
 هنا جمیع روابط وقنوات صفوف الكویت التعلیمیة الممیزة
  عشرات القنوات في خدمة التعلیم واهله

  وعشرات من االعضاء والمشرفین
  یعملون لیل نهار لمساعدتكم

 مجموعات تطوعیة تخدم العملیات التعلیمیة
  جزى اهللا القائمین علیها خیر الجزاء

  وشكرا لكل من یساهم ویدعم باي جهد قل ام كثر
 نرحب بكم في قروباكم وقنواتكم
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 یساعدكم في الحصول على مذكرات وكتب مدرسیة وكل مایهم االمتحانات
 .,واالخبار التعلیمیة اول بأول
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 الـــــسادس - الصف مـــــذكـــــرة

 فــــي مــــــــــــــــادة

 اإلســـــــــــالميــــــة الــــــــرتبــــيـــــة

 

ب هذه املذكزة ال تغين عن الكتا

املدرسي

 حممد اعداد أ  / عبداحملسن

 

 الصف السادس

 الرابعة و  الوحدة الثالثة
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  2ٕٔٓالصف السادس  أحادٌث

 الوحدة الثالثة 

أذهب البؤس رب الناس، واشؾ » عن عائشة رضً هللا عنها أن رسول اله ملسو هيلع هللا ىلص إذ أتى مرٌضا لال -ٔ

 ٕٓص « أنت الشافً الَ شفاء إال شفاإن، شفاًء الَ ٌؽادر سمما

 

شعبة لال : بٌنما أنا مع رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص ذات لٌلة ، " إذ نزل رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص فمضى  عن المؽٌرة بن -ٕ
 3ٖص حاجته ، ثم جاء فصببت علٌه الماء من إدواة كانت معً ، فتوضؤ ومسح على خفٌه "

 

 رعى الؽنم " فمال أصحابه : عن أبً هرٌرة ـ رضً هللا عنه ـ عن النبً ـ لال :" ما بعث هللا نبٌا إال-ٖ

 4ٗص وأنت ؟ فمال : " نعم كنت أرعاها على لرارٌط ألهل مكة "  أخرجه البخاري 

 

فعن أبً هرٌرة لال :  لال رسول هللا ـ" من أخذ أموال الناس ٌرٌد أداءها ، أدى هللا عنه ، ومن  -ٗ
 3٘ص أخذها ٌرٌد إتالفها أتلفه هللا " . رواه البخاري 

 

 ال

 ة الرابعةالوحد
 

 2ٕص (دٌنن على للبً ثبت ، الملوب مملب ٌااللهم  (كان أكثر  دعاء نبٌا دمحم ملسو هيلع هللا ىلص   -ٙ

 

الصعٌد الطٌب وضوء المسلم وإن لم ٌجد  )ال :لال  رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص :عن أبً ر رضً هللا عنه  ل -4
 3ٕص (الماء عشر سنٌن 

 

من صلى علً صالة واحدة صلى هللا علٌه -ملسو هيلع هللا ىلص  -لال رسول هللا : لال  رضً هللا عنه أنس بن مالن -2
 ٓٓٔص (عشر صلوات وحطت عنه عشر خطٌئات ورفعت له عشر درجات

 

 فٌه  ٌطلب طرٌما سلن من   أبً الدرداء رضً هللا عنه لال : سمعت رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص ٌمول ) عن -3
 4ٓٔص) العلم لطالب  رضا أجنحتها لتضع المالئكة وإن ، الجنة إلى طرٌما به هللا  سلن ، علما
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 . أو المصاب بالعٌن أو السحرالمراءة التً ٌرلى بها المرٌض  (الرلى ) -ٔ

 .ما ٌعلك بؤعناق الصبٌان من خرزات أو عظام أو خٌوط أو نحوها لدفع العٌن (التمائم ) -ٕ

 :فٌما ٌلً الغٌر صحٌحة أمام العبارة × ( ( أمام العبارة الصحٌحة وعالمة )  √ ضع عالمة )

 ) × (                           ٌجوز الحلؾ بالكعبة وباألمانة وبالنبً ملسو هيلع هللا ىلص   -ٔ

 ) × (               التوحٌد .       تنمصمن األمور التً ال الرلى والتمائم  -ٕ

                         ( √ )                    من حلؾ بؽٌر هللا تعالى فمد أولع نفسه فً الشرن -ٖ

 ايأل انجذًل االتي يٍ خالل دراستك نهذرش

 التوحٌدتضاد وتنمص التً  االسباب التوحٌد بالملب تمويالتً  األسباب و

 الرلى والتمائم الدوام ذكر هللا   1

 الحلؾ بؽٌر هللا             مجالسة أهل الخٌر والصالح     2

 الذبح لؽٌر هللا سالمة الملب من الؽل للمإمنٌن 3

 : ٌؤتًعلل لما 

 .  ـ النهً عن الرلً بغٌر اللغة العربٌة ٔ 

 ألنه ٌخشى أن ٌدخلها ما ٌإدي إلى كفر أو شرن

 ـ الرلى بغٌر ما شرع هللا مما ٌضاد التوحٌد . ٕ 

 ألن الرلى بؽٌر ما شرع هللا  ٌإدي إلى الشرن 

 تسمٌة التمٌمة بهذا االسم -ٖ

 وسمٌت التمٌمة بهذا االسم الن العرب كانوا ٌتفاءلون من أسمها أن ٌتم هللا لهم ممصودهم

 ٌحة لكل مولف مما ٌؤتً:اكتب نص
 النصٌحة )ب( المولف ) أ(

 انتي  ْي حانشقيح انششكيال يجٕص ألَٓا يٍ  مصاب بالعٌن ٌذهب إلى المشعوذٌن لطلب العالج -أ

  تعانى  يستعاٌ فيٓا تغيش هللا

احثٓا أَٓا تعش انتًائى يًا يعاد انتٕحيذ العتقاد صال يجٕص ألَّ  علمت إحدى االمهات خٌطا فً رلبة مولودها -ب 

 ٔتُفع تزاتٓا

  االصغش ٔيٍ حهف تغيش هللا تعانى فقذ أٔقع َفسّ في انششك رجل ٌحلف باألمانة–ج 

 
 :لارن بٌن الرلٌة الشرعٌة والشركٌة من حٌث التعرٌف والحكم بالجدول التالً

 وجه الممارنة
 نوع الرلٌة       

 الحكم التعرٌؾ

 جائزة شرعا كتاب والسنة  وكانت باللسان العربً وهً ما كانت من ال الرلٌة الشرعٌة

بؤسماء الجن أو  الرالً  بؤن ٌرلى تعالى  التً ٌستعان فٌها بغٌر هللا هً  الرلٌة الشركٌة
 تكون بؤلفاظ غٌر مفهومة المالئكة أو 

 محرمة شرعا

 

 االول الدرس :
 

 كلمة التوحٌد فً الملب والسلون
 

 ةالمجال: العمٌد
 

 الوحدة الثالثة
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 الثانًالدرس : 

 
 حرمة الشرب فً آنٌة الذهب والفضة

 

 الحدٌث الشرٌؾالمجال :

 

 حدة الثالثةالو

 

ًَّ  –عن حذٌفة  ٌمول:) ال تَلبَُسوا الَحرٌَِر وال الِدٌباَج وال تَْشَربُوا فً آنٌَِِة الذَهِب والِفَضِة ،وال  -ملسو هيلع هللا ىلص  -لال : َسِمعُت النب
 لهم فً الدنٌا َولنا فً اآلِخرة(. صحافها فإنهاتَؤكلوا فً 

  -هات معانً الكلمات اآلتٌة:

 معاشر المإمنٌن ولكم فً اآلخرة :الكفار       فإنها لهم فً الدنٌا :    والشرب لؤلكلعاء و آنٌة :

 . للرجالالذهب  لبساكتب األسباب فً تحرٌم 

 لكً ال ٌشٌع اإلسراؾ والترؾ فً المجتمع االسالمً .  -ٔ

 .االسراؾ ٌإدي الى الفمر -ٖ       :ألن االسراؾ فٌه كسر لملوب الفمراء  ٕ
  -ؾ فً الموالؾ اآلتٌة :كٌؾ تتصر

 زرت مطعماً ٌستخدم األوانً الفضٌة . -1

 أرفض االكل فً هذا المطعم ألن الكالب نجس

 رأٌت رجالً مسلماً ٌرتدي لمٌصاً حرٌرٌاً . -2

 أنصحه بؤن لبس الحرٌر محرم على الرجال 

 . رت محالً ٌبٌع أوانً مصنوعة من الذهبز -ٖ

 المصنوعة من الذهب فهً محرمه نًاألواأنصحه بؤن ال ٌجوز أستخام 

 : فً الحدٌث الشرٌؾ نهٌان على المسلم أن ٌلتزم بهما وهما -أجب عما ٌؤتً :

           عن االكل والشرب فً آنٌة الذهب والفضة ًأوالً: النه

 ثانٌاً: النهً عن لبس الحرٌر والدٌباج      

 -ضع خطاً تحت اإلجابة الصحٌحة فٌما ٌؤتً :

 للمرأة فمط(. -للرجل فمط  -للرجل والمرأةكل والشرب فً اآلنٌة المصنوعة من الذهب والفضة.)ٌحرم األ -1

 للرجل والمرأة معاً ( - للمرأة فمط -ٌجوز ارتداء المالبس المصنوعة من الحرٌر .) للرجل فمط -ٕ

 -أكمل العبارات اآلتٌة بما ٌناسبها من كلمات :

 الفضة ،.لذهب من اعن الشرب فً األوانً المصنوعة  –صلى هلل علٌه وسلم –نهى الرسول  -ٔ

 اآلخرةمنها فً     ٌحرمالكافر ٌتمتع بالنعم فً الدنٌا و -ٕ

 على اإلنسان ؟بها الثروات الطبٌعٌة التً أنعمها هللا عز وجل أهم ما 
 الذهب والفضة ، والحرٌر والدٌباج     

 ما أثر الترف على المجتمع ؟
 ه بالعجب والتنعم والراحة ،فٌنشؽلوا عن الهدفٌن األساسٌن ألصل وجود اإلنسان وهما :الترؾ  مرض ٌصٌب أفراد

 وعمارة األرض . فالترؾ ٌإدي إلى الهالن –عبادة هللا سبحانه  

 كهًت جائس أً غير جائس في انًكاٌ انًناسب بانجذًل االتي.أكًم انجذًل االتي بٌضع 

 انًسهًح انًسهى انشخصح انششعيح

 غيش جائض ؼٌر جائز أوانً الذهب والفضةاستخدام 

 جائض ؼٌر جائز لبس الحرٌر والدٌباج

 جائض ؼٌر جائز الذهب حلً  لبس

 النهى عن لبس الحرٌر للرجالأكتب اسباب 

 . ترن اإلسراؾ والتبذٌر  -ٖ    حتى ال ٌتشبه الرجل بالمرأة -ٕ        الرجل على رجولته ولوته .إبماء  -ٔ
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  ضع الحكم الشرعً بكتابة كلمة ) فرض ( أو )  سنة  ( بعد العبارات التالٌة  . -

 () فرض.                              االؼتسالالنٌة فً  -ٔ

 )  سنة  (.        االؼتسالؼسل الٌدٌن لبل الشروع فً  -ٕ

 ) فرض(جسد بالماء .                     تعمٌم سائر ال -ٖ

 اكتب الحاالت التً ٌجب فٌها الغُسل :     -

 .الموت          -2الدخول فً االسالم .          -1

 انتهاء فترة الحٌض والنفاس – ٗالجنابة             -ٖ

 :     االغتسالاكتب الحاالت التً ٌُستحب فٌها  -

 ؼسل من ؼسل مٌتا -2                                    ؼسل الجمعة             -1

 من أراد دخول مكة  والولوؾ بعرفة -ٗعمرة                           اإلحرام لحج أو -ٖ 

  ( بعد العبارات التالٌة  .واجب او مستحب  ضع الحكم الشرعً بكتابة كلمة ) فرض  أو سنة  -

 سُح ()                 .    االغتسالانٕظٕء كايالً في   -ٕ

 ) فشض  (     . االغتسالتعًيى سائش انجسذ تانًاء في   -ٖ

 ]يستحة[         انحج ٔ انعًشج .           االغتسال إلحشاو    -ٗ

 [ ]ٔاجة       .                         يٍ انحيط االغتسال   -٘

 صنِّف أعمال الغٌسل اآلتٌة إلى فرائض وسنن : -

 تعمٌم سائر الجسد بالماء  ( –النٌة  –وضوء ال –) التسمٌة 

 ُسنن الؽُسل فرائض الؽُسل
 التسمٌة النٌة

 الوضوء تعمٌم سائر الجسد بالماء  
 -أمام اإلجابة الغٌر صحٌحة فٌما ٌؤتً :× ( الصحٌحة وعالمة )  أمام االجابة  √ ( ضع عالمة ) 

 (    √)  الؽسل وسٌلة من وسائل الطهارة فً االسالم         -ٔ

 (  ×الجنابة ال توجب الؽسل                                  ) -ٕ

 (     √االسراؾ فً الماء من مكروهات الؽسل               ) -ٖ

 (    ×ٌؽنً عن الوضوء للصالة                      )ال الؽسل  -ٗ

 رتِّب ُخُطوات الؽُسل كاملة األول فاألول فٌما ٌؤتً : -

  

 

 اكتب المصطلح الشرعً المناسب لكل عبارة مما ٌؤتً : 

 الجنابة  : هً حالة تطرأ على االنسان عندما ٌصل  إلى سن البلوغ

 هو تعمٌم الماء على جمٌع البدنالؽسل : 

 

 الثالثة الوحدة هالمجال : الفم الؽُسل وأنواعه - الثالثالدرس :

  انُيح-1

 

 انٕظٕء -5 

 

 غسم جًيع انثذٌ

 

 انتسًيح -2 

 

 غسم أيًٍ انجسذ ثى األيسش-7 

 

 شعشغسم ان-6 

 

 غسم انفرج -4
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 الوحدة الثالثة  المجال : الفمه المسح على الخفٌن والجبٌرة - الرابعالدرس : 

 على المعانً اآلتٌة :الدال الشرعً اكتب المصطلح 

 اللباس الذي ٌؽطً المدمٌن ، وعادة ٌكون ما من الجلد .)ٌمصد بالخفٌن ( -1

 ) . ٌمصد بالجبٌرة.( ما ٌوضع على جزء من الجسم وٌلبس لحاجة ماسة لجرح أو كسر أو حرق . -ٔ

 أكمل الفراؼات اآلتٌة :

 لمسلمٌن .با -تعالى  - رحمة هللاجواز المسح على الخفٌن دلٌل على  -ٔ

 أٌام بلٌالٌها .       ثالث أما المسافر     ٌوم ولٌلةمدة المسح على الخفٌن للممٌم      -ٕ

 الجنابةو          نزع الخؾ  و          مدة المسح انمضاء     من مبطالت المسح على الخفٌن -ٖ

 ئة فٌما ٌؤتً:أمام العبارة الخاط× ( أمام العبارة الصحٌحة وعالمة ) )  √ (  ضع عالمة

 ( × )  ٌجوز المسح على الجوربٌن الشفافٌن .                   -ٔ

 ( × )   من شروط المسح على الجبٌرة أن تلبس على طهارة . -ٕ

 ( √  )فً الوضوء .  الرجلٌنالمسح على الخفٌن ٌؽنً عن ؼسل -ٖ

 ضع الرلم من المجموعة )أ( أمام ما ٌناسبها من المجموعة )ب(

 ب الرلم أ الرلم

ِ صلى هللا علٌه  ٔ َعِن اْلُمِغٌَرِة بن ُشْعبَةَ أَنَّ َرُسوَل َّللاَّ
ؤَ َوَمَسَح على خفٌه:”وسلم   تََوضَّ

 مشروعٌة المسح على الجوربٌن ٕ

ِ صلى هللا علٌه  ٕ َعِن اْلُمِغٌَرِة بن ُشْعبَةَ أَنَّ َرُسوَل َّللاَّ
ٌْنِ :”وسلم  ؤَ َوَمَسَح على اْلَجْوَربَ ٌْن تََوضَّ  َوالنَّْعلَ

 مشروعٌة المسح على الجبٌرة 

 مشروعٌة المسح على الخفٌن ٔ  

 اكتب مبطالت المسح على الخفٌن . -

 الجنابة -ٖنزع الخؾ             -ٕانمضاء مدة المسح             -ٔ 

 اكتب شرطٌن من شروط المسح على الخفٌن والجوربٌن.

 : شفان أال ٌ -ٕ       طهارة  ٌشترط لبسهما   .1

 أن ٌكون المسح على ظهر الخفٌن والجوربٌن والجبٌرة  -ٕ

 وضح صفة المسح على الخفٌن؟ .

 بعد أن ٌتم المسلم وضوإه ٌلبس الخفٌن أو الجوربٌن وكلما أراد الوضوء  مرة أخرى

 ٌجوز له المسح علٌهما  

 ما هو موضع المسح على الخفٌن والجوربٌن ؟

 ظهر الخفٌن  والجوربٌن  والجبٌرة
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 :  صحح العبارات التً تحتها خط فً العبارات اآلتٌة -

 )الشام (            . الٌمن تاجرا فً مال خدٌجة رضً هللا عنها إلى  –خرج النبً  -ٔ

 ()الخامسة والعشرٌن . العاشرة من عمره عنها وهو ابن فً مال خدٌجة  رضً هللاتاجر النبً  -ٕ

 ) .الصادق األمٌن(        .التواضع والكرملبل البعثة بؤحسن صفتٌن لمب النبً  -ٖ

 السإال الثالث: عال ما ٌدل مولف مما ٌؤتً :

 رجوع أبوطالب مسرعا من الشام بعد االنتهاء من تجارته  -ٔ

 ول ملسو هيلع هللا ىلص ٌدل على حرصه على سالمة الرس

 عمل الرسول ملسو هيلع هللا ىلص فً شبابه بالتجارة -ٕ

 ٌدل على تحمل الرسول ملسو هيلع هللا ىلص المسإولٌة

 .اكمل ما ٌؤتً بما ٌناسبه من خالل دراستن للموضوع .

  رعً الؽنم المهنة التً عمل بها االنبٌاء جمٌعا هً      -ٔ

  بناء الكعبة ملسو هيلع هللا ىلص مشاركته لومه فً   من مظاهر كفاح النبً   -ٕ  

 الثانٌة عشر رافك رسولنا دمحم ملسو هيلع هللا ىلص عمه أبا طالب فً رحلته إلى الشام عندما كان عمره  -ٖ  

 مٌسرةالرجل الذي شارن رسولنا دمحم ملسو هيلع هللا ىلص  فً مكة عندما سافر إلى الشام   -ٗ  

 كانت العبارة صحٌحة ، وظلل الحرف)خ( كانت العبارة غٌر صحٌحة فً الجدول التالًظلل الحر)ص( إذا 
 

 خ  المعود عن العمل فٌه راحة للنفس وسعادتها ٔ

  ص اشتؽل دمحم ـ  برعً الؽنم فً صؽره ٕ

  ص تحمل الرسول صبى هللا علٌه وسلم أعباء المعٌشة مع عمه أبً طالب ٖ

 خ  ملسو هيلع هللا ىلص فً مكة عندما سافر إلى الشام ترن ابو طالب ابن أخٌه دمحم ٗ
 

 السإال الربع : حدد اسم الشخصٌة التً تنسب إلٌها كل عبارة مما ٌؤتً : 

 )بحٌرى الراهب (  شاهدت ؼمامة تظله من حر الشمس ،وأرٌت خاتم النبوة بٌن كتفٌه -ٔ

 سافرت معه فوجدته أمٌنا وصاحب خلك كرٌم     )مٌسرة ( -ٕ

 

 

 الوحدة الثالثة المجال : السٌرة النبوٌة  ملسو هيلع هللا ىلص الرسول عمل  الخامسالدرس :
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 الوحدة الثالثة المجال : السٌرة  خدٌجة رضً هللا عنها بالسٌدة  الرسول زواج السادسلدرس : ا

 ( أمام العبارة الغٌر صحٌحة :  ×( أمام العبارة الصحٌحة وعالمة ) ضع عالمة )

 ( )  من وفاء رسول هللا لزوجته خدٌجة أن ٌذبح الشاة وٌمسمها على صدٌماتها  .     .1

  ( )         ش شرفا ونسبا هً السٌدة خدٌجة رضً هللا عنها .             أعظم نساء لرٌ .ٕ

 ( ×)        الخادم الذي رافك رسول هللا فً تجارته إلى الشام هو انس بن مالن .            .3

      ( )       "فً حلؾ الفضول الذي عمدته لرٌش فً دار عبدهللا بن جدعان شارن الرسول ملسو هيلع هللا ىلص  .ٗ

 : فً العبارات االتٌة خط هما تحتصحح 

 )عمه حمزه(  وعمه العباس  ذهب الرسول ملسو هيلع هللا ىلص لخطبة خدٌجة مع  عمه أبً طالب  -ٔ

 ) بشهرٌن (    بسنةثم الزواج المبارن بعد رجوع النبً  ملسو هيلع هللا ىلص من الشام -ٕ

 ) خمسة عشر سنة (   بعشرٌن سنة ٌزٌد عمر السٌدة خدٌجة عن النبً ملسو هيلع هللا ىلص -ٖ

 ما ٌؤتً :العبارات  اآلتٌة بما ٌناسبها من كلمات  أكمل 

 رضً هللا عنها ..     خدٌجة هً أول امرأة تزوجها النبً  -ٔ

 فمن مارٌة المبطٌة رضً هللا عنها .إبراهٌم رضً هللا عنها عدا    . خدٌجةمنجمٌع أوالد النبً  -ٕ

 ً : أجب عما ٌؤت

 ؟لماذا زغبت السٌدة خدٌجة رضً هللا عنها من الزواج بالنبً ملسو هيلع هللا ىلص  -ٔ

مشاركته فً وكذلن ما وصل إلى مسامعها من هما الصدق واالمانة  ناشتهر فً مجتمعه بصفتٌ ألنه

 عودته من الشام عن سٌرته الطٌبة  دبع مٌسرةحلؾ الفضول وأٌضا ما حكاه لها ؼالمها 

 ة لرسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص : جلوفاء لرسولنا ملسو هيلع هللا ىلص لزوجته خدٌجة ومثاال أخر لوفاء السٌدة خدٌ مثاالاذكر  -ب

 وفاء لرسولنا ملسو هيلع هللا ىلص لزوجته خدٌجة مثال  -ٔ

ا، وكان ٌذبح الشاة أنه لم ٌتزوج علٌها طٌلة حٌاتها ،وبعد أن لمٌت ربها كان ٌسؤل عن صدٌماتها فٌكرمهن بالهداٌ-

 فٌمسمها علٌهن ، وكان ٌذكرها بالخٌر دائما 

 ة لرسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص : جمثال وفاء السٌدة خدٌ

وفر له كل شًء تفً ؼار حراء  وعندما  سبل الراحة للنبً ملسو هيلع هللا ىلص عن انها كانت السٌدة خدٌجة رضً هللا عنها تبحث 

كانت تساعده  وإلى ابن عمها ورلة بن نوفل لتطمئن علٌه  اصطحبتهنزل علٌه الوحً بٌته وعندما لحتى ٌعود 

 بمالها ،وتدافع عنه ضد كفار  لرٌش  وتتحمل معه أعباء الدعوة االسالمٌة

 :  ًمما ٌالتاكتب اسم الشخصٌة التً تشٌر إلٌها كل عبارة 

  ) نفٌسة بنت منٌة ( لتفاتحه فً أمر الزواج  المرأة التً أرسلتها السٌدة خدٌج رضً هللا عنها إلى النبً– ٔ

 الرجل الذي خطب منه الرسول ملسو هيلع هللا ىلص السدة خدٌجة رضً هللا عنها ) عمرو بن أسد ( -ٕ
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 الوحدة الثالثة  التهذٌبالمجال :  االخرٌن احترام                     السابعالدرس : 

 أياو انعبارة انغير صحيحت  فيًا يهي: ×  (   ) ًعاليت  ( أياو انعبارة انصحيحت  ضع  عاليت ) 
 (         )                                 ناس دائما باإلنسان االمٌن وٌحترمونه لٌثك ا. ٔ

 (  ( احترام المواعٌد دلٌل على احترام االنسان لنفسه ولآلخرٌن.            . 2

 ) ×  ( ً                                          إلناع االخرٌن ٌكون بالصوت العال. 3

  ) ×  ( ى يكثش  في انكالو انًثاح غيش انٓادف ٔيتذخم فيًا ال يعُيّ             ه. انًس4

 : بيٍ يٌقفك تجاه كم حانت يًا يأتي

 شاىذث  زييال نك يشٌه جذراٌ انًذرست يٍ انخارج  -1

 ٔانخاصح أَصحّ تانًحافظح عهى انًًتهكاخ انعايح

 رأٌت أحد العمال ٌسمً  حدٌمة المدرسة وٌعتنً بها -2

 وٌحبه الناس  –االنسان االمٌن ٌحبه هللا تعالى  اشكشِ ٔاقٕل نّ أٌ

 من لائل هذه العبارة ولمن لالها وما المناسبة :

ٍ ففٌما تَفْ  ) ًّ ، َوإنَِّن لَتَْحَت َنبِ ًٌّ ِن لنب ٍ، َوإنَّ َعمَّ ًّ ٌْنِ َوإنَِّن الْبنَةُ نَِب  ؟(َخُر َعلَ

 : الرسول ملسو هيلع هللا ىلص  المائل

 : للسٌدة صفٌة بنت حًٌ زوجة النبً ملسو هيلع هللا ىلص  لالها 

ٌَُهوِديّ : عندما دخل علٌها  المناسبة ًَ تَْبكً فَمَاَل: َما ٌُْبِكٌِن ؟ لَالَْت: لَالَْت ِلً َحْفَصةُ إنًِّ بِْنت  )أي   َوِه

 بنت ٌهودي ( ان حفصة عٌرتها بؤنها

 حدد أسماء االنبٌاء التً أشارت إلٌهم العبارة ؟:

ٌْنِ  ) ٍ ففٌما تَْفَخُر َعلَ ًّ ، َوإنَِّن لَتَْحَت َنبِ ًٌّ ِن لنب ٍ، َوإنَّ َعمَّ ًّ  ؟(َوإنَِّن الْبنَةُ نَِب

 سٌدنا  :  موسى علٌه السالم  

 سٌدنا : هارون علٌه السالم  

 دمحم ملسو هيلع هللا ىلص-سٌدنا :  

 ما المٌمة التً تستنتجها من العبارة وحدد مظهرا سلوكٌا لها :   

ٌْنِ  ) ٍ ففٌما تَْفَخُر َعلَ ًّ ، َوإنَِّن لَتَْحَت َنبِ ًٌّ ِن لنب ٍ، َوإنَّ َعمَّ ًّ  ؟(َوإنَِّن الْبنَةُ نَِب

 االدب  -االخالق الحسنة   –االحترام  المٌمة  :

 نتعامل مع االخرٌن بحسن االخالق  لالها  :

 حترام االخرٌن فً التعامل ا-  

 أدب الحوار والكالم مع الناس-   

 ما ٌؤتً :العبارات  اآلتٌة بما ٌناسبها من كلمات  أكمل 

من  أفضلمن اآلخرٌن الذٌن لد ٌكونون عند هللا ـ تعالى السخرٌة نهى هللا ـ تعالى ـ عباده المإمنٌن عن 

ٌكرهونها ، ومن أتى شٌئا من  بؤلماب أو ٌنادونهمعلى إخوانهم  ٌعٌبوا الساخرٌن كما نهاهم كذلن أن 

 إلى هللا ، وإال فمد ظلم نفسه بالتوبةذلن فعلٌه 
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 بما ٌناسبه من خالل دراستن للموضوع:   ًٌالتأكمل كل فراغ مما 

 الخنزٌر و لدمو ا المٌتةمن االطعمة التً حرمها هللا تعالى   -ٔ

 مسكر        وكل  لتدخٌنواالخمر  من المشروبات التً حرمها هللا تعالى -ٕ 

 عضالت الكتؾ  و فمرات الظهر الركوع والسجود مفٌد فً عالج   -ٖ

  زٌادة الوزنو   ٌعرضه للسمنةاالسراؾ فً تناول الطعام ٌإدي إلى  -ٗ

 علل لما ٌؤتً : 

 تحرٌم االسالم أكل المٌتة ولحم الخنزٌر والدم 

 ألنها لد تكون ماتت بسبب مرض أصابها فلو أكل المسلم من  المٌتة أصٌب بالمرضالمٌتة ،

 فإنه ٌؤكل النجاسات والحٌوانات المٌتة ،وٌحمل أنواعا خطٌرة من الدٌدان الضارةالخنزٌر   

 كما أنه عسٌر الهضم وتعافه النفسفإنه ٌحمل مواد ضارة لدم  ا 

 إصابة بعض الرجال والنساء بآالم فً المفاصل 

 نهم ٌركنون إلى الراحة وال ٌمارسون الرٌاضةأل

 اكتب فائدتٌن لكل ما ٌؤتً 

 ممارسة بالرٌاضة البدنٌة 

 تصنع الرجل الموي الشجاع و     تموي بدن  المسلم  أنها 

 فً عالج الوزن الناشئو       رابات االمعاء  عالج اضطفهو ٌفٌد فً     الصوم : 

 صحح ما تحته خط فٌما ٌؤتً 

 من رمى بالسهم  ) سعد بن أبً ولاص (علً بن ابً طالب أول  -ٔ

 أول من سل سٌفه فً االسالم       )الزبٌر بن العوام( خالد بن الولٌد  -ٕ

 موة الرمً ()أال إن ال                 من لائل هذه العبارة وعالم ٌدل؟ 

 : الرسول ملسو هيلع هللا ىلص  المائل

 : انها تصنع الرجل الموي الشجاع  تدل على

 )علموا أوالدكم السباحة والرماٌة وركوب الخٌل(

 عمر بن الخطاب رضً هللا عنه المائل :

 : عناٌة االسالم بالجسد عن طرٌك الرٌاضة البدنٌة تدل على

 الوحدة الثالثة  ةالثمافة اإلسالمٌالمجال :  عناٌة االسالم بالصحة الجسمٌة               الثامنالدرس : 
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 : أكتب المصطلح الشرعً فٌما ٌؤتً : ٔس
 عن نفسه هللا ونفً ما نفاه   ملسو هيلع هللا ىلص رسوله أثبته  لهنفسه  أو ل هللااثبات ما اثبته توحٌد األسماء و الصفات :هو 

 ً :علل لما ٌؤت
 المسلم ال ٌكثر من الحلف باهلل تعالى .

 ألن كثرة الحلؾ تدل على عدم التعظٌم له سبحانه
 نفً صفة الموت عن هللا تعالى ..

 صفة ال تلٌك باهلل سبحانه وتعالى، ألنه حً ال ٌموت
 آٌة الكرسً أعظم آٌة فً المرآن .

 الشتمالها على توحٌد االسماء والصفات
  ( أمام العبارة الغٌر صحٌحة فٌما ٌلً : ×م العبارة الصحٌحة وعالمة )( أما : ضع عالمة )ٖس
 ( .          ) اإلٌمان بها عبادة هلل تعالى داخل فً أن توحٌد األسماء و الصفات . ٔ
 ( توحٌد أسماء هللا وصفاته .  )آٌة الكرسً تعتبر أعظم  آٌة فً المرآن الشتمالها  -ٕ
 ( )          وجل.  لمرآن ألنها أخلصت فً وصؾ هللا عزتعدل ثلث ا الناس سورة  -ٖ
 (  ×)                                              صفة الموت من صفات الكال هلل تعالى . ٗ

 من فوائد اإلٌمان بؤسماء هللا تعالى وصفاته . اثنٌناكتب 

 اخالص العمل هلل -ٕ           محبة هللا تعالى  .1

 .دخول الجنة -ٗ        .لمعاصًاالبتعاد عن ا -ٖ

 .اكمل ما ٌؤتً بما ٌناسبها من كلمات من خالل دراستن للموضوع 
 التً أثبتها لنفسه صفات الكمال هلل تعالى هً الصفات  .ٔ
 المدرةوالعلم من امثلة صفات الكمال هلل تعالى صفة الحٌاة و .ٕ

 ثلث المرآنتعدل   االخالصسورة  .ٖ
 محبة هللا تعالى و  .دخول الجنةوصفاته  فوائد اإلٌمان بؤسماء هللامن   .ٗ
 .بٌن الممصود بكل عبارة مما ٌؤتً س: 
 تعظٌم أسماء هللا تعالى .ٔ

  أن ال ٌكثر الحلؾ بها ألن كثرة الحلؾ تدل على عدم التعظٌم له سبحانه
 اسماء تعالى هللا كلها حسنى   
 منها. معنى ان اسماءه حسنى أي : بلؽت الؽاٌة فً الحسن فال ٌوجد أحسن  

 استخرج من اآلٌات التالٌة صفات الكمال الواجبة هلل تعالى واكتبها فً الفراغ الممابل :س:

 صفات هللا تعالى اآلٌات الرلم

ْنٌَا َكَماٍء أَنَزْلنَاهُ ِمَن السََّماِء فَاْختَلََط بِِه نَبَاُت اأْلَْرِض فَؤَصْ  ٔ ثََل اْلَحٌَاةِ الدُّ بََح )َواْضِرْب لَُهم مَّ
ُ هَ  ٌَاُح ۗ َوَكاَن َّللاَّ ْمتَِدًرا علىِشًٌما تَْذُروهُ الّرِ ٍء مُّ ًْ  ( ُكّلِ َش

 المدرة

ِ الَِّذي اَل ٌَُموُت َوَسبِّْح بَِحْمِدِه ۚ  ٕ ًّ  الحٌاة بِِه بِذُنُوِب ِعبَاِدِه َخبًٌِرا ( وكفىَوتََوكَّْل َعلَى اْلَح
ٌُْكْم َوَمالَ  ٖ ا (ه)َُو الَِّذي ٌَُصلًِّ َعلَ لَُماِت إِلَى النلوِر   َوَكاَن بِاْلُمْإِمنٌَِن َرِحٌما َن الظل  الرحمة ئَِكتُهُ ِلٌُْخِرَجُكم ّمِ
ُم اْلؽٌُُوِب ( ٗ  العلم لُْل إِنَّ َربًِّ ٌَْمِذُؾ بِاْلَحّكِ َعالَّ

 ارسم خرٌطة ذهنٌة توضح فٌها أنواع التوحٌد الثالثةس:
 

 التوحٌد

 توحٌد االسماء والصفات د االلوهٌة توحٌ توحٌد الربوبٌة
 

 الوحدة الرابعة ةالمجال: العمٌد اإلٌمان بؤسماء هللا تعالى وصفاته االول الدرس :
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 : أ ( بٌن معنى أسماء هللا تعالى التالٌة

 حكمتهما تفتضٌه ل هو المادر على كل شًءالمدٌر:

 العلٌم : هو العالم بكل شًء الذي شمل علمه كل المعلومات

    .ب ثالث نماط تبٌن فٌها الفرق بٌن علم هللا تعالى وعلم المخلولٌنب ( اكت

 المخلولٌنعلم  علم هللا تعالى  م
 أن علم هللا تعالى واسع ال حدود له ٔ

ٍء ِعْلًما ( ًْ َ لَْد أََحاَط ِبُكّلِ َش  و)َأَنَّ َّللاَّ
علم  لاصر محدود ))وما أوتٌتم من العلم إال 

 للٌال ((

 النسٌان. ه لد ٌصٌب ))وما كان ربن نسٌا((  ٌانال ٌعترٌه نس ٕ
ًَ َولَْم َنِجْد لَهُ  إلى)لَمَْد َعِهْدنَا  آَدَم ِمن لَْبُل فَنَِس

 َعْزًما (

 أن هللا تعالى ٌعلم الماضً والحاضر والمستمبل ٖ
ٌَْب ) لُل الَّ ٌَْعلَُم َمن فًِ السََّماَواِت َواأْلَْرِض اْلؽَ

ُ ۚ َومَ   ( ا ٌَْشعُُروَن أٌََّاَن ٌُْبعَثُونَ إاِلَّ َّللاَّ

ون الحاضر وٌجهلو شٌئا من الماضً مون  ٌعل
اَذا تَْكِسُب َؼًدا ۖ(المستمبل)  َوَما تَْدِري نَْفٌس مَّ

 اكتب ثمرة واحدة لكل مما ٌؤتً :-

 من ثمرات اسم هللا تعالى العلٌم -ٔ 

 الخوؾ من هللا تعالى  -أ
 طلب العون من هللا  -ب

 من ثمرات اسم هللا تعالى المدٌرن اكتب اثنٌ

 تعظٌم هللا وتولٌر  .ٔ
 االستعانة باهلل وحسن التوكل علٌه  .ٕ
 المداومة على سإال هللا تعالى .3

  ما الفرق بٌن لدرة هللا تعالى ولدرة المخلولٌن ؟ 

 ومن كمال لدرته خلك السماوات هللا سبحانه وتعالى له كمال المدرة--

 ام وما مسه من لؽوب واالرض وما بٌنهما فً ستة أٌ 

 أما لدرة المخلولٌن فإنها تتصؾ بالعجز والمصور --

 لماذا ٌحرص العبد على أن ٌكون مستمٌما على أمر هللا تعالى  -ٕ

 ألن العبد ٌعلم أن هللا تعالى مطلع على ألواله وأعماله الظاهرة والباطنة

 ما الفرق  بٌن لدرة   هللا تعالى   ولدرة المخلولٌن
 

 لدرة المخلولٌن هللا تعالى لدرة  م

 تتسم بالعجز والمصور  تتصؾ بالتمام والكمال  . ٔ

 ال ٌمدر على شًء إال بإذن هللا  هللا تعالى ٌفعل ما ٌرٌد  . ٕ

 ٌحتاج إلى جهد ولد ٌصٌبه التعب والنصب  وجل ٌمدر األشٌاء بمجرد لوله كن  هللا عز .ٖ

 
 

 الثانٌة الدرس :
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 : اكمل  الفراؼات التالٌة بوضع كلمة مناسبة من عندنٔس

 من الجلوس على الطرلات .-التحذٌر وهً تدل على بدأ رسول هللا حدٌثه  بكلمة إٌاكم  -ٔ

 بالمعروؾ رد السالم األمر وكؾ االذى  ؼض البصر حموق الطرٌك الخمسة وهً  -ٕ

 الخدري سعٌدراوي الحدٌث هو أبى  -ٖ

 سد الطرٌكـوفعلً ك سخرٌةالـ. كؾ األذى ٌكون لولً كٗ

 اختار االجابة الصحٌحة  من بٌن البدائل اآلتٌة

 عند تطبٌك حموق الطرٌك الفردمن الفوائد التً تعود على  -ٔ

 [تحمل المسإولٌة  –اٌذاء االخرٌن  –السخرٌة واالستهزاء]

 ك حموق الطرٌكمن الفوائد التً تعود على المجتمع عند تطبٌ ٕ

 سوء التعامل مع اآلخرٌن [–ٌسود الكراهٌة  -ٌنعم بالسالم والطمؤنٌنة]

 -وجه  نصٌحة إسالمٌة  للشخص الذي ٌتصف بالصفة التالٌة :

 ٌلمً بالفضالت واألوساخ على الطرٌكرجل 
   ال ٌجوز ذلن ألن هذا ٌعد من منكرات الطرٌك الذي نهانا عنه رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص

 سنة ( 2ٗ=  ٓٔ+   4ٗالعمر لزمن للراوي    )-       حدد  العمر الزمنً للراوي؟  

 كٌف اهتم االسالم بالطرلات ؟
 بٌان آداب الطرٌك  و التحذٌر من الجلوس على الطرلات لك باآلداب والتشرٌعات االسالمٌة لد أمر المسلمٌن بالتخ

 من راوي الحدٌث الوارد فً الدرس؟

 . سعد بن مالن بن سنان بن ثعلبةهو : راوي الحدٌث 
 : أمام كل مولف مما ٌؤتً ما ٌناسبه من حموق الطرٌك اكتب

 [ ؼض البصر ]   جالس على الطرٌك أنزل عٌنٌه عندما مّرت امرأة . رجل –أ 

 [االمر بالمعروؾ]           ه تولؾ رجل ٌسؤل عن مكان السوق المركزي فؤخبر –ب

 [ رد السالم ]           لطرٌك فردت علٌه السالمسلم علٌن زمٌلن فً ا –ج 

 [       كؾ األذى]        لمت بإزاحة حجر من وسط الطرٌك كان ٌضاٌك المار    –د 

 [  النهً عن المنكر]          منعت صدٌما لن من السخرٌة بالسائرٌن فً الطرلات -هـ 

 أكمل ما ٌؤتً بما ٌناسبها من كلمات:

  كشؾ العورات لات ٌإدي إلى  الجلوس على الطر-ٔ

 و السخرٌة واالستهزاء من أمثلة االذى المولً الؽٌبة والنمٌمة  -ٕ

 اتالؾ المرافك العامةمن أمثلة االذى الفعلً سد الطرٌك و -ٖ

 بالسعادة والطمؤنٌةالمجتمع الذي ٌلتزم أفراده بحموق الطرٌك ٌنعم  -ٗ

 عند تطبٌك حك الطرٌك .لى المجتمع وع اآلثار التً تعود على الفرد من  اكتب اثنٌن 

 من الفوائد التً تعود على الفرد :

 المعاملة الحسنة مع اآلخرٌن -2          تحمل المسإولٌة  -ٔ

 من الفوائد التً تعود على المجتمع :  

 وٌتسم بالمحبة والتآلؾ. -2        بالسالم والطمؤنٌنة. المجتمع ٌنعم  -ٔ
 ممابل المولؾ الذي ال تإٌده :)×( ي تإٌده وعالمةممابل المولؾ الذ( )[ ضع 

 )×(    لعب األوالد الكرة فً الشارع . –أ  

 ()   ولؾ شاب ٌنظم السٌر عندما تولفت إشارة المرور . –ب 

 )×(  ركن رجل بسٌارته لٌلمً بالفضالت على الطرٌك . –ج 

 ()   ساعدت رجل أعمى فً عبور الشارع . –د 
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 -:( أمام العبارة الغٌر صحٌحة مما ٌؤتً   ( أو عالمة ) ضع عالمة )  

 (  )          اإلسالم دٌن ٌسر وسماحة                            -ٔ

 (   )       النٌة من سنن التٌمم                                      -ٕ

 (   )    تسمٌة ركن من أركان التٌمم                             ال -ٖ

 (  المدرة على استعمال الماء من مبطالت التٌمم                ) -ٗ

 بٌن الحكم الشرعً فً امام كل عبارة فٌما ٌؤتً : 

 حضر الماء بعد أن انتهى  أحمد  من صالة الظهر التً تٌمم لها.  -أ 

 صالته صحٌحة

 أرادت مرٌم التٌمم فضربت بكفها األرض ومسحت وجهها فمط وأرادت الصالة.   -ب 

 التٌمم باطل البد من المسح على الوجه والكفٌن 

 حضر الماء لبل ٌنتهً المسلم من صالة العصر التً تٌمم  لها  -ج

 ٌتوضؤ وٌعٌد الصالة

 رعٌة فً المجموعة ) ب( فٌما ٌؤتًضع رلم كل حالة من المجموعة )أ ( أمام ما ٌناسبه من االحكام الش

 ) ب ( الرلم )أ( الرلم

 ال ٌجوز ٕ حضر الماء لبل ٌنتهً المسلم من صالة العصر التً تٌمم  لها  ٔ

 ال ٌعٌد الصالة ٖ أرادت مرٌم التٌمم فضربت بكفها األرض ومسحت وجهها فمط وأرادت الصالة ٕ

 ٌتوضؤ وٌعٌد الصالة ٔ تً تٌمم  لها حضر الماء لبل ٌنتهً المسلم من صالة العصر ال ٖ

 أو نوالض التٌمم: مباحاتصنف األعمال اآلتٌة إلى 

 حضور الماء بعد فمده(   –العجز عن استعمال الماء  –كل ما ٌبطل الوضوء  –)فمد الماء    

 يبطالث انتيًى حاث انتيًىايب

 كل ما ٌبطل الوضوء فمد الماء

 اء بعد فمدهحضور الم العجز عن استعمال الماء

 ستة خطٕاخ انتيًى فيًا يأتي :

 ضرب الكفٌن على التراب  - ٕ                       التسمٌة                       - ٔ        

 مسح الوجه مسحة واحدة       - ٗمسح كفٌه األٌمن أوالً ثم األٌسر                    - ٖ    

 تيًى ؟األسثاب انًثيحح نه اكتب اثنٌن من  

 إرا نى يجذ انًاء أٔ كاٌ قهيال ال يكفيّ نهطٓاسج. -1

 إرا كاٌ انًاء شذيذ انثشٔدج ٔغهة عهى ظُّ حصٕنّ ظشس تاستعًال  -2

 إرا كاٌ تّ جشاحح أٔ يشض ٔنى يقذس عهى اط -3

 إرا كاٌ انًاء قشيثا يُّ إال إَّ يخاف عهى َفسّ أٔ عشظّ أٔ يانّ عذٔ يخشى يُّ . - -4

  :لح الشرعً فٌما ٌؤتً أكتب المصط

 )التٌمم (هو لصد من فمد الماء أو عجز عن استعماله الصعٌد ٌمسح الوجه والٌدٌن بنٌة استباحة الصالة
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 :  ( أمام العبارة الغٌر صحٌحة ×( أمام العبارة الصحٌحة وعالمة ) س: ضع عالمة )
 (    )التفكٌر الصحٌح ٌهدي االنسان إلى االٌمان باهلل تعالى             -ٔ

 (      )كان العرب لبل االسالم ٌعترفون بؤن هللا تعالى هو خالك الكون    -ٕ

 (    ×)دٌن النصرانٌة هو الدٌن الذي أهتدى إلٌه ) زٌد بن عمر بن نوفل (   -ٖ

 (      ×)ظهرت بوادر النبوة بعد مبعث النبً ملسو هيلع هللا ىلص                                   -ٖ

 اكتب ثالثت يٍ فٌائذ انتأيم في انكٌٌ:

 الشعور بعظمة هللا تعالى ولدرته-ٔ

 اكتساب محبة هللا تعالى  -ٕ

 زٌادة االٌمان به تعالى  -ٖ

 طاعته والبعد عن معصٌته -ٗ

 بًا تفسر:

 بوجود هللا تعالى إلرارهماصرار لرٌش على عبادة االصنام  بالرغم من -1

 ٕالسبب أنهم  وجدوا أباءهم  ٌفعلون ذلن العبادة الباطلة فملدوهم 

 عالم ٌدل اعتزال كال من ) ورلة بن نوفل / زٌد بن عمرو ( لدٌن لرٌش. – ٕ

 له عقل يدل على رجاحة العقل و الفكر الصحيح وأن ما تفعله قريش ال يقب

 اكتب مثاال ٌدل على وفاء السٌدة خدٌجة رضً هللا عنها :

 كانت زوجته الوفٌه السٌدة خدٌجة تبعث له بالطعام والشراب وهو فً ؼار حراء

 ذهبت به خدٌجة إلى بن عمها ورلة بن نوفل فسمع منه لصة الوحً  فصدله وبشره بالنبوة 

 متى بدأ النبً االعتكاف فً غار حراء  -ٕ

 بداٌة االعتكاؾ لبل البعثة  بثالث سنوات إلى أن بلػ االربعٌن من عمرهكانت 

 حدد الفترة الزمنٌة التً كان النبً ملسو هيلع هللا ىلص تعبد هللا فٌها فً غار حراء لبل البعثة  -ٖ

 لبل البعثة  بثالث سنوات إلى أن بلػ االربعٌن

 اكًم يا يأتي بًا يناسبو يٍ خالل دراستك :-

 الرإٌا الصالحةوعلٌه الحجر والشجرسالم النبوة لبل بعثته   من دالئل .1

 سن االربعٌن نزلت الرسالة على النبً ملسو هيلع هللا ىلص وهو فً  -ٕ

 الصالة والسالم علٌه كلما ذكر و نتبع سنته واجبنا تجاه الرسول ملسو هيلع هللا ىلص   -ٖ

 التالٌة :  اآلٌةاستخرج لٌمة ومظهر سلوكً من 

ٌِْه َوَسلُِّموا تَْسلِ  الى )لال تع ِ ۚ ٌَا أٌََُّها الَِّذٌَن آَمنُوا َصلُّوا َعلَ ًّ َ َوَماَلِئَكتَهُ ٌَُصلُّوَن َعلَى النَِّب  ًٌما (إِنَّ َّللاَّ

 ملسو هيلع هللا ىلص  الصالة على النبًالمٌمة :   

  الصالة على الرسول ملسو هيلع هللا ىلص  كلما ذكرالمظهر السلوكً :  
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 : أكًم   انًخطط  انسيًي   بًا يناسبو

   من  آداب   طلب العلم 

  انعًم تانعهى انجذ ٔاالجتٓاد احتشاو انًعهى إخالص انُيح هلل تعانى

 فً الجدول التالً :. ظلل  ) أ( اذا  كانت  العبارة  صحٌحة  وظلل  ) ب(   ادا   كانت العبارة  غٌر صحٌحة  ٕس

  ) أ (  . المالئكة  تضع  أجنحتها الطالب العلم ٔ

 ) ب(   . من صفات  طالب العلم  حب الظهور والشهرة ٕ

  ) أ (  . من حك  المعلم  على المتعلم  أن ٌسارع  لمساعدته ٖ

  ) أ (  .من  أجود أولات   الحفظ  والمذاكرة   لبٌل   الفجر.ٗ

 رة التالٌة  وعالم  تدل ؟. من لائل العباٖ

ٌَْس اْلِعْلُم َما ُحِفَظ ، اْلِعْلُم َما نَفَعَ "                «لَ

 .االمام الشافعً :   المائل هو

 وجوب العمل بالعلم تدل على :

 -. مٌز  آداب  المتعلم  بتظلٌل   المربع   الدي ٌناسبه   فٌما ٌؤتً :ٗس

  إخالص النٌة هلل ـ تعالى. 1

  واالجتهاد  الجد. 2

ح المعلم 3 ي اثناء شر
 
  . التحدث  مع زميلك  ف

  .حفظ   اآليات   القرآنية   المقررة. 4

ي االختبار5
 
  . الغش ف

  . اإلنصات  للمعلم 6

 : استخرج يٍ اننصٌص انشرعيت  قيًت ًيظير سهٌكي فيًا ياتي

 (َها ِرضاً ِلَطاِلِب اْلِعْلِم بِِه َطِرٌماً ِمْن ُطُرِق اْلَجنَِّة، َوإِنَّ الَمالَئَِكةَ لَتََضُع أْجنَِحتَ َمْن َسلََن َطِرٌماً ٌَْطلُُب فٌِِه ِعْلماً َسلَن هللا " 

 فعم انعهى               انقيًح  :

 انصثش ٔانتحًم في غهة انعهى   انًظٓش انسهٕكي :  

ٌٌْد: أَِرنًِ ٌََدَن. فَؤَْخَرَج ٌََدهُ، فَمَبَّلََها  «َهَكَذا أُِمْرنَا أَْن نَْفعََل بِعَُلَمائِنَا َوُكبََراِئنَا» َهَكَذا أُِمْرنَا »  فَمَاَل:  فَمَاَل َز

ٌِْت َنبٌِِّنَا  ملسو هيلع هللا ىلص ( أَْن نَْفعََل بِؤَْهِل بَ

 احتشاو انعهًاء            انقيًح  :
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 االَصاخ نهًعهى    تقذيش   ٔتٕقيش انعهًاء  انًظٓش انسهٕكي :  

 . من خال دراستن أكمل الفراغات اآلتٌة بما ٌناسبها من كلمات

 إبراهٌم علٌه السالمأول من ضٌؾ الضٌؾ هو  .ٔ

 سٌدنا دمحم ملسو هيلع هللا ىلص أعظم الناس فً الكرم هو . .ٕ

 . ثالث أٌامالصى مدة للضٌؾ     .ٖ

 صدلة علٌهاٌام للضٌؾ فهو   ما زاد عن ثالث  .ٗ

 التعامل مع الناسٌمصد بالزوق هو جمال     .٘

  أمام العبارة الغٌر الصحٌحة:× ( أمام العبارة الصحٌحة وعالمة) √ ( ضع عالمة ) 

 )  √  (         من آدب الضٌوؾ أن تشجٌع الضٌؾ على االكل        -

 )  √  (    ت واآلداب اإلسالم دٌن العمٌدة السمحة والعبادات  والمعامال -

 )  ×  (       ألصى مدة الضٌافة ٌوم ولٌلة                                 -

 )  ×  (      ٌخرج مع ضٌفه إلى باب الدار    الٌستحب للمضٌؾ أ -

 )  ×  (        إلماء عبارات الترحٌب لٌست من آداب الضٌافة          -

 لتً ٌجب عاى المسلم أن ٌتحلى بها :اكتب ثالثة  من آدب الضٌافة ا
 الترحٌب بالضٌؾ وفتح الباب له  -ٔ

 مالطفته بالحدٌث الطٌب  وبشاشة الوجه -ٕ

 تمدٌم الطعام له  -ٖ

 اكرام الضٌؾ ثالثة أٌام  -ٗ

 الخروج مع الضٌؾ إلى باب الدار    -٘

 لضٌافة :رس آدب ااكمل العبارات االتٌة بما ٌناسبها من كلمات من خالل فهمن  للد
 

 ، اآلدابوالمعامالت و  العباداتاإلسالم دٌن العمٌدة السمحة و

 الذوق أال وهو  الناسجدٌد شائع بٌن  مصطلحومن اآلداب   

 االسالمٌة  فً الشرٌعة الضٌافةفً آداب جلٌا  الذوق هذا ظهرولمد  مع الناس جمال التعاملونمصد بالذوق 

 . أكمل   المخطط  السهمً  اآلتً :ٖس
 تمدٌم الطعام له فتح الباب له اكرام الضٌؾ ثالثة أٌام الترحٌب بالضٌؾ وفتح الباب له الضٌافة  ادأبمن 
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 التالً :اكتب تعرٌف المصطلح 

 ه  نتائج   جيدة  ومرضيةهو  جهد  عقلي  نأمل  من:( التفكير اإليجابي)
 ضع  خطا  تحت المعنى  الصحٌح  فٌما  ٌؤتً :

 اذا ابتلى   المسلم  بمصٌبة  فإنه  ٌحمد   هللا تعالى   وٌسترجع   ومعنى ٌسترجع  :

 ٌرجع إلى صوابه  ورشده  أ.  ٌرجع إلى بٌته                    ب.   

 ل إنا هلل وإنا إلٌه  راجعونجـ. ٌرجع إلى حالته   الطبٌعٌة       د.   ٌمو
 : عالم ٌدل  كل مولف مما  ٌؤتً

 .أ. إشارة الحباب بن المندر   على الرسول الكرٌم  بالنزول  عند  ماء بدر
 حتى  ٌصنع   المسلمون  حٌضا  ٌجمعون  فٌه   الماء ألنفسهم  وٌبمى العدو من ؼٌر ماء.

 فً مكانه. ب. حرص  رإساء المبائل   على وضع   الحجر األسود 
 ٌدل  على  شرؾ ومكانة البٌت عند  المبائل  -

 :من خالل دراستن  أكمل ما ٌؤتً  
 التفكٌر اإلٌجابً.     أ. أساس  اختراع  الهاتؾ .

 التفكٌر فً  حل المشكالت  ب. من أمثلة   التفكٌر اإلٌجابً : 
 تعالىٌرضً هللا و ٌمؤل النفس سعادةجـ.. تكرار عبارات التفاإل  ٌإدي إلى  

 :أسباب  تنمٌة  التفكٌر اإلٌجابً  اثنٌن من :  اكتب 
 ؤداء الصالة والدعاء .توثٌك الصلة باهلل  تعالى ك  (ٔ

 لراءة   لصص  الناجحٌن   ومصاحبة المتفولٌن.  (ٕ

 متفائل  أنا/الحرص على ألفكار اإلٌجابٌة  وتردٌد عبارات التفاإل ) أنا ألدر  (ٖ

 تصرفنا عن العمل النافع االبتعاد عن االفكار السلبٌة التً (ٗ

 (ؼٌري  أفضل منً /أنا  ال استطٌع /أنا فاشل  )تجنب  عبارات   التشاإم  : (٘

 كٌف تساعد صدٌمن المتشائم التً  ٌنظر إلى الحٌاة نظرة سلبٌة ؟!

 كرر عبارات التفاإل } أنا أستطٌع أن أفعل _ أنا لادر على _ أنا متفائل { .

 (ال أستطٌع أن أفعل  –أنا فاشل  .تخلص من األفكار السلبٌة ) حٌنأستفٌد من تجارب اآلخرٌن الناج

ا تحت الشاب الذي ٌتمتع بالتفكٌر اإلٌجابً  -: ضع خطا
 شاب ٌنشر مولع اسالمً على توتٌر .ٔ
 شاب ٌروج لمعلومات خاطئة على الفٌس بون. .ٕ
 شاب  بالؽٌاب عن المدرسة. .ٖ
 شاب مهتم بالمشاركة بمسابمة حفظ المرآن الكرٌم. .ٗ
 -   الفراغ  فً الجدول  اآلتً  :امأل

 عبارات  التشاإم عبارات التفاإل الحالة م

سوؾ أنجح    أنا ناجح الطالب .ٔ  أنا فاشل سوؾ أرسب 

 أنا متشائم  لن اشفى    صحتً تتدهور  تدرٌجً أنا  متفائل  بالشفاء العاجل صحتً تتحسن  تدرٌجٌا الرجل المرٌض .ٕ

هللا تعالى  توبتًسٌمبل  المسلم  الممصر .ٖ  لن  تُمبل  توبتً نوبً  كثٌرةذ 

 خسرت كل شًء ولن ٌعود أبدا سؤعوض   ما خسرته  إن شاء هللا خزائن هللا مملوءة التاجر .ٗ
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