في التشهد األخير متوركا   -4
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 أمام العبارة الغير صحيحة  فيما يلي × ( عالمة ) أمام العبارة الصحيحة و√ ( ضع عالمة ) س 

) × (                                الحسد كلمة مرادفة للغبطة.  -أ   

) √ (نهى اإلسالم عن الحقد والحسد ألنهما يولدان الضغينة.  -ب   

) √ (           اإلحسان إلى الحاسد يطفئ نار حقده وحسده.  -ج   

ن المسلم .  ال ةاألذكار اليومي -د  (  )×                        تُحّصِ  

 -: الدال على المعنى اآلتيفيما  شرعيكتب المصطلح الا س

  هو تمني زوال نعمة المحسود إلى الحاسد،   الحسد:  .1

 هو إضمار الشر للناس إذا لم يتمكن من االنتقام منهم   الحقد: .2

 ير مثل الذي عنده دون الحاق ضرر بالغير: أن يتمنى االنسان أن يكون له من الخ الغبطة .3

 يقول ابن تيمية:  - س
 «إن إصالح القلب دافع لصالح سائر الجسد »
 اشرح هذه العبارة. 

 فإذا رأيت رجال صالحا في أعماله فاعلم أن قلبه صالح

 وان الحقد والحسد مرض خطير من أمراض القلوب وخلق مكروه،

 ؟ لحكم مع ذكر مثال لكل منهما قارن بين  الحسد والغبطة من حيث ا -

 الحسد الغبطة وجه المقارنة 

 حكمه :
مقبول ( -) مذموم   

 مذموم مقبول

همللة مللن  مثللل أن يتمنللى أن يكللون مثللل  مثال

من  يقرأ القرآن الكريم لليال ونهلارا ملع 

 بقاء تلك  النعمة  

مثلللللل أن يتمنلللللى أن يكلللللون  غنيلللللا  

   المحسود كالمحسود مع  زوال  مال
 

 سم خريطة ذهنية لحل مشكلة الحسد والحقد.ار

 مشكلة الحسد والحقد

 .ولآلخرين لي  تعالى  هللا قسم بما الرضا *

 .  تعالى  هللا على التوكل -

 .كالصدقات الصالحة األعمال من اإلكثار -

 .ناره إلطفاء معاملته وحسن الحاقد إلى اإلحسان -

 الوحدة االولى بالمجال: التهذي أحفظ قلبي من الحقد والحسد  السابع  الدرس :
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 فيما يلي : الغير صحيحة  أمام العبارة× ( ة ) أمام العبارة الصحيحة وعالم√ ( ضع عالمة ) 

 ( √ )صالح القلب دافع لصالح سائر الجسد، وأن فساد القلب دافع لفساد الجسد كله -1

 × () ل قلب صحيح     القلب غير فاسد فإن في أعماله   فاسدال االنسان  -2

 ( √ )            المؤمن الحق هو الذي يحب ألخيه ما يحبه لنفسه-3

  × () غبطة         اليسمى  تمني زوال نعمة المحسود إلى الحاسد -4

 :   خطا تحت المكمل الصحيح  في العبارات التالية  ضع عالمة 

 (العداوة  -الحب   -) الصداقة    أشد أسباب الحسد والحقد   والبغضاء  ........ . -1

 الشجاعة ( – الِكبر - -الذكاء  ) مويستصغر هأن يتعالى على اآلخرين  يقصد به .....   -  2

 الحسد ( –الكرم  -  الغبطة)  هأن يتمنى اإلنسان أن يكون له من الخير مثل الذي عند ...... -3

الصبر( –ضعف االيمان  -من اسباب الحسد والحقد  بين الناس )قوة االيمان ..........-4  

 س اكتب اثنين من اسباب الحقد والحسد : - 

 البغضاء: هما أشد أسباب الحسد والحقد المؤديان إلى التشفي واالنتقام.العداوة و -أ 

 الترفع عن اآلخرين: فيثقل عليه أن يتقدم عليه غيره. -ب 

 .الِكبر: أن يتعالى على اآلخرين ويستصغرهم -ج 

 خبث النفس وكره الخير للغير. -د 
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 الدال على المعنى اآلتيفيما  شرعيكتب المصطلح الا -
 ميل النفس إلى ما تراه وتظنه خيرا    ( المحبة) .1

 محبة خاصة باهلل دون سواه ويلزمها الخوف والرجاء والذل واالنقياد  (محبة عبودية)  .2

 الصافية القلوب أصحاب إال يملكها ال نبيلة إنسانية عاطفة ) الحب (  .3
 الجدول  كما هو مطلوب  اآلتيكتب ا -

 أنواع المحبة الغير عبودية                               

 المثال المحبة م

 محبة الجائع للطعام ومحبة الظمآن للماء محبة طبيعية 1

 محبة الولد لوالده. محبة إجالل واحترام 2

 محبة الوالد لولده. محبة إشفاق 3

 محبة األصدقاء. وألفةمحبة أنس  4

 :صنف السلوكيات اآلتية حسب نوع المحبة في الجدول اآلتي س 

 محبة طبيعية ( -محبة احترام  -محبة أنس)            

 السلوك نوع المحبة
 األكل والشرب محبة طبيعية

 أستاذي ومعلمي محبة إجالل واحترام
 زميلي بالصف محبة انس

 :ما يناسبها العبارات االتية  ب أكمل س 

 .الكمال  هللا  تعالى  ألنه متصف بصفات . أحب 1

 لنعم ا   أحب هللا  تعالى  ألنه خلقني وأمدني بجميع - 2

  هللا تعالى ألنه خليلأحب رسول هللا  - 3

 الفرائض بعد   النوافلأتقرب إلى هللا  تعالى  ب - 4

 :بِم  تفسر المواقف التالية س 

 مباريات عن الطاعات وأداء النوافل.زميل ينشغل بمشاهدة ال -

 دليل على ضعف إيمانه  باهلل تعالى  
 زميل يعرف أسماء الالعبين الدوليين وَل يلم بأسماء هللا الحسنى. -

 ألنه اشغل قلبه بالدنيا ولم يشغله بذكر هللا  
 ؟ بم تنصح من يقدم رأيه وهواه على سنة النبي   :س 

 محبة هللا تعالى تتحقق باتباع النبي واالستئناس بسنته وتقديم أمره على من سواه.انصحه بأن 

 فكيف تنتصر لرسول هللا ؟ : سمعت عن فيلم يسيء للنبي س 

 وبيان  أخالقه الكريمة للناس  بنشر سيرته العطرة  وسنته  ننتصر للرسول 

 

 أنا أحب هللا ورسوله   الثامن الدرس :
 

 الوحدة االولى االسالمية ةالثقافالمجال: 
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 ؟ ما هي ثمار اتباع  النبي 

 الرحمة  -4دخول الجنة         -  3الفوز العظيم    -  2      -الهداية  -1
 :     غرس محبة هللا في أنفسنامن طرق تب اثنين كا

 نقرأ القرآن بتدبر وتفهم لمعانيه. -أ 
 نتقرب إلى هللا بالنوافل بعد الفرائض. -ب 
 من ذكر هللا ونناجيه أناء الليل وأطراف النهار نكثر -ج 
 نخلو مع هللا  تعالى  ونناجيه في الصالة. -د 
 نجالس المحبين الصادقين ونلتقط أطايب ثمرات كالمهم. - هـ

 : حبنا لرسولنا  أسباب  اكتب اثنين من 

 .حبه من حب هللا  تعالى  ومالزمه فهو خليل الرحمن -أ 

 عليهمنزلته عند ربه في المأل األعلى بالثناء والصالة  -ب 

 فضله على جميع الخلق فهو خاتم األنبياء. -ج 

 جعله هللا  تعالى  رحمة للعالمين. -د 

 المحب مع من أحب يوم القيامة. - هـ

 :ورسوله هللا معصية عواقباستخرج من النصوص التالية 

 عواقب المعصية اآلية م

بِين ا()َوَمن يَ  1 َ َوَرُسولَهُ فَقَْد َضله َضاَلال  مُّ  الضالل ْعِص َّللاه

َ َوَرُسولَهُ فَإِنه لَهُ نَاَر َجَهنهَم َخاِلِديَن فِيَها أَبَد ا( 2  دخول النار )َوَمن َيْعِص َّللاه

3  َ ُسواَل () َيْوَم تُقَلهُب ُوُجوُهُهْم فِي النهاِر يَقُولُوَن يَا لَْيتَنَا أََطْعَنا َّللاه  الحسرة والندامة  َوأََطْعنَا الره

 الفتنة ْليَْحَذِر الهِذيَن يَُخاِلفُوَن َعْن أَْمِرِه أَن تُِصيَبُهْم فِتْنَةٌ أَْو يُِصيبَُهْم َعَذاٌب أَِليٌم( 4
 

 :أقرأ النصوص التالية وأستنتج الثمرة والعاقبة  
 

 العاقبة الثمرة  النص  م

َم يَعَضُّ الظهاِلُم َعلَى يََدْيِه يَقُوُل يَا َويَوْ :»قال تعالى  1
ُسوِل َسبِيال    (لَْيتَنِي اتهَخْذُت َمَع الره

 الحسرة والند امة  

من أطاعني دخل الجنة : »  قال رسول هللا 2
 (ومن عصاني فقد أبى

  دخول الجنة

من يطع هللا ورسوله فقد رشد »قال رسول هللا :  3
 (ومن يعصهما فقد غوى

 الغي  )للعاصي ( لرشد )للطائع (ا

  الهداية (َواتهبِعُوهُ لَعَلهُكْم تَْهتَُدوَن  » ...قال تعالى :  4

ُسوَل لَعَلهُكْم )قال تعالى : 5 َ َوالره َوأَِطيعُوا َّللاه
 تُْرَحُموَن (

  الرحمة 

َ َوَرُسولَهُ فَإِنه لَهُ  » ...قال تعالى  6 َوَمْن يَْعِص َّللاه
 (َجَهنهَم َخاِلِديَن فِيَها أَبَد انَاَر 

 دخول النار 
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 أسئلة على الوحدة االوىل
 فيما يلي : الغير صحيحة  أمام العبارة× ( أمام العبارة الصحيحة وعالمة )  √ (عالمة ) ضع 

 ) √ ( .الحسية بالوسائل لمشاهدته التوصل نستطيع ما كل النسبي الغيب   .1

 × () المطلق بالغيب معرفة لديهم عليهم السالم  الرسل   .2

 × () الدين مراتب أعلى باهلل اإليمان   .3

 √ () بعثته قبل الضعفاء لمناصرة بحلف النبي شارك  .4

 ) × ( .األذان رفع عند للمؤذن الطهارة تشترط   .5

 × () عبودية لولده الوالد حب  .6

 :يأتي ما أكمل :الثاني السؤال

 نسبي  .وغيب مطلق غيب إلى الغيب عالم ينقسم .1

 -الشعوذة  –قراءة الفنجان –قراءة الكف  -الغيب السحر   عالم صور من .2

 االحسان هو   والباطن الظاهر بتحسين وإتقانه العمل إجادة .3

  دراسة الفقه –دراسة كتب السيرة  –دراسة التوحيد والعقيدة  اإلسالم مرتبة تحقيق وسائل من .4

  أحد    معركة في رباعيته وكسرت النبي وجه شج .5

  مسافرل وسنة المقيم  على كفاية فرض ناألذا .6

 :اآلتية البدائل بين من الصحيح المكمل اختر :الثالث السؤال
  )حساناإل - اإليثار - الصالة      (      :الدين مراتب من-1 
  )لغبطةا - الحقد - الحسد   (     :يسمى زواله دون الغير عند ما تمني-2 

  طالب أبي بن علي - الصديق بكر أبو  الخطاب بن عمر  (للمسلمين التاريخ كتب من أول-3 
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 :يأتي مما كل بين اَلختالف أوجه بين :الرابع السؤال

 :الشهادة وعالم الغيب عالم -1
 

 عالم الشهادة  عالم الغيب  م

 نستطيع التوصل اليه بالوسائل الحديثة  غاب وخفي عن مجال ادراكنا الحسي  1

 ممكن للبشر أن يعلمه بالوسائل الحديثة  ال يعلمه  اال هللا  2

 عالم يسير قليل   عالم واسع ال يتناهى   3
 

 :األذان واَلقامة  -
 

 االقامة   االذان   م

اإلعالم  بدخول وقت الصالة بألفاظ   اإلعالم بإقامة الصالة والبدء بها بألفاظ خاصة 1
 مخصوصة 

 على المقيمين وس ن ة للمسافرين فرض كفاية سن ة   2

 هللا اكبر هللا اكبر 3
 أشهد أن ال إله إال هللا

 أشهد أن محمدا  رسول هللا
 حي على الصالة
 حي على الفالح
 قد قامت الصالة
 قد قامت الصالة

 هللا أكبر هللا أكبر، ال إله إال هللا

 هللا أكبر هللا أكبر... هللا أكبر هللا أكبر
 إال هللا...أشهد أن ال إله 

 أشهد أن ال إله إال هللا
 أشهد أن محمدا  رسول هللا...
 أشهد أن محمدا  رسول هللا

 حي على الصالة... حي على الصالة
 حي على الفالح... حي على الفالح
 هللا أكبر هللا أكبر... ال إله إال هللا

 :الحسد والغبطة  -3
 

  الحسد    الغبطة م

 نعمة المحسود الى الحاسد أن يتمنى زوال     ن له من الخير مثل الذي عنده ان يتمنى االنسان أن يكو 1
 

 مذموم      مقبول 2

 الحاق ضرر باألخرين   من غير الحاق ضرر باألخرين  3
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 :يأتي ما علل :الخامس السؤال

 .شيء كل إدراك عن الحواس عجز -1
 تجاوزها  وغيبيات ال يستطيع ادراكها  عطيألن هللا تعالى  حد حدودا للعقل البشري ال يست

 فاهلل سبحانه وتعالى هو الذي  يعلم الغيب
  للرسول المسلمين حب  -2

منزلته عند ربه في المأل األعلى بالثناء  -حبه من حب هللا  تعالى  ومالزمه فهو خليل الرحمن.

 جعله هللا  تعالى  رحمة للعالمين. -نبياء.فضله على جميع الخلق فهو خاتم األ -عليهوالصالة 

 المحب مع من أحب يوم القيامة. -

 :يأتي ما عرف :السادس السؤال

 االعالم بدخول وقت الصالة  بألفاظ مخصوصة : األذان  1-

  هو ما يتوقف عليه وجود الشيء وما ال يتم إال به  :الشرط 2-

 تمني زوال نعمة المحسود إلى الحاسد : الحسد 3-

 عبادة ذات أقوال  وأفعال مفتتحة  بالتكبير ومختتمة بالتسليم: الصالة 4-
 :اآلتية للتعاريف المناسب المصطلح أكتب :السابع السؤال

ا كان ما(   الشرط) -1   .به إال الشيء لهذا وجود ال وما الشيء، من جزء 
 .االنتقام على القدرة عدم عند للناس الشر إضمار  الحقد  ( )  -2
 الصافية القلوب أصحاب إال يملكها ال نبيلة إنسانية عاطفة ) الحب (   -3

 :يأتي عما أجب :الثامن السؤال

 المؤذن؟ في توافرها الواجب الشروط ما -1
 الذكورة. -  4  التمييز. - 3  العقل. - 2   اإلسالم. - 1

 والحسد؟ الحقد أسباب ما -2
 والحقد المؤديان إلى التشفي واالنتقام. العداوة والبغضاء: هما أشد أسباب الحسد -أ 

 الترفع عن اآلخرين: فيثقل عليه أن يتقدم عليه غيره. -ب 

 .الِكبر: أن يتعالى على اآلخرين ويستصغرهم -ج 
 خبث النفس وكره الخير للغير. -د 

 ؟ نفوسنا في تعالى هللا محبة نغرس كيف -3
 نقرأ القرآن بتدبر وتفهم لمعانيه. -أ 
 إلى هللا بالنوافل بعد الفرائض. نتقرب -ب 
 نكثر من ذكر هللا ونناجيه أناء الليل وأطراف النهار -ج 
 نخلو مع هللا  تعالى  ونناجيه في الصالة. -د 
 نجالس المحبين الصادقين ونلتقط أطايب ثمرات كالمهم. - هـ
 ؟   ورسوله تعالى هللا عصيان على المترتبة األثار ما
 الندم والحسرة –  4دخول النار     - 3         الفتنة -2         –الضالل  -1

 ؟ما هي ثمار اتباع  النبي 
 الرحمة  -4دخول الجنة         -  3الفوز العظيم    -  2      -الهداية  -1
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 الوحدة الثانية مجال العقيدة رة الكرام البررةأؤمن بصفات وحقوق السف الدرس اَلول 

 

 علل ما يأتي:  

 َل يصح إيمان عبد إذا أنكر وجود المالئكة 

 ألن اإليمان بالمالئكة ركن من أركان اإليمان

 ما معنى اإليمان بالمالئكة األبرار؟ -أ 

 هو اإليمان بوجودهم إيمانا  جازما  ال يتطرق إليه شك. اإليمان بالمالئكة: 

 جبريل عليه  السالم                             من أعظم المالئكة؟ -ب 

  الكرم - حسن الخلق -األمانة  -القوة                          وما صفاته؟ 

 ما صفات المالئكة الُخلُقية مع توضيح الدليل؟ -ج 

 بِأَْيِدي َسفََرةٍ *ِكَراٍم بََرَرةٍ() لملل والتعبعدم ا -  الطاعة وعدم المعصية - الخوف من هللا - الحياء - كرام بررة

 )قدرة المالئكة( ؟ ما أهم األشياء التي تعلمتها مما درست في  -د  .

 القوة العظيمة - النظام والدقة في العمل  .

 يحرص المسلم على أداء حقوق المالئكة ؟ املِ 

 – بة المالئكةينال  مح ألن : اإليمان بالمالئكة ركن من أركان اإليمان و 

  و ال يصح إيمان عبد ما لم يؤمن بهم 

 ما رأيك فيمن يزعم أنه يؤمن بالمالئكة الكرام لكنه  يعيب جبريل تعريضا أو تصريحاً أو يسبه مع الدليل؟ 

 فإنه ليس مؤمنا حق اإليمان  وسينال  غضب هللا عليه فيعذبه عذابا شديدا .

َ َعدُوٌّ ِلْلَكافِِريَن     قَْوِلِه تَعَالَى :الدليل   ِ َوَماَلِئَكِتِه َوُرُسِلِه َوِجْبِريَل َوِميَكاَل فَإِنه َّللاه ا ّلِِله  () َمْن َكاَن َعدُوًّ

 اكتب اثنين من صفات المالئكة الَخلقية :

 عظم الخلق والمقدار -          الجمال   -                         األجنحة -

 ال يوصفون بالذكورة وال باألنوثة.  -   ون وال يتناكحون ال يأكلون وال يشرب - 

 اكتب اثنين من اَلمور التي تغضب المالكة الكرام : 

 وال ارتكب الذنوب والمعاصي  -            ال  أعيبهم تعريضا  أو تصريحا   -

 ) تشبه بهم ( وال أمثلهم أو أرسمهم أي شكل كان -                     واتجنب الرائحة الكريهة  -

 (للمالئكة األبرار قدرة على التشكل بأشكال مختلفة)  . اشرح العبارة التالية:4

 تشكل جبريل في صورة بشر لكل من: 

 وتارة في صورة أعرابي - وفي صورة الصحابي دحية الكلبي  - السيدة مريم بنت عمران -

 عليهما السالم   هيم ولوطإبرا سيدنا  لكل من شباب حسان الوجوهتشكلت المالئكة بهيئة 

 -: ما يأتي مكان النقط بكلمة مناسبة من عندك في أكمل

 لمريم   .  بشر في صورة    تشكل جبريل  -1

  أعرابي وتارة في صورةدحية الكلبي في صورة الصحابي  للرسول  وتشكل سيدنا جبريل  -2

 بشر . في صورة راهيم المالئكة إلب تتشكل -2

 شبان حسان  في صورة  لوط لسيدنا  المالئكة تتشكل -3
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 للدكتور عمر األشقر، ثم ابحث عن احدى المهمات اآلتية:« عالم المالئكة »ارجع إلى كتاب 
التهاويل من الدر والياقوت له ستمائة جناح كل جناح منها قد سد األفق يسقط من جناحه قوي  وأمين  وصف جبريل .

 ما هللا به عليم.

قدرة حملة العرش 
. 

 ملك من مالئكة هللا من حملة العرش أن ما بين شحمة أذنه إلى عاتقه مسيرة سبعمائة عام ال

عدد المالئكة في 
 السماء

، المالئكة عدد كثير ال يحصيهم إال هللا تعالى، منهم حملة العرش، وخزنة الجنة، وخزنة النار 
والحفظة، والكتبة وغيرهم، يُصلي منهم كل يوم في البيت المعمور سبعون ألف ملك، فإذا خرجوا لم 

 يعودوا إليه آخر ما عليهم.

وهو المكلف بإنزال األمطار وإنبات النبات والِخْصُب بوجه عام بإذن هللا . ولميكائيل مالئكة يعملون  وظيفة ميكائيل
  يقومون بتصريف الرياح وتوجيه السحاب حيث شاء هللاتحت إمرته ال يعصون له أمرا ، 

 ضع كال من صفات المالئكة في مكانها المناسب :
 -الَجمال  -عدم الملل والتعب -الحياء  - ال يأكلون وال يشربون وال يتناكحون -األجنحة )
 ( ال يوصفون بالذكور وال باألنوثة - خوفهم من هللا تعالى وطاعتهم له  

ْلقيةصفات المال ل قي ة ئكة الخ   صفات المالئكة الخ 

  الحياء الجمال

  عدم الملل والتعب ال يأكلون وال يشربون وال يتناكحون

  خوفهم من هللا تعالى وطاعتهم له  األجنحة

   ال يوصفون بالذكور وال باألنوثة

 :الي في الجدول الت استخرج من النصوص الشرعية  التالية صفة من صفات المالئكة  -

 صفة المالئكة الرقم  النص الشرعي م

ِ فَلللاِطِر السهلللَمَواِت َواأْلَْرِض َجاِعلللِل اْلَماَلئَِكلللِة ) 1 ه ِِ اْلَحْملللُد 
 (ُرُسال  أُوِلي أَْجنَِحٍة َمثْنَى َوثاَُلَث َوُربَاَع 

 ال يوصفون بذكورة وال انوثة 3

 كرام بررة 2 )بِأَْيِدي َسفََرةٍ *ِكَراٍم بََرَرةٍ( 2

ْحَمِن إِنَاث لا أََشلِهُدوا ) 3 َوَجعَلُوا اْلَماَلئَِكةَ الهِذيَن ُهلْم ِعبَلاُد اللره
 َخْلقَُهْم َستُْكتَُب َشَهاَدتُُهْم َويُْسأَلُونَ 

 عدم الملل وعدم التعب 6

ةٍ فَاْستََوى 4  االجنحة 1 َعلهَمهُ َشِديُد اْلقَُوى * ذُو ِمره

للا َرأَى أَْيللِديَُهمْ  5 ال تَِصللُل إِلَْيللِه نَِكللَرُهْم َوأَْوَجللَس ِمللْنُهْم  " فَلَمه
 ِخيفَة  قَالُوا ال تََخْف إِنها أُْرِسْلنَا إِلَى قَْوِم لُوٍط  

 الجمال 4

قدال: أذن لدي أن   عدن النبدي   عن جابر بن عبددهللا 6

أحدث عن ملك من مالئكدة هللا مدن حملدة العدرّ إن  مدا 

 ة عامبين شحمة أذنه إلى عاتقه مسيرة سبعمائ

 وال يشربون نكلويأال  5

 فرق بين المالئكة والبشر والجن من حيث القدرة على التشكل والتزاوج واألكل ؟ 

 الجن البشر المالئكة وجه المقارنة

 التشكل
 بأشممكاللهممم القممدرة علممى التشممكيل 

 مختلفة حسنة
 ليس لهم القدرة على التشكيل

 
لهممممم القممممدرة علممممى التشممممكيل 

 مختلفة  بأشكال

 يوصفون بذكورة وال أنوثة ال   نوعال
ويتنممممماكحون  – إنممممماثذكمممممور و 
 ويتناسلون 

ويتنممماكحون  – إنممماثذكمممور و 
 ويتناسلون

 يأكلون ويشربون يأكلون ويشربون  وال يشربون  نال يأكلو األكل

 من نار  من طين  من نور  مادة الخلق 
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 لوحدة الثانيةا مجال العقيدة إيماني بالمالئكة األبرار    الدرس الثاني

 استخرج حديث ا مما درست يدل على كثره عدد المالئكة الكرام.

 : )يؤتى بجهنم يومئذ لها سبعون ألف زمام مع كل زمام سبعون ألف ملك يجرونها (قال 

 أكمل ما يلي: من أعمال المالئكة الكرام األبرار مع بني آدم في حياة البرزخ وحياة اآلخرة:

 الوظيفة  الرقم سم الملكا

 الموكالن بسؤال الميت في قبره عن ربه ودينه ونبيه  7جبريل  -1

 الموكل إليه قبض األرواح عند الموت  6ميكائيل  -2

 خازن النار  5اسرافيل  -3

 خازن الجنة  4رضوان  -4

 الموكل بالنفخ في الصور الملك  3مالك  -5

 الملك الموكل بالمطر والنبات واألرزاق  2ملك الموت -6

 هو الملك الموكل بالوحي  1 منكر ونكير -7

 «إذا مر بالنطفة اثنتان وأربعون.... . : »   قال رسول هللا

 أكمل الحديث الشريف إلى نهايته. -أ  اقرأ الحديث ثم أجب:

وأربعون ليلة، بعث َّللا  إليها ملك ا، فصورها، وخلق سمعها وبصرها، وجلدها ولحمها  اثنانإذا مر بالنطفة )

 ؟يا رب، رزقه :فيقضي ربك ما شاء، ويكتب الملك، ثم يقول ؟يا رب، أذكر أم أنثى  :ثم يقول .وعظامها

فيقضي ربك ما شاء، ويكتب الملك، ثم يخرج  ؟يا رب، أجله :فيقضي ربك ما شاء ويكتب الملك؛ ثم يقول

 ( الملك بالصحيفة في يده، فال يزيد على ما أمر وال ينقص

 بين دور الملك مع اإلنسان وهو في بطن أمه. -ب 

 وأجله، وعمله، وشقيٌّ هو أَْم سعيد ( ثم يبعُث إليه الملك، فيؤذن بأربع كلمات، فيكتب ِرزقهُ، 

 تي يكتبها الملك عند خلق الجنين.ما الكلمات األربع ال -ج 

  (ثم يبدأ نفخ الروح   -  هوشقاوت هوسعادت -    هوأجل -    هرزق  -أربع  يكتبون

 : فيما يلي  الغير صحيحةأمام العبارة × ( أمام العبارة الصحيحة وعالمة ) (  √ ضع عالمة )

 × ()           االرض                               تسكن المالئكة الكرام في   .1
 ( √ )                                جبريل عليه السالم   الملك الموكل بالوحي .2
  ( √ )    تنزيل العذاب عليهم  موقف المالئكة الكرام من العصاة والكافرين .3
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 على سلوكك بعد معرفتها.للمالئكة الكرام مع بني آدم في الحياة الدنيا مهام وأعمال. اكتبها ثم وضح النتائج المتوقعة  

 يكتبون رزقي وأجلي وسعادتي وشقاوتي ثم يبدأ نفخ الروح قبل وعند والدتي : -أ

 تحرسني في يقظتي ونومي ، تدعو وتصلي وتستغفر لكل مؤمن.:يحفظونني بأمر هللا  تعالى  -ب 

 تسجل أعمالي)الحسنات والسيئات(: -د            تحرك بواعث الخير في نفسي   -ج

  الرفق والبشرى عند قبض روح المؤمن  -ـه

 النتائج المتوقعة على سلوكك بعد معرفتها

 -أحفظ لساني من الخطأ وفحش الكالم  -أبتعد عن كل معصية  - اكون دائما  على طاعة له تعالى 

 .أغض بصري عن ما حرم هللا تعالى -أداوم على ذكر هللا تعالى    

 العبد عندما يدفن؟ وعن ماذا يسأَلنه؟ ما اسم الملكين اللّذين يسأَلن  

 أرسل لك ؟ ما اسم النبي الذي ما هو دينك ؟ من هو ربك ؟ يسأالنه : - منكر  ونكير 

 :بين بالمثال دور المالئكة مع أهل القبور من المؤمنين والكافرين

إلى روح هللا  بحريرة بيضاء فيقولون: اخرجي راضية مرضيا عنك إذا احتضر المؤمن أتته مالئكة الرحمة

  وريحان ورب غير غضبان، فتخرج كأطيب ريح المسك 

اخرجي ساخطة مسخوطا عليك إلى عذاب هللا   بمسح فيقولون وإن الكافر إذا احتضر أتته مالئكة العذاب

 . وجل، فتخرج كأنتن ريح جيفةعز 

 :اآلثار التي اكتسبتها من إيمانك بالمالئكة الكرام في حياتك اكتب اثنين من 

 بذل العبد جهده في طاعة ربه سبحانه، اقتداء بالمالئكة الكرام،  -1

  دفع الغرور عن النفس، واالفتخار بالعمل، فالمالئكة على دوام طاعتهم خاضعين له سبحانه -2

  االجتهاد في البعد عما حرمه هللا، خوفا من هللا أوال ، ثم حياء من المالئكة الذين ال يفارقون بني آدم -3

 القتداء بهم في حسن نظامهم، وإتقان أعمالهم.ا -4

 أسماء المالئكة ووظائفهم:استخرج من النصوص التالية 

 
 الوظيفة  اسم الملك  النص الشرعي 

وح  اأْل ِمين  ﴿ ل  بِِه الرُّ ْنِذِرين  193:"ن ز   موكل بالوحي جبريل  ﴾ ع ل ى ق ْلبِك  ِلت ك ون  ِمن  اْلم 

ْن ك ان  » ِميك ال  م  ِجْبِريل  و  س ِلِه و  ر  ئِك تِِه و  ال  م  ِ و  ا ّلِِلَّ د و   ع د وًّ  موكل بالمطر والنبات واالرزاق ميكائيل  ِلْلك افِِرين   ف ِإنَّ َّللاَّ  ع 

ع ون   ب ِك ْم ت ْرج  ل  بِك ْم ث مَّ إِل ى ر  ك ِ ْوِت الَِّذي و  ل ك  اْلم  فَّاك ْم م   موكل بقبض االرواح  لموتملك ا ق ْل ي ت و 
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 الوحدة الثانية مجال الحديث أخلص في العمل الدرس الثالث

 أكمل الحديث الشريف:

إِنهَما األْعَماُل بِالن ِيهاِت َوِإنهَما ِلُكل ِ اْمِرٍئ َما نََوى فََمْن ): قال: قال رسول هللا  عن عمر بن الخطاب

 يبَُها أَْو إِلَى اْمَرأَةٍ َيْنِكُحَها فَِهْجَرتُهُ إِلَى َما َهاَجَر إِلَْيِه(َكانَْت ِهْجَرتُهُ إِلَى دُْنيَا يُِص 

 المصطلحات الشرعية اآلتية : معنى  اكتب 

ب بها إلى هللا وحده ال شريك له.   اإلخالص. معنى اإلخالص هو: إفراد هللا -تعالى- بالطاعات والتقرُّ

  تعالى من األجر والثواب، ويخاف من العقاب:هو من يأمل فيما عند هللا المخلص هلل تعالى

 القصد واإلرادة للعمل تقرب ا إلى هللا وطلب ا لمرضاته وثوابه  النية :

 االنتقال من بلد الشرك إلى بلد اإلسالم الهجرة :

 باستخدام المخطط السهمي اآلتي: -تعالى-أكتب شروط قبول العمل عند هللا 

 

 

 

 عة) أ ( وما يناسبها من عبارات المجموعة )ب (بوضع الرقم المناسب:: صل بين عبارات المجمو4س 

 ب لرقما أ م

 دل على تحقير ما طلبه من أمر الدنيا واالستهانة به. 3 إنما األعمال بالنيات 1

 االنتقال من دار الكفر إلى دار اإلسالم.  ىوإنما لكل امرئ ما نو 2

 ل وعقابهتدل على ثواب العام 2 إلى ما هاجر إليه 3

 تدل على صالح العمل وفساده 1  
 

 : أنسب كل قول مما يأتي إلى قائله. 

 «رب عمل صغير تعظمه النية، ورب عمل كبير تصغره النية » 

 ابن مبارك     : القائل

 إذا أخلص العبد انقطعت عنه كثرة الوساوس "» 

 أبو سليمان الداراني:  القائل

 َمَحبهةُ اْلمدحِ والثهَناِء والطهَمعِ فِيَما ِعْندَ الناِس ال يجتمع اإلخالُص في القلِب وَ »

 إاِل َكَما َيْجتَِمع اْلَماُء والناُر والضُب والحوُت .(

 القائل : ابن القيم رحمه هللا 
 

 

 

 

 أن يكون خالصا  هلل

 

 أن يكون موافقا  لما جاء به 
 الرسول 

 قبول العملشروط 

-  
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 من خالل فهمك للحديث السابق اكتب معاني الكلمات اآلتية:

 ـــــــــامعـــــنــــــاهـــــــــ الكـــــــلمـــــــــة

  القصد واإلرادة للعمل تقرب ا إلى هللا وطلب ا لمرضاته وثوابه الني ة

 االنتقال من بلد الشرك إلى بلد اإلسالم الهجرة

 يحصل عليها يصيبها

 تدل على صالح العمل وفساده إنما األعمال بالنيات 

 تدل على ثواب العامل وعقابه نوى وإنما لكل امرئ ما

 ما طلبه من أمر الدنيا واالستهانة به تدل على تحقير إليه إلى ما هاجر 

 :فيما يلي  الغير صحيحةأمام العبارة × ( أمام العبارة الصحيحة وعالمة ) (  √ ضع عالمة )

    ( √ )   أن يكون خالصاً هلل و أن يكون خالصاً هلل من شروط قبول العمل  .1

     ( ×)          هللا وطلب ا لمرضاته وثوابهالقصد واإلرادة للعمل تقرب ا إلى الهجرة هي   .2

 :  من ثمار اإلخالصاكتب اثنين من 

 نيل شفاعة النبي  - 2                   لنجاة من الفتنا -1

 العصمة من الشيطان، -3

 من األمور التي تعينني على اإلخالصاكتب اثنين 

 تدبر القرآن الكريم -1

 تاإلكثار من العبادا -2

  مصاحبة الصالحين -3

  -تذكر نعم هللا تعالى -4
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 الوحدة الثانية السيرة  مجال نزول الوحي على سيدنا محمد  الرابعالدرس 

 

 متى نزل القرآن الكريم ؟ – 1

 ( للميالد 610في شهر رمضان من عام ) 

 ؟    ما أثر نزول الوحي على نفس النبي – 2

 والقلق واالضطراب  خوفالشعور بال

 ( أمام العبارة الغير صحيحة فيما يلي×( أمام العبارة الصحيحة وعالمة ) ضع عالمة  )

 (×كان رسول هللا يختلي بنفسه في غار ثور.                  ) –أ 

 ()          سنة.  40عند نزول الوحي  كان عمر رسول هللا  -ب

 (×تعالى ﴿ يأيها المدثر (      )قوله   أول آية نزلت على النبي –ج 

 (كان ورقة بن نوفل يتعبد هللا تعالى على الديانة النصرانية. ) –د 

 عند نزول الوحي.   مع النبي وضح دور السيدة خديجة 

 خائفا قائال  زملوني  زملوني ) غطوني(   عندما  دخل عليها   رسول هللا

ِ  له : فَقَالَتْ    هدهأت من روعه حتى ذهب عنه الفزع ُ أَبَد ا إِنهَك : َما يُْخِزيَك  َكاله َوَّللاه  َّللاه

ِحَم َوتَْحِمُل  ْيَف  َوتَْقِري   اْلَمْعدُوَم  َوتَْكِسُب  اْلَكله  لَتَِصُل الره  اْلَحِق   نََواِئِب  َوتُِعيُن َعَلى  الضه

 أين تفهم ذلك في الدرس؟من « معاداة األنبياء والصالحين سنة في الكون » 

 َلْيتَنِي أَُكوُن َحيًّا إِْذ يُْخِرُجَك قَْوُمَك  :     َوَرقَةُ لرسول هللاعندما قال  

 ِ  قَاَل : نَعَْم  أََوُمْخِرِجيه ُهْم    :  فَقَاَل َرُسوُل َّللاه

 ِجئَْت بِِه إاِله ُعوِديَ لَْم يَأِْت َرُجٌل َقطُّ ِبِمثِْل َما 

  -من قائل العبارة التالية وما مناسبتها  :

 هللا على موسى يا ليتني فيها جذعا. ليتني أكون حيا إذ يخرجك قومك(  هنزلأ)هذا الناموس الذي 

 ورقة بن نوفل  :  القائل هو

وذهبت به إلى ابن  مأنته زوجته خديجة من غار حراء  خائفا ط عندما رجع رسول هللا  :  المناسبة

 رسوال عمها فلما أخبره بشره بأنه سيكون 
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  علل ما يأتي : ـ

  عندما نزل الوحي . خوف النبي  -1

 ألن هذا  الخوف  خوف فطري ال يضره شيئا  كما خاف موسى عليه السالم من الحية

  الخالء . إلى الرسول  ب  ب ِ ح   -2

  مكان ا للتعبد فيه و   المتقنللتفكر في قدرة هللا تعالى العظيمة وخلقه 

 ويتفكر في حال قومه وما هم عليه من الشرك واألعمال المحرمة كشرب الخمر والزنا وغيرها

 أكمل العبارات التالية بوضع كلمة مناسبة من عندك -

 في منامه  بالرؤيا الصادقة محمد  على نبينا بوادر الوحيبدأت  -1

 ، للتعبد فيهمكان ا حراء ، فاتخذ من غار الخالء والتعبدثم حبب إليه 

 نزل عليه الوحي األربعينوعندما قارب عمره 

 2- الوحي شرعا  : إعالم هللا أنبياءه ورسله بما يريد أن يبلغه إليهم.

 أي غطوني زملوني قال  خديجةعلى زوجه  لما دخل  -3

 من ذلك خشيتهما حدث، وأبدى  خديجة، فقص على الفزعفهدهأت من روعه حتى ذهب عنه 

 :فيما يلي  لغير صحيحة أمام العبارة × ( أمام العبارة الصحيحة وعالمة ) (  √ ضع عالمة )

 (  √ )       بعين يوما  فاشتد األلم النفسي بهوانقطع قرابة األر فتر الوحي عن النبي  -1

× (                                                     )        لم يشعر بالخوف           وهو في الغار   نزل الوحي على رسول هللا  أول ما -2

 × (                           )                                               كان ورقة ابن نوفل يتعبد هللا بدين قريش .  -3

 (  √ )                                    لما بلغ عمره أربعون عاما   نزل الوحي على النبي  -4

   (  √ )    وسمي بذلك الختصاصه بالوحي الناموس: المراد به جبريل  -5

 -واكتب الصحيح بين القوسين:الجمل التالية  صحح ما تحته خط من

 (    خديجة)               رضي هللا عنها قال زملوني عائشة   على زوجه لما دخل  -1

 ( الرؤيا الصادقة)                  نزول الوحيب بدأت بوادر الوحي على نبينا محمد  -2

 ) حراء  (                          ثور في بداية الدعوة في غار الرسول  كان يتعبد -3

 (  األربعين)          ه من عمرالثالثين   نزل عليه الوحيعندما   كان عمر الرسول  -4
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 انيةالوحدة الث الفقه  مجال اتجنب )مكروهات ومبطالت (الصالة   الخامسالدرس 

 

 تأمل الصور اآلتية، واستنتج الفعل المكروه في الصالة

 افتراش الذراعين حال السجود     التخصر في الصالة   

 السؤال الثاني: عرف المصطلحات اآلتية:
  هو إلصاق إليته باألرض ونصب ساقيه أو قدميه ووضع يديه على األرض   اإِلقعاء :

   األرضارسال الثوب حتى يصيب   السدل :  

 بأن يضحك المصلي بصوت يسمعه هو أو غيره قل أو كثر القهقهة :

 :  أمام المصنف المناسب)√( صنف األفعال اآلتية كما هو مطلوب في الجدول، بوضع عالمة 

 

 

                                   

                                                                                        

 

 

 

 

 

 (﴾ الهِذيَن ُهْم فِي َصاَلِتِهْم َخاِشعُوَن 1 أَْفلََح اْلُمْؤِمنُوَن ﴿َقدْ )  من خالل قوله تعالى
 استنتج عالقة اآلية بمكروهات الصالة ومبطالتها:

 في الصالة بين يدي هللا ذلك باالبتعاد عن األشياء التي يكره الخشوعوتستشعر قلوبهم رهبة الموقف  ان

 ل الصالة وتجنب االفعال  التي تبط فعلها في الصالة  

 ( بعد العبارة غير الصحيحة فيما يأتي :  Xبعيد العبارة الصحيحة وعالمة )√  ( ضع عالمة )    ـ

 (  X)      ـ يستحب النظر إلى ما يشغل عن الصالة أثناء الصالة . 1
  √ (  )                 ـ القهقهة من مبطالت الصالة . 2
 (  X)                        رالتخصمن مبطالت الصالة.   -3
 ()   √       ـ األكل والشرب عمدا يبطل الصالة.                      4

 

 

 

 مبطالت مكروهات األفعال
 √  الكالم عمداً في غير مصلحة الصالة.

  √ اَللتفات في الصالة لغير حاجة.

  √ صالة.التثاؤب في ال

   √ تغطية الفم أثناء الصالة.

 √  كشف العورة أثناء الصالة.

 √  ترك اَلعتدال من الركوع قائما
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 أكتب األحكام التي دلت عليها األحاديث الشريفة اآلتية مع بيان الحكمة منها. -أ 

 الحكمة الحكم الحديث
تَّى إِذ ا  ق ال : أ نَّ النَّبِيَّ  ع ْن ع ائِش ة   ِة ف ْلي ْرق ْد ح  ال  د ك ْم فِي الصَّ ن ع س  أ ح 

ه و  ن اِعٌس ل ع لَّه  ي ْذه ب  ي ْست ْغِفر   لَّى و  ك ْم إِذ ا ص  د  ي ْذه ب  ع ْنه  النَّْوم  ف ِإنَّ أ ح 
  ف ي س بُّ ن ْفس ه  

في  النعاسكره ي
 الصالة 

ما يقول  يعلمحتى 
 في صالته

ِ  عن ع ائِش ة   س ول  َّللاَّ ة   قالت : س ِمْعت  ر  ال  ي ق ول  : ال  ص 
افِع ه  اأْل ْخب ث انِ  ال  ه و  ي د  ِة الطَّع اِم و  ْضر   بِح 

الصالة أثناء  كرهي  
 الطعامحضرة 

حتى ال  ينشغل 
 صالتهبغير ال

اِلٍك  ْم ق ا عنَّ أ ن س  ْبن  م  دَّث ه  اٍم  النَّبِيُّ  ل  ق ال  ح  ا ب ال  أ ْقو  :  م 
تِِهْم ف اْشت دَّ ق ْول ه  فِي ذ ِلك   ال  اِء فِي ص  ه ْم إِل ى السَّم  ار  ي ْرف ع ون  أ ْبص 

تَّى ق ال  ل ي ْنت ه نَّ ع ْن ذ ِلك  أ ْو  ه مْ ح  ار   ( ل ت ْخط ف نَّ أ ْبص 

 كره  رفع البصر ي  
 

 شوعحتى يتم الخ
  في الصالة

 
 

  ما أثر فعل المكروه وتركه أثناء الصالة؟
 

 وتركه  ات مكروه أثر فعل     هامكرو  تركأثر    م
 تكتب له الصالة ناقصة. تكتب له الصالة كاملة 1
 ينقص ثواب فاعلها يثاب تاركها تقربا هلل تعالى  2

 -( مع ذكر السبب  فيما يأتي : وز يج – او مكروه -عال التالية  ) باطل  فبين الحكم في اال

 صلى أحمد العصر وهو يتثاءب في الصالة . -1

 الحكم : مكروه      السبب : ألن التثائب من مكروهات الصالة 

 صلى فهد العشاء بدون قراءة الفاتحة   -2

 الحكم  :    باطلة        السبب  :  ألنه تركن ركن من أركان الصالة 

  صلى احد االشخاص بدون وضوء -3

 الحكم : باطلة      السبب : ألنه ترك شرط من شروط صحة الصالة وهو الطهارة

 تقدم احد المصلين لألمام ليسد الفراغ الذي أمامه في صالة الجماعة -4

 الحكم :  يجوز    السبب :   ألن الفعل اليسير ال يبطل الصالة 

 : اكتب اثنين من مبطالت الصالة 

 ترك ركن من أركان الصالة  – 2           ترك شرط من شروط الصالة      -1
 االكل والشرب  عمدا -  4الكالم عمدا في غير مصلحة الصالة          -2
 زيادة فعل من جنس الصالة عمدا – 6                     القهقهة بصوت مرتفع        -5
 :     مكالوهات الصالةاكتب اثنين من  -6

 التمثيل بالقدمين  -3ينين          تغميض الع -2التثاؤب في الصالة           -1

 التخصر بالصالة -6         افتراش الذراعين  -5   تغطية الفم وسدل الثوب    -4
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 الوحدة الثانية الفقه  مجال صالتي تكتمل بالواجبات والسنن   السادسالدرس 

 

 قارن بين واجبات الصالة وسننها من حيث أوجه االختالف:

 لصالةسنن ا واجبات الصالة
على وجه اإللزام ويذم  -تعالى-الواجب ما أمر به هللا 

 تاركه شرعا  

السنة ما ثبت عن النبي ولم يكن على وجه 

 اإللزام، ويثاب فاعله وال يعاقب تاركه.

 سنن الصالة قولية يهواجبات الصالة كلها قول

اذا كان و ترك واجب من الصالة عمدا  يبطل الصالة

 يسجد للسهو ناسيا 

 سواء عمدا أو سهوا  ركها ال يبطل الصالةت 

 اآلتية: ما الذي يجب على المصلي فعله في الحاالت
      إذا ترك واجب ا من واجبات الصالة عمدا   -أ 

 بطلت صالتهيعيد الصالة ألنه      
  إذا ترك واجب ا من واجبات الصالة سهوا  ولم يتذكر إال بعد الوصول إلى الركن الذي يليه -ب 
 ويسجد قبل التسليم سجدتي السهو       تم ما بقي من صالته ي
 إذا ترك سنة قولية من سنن الصالة عمدا   -ج

 وصالته صحيحة  ال شيء عليه        
 أكتب عند كل صورة نوع الجلسة، ومتى تكون ؟  

                                                 
 

                                       

 

 واجبات الصالة )كلها قولية(: اكتب اثنين من 

    قول: ربنا ولك الحمد  -3    قول: سمع هللا لمن حمده -2        تكبيرات االنتقال  -1
                                   التسبيح في السجود   -5                                   التسبيح في الركوع -  4  
 الجلوس للتشهد األول   -8        التشهد األول  -7   في الجلسة بين السجدتين« رب اغفر لي »قول:   -6
 

 

 

 

                                     االفتراش :  نوع الجلسة
وتكون في جلوس التشهد : في  تكون

   األول في الصالة الرباعية والثالثية
 وعند الجلوس بين السجدتين، 

وعند التشهد األخير في الصالة 
 الثنائية

 

 نوع الجلسة: التورك
التشهد األخير في الصالة  : في  تكون

وعند التشهد األخير  الرباعية أو الثالثية
 في الصالة الثنائية
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 : سجل الواجبات القولية في المكان المناسب  

 الواجب القول   الركن

 التسبيح في الركوع الركوع 1

.الرفع من الركوع2  قول: سمع هللا لمن حمده 

.االعتدال من الركوع3  قول: ربنا ولك الحمد 

. السجود4  التسبيح في السجود 

.الجلوس بين السجدتين5   في الجلسة بين السجدتين« رب اغفر لي »قول:  

. االعتدال من السجود في الركعة الثانية6  التشهد األول  

 صنف أعمال الصالة التالية تحت عنوان كل منها في الجدول التالي : -

  - أقول آمين بعد قراءة الفاتحة –الجلوس للتشهد األول   -أستفتح صالتي بالدعاء -ال تكبيرات االنتق )     

 (  التسبيح في السجود - أدعي بعد التشهد -قول  سمع هللا لمن حمده  -التسبيح في الركوع  
 

 سنن الصالة  واجبات الصالة

   -أستفتح صالتي بالدعاء تكبير االنتقال

 آمين بعد قراءة الفاتحة أقول التسبيح في الركوع

 قول  سمع هللا لمن حمده الجلوس للتشهد االول

 أدعي بعد التشهد التسبيح في السجود

  . :في الصالة  اكتب االعضاء التي يسجد عليها المصلي  

 ( القدمين -الركبتين   -الكفين    - األنفمع )الوجه االعضاء   :     

 : لى المعنى اآلتيالدال عفيما  شرعيكتب المصطلح الا

 ولم يكن على وجه اإللزام ويثاب فاعله وال يعاقب تاركه.  ما ثبت عن النبي  : السنة -1

 على وجه اإللزام، ويذم تاركه شرعا . -تعالى-ما أمر به هللا   : الواجب -2 

 :فيما يلي  ر صحيحة الغيأمام العبارة × ( أمام العبارة الصحيحة وعالمة ) (  √ ضع عالمة )

 ( √ )    على وجه اإللزام، ويذم تاركه شرعا . -تعالى-ما أمر به هللا  الواجب  -1

 ( )×                                  .    من واجبات الصالة تكبيرة اإلحرام  -2

 ) × (                           ركن من أركان الصالة االولالجلوس للتشهد  -3

   (  √ ) .                                  من سنن الصالة التسبيح في السجود   -4
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 )تطبيقي( أؤدي صالتي صحيحة اقتداء بالنبي     السابع الدرس 

 

 الوحدة الثانية الفقه     مجال

 

 بين الواجب والسنة عند الركوع في الصالة:

 في الركوع )سبحان ربي العظيم ( مرة واحدةالتسبيح  : في الركوعالواجب 

 :  أن ازيد عن مرة في التسبيح  وأن ارفع يدي عند الركوع والرفع من الركوع والسنة في الركوع

 :الركوع والسجود  ذكرها في اكتب األذكار التي علمنا الرسول 

سبحانك اللهم وبحمدك اللهم  -ث مرات، أو أكثرسبحان ربي العظيم، سبحان ربي العظيم  ثال  عند الركوع :

  اللهُهمه لََك َرَكْعُت ، َوبَِك آَمْنُت ، َولََك أَْسلَْمُت سبوح قدوس رب المالئكة والروح  - اغفر لي

أقرب  -سبحان ربي األعلى، سبحان ربي األعلى، سبحان ربي األعلى  ثالث مرات أو أكثر  عند السجود :

  اللهُهمه لََك َسَجْدُت َولََك أَْسلَْمُت ربه وهو ساجد فأكثروا الدعاء ما يكون العبد من 

   -اكتب اثنين من واجبات الصالة  : 

 قول: ربنا ولك الحمد - 3تكبيرات االنتقال          -2قول: سمع هللا لمن حمده        -1

 التسبيح في الركوع -6                 الجلوس للتشهد األول -5              األول  التشهد  -4

 التسبيح في السجود -8في الجلسة بين السجدتين             « رب اغفر لي »قول:  -7

 اكتب اثنين من سنن  الصالة القولية والفعلية : 

 لقوليةمن السنن ا فعليةمن السنن ال م

 بالدعاء أستفتح صالتي أرفع اليدين عند تكبيرة اإلحرام وعند الركوع والرفع من الركوع 1

 أتعوذ من الشيطان الرجيم عند قراء القرآن أضع اليمنى على اليسرى فوق الصدر 2

 قراءة بسم هللا الرحمن الرحيم افترش في التشهد األول 3

 بعد قراءة الفاتحة أقول آمين أتورك في التشهد الثاني 4

ا من آي أسجد على أنفي وأماكن األعضاء السبعة من األرض 5  ات القرآن الكريم بعد الفاتحةأقرأ بعض 

ا في الصالة الجهرية أضع اليدين على الفخذين 6  أجهر بالقراءة إن كنت إمام 

 أزيد على التسبيحة الواحدة في الركوع والسجود أشير بالسبابة عند الذكر في التشهد 7

 أزيد على المرة في سؤال المغفرة بين السجدتين أجلس جلسة االستراحة 8

 أدعي بعد التشهد ت عن اليمين والشمال في التسليمتينالتف 9
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 ماذا يفعل المسلم في الحاالت اآلتية مع ذكر السبب:  -

 بطلت صالته   :            عمدا من أركان الصالة ركن زاد المصلي  -1

 سجد سجود السهو    :                     التسبيح في الركوع نسي المصلي  -2

 صالته صحيحه  :            ضع اليمنى على اليسرى فوق الصدرو ترك المصلي -3

  الصالة صحيحة  وله ثوابها    :                صلى الصبي الغير بالغ صالة الظهر  -4

 نها ركن من اركان الصالةأل:    بطلت صالته            ترك المصلي قراءة الفاتحة في الصالة عمدا  -5

 :لعبارات التالية في ا صحح ما تحته خط  -

 ( وجوب )                             الصالة البلوغ            صحةمن شروط  -1     

 ) صحيحة (      باطلة اذا تعمد المصلي ترك سنة من سنن الصالة صالته -2

 الصالة التسبيح في الركوع والسجود                    )واجبات ( اركان من -3

 ءة ما تيسر من القرآن بعد الفاتحة          ) سنن (الصالة قرا واجباتمن  -4

 الفتراش في التشهد االول                 )فعلية (  القوليةمن سنن الصالة  -5

 صنف أعمال الصالة التالية تحت عنوان كل منها في الجدول التالي :

   - التسبيح في السجود -سمع هللا لمن حمد  قول  -تكبيرات االنتقال   -دعاء االستفتاح  –ترتيب األركان  -) الطمأنينة  

 ( قول آمين بعد قراءة الفاتحة  -الدعاء بعد التشهد  –السجود  -الرفع من الركوع   -التسمية   –الجلوس للتشهد األول 

 سنن الصالة  واجبات الصالة أركان الصالة

 دعاء االستفتاح تكبير االنتقال ا لطمأنينة

 التسمية   هللا لمن حمد  قول سمع ترتيب االركان

 الدعاء بعد التشهد الجلوس للتشهد االول الرفع من الركوع

 بعد قراءة الفاتحة قول آمين  التسبيح في السجود السجود
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 الوحدة الثانية مجال التهذيب  أصون لساني عن الغيبة والنميمة والسخرية    الثامن  الدرس 

 

 : ميمة والسخريةأكتب معنى كل من الغيبة والن

 )كالحركة، واإلشارة والكتابة ( وتكون بالقول والفعل ذكر مساوئ اإلنسان في غيبته وهي فيه  :  الغيبة

 وشحن قلوبهم بالعداء والضغينة السعي بين الناس باإلفساد للتحريض واإليقاع بينهم  :  النميمة

 أو اإلشارة والتنابز باأللقاب أو الفعلاحتقار اآلخرين بالهمز واللمز والتهكم بالقول  :  السخرية

 علل ما يأتي:  -

 عدم اقتصار الغيبة على القول فقط. -أ 

 ألنها تكون بالقول و  بالحركات  و باإلشارة

 نهي اإلسالم عن السخرية. -ب

 وتمزيق روابط األخوة بينهم  العداوة  والبغضاء بين المسلمين ألنها تسبب 

ه نصيحة لزميل يمشي بالن  .ميمة بين الناسوج 

وأن تفقد صاحبها االحترام بين  الناس  تقطع أواصر المحبة بين الناس أنصحه بترك  النميمة ألنها 

  عن الحراميحفظ لسانه 

 أجب عن األسئلة اآلتية:  من خالل قصة الصحابي عبد هللا بن مسعود  - 4

 لماذا ضحك القوم على عبد هللا بن مسعود ؟ -أ 

 بد هللا بن مسعود من دقة وضعف ساق ع

 ؟  على أصحابه في قصة عبد هللا بن مسعود   ما الموقف الذي تعلمته من رد الرسول  -ب 

 السخرية من اآلخرين عدم 

 :  المواضع التي أباح فيها اإلسالم الغيبة اكتب اثنين 

 أهل الشرللتحذير من  -2                                للمتظلم والمستفتي عند القاضي -1

 للتعريف إذا كان اإلنسان معروف ا بلقب معين من غير تنقيص -3

 للمجاهر بفسقه أو بدعته -5           لتغيير المنكر ورد العاصي إلي الصواب بذكر ما يفعله -4
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 من قائل العبارات التالية  ما وجه االستفادة:

 ( ناس فإنه داءعليكم بذكر هللا تعالي فإنه شفاء وإياكم وذكر ال ) –أ 
  –عمر القائل  :  

 التحذير من الغيبة لما لها من أضرار على المسلمين : وجه االستفادة

  ( لقد بلغني أنك أهديت إلي من حسناتك فأردت أن أكافئك عليه فاعذرني فإني ال اقدر أن أكافئك علي التمام ) –ب 

  –الحسن   القائل :

 د اغتابك فبعث إليه رطبا علي طبقأن رجال قال له : إن فالنا ق المناسبة :

 :  الغيبة والنميمة والسخريةكال من أسباب اكتب  
 

 السخرية النميمة الغيبة م

 الحسد والكراهية تزكية نفسه بتنقيص غيره. ضعف اإليمان. 1

 الكبر تحقيق المطامع. سوء النية 2

 

 نميمة والسخريةأضرار الغيبة والاكتب اثنين من  

 تذهب نور اإليمان عنه في الدنيا -2            تقطع أواصر المحبة بين الناس -1

 تفقد صاحبها االحترام بين الناس -4                              تحرم من الجنة -3

 المنهي عنها  في الجول التالي :اآلفات استخرج من النصوص الشرعية التالية 

 ل علىيد النص الشرعي  م

ا ِمْنُهْم َواَل » 1 يَا أَيَُّها الهِذيَن آََمنُوا اَل يَْسَخْر قَوٌم ِمْن قَْوٍم َعَسى أَْن يَُكونُوا َخْير 

ا ِمْنُهنه َواَل تَْلِمُزوا أَْنفَُسُكْم َواَل تَنَابَُزوا  نَِساٌء ِمْن نَِساٍء َعَسى أَْن َيُكنه َخْير 

يَماِن َوَمْن لَْم َيتُْب فَأُولَئَِك ُهُم الظهاِلُمونَ بِاأْلَْلقَاِب بِئَْس ااِلْسُم الْ   فُُسوُق َبْعدَ اإْلِ

 النهي عن السخرية

 

ٍف َمِهيٍن ﴿ 2 اٍز َمشهاٍء ِبَنِميٍم ﴿10َواَل تُِطْع ُكله َحاله  ﴾ َمنهاعٍ 11﴾ َهمه

 (﴾ ُعتُل ٍ َبْعدَ ذَِلَك َزِنيٍم 12ِلْلَخْيِر ُمْعتٍَد أَِثيٍم ﴿

 النميمة النهي عن

ِ ذَا  3 عن أبي هريرة قال: قال رسول هللا "تَِجدُ ِمْن َشر ِ النهاِس َيْوَم اْلِقيَاَمِة ِعْندَ َّللاه

 اْلَوْجَهْيِن الهِذي يَأِْتي َهُؤاَلِء ِبَوْجٍه َوَهُؤاَلِء ِبَوْجٍه"

 النهي عن النميمة

ُ تَدْ »قال:  أن رسول هللا    عن أبي هريرة 4 ُروَن َما اْلِغيبَةُ " ؟ قَالُوا : َّللاه

َوَرُسولُهُ أَْعلَُم . قَاَل : " إِذَا ذََكْرَت أََخاَك ِبَما َيْكَرهُ ، فَقَِد اْغتَْبتَهُ " . قِيَل : أََرأَْيَت 

إِْن لَْم إِْن َكاَن فِي أَِخي َما أَقُوُل ؟ قَاَل : " إِْن َكاَن فِيِه َما تَقُوُل فَقَِد اْغتَْبتَهُ ، وَ 

 (يَُكْن فِيِه َما تَقُوُل فَقَْد َبَهتههُ 

 النهي عن الغيبة

 

 النهي عن النميمة «ال يدخل الجنة قتات :» يقول    قال: سمعت رسول هللا عن حذيفة  5
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 حل اسئلة الوحدة الثانية

 

 :فيما يأتي عند العبارة غير الصحيحة (x )عند العبارة الصحيحة وعالمة  (√)ضع عالمة   

 (√)      تشك ل جبريل في صورة الصحابي دحية الكلبي.  -1

 ) × (      الملك الموك ل بالمطر والنبات واألرزاق. اسرافيل  -2

 (√)ترك الواجب عمدا  يبطل الصالة، وسهوا  يوجب سجود السهو.  -3

 ) × ( أباح اإلسالم الغيبة في بعض الحاالت منها للتظلُّم واالستفتاء. -4

 (√)مور التي تعين على اإلخالص تدبر القرآن الكريم. من األ -5

 :السؤال الثاني: أمأل الفراغات اآلتية

  نار والجن من طين  والبشر من  نور خلقت المالئكة الكرام من -1

 الصحابي الذي تستحي منه المالئكة.  عثمان بن عفان -2

 ﴾.اقرأ باسم ربك الذي خلق ﴿   أول ما نزل الوحي على الرسول  - 3     

 أن يكون خالصا له تعالى - الرسول أن يكون موافقا  لما جاء به  -من شروط قبول العمل الصالح   -4

 القوة العظيمةو   السرعةقدرة المالئكة على التشكل و  -5

 آلتية:السؤال الثالث: أختر المكمل الصحيح من بين البدائل ا

 ( األجنحة –الحياء  -كرام بررة  -)           من الصفات الَخْلقية للمالئكة:  -1

 ( المبطالت – المكروهات -السنن  -)    افتراش الذراعين حال السجود من: -2

 ( ترك سنة من سننها - ترك شرط من شروطها -ترك مكروه من مكروهاته )    من مبطالت الصالة: -3 

 ( السخرية – الغيبة -النميمة ) وئ اإلنسان في غيبته وهي فيه، وتكون بالقول والفعلذكر مسا  -4

 السؤال الرابع: أكتب اثنين مما هو مطلوب:
 محاربتهم ومعادتهم   - 2   عدم محبتهم  -1    موقف المالئكة الكرام من العصاة والكافرين:  -1
 اإلكثار من العبادات -2          تدبر القرآن الكريم -1              ينني على اإلخالص:األمور التي تع  -2
 قول سمع هللا لمن حمده  -2التسبيح في الركوع        -1    ة                      واجبات الصال  -3
 أضرار الغيبة والنميمة والسخرية: 

 تذهب نور اإليمان عنه في الدنيا -2            ستقطع أواصر المحبة بين النا  -1

 للتحذير من أهل الشر -2 للمتظلم والمستفتي عند القاضي -1 المواضع التي أباح فيها اإلسالم الغيبة: 5-
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 :السؤال الخامس: أكتب المصطلح المناسب للتعريفات اآلتية

 با  لمرضاته وثوابه.القصد واإلرادة للعمل تقربا  إلى هللا وطل (  النية)  -1

 إفراد هللا تعالى بالطاعات والتقرب بها إلى هللا وحده ال شريك له. ()االخالص -2

 ما أمر به هللا تعالى على وجه اإللزام، ويذم تاركه شرعا . ( ) الواجب -3

 ينةقلوبهم بالعداء والضغ والتحريض واإليقاع بينهم، وشحن باإلفسادالسعي بين الناس (  ) النميمة-4

 السؤال السادس: أجب عما يأتي:

 ما شروط قبول العمل الصالح؟  -1

  أن يكون خالصا له تعالى            -الرسول أن يكون موافقا  لما جاء به 

 كيف كان النبي بعد انقطاع الوحي؟  -2

   مرة ثانية، ليؤكد له أمر الرسالة  أن يقابل جبريل  حزنا  شديدا  فتمنى النبي حزن الرسول  الوحي بعد انقطاع 

 ما أثر فعل المكروه وتركه أثناء الصالة؟ 3-

 وتركه  ات مكروه أثر فعل     هامكرو  تركأثر    م
 تكتب له الصالة ناقصة. تكتب له الصالة كاملة 1
 ينقص ثواب فاعلها يثاب تاركها تقربا هلل تعالى  2

 ما حكم ترك واجب من واجبات الصالة؟ 4-

 بطلت صالتهيعيد الصالة ألنه  إذا ترك واجب ا من واجبات الصالة عمدا   -
 ويسجد قبل التسليم سجدتي السهو إذا ترك واجب ا من واجبات الصالة سهوا  يتم ما بقي من صالته

 ما أضرار الغيبة والنميمة والسخرية؟ 5-

 تذهب نور اإليمان عنه في الدنيا -2            استقطع أواصر المحبة بين الن -1

  تفقد صاحبها االحترام بين الناس -4                              تحرم من الجنة -3

 ما الحاالت التي أباح فيها اإلسالم الغيبة؟ 6-

 لشرللتحذير من أهل ا -2                                للمتظلم والمستفتي عند القاضي -1

 للتعريف إذا كان اإلنسان معروف ا بلقب معين من غير تنقيص -3

 للمجاهر بفسقه أو بدعته -5           لتغيير المنكر ورد العاصي إلي الصواب بذكر ما يفعله -4
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