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لال رسول هللا صلى هللا علٌه  وسلم )إذا ضٌعت األمانة فانتظر الساعة لال: كٌؾ إضاعتها ٌا  -1

 رسول هللا لال: " إذا أسند األمر الى ؼٌر أهله فانتظر الساعة " 

عن انس بن مالن رضً هللا عنه : ) أن ٌهودٌة أتت النبً صلى هللا علٌه  وسلم بشاة مسمومة  -2

 فمٌل أال تمتلها لال صلى هللا علٌه  وسلم : ال (فؤكل منها فجئ بها 

عن عائشة رضً هللا عنها أنها لالت : ) كان رسول هللا صلى هللا علٌه  وسلم إذا دخل العشر  -3

 وشد  المئزر ( وجد  أحٌا اللٌل وأٌمظ أهله 

 (  ) المرء على دٌن خلٌله فلٌنظر أحدكم من ٌخالل لال رسول هللا صلى هللا علٌه  وسلم -4

  (صم من فتنة الدجال ع  حفظ عشر آٌات من أول سورة الكهؾ  من )لال رسول هللا صلى  -5

خٌراً استعمله فمٌل : كٌؾ ٌستعمله ٌا ) إذا أراد هللا بعبد  لال رسول هللا صلى هللا علٌه  وسلم -6

      رسول هللا ؟ لال: ٌوفمه لعمل صالح لبل الموت (   

علٌه  وسلم ) من اتبع جنازة مسلم اٌماناً واحتساباً وكان معه حتى ٌصل  لال رسول هللا صلى هللا -7

علٌها ثم رجع  علٌها وبفرغ من دفنها فإنه ٌرجع من األجر بمٌراطٌن كل لٌراط مثل أحد ومن صلى

 ( لبل أن تدفن فإنه ٌرجع بمٌراط

) المإمن الموي خٌر وأحب إلى هللا من المإمن الضعٌؾ ،  لال رسول هللا صلى هللا علٌه  وسلم -8

                           وفً كل خٌر ، احرص على ما ٌنفعن ، واستعن باهلل وال تعجز (

 مدرسة االمتٌاز األهلٌة

 لسم التربٌة اإلسالمٌة

 9ٕٔٓ/    8ٕٔٓاألحادٌث الممرر حفظها للصف الثامن  
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 بسم اميحرلا نمحرلا هلل

       الدرس األول مجال العمٌدة

 ) أ (الصغرىأومن بعالمات الساعة                                             

 س/ عرف عالمات الساعة وماهً فائدة معرفتها ؟

 وتشٌر الى التراب ولت ولوعها  هً األحداث والظواهر التً تمع لبل لٌام الساعة  عالمات الساعة/ ج 

 هً حوادث وظواهر تسبك لٌام الساعة بزمن وتكون متباعدة وؼٌر خارلة عالمات الساعة الصغرى   

 هً حوادث وظواهر تحدث لرب لٌام الساعة مباشرة  وتكون متتالٌة وخارلة   الكبرىعالمات الساعة    

 تثبٌت اإلٌمان بالؽٌب والٌوم اآلخر فً نفوس المإمنٌن -1  فائدة معرفتها /        

  تنبٌه الؽافلٌن والضالٌن إلى ما هم ممدمون علٌة -2                           

 توجٌه المسلمٌن إلى كٌفٌة التصرؾ حال ولوع هذه العالمات -3                           

 إلامة الحجة على المنكرٌن لٌوم المٌامة -4                          

 تنمسم عالمات الساعة إلى

 

         

 

 

 س/ ما هً خصائص عالمات الساعة الصغرى ؟

 تمع فً أولات متباعدة -3معتادة وؼٌر خارلة          -2  ام الساعة بزمن            تسبك لٌ -1ج/  

 ؟ ما هً خصائص عالمات الساعة الكبرىس/ 

 تمع تباعا كحبات العمد  -3ؼٌر معتادة وخارلة          -2تحدث لبل لٌام الساعة مباشرة        -1ج/  

 س/ ما هً عالمات الساعة التً ظهرت وانمضت ؟

     بعثة النبً دمحم ملسو هيلع هللا ىلص  -1

 انشماق الممر        -2

 ظهور نار من أرض الحجاز  -3

 

 ىعالمات صؽر عالمات كبرى

 كلها لم تظهر لم تظهر بعد ظهرت وال تزال تظهر ظهرت وانمضت
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       مجال العمٌدة الدرس الثانً

 ) ب (أومن بعالمات الساعة الصغرى                                            

 عالمات الساعة الصغرى التً ظهرت وما تزال مستمرة فً الظهور ؟أذكر س/ 

 ج/ عالمات الساعة التً ظهرت وماتزال تظهر هً   

 ضٌاع األمانة وإسناد األمر إلى ؼٌر اهلة -1

 اتباع سنن الٌهود والنصارى            -2

             ظهور الفتن        -3

 تداعً األمم على المسلمٌن -4

 ؟ ً لم تظهر بعدالساعة الصغرى الت س/ أذكر بعضاً من عالمات

 انتصار المسلمٌن على الٌهود                     -1

 كثرة المال ووفرته   -2

 عودة أرض العرب مروجاً وأنهاراً                -3

 هدم الكعبة على ٌدي رجل من الحبشة -4

 هبانحسار الفرات عن جبل من ذ -5

 س/ ماهً لواعد التعامل مع أشراط الساعة ؟

 عالمات الساعةالرجوع إلى المرآن الكرٌم والسنة النبوٌة كمصدرٌن وحٌدٌن لمعرفة   -1

 سإال أهل العلم واالختصاص  -2

 أمام العبارة غٌر الصحٌحة : ( × (أمام العبارة الصحٌحة وعالمة ) √ عالمة )س/ضع 

 ( ×عالمات الساعة الصؽرى كلها ظهرت                           )  -1

 ( ×)           من عالمات الساعة الصؽرى التً ظهرن كثرة المال  -2

 ( √من لواعد التعامل مع عالمات الساعة سإال أهل العلم          )  -3

 ( √من عالمات الساعة الصؽرى التً لم تظهر هدم الكعبة         )  -4
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       الدرس الثالث مجال الحدٌث

 أخرج زكاة الفطر

 زكاة الفطر ومتى شرعت ولم سمٌت بذلن  ؟ لماذا شرعتس/ 

 هــ  2للتكافل والتراحم بٌن المسلمٌن فً العام  ج/ شرعت زكاة الفطر

 سمٌت بهذا االسم الرتباطها بالفطر من شهر رمضان وتسمى بزكاة األبدان   

زكاة الفطر طهرة للصائم من  عن ابن عباس رضى هللا عنهما لال " فرض رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص نص الحدٌث 

لصالة فهً اللؽو والرفث ، وطعمة للمساكٌن ، من أداها لبل الصالة فهً زكاة ممبولة ، ون أداها بعد ا

 صدلة من الصدلات "

 معانً المفردات

 مـعـنـاهـا ةـمـلـالك

 الكالم الذي ال فائدة منه    الـلـؽـو       
 فحش الكالم          الـرفـث       

 طـعـامـا          طـعـمـة       
 

 س/ اكتب نبذة عن راوي الحدٌث ؟ 

 لبل الهجرة  3بن عبد المطلب بن هاشم ) ابن عم رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص ولد عام ج/  هو عبد هللا بن العباس    

 حدٌث 1661هــ وهو ترجمان المران وحبر األمة روى عن النبً ملسو هيلع هللا ىلص   68وتوفً عام        

 ت إخراجها ؟س/ ما الحكمة من زكاة الفطر ؟ وما حكمها ، ومن هم المستحمون لها ،وما ممدارها وول

 تطهٌر للصائم من اللؽو والرفث -2امتثاالً ألمر رسول هللا                -1    الحكمة من زكاة الفطر     

 إدخال السرور على الفمراء والمساكٌن لٌفرحوا بالعٌد - 3                                  

 عن نفسه وأهله واجبة على كل مسلم ٌملن لوت ٌومه  حكمها /       

 نالفمراء والمساكٌ   المستحمون لها /      

 كٌلوجرام  2.5الصاع حوالى     صاع من ؼالب لوت أهل البلد الذى ٌعٌش فٌه المسلم  ممدارها /       

 ررمضان وٌنتهً لبل صالة عٌد الفط ٌجب إخراجها من ؼروب شمس آخر ٌوم من  / ولت إخراجها     

  بؤنها مفروضة على األشخاص ال على األموالزكاة الفطر تتمٌز     . 

  وال لألب واألم وٌجوز اخراجها نموداً  دفع زكاة الفطر لكافرال ٌجوز . 
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 الدرس الرابع مجال السٌرة

 أحذرمن الغادرٌن وتآمرهم على اإلسالم والمسلمٌن

لَتَِجَدنَّ أََشدَّ النَّاِس َعَداَوةً   ﴿لال تعالى  الٌهود فً كل العصور طبٌعة متؤصلة فً ونمض العهود صفة الؽدر

ْم َمَودَّةً ِللَِّذٌَن آَمن وا الَِّذٌَن لَال و  ﴾...................ا إِنَّا نََصاَرى ِللَِّذٌَن آَمن وا اْلٌَه وَد َوالَِّذٌَن أَْشَرك وا َولَتَِجَدنَّ أَْلَربَه 

 والمسلمٌن ؟/ أذكر بعضا من مإامرات الٌهود التارٌخٌة على الرسول س

 أهل مكة ألخذ الثؤر من  من ٌهود بنً النضٌر -تحرٌض كعب بن األشرؾ ومنها   العهود نمض -1   

 الرسول والمسلمٌن        

  انضمام بنً لرٌظة إلى صفوؾ األحزاب فً ؼزوة الخندق.  -         

 الرسول بعد نمضهم لبنود المعاهدة .تآمر بنو النضٌر بإلماء الصخرة على  الرسول التآمر على لتل  -ٕ   

 تسمٌم الرسول على ٌد ٌهودٌة أتت بشاة مسمومة إلى النبً لٌؤكلها  -    

ٌَؤْل ونَك ْم َخَبااًل  ﴿ لال تعالى التشكٌن بمبادئ اإلسالم   - ٖ         ٌَا أٌََُّها الَِّذٌَن آَمن وا اَل تَتَِّخذ وا بَِطانَةً ِمْن د ونِك ْم اَل 

ه ْم أَْكبَر  ۚ لَْد بٌََّنَّا لَك م   د ور  ُّْم لَْد بََدِت اْلبَْؽَضاء  ِمْن أَْفَواِهِهْم َوَما ت ْخِفً ص      ل وَن ﴾اآْلٌَاِت ۖ إِْن ك ْنت ْم تَْعمِ َودُّوا َما َعنِت

ُ ُكلََّما أَْولَُدوا نَاًرا ِلّلَْحْرِب   ﴿ فتن بٌن األوس والخزرج لال تعالىإثارة ال - ٗ َوٌَْسعَْوَن فًِ  أَْطفَؤََها َللاَّ

ْفِسِدٌَن   ﴾اأْلَْرِض فََساًدا ۚ َوَّللاَّ  اَل ٌ ِحبُّ اْلم 

 تذكٌر األنصار بٌوم بعاث وحرب الفجار. -    

 ؟الٌهود للمسلمٌن فً العصر الحالًس/ اذكر نماذج من عداء 

 احتالل المسجد األلصى  -2تروٌج اإلشاعات                            -1     

 التحكم فً االلتصاد العالمً  -4تدمٌر الفكر اإلسالمً                       -3     

 س/ اذكر وسائل التصدي لمإامرات الٌهود ؟

 عة منتجاتهم مماط -2                    بؤحكام اإلسالم اللتزاما -1      

  تحمٌك وحدة الصؾ بٌن المسلمٌن  -4الذاتً                       كتفاء تحمٌك اال -3      
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 الدرس الخامس مجال الفمة 

 اتمرب إلى ربً بالصٌام

 س/ عرف الصٌام ثم اذكر حكمه وأنواعه ، وماهً فضائل شهر رمضان ؟

 بنٌة  المفطرات، من طلوع الفجر إلى ؼروب الشمس اإلمسان عن األكل والشرب وسائرج/   الصٌام هو  

 التمرب الى هللا                    

ٌَام   ﴿لال تعالى  فرض عٌن على كل مسلم بالػ عالل ممٌم حكمه /     ٌْك م  الِص  ٌَا أٌََُّها الَِّذٌَن آَمن وا ك تَِب َعلَ

 ﴾ تَتَّم ونَ  ك تَِب َعلَى الَِّذٌَن ِمن لَْبِلك ْم لَعَلَّك مْ  َكَما 

      أنواع الصٌام 

 المحرم المكروه المسنون المفروض

 ٌوما العٌدٌن ٌوم الجمعة منفردا أٌام من شوال 6 شهر رمضان
 

 

 المضاء

 

االثنٌن والخمٌس من 
 كل اسبوع

 

ٌوم الشن وهو ٌوم 
 شعبان  31

 

أٌام التشرٌك الثالثة 
  13/  12/  11وهً 

 من شهر ذي الحجة
 

العشر األوائل من ذي            النذور
 الحجة

  ٌوم عرفة للحجاج

الصٌام الذي ٌسبب 
المرض أو ٌؤخر 

 الشفاء

 

 إفراد رجب بالصٌام ٌوم عرفة لؽٌر الحاج الكفارات

 صٌام الدهر صٌام ٌوم وإفطار ٌوم
 

 فضائل شهر رمضان

 فٌه أبواب الجنة وتؽلك أبواب النارتفتح  -2نزول المران فٌه                                     -1

 تضاعؾ فٌه الحسنات  -4فٌه لٌلة المدر وهً خٌر من ألؾ شهر             -3

 س / ماهً الحكمة من تشرٌع الصٌام ؟

 وسٌلة لشكر هللا تعالى -2                    تموى هللا تعالى     .ٔ

 وٌموي اإلرادة ضبط النفسٌعلم  -4                  ٌضٌك سبل الشٌطان -3

   ٌعزز فً المإمنٌن الرحمة واإلحسان -5                     
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 الدرس السادس مجال الفمة 

 اتفمه فً أحكام الصٌام

 س/ اذكر شروط الصوم ثم اذكر بعضا من سنن الصوم وآدابه ؟

 شروط وجوب الصوم

 

         

 

 

 االفطار على رطب  -3تعجٌل الفطور              -2        السحور           -1    سنن وآداب الصوم   

 الزٌادة فً أعمال الخٌر -5           الدعاء عند الفطر وأثناء الصٌام -4                            

 االجتهاد فً العبادة فً العشر األواخر -6                            

 وما هً اآلثار المترتبة على اإلفطار ؟س/ ما هً مفسدات الصٌام ؟ 

 إنزال المنً بشهوة  -3المٌئ عمدا                  -2          كل ما وصل الى الجوؾ   -1    

 خروج دم الحٌض والنفاس  -6إخراج الدم من البدن        -5الجماع                                -4    

 ال ٌفسد صٌام العبد المسلم اذا ارتكب هذه المفسدات اال اذا كان      عالما  / ذاكرا  / عامدا /  ملحوظة

  اآلثار المترتبة على اإلفطار 

وٌكون على  المرٌض الذي ٌرجى شفاإه    المسافر   الحائض والنفساء    الحامل والمرضع  المضاء  -ٔ

 إذا خافتا على نفسها أو على ولدها 

 كبٌر السن الهرم والمرٌض الذي ال ٌرجى شفاإه    وتكون على  الفدٌة -ٕ

 س/ ما هً االشٌاء التً ٌوجبها اإلفطار بغٌر عذر شرعً ؟

 لضاء هذا الٌوم  -3التوبة                    -2اإلمسان عن المفطرات بمٌة الٌوم                   -1   

  مسائل متعلمة بالمضاء 

 وجب علٌه المضاء فمط إال أنه ٌؤثم بالتؤخٌر حتى أدركه رمضان آخرالصٌام  من اخر  -أ 

 لضاء رمضان : ٌجب وجوباً موسعاً فً أي ولت ولكن األفضل ان ٌمضٌه على الفور  -ب 

 من مات وعلٌه صٌام صام عنه ولٌه   -ج 

 شروط وجوب  شروط صحة

 االسالم البلوغ العمل المدرة االلامة النٌة التمٌٌز الطهارة
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 الدرس السابع  مجال التهذٌب

 أحسن اختٌار صحبتً 

 وما هً  وسائل المحافظة علٌها ؟ الصحبة ؟ س/ ما هً الصدالة وما هً أسس اختٌار

 فً األهداؾ والؽاٌات الصدالة عاللة مودة ومحبة بٌن الناس، وانسجام روحً وتآلؾ وجدانً وترابط    

 أسس اختٌار الصحبة  

 حسن الخلك  -3الحب فً هللا             -2                  العمٌدة السلٌمة  -1 

 وسائل المحافظة على الصدالة   

 ى  ألتمً به على ذكر هللا تعال -2                            أزوره وأسؤل عنه -1

 تهأعفو عن زال -4                    أحفظ سره وأستر عورته -3

 أنصحه وأنصره -6                     أعلمه بحبى له            -5

 أمام العبارة غٌر الصحٌحة : ( × العبارة الصحٌحة وعالمة )(أمام  √ س/ضع عالمة )

 ( √)                 اإلسالم  ٌحث على مصاحبة األخٌار والبعد عن األشرار -1

 ( √)                         فسد األخالق والسمعة بٌن الناسالصحبة السٌئة  ت -2

 ( ×)          المسلم وخلمهوسٌلة من وسائل االرتماء بسلون  سٌئة الصحبة ال -3

 ( √)   من آثار الصحبة السٌئة على الفرد الهالن فً اآلخرة                   -4

 ( √الصحبة الصالحة تكون سبب فً دخول صاحبها الجنة                  )  -5
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 الدرس الثامن مجال الثمافة اإلسالمٌة

 أحترم حموق ذوي االحتٌاجات الخاصة 

 وما هً أنواع اصابات ذوى االحتٌاجات الخاصة ؟  هم ذوى االحتٌاجات الخاصة ؟س/ من 

أفراد مصابون بمصور فً المدرة على تعلم واكتساب مهارات معٌنة أو أداء أعمال ٌموم بها الفرد هم ج/ 

 . السلٌم المماثل لهم فً العمر نتٌجة عوامل وراثٌة أو صحٌة

 ةأنواع اصابات ذوى االحتٌاجات الخاص

 من أمثلتها الممصود بها  نوع االصابة  م

1 
 

 الجسدٌة 
 

 هفً حركت رالجسم أو أكثر مما ٌإث فمدان جزء من

 

 الشلل

2 
 

 الحسٌة 
 

 فمدان حاسة من الحواس أو نمص فٌها 
 

 الصمم والعمى

3 
 

 الذهنٌة 

 

 فمدان العمل أو نمص فٌه

 

 تؤخر عملً

4 
 

 النفسٌة 
 

 أمراض واضطرابات نفسٌة
 

 التوحد واالنفصام

 

 س/ عدد مظاهر عناٌة اإلسالم بذوي االحتٌاجات الخاصة ؟

 ﴾لٌس على األعمى حرج وال على االعرج حرج ................  ﴿ لال تعالى رفع الحرج عنهم، -1    

  ﴾...........  ٌؤٌها الذٌن امنوا ال ٌسخر لوم من لوم  ﴿ ، لال تعالىاحترامهم وعدم السخرٌة منهم -2    

  ﴾ وتولى أن جاءه األعمى .................... عبس ﴿ لال تعالىتمدٌم حاجاتهم على من سواهم ،  -3    

 ز إلى الوالة "الخلٌفة الراشد عمر بن عبد العزٌومن ذلن ما أصدره  مساعدتهم ولضاء حوائجهم -4    

 الى كل اعمى فً الدٌوان أو ممعد أو من به فالج ) أي داء (   اأن ارفعو    

 ٌجب على كل مسلم ابتاله هللا أن ٌرضى بمضاء هللا تعالى وأن ٌصبر وٌحتسب األجر من هللا تعالى     

  عمرو بن الجموحهنان نماذج مشرفة من ذوي االحتٌاجات الخاصة فً الماضً الصحابً الجلٌل     

ً واكان أعرج       الحاضر الشٌخ عبد العزٌز بن بازوفً العصر  المام الترمذي  كان كفٌفا
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 الدرس التاسع مجال العمٌدة

  أومن بعالمات الساعة الكبرى 

 ألنه لٌس بعدها إال لٌام الساعةعالمات الساعة الكبرى عشر عالمات كلها لم تظهر بعد وسمٌت بهذا االسم 

 الدابة     -3                               الدجال  -2                                  الدخان   -1

 ٌؤجوج ومؤجوج  -6               نزول عٌسى بن مرٌم -5              طلوع الشمس من مؽربها  -4

 خسؾ بجزٌرة العرب -9                    خسؾ بالمؽرب  -8                         خسؾ بالمشرق  -7

 خر العالمات نار تخرج من الٌمن تسوق الناس الى ارض المحشر  وآ -11                     

 س/ تحدث عن صفة المسٌح الدجال ومدة مكوثه فً األرض وادعاءاته وطرق الولاٌة منه ؟

 افر أو كفرك ، مكتوب بٌن عٌنٌه ممسوحةجسٌم، جعد، أعور العٌن كؤن عٌنه المسٌج الدجال ج /  

 أربعون ٌوما ٌوم كسنة وٌمكث فً األرض  ٌح ألنه ممسوح العٌنإال المإمن (، ولد سمً مس  مرإها) ال ٌ 

اٌام عادٌة وٌؤتً من األعمال الخارلة ما ٌروج بها باطله وٌدعب وٌوم كشهر وٌوم كجمعة وبالً األٌام 

 الربوبٌة  ومن وسائل الولاٌة منه االستعاذة باهلل منه وحفظ فواتح سورة الكهؾ 

 س/ تحدث عن نزول عٌسى علٌه السالم وصفاته ومدة لبسه فً األرض وأعماله وما سٌحدث بعد موته؟

ة للمسجد األمــوي والمماتلون  المسلمون ٌصطفون للصالة، فبٌنما عند المنارة الشرلٌ ٌنزل فجراً ج / 

 لٌمتكن نبً هللا عٌسى ٌرفض وٌمول لن أعلٌه السالم فٌتراجع لٌمدمه ل إمامهم ٌتمدم للصالة ٌبصر عٌسى

  بللرأسه ٌمطر وإن لم ٌصبه  كؤن بٌن ممصرتٌنهو رجل مربوع إلى الحمرة والبٌاض صفته  

 أربعون عاماً ثم ٌتوفى وٌصلً علٌه المسلمون مدة لبثه فً األرض 

 ٌماتل الدجال       -4ٌضع الجزٌة           -3ٌمتل الخنزٌر           -2ٌكسر الصلٌب           -1أعماله 

 ٌمأل الدنٌا عدالً  -6ٌمضً عل ٌؤجوج ومؤجوج                -5        

 عودة البشرٌة إلى الجاهلٌة األولى فتعبد األوثان وٌطاع الشٌطان  -1ٌحدث بعد موته  

 ٌتدنى المستوى األخاللً وتشٌع المعاصً   -2                   

 س/ دلل على رحمة هللا تعالى بالمإمنٌن من خالل عالمات الساعة ؟

 على شرار الخلكلٌام الساعة  -2لها          اإخبار النبً ألمته بعالمات الساعة لٌستعدو -1

 ارشاد النبً إلى سبل النجاة من فتنة الدجال  -4لبول توبة العبد  إلى طلع الشمس من مؽربها            -3
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 الدرس العاشر مجال العمٌدة

 أومن بؤن الموت حك   

 س/ عدد أنواع الموت وما هً سكرات الموت ؟

 بعثاً ونشوراً الموتة الصؽرى / وٌمصد بها النوم والمٌام منه ٌعد   -1 

 الموتة الكبرى   / وٌمصد بها مفارلة الروح للجسد مفارلة تامة  -2 

 للموت سكرات ال ٌنجو منها مإمن وال كافر  

 رـما ٌحدث للمحتضر الكاف ما ٌحدث للمحتضر المإمن

 ٌرى مالئكة العذاب سود الوجوه ٌرى مالئكة الرحمة بٌض الوجوه -1
 
 

 ٌرى منزلته فً الجنة -2

 

 ٌرى منزلته من النار

المطرة  تخرج روحه بٌسر وسهولة كما تسٌل -3
 من السماء

الشعب من  الكثٌر تنزع روحه كما ٌنتزع السفود
 الصوؾ

 توضع الروح  ذات الرائحة الطٌبة كؤطٌب -4
 نفحة مسن فً كفن وحنوط من الجنة

رٌح جٌفة  توضع الروح ذات الرائحة النتنة كؤنتن 
 من ناروتكفن بكفن وحنوط 

 

 س/ عرف حسن الخاتمة وسوء الخاتمة وما هً عالماتهما ؟

             من الذنوب توفٌك هللا للعبد لبل الممات إلى الطاعات وأعمال الخٌر، والتوبةج/ حسن الخاتمة تعنً / 

 أو أن ٌموت على معصٌة. شن وجحود بوحدانٌة هللا  أن ٌموت اإلنسان وفً للبهسوء الخاتمة  تعنً  / 

 

 

 

 

 

 

 مٌز عالمات الخاتمة التالٌة  بوضع ) حسن خاتمة / سوء خاتمة ( ممابل كل منها: س/ 

 ( حسن خاتمة) توفً رجل أثناء سفرة للحج                                             -1

 ( سوء خاتمة )توفً شاب وهو ٌلهو وٌرلص و ٌؽنً                                  -2

 ( حسن خاتمة رجل فً حادث ونطك الشهادتٌن لبل وفاته                     ) توفً -3

 عالمات حسن الخاتمة

 النطك بالشهادتٌن عند الموت -1

 الموت لٌلة الجمعة أو نهارها -2

 الموت على عمل صالح -3

 الخاتمة عالمات سوء

 االمتناع عن نطك الشهادتٌن -1

 فساد االعتماد وتسوٌؾ التوبة -2

 اإلعراض عن الخٌر  -3

 اإلصرار على المعاصً -4
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 الدرس الحادى عشر مجال الحدٌث

 ظل هللا تعالى للمتمٌن 

أبً هرٌرة رضى هللا عنه عن النبً صلى هللا علٌه  وسلم لال " سبعة ٌظلهم هللا فً ظله  عن  نص الحدٌث

: إمام عادل ، وشاب نشؤ فً طاعة هللا ، ورجل ذكر هللا فً خالء ففاضت عٌناه ، ٌوم ال ظل اال ظله 

ورجل للبه معلك فً المسجد ، ورجالن تحابا فً هللا ، ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال إلى نفسها 

 لال : إنً أخاؾ هللا ، ورجل تصدق بصدلة فؤخفاها حتى ال تعلم شماله ما صنعت ٌمٌنه " 

 المفرداتمعانً 

 عدد ال ٌراد به الحصر وذكر للتعظٌم   سبعة

 أفادت إحاطة الظل بهذه األصناؾ فً ظل عرش الرحمن وفً   فً ظله

 المراد به ٌوم المٌامة   ٌوم

 أسلوب لصر أفاد التخصٌص والتوكٌد   ال ظل إال ظله

 أي طلبته للفاحشة   دعته امرأة

 منفرداً    فً خالء

 انهمرت دموعه   فاضت عٌناه
 

           الهجرة  لبل  19ولد سنة  كنتٌه أبو هرٌرة هو عبد الرحمن بن صخر الدوسً        نبذة عن راوي الحدٌث

 هــ 59أكثر الرواة رواٌة وحفظاً للحدٌث  توفً سنة جمٌع الؽزوات مع الرسول   شهد 

 األصناف السبعة الواردة فً الحدٌث وصفاتهم

 (    العبادة شاب نشؤ فً طاعة هللا  ) -2                   (      العدل)                  إمام عادل    -1

     ( ب فً هللاالح)    رجالن تحابا فً هللا  -4           (   عمارة بٌوت هللارجل للبه معلك بالمساجد  )  -3

 (  العفة )                                         رجل دعته امرأة ذات منصب فمال إنً أخاؾ هللا  -5

 ( اإلحسان)                           رجل تصدق بصدلة فؤخفاها حتى ال تعلم شماله ما تنفك ٌمٌنه  -6

 ( الخشٌة من هللارجل ذكر هللا فً خالء ففاضت عٌناه                                                   )  -7

 خشٌة هللا تعالى  -2إخالص العبادة هلل وحده           -1      ت المشتركة بٌن األصناف السبعةفاالص

 الصبر والتحمل ألن فٌها معارضة للنفس والهوى  -3

 : أثر التحلً بالصفات الواردة فً الحدٌث على الفرد والمجتمع

 رسوخ العاللات المائمة على الحب فً هللا  -2          األمن واالستمرار للمجتمعات -1

 وتعاون أفراد المجتمع تكافل  -3
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 الدرس الثانً عشر مجال الحدٌث

 أتراحم وأتكافل مع المسلمٌن 

مثل المإمنٌن عن النعمان بن بشٌر رضى هللا عنه لال: لال رسول هللا صلى هللا علٌه  وسلم "  نص الحدٌث

وتعاطفهم مثل الجسد ، إذا اشتكى منه عضو منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر فً توادهم وتراحمهم 

 والحمى "

 معانً المفردات

 

 توادهم
ع   المحمك للمحبة واأللفة فً جمٌ -تعالى -محبتهم أي التواصل فً هللا

 أوجه الخٌر.

 إرادة إٌصال الخٌر للؽٌر  ببذل المعروؾ واإلحسان تراحمهم

 

 تعاطفهم
لعون والنفع لهم دون ممابل مشاعر وحاجات اآلخرٌن وتمدٌم اتفهم 

 أو معنوي مادي 

 االجتماع والمشاركة تداعى

 جزء من الجسد عضو

 ارتفاع درجة حرارة الجسم الحمى
 

هو النعمان بن بشٌر بن سعد األنصاري   أول مولود فً اإلسالم من األنصار بعد   نبذة عن راوي الحدٌث

 الهجرة    من رواة الحدٌث عن الرسول وعمل بالمضاء وولً اإلمارة على الكوفة 

 س/ اذكر وسائل تحمٌك التراحم والتكافل فً المجتمع ؟

 النصح والمناصرة -4       الهدٌة والهبة -3      النفمة وصلة األرحام -2الزكاة والصدلات           -1

 كفالة األٌتام ورعاٌة كبار السن -7      التزاور وتلبٌة الدعوة -6           الولؾ والوصٌة -5

 س/ ما هً ثمار العمل التطوعً ؟

   ٌعزز الشعور بالرضا      -2ٌحافظ على استمرار وتطور المجتمع                                     -1

 ٌساعد فً ترسٌخ مفهوم العطاء فً المجتمع                   -3

 ٌحسن المستوى االلتصادي وٌحل المشكالت المجتمعٌة  -4
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 الدرس الثالث عشر مجال السٌرة 

 ألتدي بؤمهات المإمنٌن 

 طلك على زوجات النبً صلى هللا علٌه  وسلم وعددهم احدى عشر زوجةأمهات المإمنٌن لمب ٌ

 زوجات النبً صلى هللا علٌه  وسلم ؟ س/ من هم

عام وهً أول من آمن باهلل تعالى وواست النبً بمالها  15لبل عام الفٌل بـ ولدت /   خدٌجة بنت خوٌلد -1

  . توفٌت فً العام العاشر من البعثة وجاهها وساندته فً دعوته

رسول تمدٌرا لها على إسالمها وهجرتها وهً صاحبة الهجرتٌن إلى تزوجها ال/  سودة بنت زمعة -ٕ

 .الحبشة والمدٌنة توفٌت فً آخر خالفة عمر بن الخطاب 

سنوات تزوجها الرسول تمدٌراً ألبً بكر الصدٌك  4/ ولدت لبل البعثة بـ عائشة بنت أبً بكر الصدٌك  -ٖ

 . عام 66هـ   عن  58فٌت فً رمضان سنة فً أحكام دٌنهم تووتكرٌماً له وكانت مصدراً للمسلمٌن 

هـ تكرٌماً ألبٌها  3تزوجها النبً سنة  سنوات 5/ ولدت لبل البعثة بـ حفصة بنت عمر بن الخطاب  -ٗ

   سنة . 63هـ  عن  41ش توفٌت سنة  وكانت أفصح النساء فً لرٌ

 دٌراً لما عرؾ عنها من صالح سنة تزوجها الرسول تم 12/ ولدت لبل البعثة بـ زٌنب بنت خزٌمة  -٘

 . من زواجها بالنبً 3مساكٌن توفٌت بعد شهرٌن  أوعلى الفمراء والم المساكٌن لجودها وعطفٌها ولمبت بؤ

ولدت فً مكة لبل البعثة أخد الرسول برأٌها ٌوم صلح هند بنت أبً أمٌة المخزومٌة ) أم سلمة (  -ٙ

وأول مهاجرة إلى الحبشة آخر من ماتت من أمهات الحدٌبٌة لما تمٌزت به من رجاحة عمل وحكمة 

 . سنة 91هـ عن  61المإمنٌن توفٌت سنة 

إلبطال عادة  هـ   5ولدت فً مكة لبل البعثة تزوجها الرسول فً عام  / زٌنب بنت جحش األسدي -7

 ات.تفخر على أمهات المإمنٌن بؤن هللا تعالى زوجها من فوق سبع سماو التبنً فً الجاهلٌة، وكانت 

ماها جوٌرٌة بعد أن تزوجها الرسول وس سنوات  7بـ  ولدت فً مكة لبل البعثة /جوٌرٌة بنت الحارث   -8

 سنة  71هـ عن   51توفٌت سنة  ( أعتك المسلمون سبً بنً المصطلك تكرٌماً لها  بَرة)  كان اسمها 

 لٌخطبها له سنة أرسل إلى النجاشً  17 ولدت لبل البعثة بــ /ن ( بنت أبً سفٌاأم حبٌبة )رملة -9

 . فجهزها ودفع مهرها وبعث بها إلى الرسول
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" انن البنة نبً وإن  ولدت لبل البعثة، لال فٌها الرسول / نت حًٌ بن أخطب من بنً النضٌرصفٌة ب -ٓٔ

 هـ  51توفٌت سنة  عمن لنبً وإنن لتحت نبً "

لصالحها ولتحبٌب لومها فً  تمدٌراً  تزوجها الرسول / آخر امرأة رث الهاللٌة مٌمونة بنت الحا -ٔٔ

 هـ 51توفٌت سنة  (  بَرةبعد أن كان اسمها  )  سماها الرسول مٌمونه اإلسالم

 س/ اذكر الحكمة من تعدد زوجات النبً ؟

 صالحات للمإمنات فً كل العصور لدوات لٌكنَ   -1

 لتعلٌم نساء األمة  الشرائع واألحكام  -2

  وتوفٌر الحماٌة للدعوة عداء المبائلتخفٌؾ ل  -3

زوجات الرسول نماذج مختلفة للنساء فمنهن الصؽٌرة والكبٌرة وابنة الصدٌك وابنة العدو وهكذا لدم                            -4

 ً  الرسول من خاللهن تشرٌعاً رائعاً ألصحابه وللمسلمٌن فً حسن التعامل معهن جمٌعا

 أمام العبارة غٌر الصحٌحة : ( × العبارة الصحٌحة وعالمة )(أمام  √ ضع عالمة )س/ 

 ( √الصبر ولوة التحمل والستر والعفاؾ والبذل والكرم كلها صفات تحلت بها أمهات المإمنٌن    )  -1

 ( √)                                         أمهات المإمنٌن خٌر نساء العالمٌن، وااللتداء  بهن واجب -2

 ( ×)                               أول زوجة للنبً بعد السٌدة خدٌجة هً السٌدة حفصة                -3

 ( √المرأة الصالحة خٌر عون لزوجها وخٌر ناصحاً له                                               )  -4

 ( ×)                                خطب الرسول أم المإمنٌن جوٌرٌة بنت الحارث من ملن الحبشة -5
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            الدرس الرابع عشر مجال الفمة 

 أصلً صالة الجنازة                                                   

 وما ولتها وكٌفٌتها ؟ ؟ أركانها  وسننهاالجنازة وما هً حكم صالة ما س/ 

 ن (عله البعض سمط االثم عن البالٌاذا ف/ فرض كفاٌة ) أي أنه حكمها ج /  

 الصالة على النبً  -4    لراءة الفاتحة  -3     التكبٌرات األربع  -2      المٌام مع المدرة  -1أركانها :    

      الترتٌب -7                 التسلٌم -6          الدعاء للمٌت -5              

    رفع الٌدٌن مع كل تكبٌرة -2                   والبسملة لبل المراءةاالستعاذة    -1سننها :    

 اإلسرار بالمراءة )سرٌة المراءة( -4       وضع الٌد الٌمنى على الٌسرى على الصدر -3             

 السكوت للٌالً بعد التكبٌرة الرابعة ولبل التسلٌم         -6          الدعاء للمٌت ولنفسن وللمإمنٌن -5             

 تكثٌر صفوؾ المصلٌن بؤن تكون ثالثة فؤكثر -7            

 / تصلى لٌاما بال ركوع وال سجود كٌفٌتها            / تإدى فً جمٌع األولات ما عدا أولات النهً ولتها

  خلفه المرأة. وٌمؾ المؤموم ووسط ٌمؾ اإلمام عند رأس الرجل : أوالً    

 ثانٌاً : ٌكبر على المٌت لائماً أربع تكبٌرات رافعاً ٌده مع كل تكبٌرة .   

 بصٌؽة التشهد األخٌر. ٌصلً على النبً  التكبٌرة الثانٌة :             ٌمرأ الفاتحة.  التكبٌرة األولى :

 عن ٌمٌنه.سكتة لصٌرة ثم ٌسلم تسلٌمة ٌسكت  التكبٌرة الرابعة :    ٌدعو للمٌت بالمؽفرة   التكبٌرة الثالثة :

 من فاتته صالة الجنازة  فً المسجد صلى علٌها فً الممبرة لبل الدفن أو بعده.  -  

 من فاته بعض التكبٌرات فً الصالة على المٌت فما أدركه مع اإلمام هو أول صالته.   - 

 شهٌد المعركة ٌدفن فً ثٌابه وال ٌؽسل وال ٌصلى علٌه.   - 

 إن كان له أثر طٌب   -2  . إذا مات فً بلد ولم ٌجد من ٌصلً -1 لتٌن :ٌصلى على الغائب فً حا - 

ً  لال رسول هللا فضل الصالة على المٌت :   واحتساباً وكان معه حتى ٌصل  ) من اتبع جنازة مسلم اٌمانا

                مٌراطٌن كل لٌراط مثل أحد ................(دفنها فإنه ٌرجع من األجر بعلٌها وبفرغ من 

  إنا هلل وإنا إلٌه راجعون، هللا أكبر»لول  -2اإلعالم بوفاة المسلم       -1   ةداب تشٌٌع الجنازآ

 مٌت عند حمل ال« والمإمناتمنٌن اهلل، وصلى هللا على دمحم وآل دمحم، اللهم اؼفر للمإلول بسم هللا وبـ   -3 

 األكتاؾ  وٌستحب التناوب أن ٌحملها أربعة على  -5    المشً خلؾ الجنازة أو على أحد أطرافها -4 
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  الدرس الخامس عشر مجال التهذٌب

 أصون لسانً عن التنابز باأللماب 

 الناس  والتعبٌر والتواصل بٌنلعبادة، ألهمٌته فً الذكر وا -تعالى  -تمهٌد:   اللسان نعمة عظٌمة من هللا   

 س/ ما معنى التنابز باأللماب وحكمة ؟ ثم بٌن ضرره على الفرد والمجتمع ؟

 حرام حكمة /                        مخاطبة اآلخرٌن بؤسماء ٌكرهونها. هو التنابز باأللمابج / 

 االنعزال عن المجتمع. -2                        الشعور بالنمص والعجز  -1    ضرره على الفرد /

 الرؼبة فً االنتمام. -4        التران األلماب  بالشخص طوال حٌاته. -3                          

 إرالة الدماء  -2فمدان االحترام المتبادل بٌن أفراد المجتمع          -1 ضرره على المجتمع /

 انتشار األلفاظ السٌئة والكلمات الجارحة واعتٌادها -4    وابط االجتماعٌة                لطع الر -3       

 س / اذكر سبل صون اللسان عن المساوئ ؟

 استعمال اللسان فً لول الخٌر فالكلمة الطٌبة صدلة    -1    

  مصاحبة الصالحٌن وتجنب مجالس الؽٌبة والنمٌمة. -2    

 . معرفة اآلثار المترتبة على الكالم لبل النطك به -3    

 ؟ طرق التعامل مع من ٌتعمد اإلساءة لآلخرٌنس/ اذكر 

 عدم رد اإلساءة باإلساءة            -1     

 ممابلة اإلساءة باإلحسان -2     

 الصبر على أذى الخلك -3     
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 الدرس السادس عشر مجال الثمافة 

 )التدخٌن والمخدرات(أحافظ على صحتً من آفة العصر 

 ؟ وضح مفهوم الصحة فً اإلسالم ومظاهر العناٌة بهاس/ 

 الصحة فً اإلسالم: سالمة البدن والنفس والعمل من العلل واألمراض.ج / 

 أباح الطٌبات وحرم الخبائث -2جعل اإلسالم العناٌة بالصحة من مماصد الشرٌعة   -1مظاهر العناٌة بها 

  تعاطً المسكرات بؤنواعهاحرم  -4                هى عن اإلضرار بالنفس أو بالؽٌرن -3                    

 ؟ أضرار تعاطً  وإدمان المخدرات على الفرد والمجتمعس/ عرف المخدرات ثم اذكر 

زئٌاً أو كلٌاً وتجعل صاحبه ؼٌر مصنعة تذهب العمل البشري ج كل مادة طبٌعٌة أوج/ المخدرات هً / 

 ل أو ٌتصرؾ مدرن لما ٌفع

  منها : تعددت أضرار المخدرات على جمٌع جوانب الحٌاة أضرار المخدرات

 التفرٌط فً حك هللا تعالى. -التكاسل عن أداء العبادات /  الجانب الدٌنً -ٔ

 فمدان المدرة على التفكٌر والتركٌز./ الجانب العملً  -ٕ

اكتئاب  -أمراض نفسٌة  )سرعة اإلثارة والؽضب والعصبٌة  مهلكةأمراض جسدٌة /  الجانب النفسً -ٖ

 الملك والتوتر والخوؾ من أبسط األشٌاء(.  -فمدان الثمة والمدرة على المواجهة-وندم لد ٌإدي لالنتحار

 كثرة الحرائك. -السرلة  -ضٌاع المال  -ضعؾ إنتاجٌة الدولة / الجانب المالً  -ٗ

 فور والتباؼضالن -والعزوؾ عن الواجبات االجتماعٌة / االنعزال عن األسرة  الجانب االجتماعً -٘

 ارتكاب الجرائم -االبتعاد عن األصدلاء األسوٌاء 

 { ــٌـــون ونــبــات المنب والتبػالحشٌش والــمــات واألفـمخدرات طبٌعٌة مثل  }  -1 أنواع المخدرات   

 { المورفٌن والهٌروٌن والكوكاٌٌنمخدرات صناعٌة مثل }  -2                     

 مخدرات مركبة مثل } المهبطات والمهدئات والمنشطات والمهلوسات والمذٌبات الطٌارة { -3              

إلى  نوع جدٌد من المخدرات  تنساب من األذنٌن على شكل نؽمات، لتصلالمخدرات الرلمٌة / وهً  -4

 الدماغ وتإثر على ذبذباته الطبٌعٌة.

 ؟ أعداد المتعاطٌن للمخدرات والمدخنٌنس/ دلل على تحرٌم التدخٌن ؟ ثم اذكر أسباب تزاٌد 

 ذهب العلماء إلى تحرٌم التدخٌن  لما له  من أضرار جسٌمة منها:ج / 
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 وإسراؾ وإنفاق للمال فٌما ٌضرتبذٌر  -2لتل للنفس وتدمٌر للصحة                               -1

 ٌلحك الضرر باآلخرٌن ألن التدخٌن ؼٌر المباشر أشد ضرراً من التدخٌن المباشر   -3

 أسباب تزاٌد أعداد المتعاطٌن للمخدرات والمدخنٌن -

 التملٌد األعمى -3              الصحبة السٌئة.  -2                     ضعؾ الوازع الدٌنً.  -1

 سهولة الحصول على المخدرات والدخان -5                       لابة األسرةضعؾ ر  -4

 ضعؾ برامج التوعٌة.  -6

 س/ كٌف الً نفسً ومجتمعً من التدخٌن والمخدرات ؟ 

 أتمرب إلى هللا تعالى بالعبادات          -2أختار الصدٌك الصالح                                -1

 أوي عاللتً بؤسرتً   -4أوعً زمالئً بخطورة التدخٌن وأضراره          -3

 أهتم بالتواصل مع المإسسات المجتمعٌة      -5

 أمام العبارة غٌر الصحٌحة : ( × (أمام العبارة الصحٌحة وعالمة ) √ ضع عالمة )س/ 

 ( √)                                           المحافظة على الصحة من مماصد الشرٌعة اإلسالمٌة -1

 ( √)     بذلت دولة الكوٌت جهود كبٌرة فً مجال مكافحة المخدرات من خالل تشدٌد العموبات  -2

 ( ×المخدرات كلها نوع واحد وهً مخدرات صناعٌة فمط                                        )  -3

 ( ×المخدرات لها فوائد وأضرار على الفرد والمجتمع                                             )  -4

 ( √)                                أصدلاء السوء بوابة المرء إلى ارتٌاد أماكن الخمر والمخدرات -5
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