
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مذكزة إسالميت الصف السببع  

 (  2017/2018الكفبيبث ( ) 0)للمنهج الىطني  

 ىلالىحدة : االو

 اعدا د :  أ / عبداحملسن حممد 

 تغني عن الكتبة املدرسي هذه املذكزة ال 
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 (2ٕٔٓ/2ٕٔٓ)  سابع) الوحدة االولى ( أحادٌث الفصل االول 

افا   كاهنا أو أتى لال)من النبً ملسو هيلع هللا ىلص عن والحسن هرٌرة أبً عن -ٔ  ٌمول بما فصدله عرَّ
 ٕ٘صملسو هيلع هللا ىلص  (  دمحم على أنزل بما كفر فمد 

 

المعدوم  وتكسب الكل وتحمل الرحم لتصل رضً هللا عنها إنن  : ةخدٌج السٌدة عنه لالت -ٕ
  2ٖص ( . الحك نوائب على وتعٌن الضٌؾ وتمري

 

 هذه رب اللهم النداء ٌسمع حٌن لال من) :لال ملسو هيلع هللا ىلص   هللا رسول أن عبدهللا بن جابر عن -ٖ
ا وأبعثه والفضٌلة الوسٌلة دمحما   آت المائمة والصالة التامة الدعوة ا ممام   وعدته، الذي محمود 
 ٓ٘( ص المٌامة ٌوم شفاعتً له حلت

 

الحطب (  النَّارُ  تأكل كما الحسناِت، ٌأكلُ  الحسدَ  فإن والحسدَ  إٌاكم» (ملسو هيلع هللا ىلص  هللا رسول ٌمول
 22ص

 
 (2ٕٔٓ/2ٕٔٓ)   سابع) الوحدة الثانٌة (  أحادٌث الفصل االول 

 

 الجان وخلك نور من المالئكة خلمت)لال صلى اله علٌه وسلم  هللا رسول أنّ  عائشة عن -ٔ
 2ٓٔ( ص . لكم وصؾ مما آدم وخلك نار من مارج من

 

 إلى ٌنظر ولكن وأموالكم إلى صوركم ٌنظر ال هللا إنملسو هيلع هللا ىلص ) الرسول لال -ٕ
 ٕٙٔص )وأعمالكم للوبكم

 

 ٌعلمنً كما التشهد -كفٌه بٌن وكفً- رسول ملسو هيلع هللا ىلص علمنً) :لال مسعود بن هللا عبد عن -ٖ
 هللا ورحمة النبً أٌها علٌن السالم والطٌبات، والصلوات هلل، التحٌات :المرآن من سورة

 دمحما   أن أشهد و هللا، إال إله ال أن أشهد الصالحٌن، هللا عباد وعلى علٌنا السالم وبركاته،
 ٕٙٔ( ص . ورسوله عبده

 

 نهً ما هجر من والمهاجر وٌده، لسانه من المسلمون سلم من  )المسلمملسو هيلع هللا ىلص رسول هللا لال -ٗ
 )عنه هللا
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 .لارن بٌن كل من عالم الؽٌب وعالم الشهادة من حٌث التعرٌؾ -أ 

 كل أمر ؼاب وخفً عن مجال إدراكنا الحسً : عالم الؽٌب 

 .كل أمر نستطٌع أن نتوصل إلى مشاهدته بالوسائل الحسٌة: عالم الشهادة 

 .ذلن ٌب له أثر عظٌم على اإلنسان. وضحاإلٌمان بالؽ - س

 االستمامة على أمر هللا بتنفٌذ ما أمر واجتناب ما نهى-ٕ   الشعور بمرالبة هللا علٌه      -ٔ

 نٌنة واألنس والرضاا لطمأ-ٖ

 :صنؾ الكلمات فً الجدول اآلتً :س 
الولت الذي ٌموت فٌه  - لٌام الساعة - كسب األرزاق - نزول الؽٌث - علم الؽٌب باألمراض الباطنٌة

 بكفالة مرٌم – ملسو هيلع هللا ىلص معرفة النبً - تولع نزول المطر –اإلنسان 

 

 

 

 : علل ما ٌأتً:س
 الرسل الكرام ال ٌعلمون الؽٌب المطلك. -أ 

 من ٌدَّعِ علم الؽٌب فمد افترى على هللا الكذب و ال ٌعلم الؽٌب اال هللا 
 عدم إدران جمٌع األشٌاء بحواسنا. -ب
 ألن هللا تعالى خص  اإلنسان بالعمل وحدَّ له حدودا  ال ٌستطٌع تجاوزها،  

 : صمم خرٌطة ذهنٌة أللسام علم الؽٌبس

 

 

 

 ص االتٌة ألسام عالم الؽٌب  مع كتابة مثال لكل منهمااختر من النصو

 المثال السام عالم الؽٌب النص م

َها أَََت تِْهَك يِ  ٔ ًُ ٍْ أََثَاِء اْنَغْيِة َُىِحيَها إِنَْيَك ۖ َيا ُكَُت تَْعهَ

ذَا ِِيٍ َۖوََل قَْىُيَك ِيٍ قَْثِم َهَٰ َّق ًُ ٌق اْنَعاقِثَحَ ِنْه ثِْز ۖ إِ ْْ ََا   ) 
لصص االلوام  ؼٌب نسبً

 السابمٌن

ٌَْث َوٌَْعلَ ) ٕ ُل اْلؽَ َ ِعنَدهُ ِعْلُم السَّاَعِة َوٌُنَّزِ ُم َما فًِ إِنَّ َّللاَّ
اَذا تَْكِسُب َؼد ا ۖ َوَما تَْدِري  اأْلَْرَحاِم ۖ َوَما تَْدِري نَْفٌس مَّ

َ َعِلٌٌم َخِبٌرٌ   (نَْفٌس بِأَّيِ أَْرٍض تَُموُت ۚ إِنَّ َّللاَّ

علم  –الؽٌث  نزول ؼٌب مطلك
 الروح -الساعة 

 

 الوحدة االولى المجال: العمٌدة اٌمانً بالؽٌب أمن وطمأنٌنة الدرس :األول
 

 ؼٌب نسبً ؼٌب مطلك

 زاقكسب األر – نزول الؽٌث

  لٌام الساعة 

 ٌموت فٌه اإلنسان  لولت الذي

  – علم الؽٌب باألمراض الباطنٌة 

 . بكفالة مرٌم – ملسو هيلع هللا ىلص معرفة النبً

  عالم الؽيب 
ؼيب 

 مطلك  
 

 ؼٌب نسبً
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 صور ادعاء الؽٌب اكتب اثنٌن من 

التنجٌم  -ٗ                لراءة الكؾ -ٖ                    الكهانة -ٕ              السحر  1-  

 بَِم تنصح

 ٔ- من ٌلجأ إلى الكهنة والعرافٌن لحل مشاكلهم :

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

  أنه ٌعلم الؽٌب (كٌؾ ترد على ) شخص ٌدعً علم الؽٌب وٌمول  أن عنده  كرامات من هللا -ٕ

 ارد عليه بؤنه كاذب وال يعلم الؽيب إال هللا حتى الرسل الكرام وهم أفضل الخلك إلى هللا ال يعلمون الؽيب 

 .واالبراج الفلكٌة ( وٌعتمد بها  -بما تنصح زمٌل لن ٌطالع ا لصحؾ والمجالت وٌمرأ) حظن الٌوم  -ٖ

   لال تعالى ر وما تدرذ نفس ماذا تكسب ؼدا  هذا الفعل ال يجوز نهى عنه الرسول ملسو هيلع هللا ىلص

 ضع كل كلمة من الكمات االتٌة أما الصورة التً تناسبها فٌما ٌأتً :

   الشعوذة -لراءة االبراج     -السحر   -لراءة الكؾ     ر         

 

                                                                                                                           

                                                                                                      

                      

 

 

 

 الشؽوذة

 لراءة الكؾ

 السحر 

 لراءة االبراج
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 (أمام العبارة ؼٌر الصحٌحة فٌما ٌأتً:✘(أمام العبارة الصحٌحة وعالمة )✔ضع عالمة )

 (✘) الزكاة تعطى للفمراء واألؼنٌاء. -أ 

 (✔)الشهادتان أصل العبادة.  -ب 

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

 تٌّة بما ٌناسبها:أكمل الجمل اآل ٗ-

 أولاتهاالمسلم ٌحرص على أداء الصالة فً  - أ

 مسلم ومسلمة .اإلٌمان بالمالئكة واجب على كل  -ب 

 عبادة هللا رب العالمٌن جمٌع الرسل الكرام جاؤوا بدعوة الناس إلى -ج 

 السر والعلن اإلحسان هو أن ٌعبد اإلنسان ربه فً  -د 

 ستمدتها من حوار جبرٌل مع الرسول ملسو هيلع هللا ىلص؟ما الدروس التربوٌّة التً ا -

 إتمان العمل على أكمل وجه من اإلحسان.    .1

 األدب فً طلب العلم و مدارسته.    .2

 اكتب المصطلح الذي ٌناسب كل عبارة مما ٌأتً: -

 أشهد أن ال إله إال هللا وأن دمحما  رسول هللا. الشهادتٌن :.-أ 

 إلى ؼروب الشمس. لطعام والشراب وجمٌع المفطرات من طلوع الفجراإلمسان عن ا الصٌام  –ب 

االعتماد الجازم بأن هللا رب كل شًء وملٌكه وأنه الخالك الرازق المحًٌ معنى ال إله ؼال هللا :  –ج 

 والممٌت وأنه المستحك للعبادة وحده.

 ضع خطا  تحت المكمل الصحٌح للجمل اآلتٌّة:

 ثالث مرات فً العمر (. -مرتٌن فً العمر -مرة واحدة فً العمر بالػ مستطٌع) فرض الحج على كل مسلم عالل  .1

 (األفعال واأللوال -األلوال  -) األفعال  اإلحسان ٌشمل: .2

 يٍ انثعثح ( 6 -يٍ انثعثح   11  -هجزيح   13)                     اسلم عمر بن الخطاب سنة .3

 هـ  ( 33 - هـ 23 -هـ     22)        هـٖٕاستشهد عمر بن الخطاب رضً هللا عنه سنة  .4

  ( عًز تٍ انخطاب  -عًز تٍ عثذانعشيش  -) عًزو تٍ انعاص         أول من كتب التارٌخ للمسلمٌن .5

 اَليًاٌ  ( – اَلحظاٌ –)  اَلطالو                   أعلى مراتب الدٌن وأعظمها .6

 

 

 الوحدة االولى الحدٌثالمجال:     الحٌاة أحك مراتب دٌنً فً الثانً  الدرس :
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 :أصنؾ كل عبارة من العبارات اآلتٌّة فً مكانها المناسب

 –التصدٌك بالمالئكة  –أداء الزكاة  –الشهادتٌن  –إلامة الصالة 

 اإلٌمان بالٌوم اآلخر –مرالبة هللا تعالى وخشٌته  –صوم رمضان 

 اإلحسان   اإلٌمان     اإلسالم   م

 يزاقثح هللا تعانى وخشيَّه   انَّصذيق تانًالئكح    –أداء انشكاج   - إقايح انصالج   ٔ

   اإليًاٌ تانيىو اآلخز  ْىو ريضاٌ  -    انشهادتيٍ  ٕ
 

 اكَّة اثُيٍ يٍ اَليز انَّي تظاعذك عهى تحِيق اَلطالو َي حياتك :

 دراسة التوحٌد والعمٌدة لتحمٌك شروط كلمة التوحٌد. .1

 دراسة كتب السٌرة لتحمٌك محبة الرسول ملسو هيلع هللا ىلص  .2

 دراسة الفمه لمعرفة أحكام العبادات.  .3

 َليز انَّي تظاعذك عهى تحِيق اَليًاٌ  َي حياتك :اكَّة اثُيٍ يٍ ا

 الٌمٌن والصبر والتوكل على هللا. -ٕاستحضار النٌة.              -ٔ

 التسلٌم والرضا بمضاء هللا.  -ٗالعلم بأسماء هلل وصفاته.       -ٖ

 تنمٌة الملب من الشن واألوهام  -

 فً حٌاتن :  ناالحسااكتب اثنٌن من االمر التً تساعدن على تحمٌك 

 عبادة هللا عن حب، واستحضار ذكره فً للبن كل لحظة. .ٔ

 استحضار مرالبة هللا وعظمته. .ٕ

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

 أطََُّّج انذروص انَّزتىيح انًظَّفادج يٍ أنفاظ انحذيث انشزيف

 

 

 

 

 

 انذرص انًظَّفاد انهفع

 .عباداتلبس أحسن الثياب وخاصة في ال شديد بياض الثياب 

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

 .اإلصؽاء إلى معلمه وااللتراب منه .على فخذيه فؤسند ركبتيه إلى ركبتيه، وضع كفيه على فخذيه 

 .الحث على السإال عن العلم النافع في الدنيا واآلخرة  يا دمحم أخبرني عن اإلسالم 

 د أن ال إله إال هللا اإلسالم أن تشه» :لال
 

 استخدام األساليب الحديثة في التعليم ومنها الحوار 
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  : اكتب الموالؾ الدالة من الدرس على الصفات اآلتٌة للحبٌب دمحم ملسو هيلع هللا ىلصس

 :الصدق واألمانة -أ 

 رّؼبة السيدة خديجة بنت خويلد بالزواج منه بعدما سمعت من ؼالمها ميسرة عن أخالله 

 وصدله وأمانته في رحلته بمالها لبالد الشام 

 :الوفاء والمبادرة -ب 

 الد أبي طالب؛ ملسو هيلع هللا ىلص على عمه العباس أن يؤخذ كل واحد منهما ولداً من أوالترح سيدنا دمحم

 وذلن ألنه كان كثير العيال لليل المال، فؤخذ العباس جعفراً وأخذ سيدنا دمحم ملسو هيلع هللا ىلص علياً، 

 ملسو هيلع هللا ىلص لعمه أبي طالب الذذ كفله وهو صؽير بعد وفاة جده  وذلن وفاء من الحبيب دمحم 

 وضح ما ٌأتً: ص :

 :  مع رفالهأدب النبً ملسو هيلع هللا ىلص -أ 

 يبدأ من لَميه بالسالم  -ٕ                إذا مشى مع أصحابه يجعلهم أمامه فال يتمدمهم -ٔ

-3  يراعي مشاعر الناس وأحاسيسهم  

 أمامها.( √)مٌز العبارة الصحٌحة من العبارة ؼٌر الصحٌحة بوضع عالمة  ٔس

 ر    طالب.  النبي ملسو هيلع هللا ىلص ابن عمه جعفر بن أبيكفل  -أ 

ِ اَل تَُكلهُؾ إاِله نَْفَسَن ۚ رصلى هللا عليه وسلم نزل على رسول هللا  -ب   ر√    يوم بدر  لَاتِْل فِي َسِبيِل َّللاه

 ر√ عدم إحراج المخطئ ومواجهته من األدب وحسن الخلك.  -ج 

 ر    ثين عاًماملسو هيلع هللا ىلص  عندما شهد حلؾ مناصرة الضعفاء ثالكان عمر النبي  -د 

 ب-اكتب اثنٌن من  صبر النبً  الكرٌم على البالء.

 .المتل ومحاولة والشماتة الحسد  -ٕ                           .والحاجة والفمر اليتم -ٔ

 .واألصحاب المرابة لتل   -ٗ          .األهل عن واإلبعاد الوطن من الطرد -ٖ

ب -٘  .األعداء وتكالب الخصوم تحزُّ

 :   لانسب كل مولؾ من الموالؾ التالٌة إلى صاحبها   وعالما ٌد ٔس

 ( معن لجالدنا  الحبشة مدٌنة ٌعنً  الِؽَماد بِْرنِ  إلى بنا سرت لئن بالحك، بعثن الذي فو)  -ٔ

  ٌدل على  : شجاعته رضً هللا عنه       عمرو بن الممدادصاحب هذا المول  الصحابي : 

 (جرحا   عشر بأحد أصٌبت إنها لٌل هللا ملسو هيلع هللا ىلص حتى رسول عن بشجاعة فعتدا ولفت أحد معركة )فً -ٕ

  بسالتها وشجاعتها رضً هللا عنها:    ٌدل على          عمارة أم:  المولؾ صاحب هذا المول 

، الوجوهِ  أحبَّ  وجُهنَ  أصبحَ  لدْ ) -ٖ ًَّ  ً(إل الّدٌنِ  أحبَّ  دٌنُنَ  أصبحَ و إل
 

 حبه لإلسالم بعد الكفر  :  ٌدل على                     آثالٍ  بنُ  ثمامةُ :  لمولؾ اصاحب هذا المول 

 .( الموت ؼمار وخاض بنفسه، المعركة ولاد بدر ٌوم ) برز -ٗ

  شجاعته ملسو هيلع هللا ىلصٌدل على  :                    الرسول ملسو هيلع هللا ىلص:   المولؾ صاحب هذا المول 

 
 

 

 الوحدة االولى  السٌرةالمجال:    صفات رسولنا ملسو هيلع هللا ىلص لبل البعثة وبعدها  الثالث الدرس :
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 كلمة من الكلمات التالٌة فً مكانها المناسب فٌما ٌأتً    :ضع كل  ٔس
 

 ( الصادق االمٌن   -الضعفاء -العشرٌن     -األسود  الحجر      )      

ً  مكة في ملسو هيلع هللا ىلص  شهد -ٔ  الضعفاءلمناصرة  حلفا

 عمره . منالعشرين بلػ لد وكان -ٕ

 األسود الحجر وضع شرؾ له يمن يكونالكعبة ف بناء إعادة عند مكة زعماء اختلؾ -ٖ
 
 بالصادق االمين  لومه بين شبابه في ملسو هيلع هللا ىلص  دمحم سيدنا ُعرؾ -ٗ
 

 :ضع عالمة )√ ( امام العبارة الصحٌحة  وعالمة) ×(أمام العبارة ؼٌر الصحٌحة فٌما ٌأتً : 

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

ِ اَل تَُكلهُؾ إِاله » ى: نزل على رسول هللا قوله تعالب.         √ ر    نَْفَسَن "يوم بدر فَمَاتِْل فِي َسبِيِل َّللاه

    √ ر    عدم إحراج المخطئ ومواجهته من األدب وحسن الخلك.        -ج 

     ×را. عندما شهد حلؾ مناصرة الضعفاء ثالثين عامً كان عمر النبي  -د 

 اكتب أربعا  من الصفات الحسنة التً ُمدح بها النبً ملسو هيلع هللا ىلص فً األلوال السابمة

 اكرام الضيؾ  -ٕ       صلة الرحم                  -ٔ

 حسن العشرة    -ٗ         صدق الحديث             -ٖ

 لبل البعثةملسو هيلع هللا ىلص  من حٌاته   رسولالمن صفات  اكتب اثنٌن

الحكوح وحسن التصزف –ب                      الصذق واألهانح -أ   

حة العذل وهناصزج الضعفاء  -د             والىفاء الوثادرج  -ج   

 :   علل لما ٌأتً

 فً وسطه االسود  بثوب فوضع الحجر الرسول ملسو هيلع هللا ىلص  أمر  -ٔ

 عرب ويشتركوا في شرؾ وضع الحجر االسودلكي ينزع الشماق والنزاع بين لبائل ال

 من الرسول ملسو هيلع هللا ىلص  بالزواج خوٌلد بنت خدٌجة السٌدة ترّؼب -ٕ

 الشام لبالد بمالها رحلته في وأمانته وصدله أخالله عن ميسرة ؼالمها من عندما سمعت
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 اختر المكمل الصحٌح ٌوضع خط تحته: س

 [بين األذان واإللامة  -سماع اإللامة  -] سماع األذان                  الدعاء ال يرد عند:-أ 
 العدالة [ –الميام  -]التمييز                          من شروط المإذن:  -ب 
 [تحرين الرأس يميناً ويساراً  -المواالة  -] الترتيب             من مستحبات المإذن: -ج 
 فرض كفاية    -مستحب     – سنة ر ٓحكم اآلذان للمسافر  :                 -د
 : أكتب المظهر السلوكً المستفاد من الشواهد اآلتٌة:س

 
 الشاهد المظهر السلوكً الشاهد م
 عن أبي سعيد الخدرذ أن رسول هللا لال:  ٔ

 لنداء فمولوا مثل ما يموُل المإذنإذا َسِمعتُم ا» 
 ألول مثل ما ٌمول  المؤذن 

 

 عن جابر بن عبدهللا أن رسول هللا لال:  ٕ
من لال حين يسمع النداء اللهم رب هذه الدعوة التامة والصالة المائمة »

آِت دمحماً الوسيلة والفضيلة  وأبعثه مماًما محموًدا الذذ وعدته، حلت له 
 شفاعتي يوم الميامة

أردد الدعاء عند سماع 
 االذان 

 عن أنس بن مالن لال: لال رسول هللا :  ٖ
 ال يرد الدعاء بين األذان واإللامة»

ادعو هللا بٌن االذان 
 وااللامة

 
 : مٌّز بٌن األذان واإللامة من خالل ما ٌأتً:س

 

 أوجه التمٌٌز األذان اإللامة

 التعرٌؾ اإلعالم  بدخول ولت الصالة بألفاظ  مخصوصة  اإلعالم بإلامة الصالة والبدء بها بألفاظ خاصة

 الحكم فرض كفاٌة على الممٌمٌن وُسنّة للمسافرٌن سنُةّ 

 هللا اكبر هللا اكبر
 أشهد أن ال إله إال هللا

 أشهد أن دمحما  رسول هللا
 حً على الصالة
 حً على الفالح
 لد لامت الصالة
 لد لامت الصالة

 إله إال هللاهللا أكبر هللا أكبر، ال 

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

 أشهد أن دمحما  رسول هللا...
 أشهد أن دمحما  رسول هللا

 حً على الصالة... حً على الصالة
 حً على الفالح... حً على الفالح

 هللاهللا أكبر هللا أكبر... ال إله إال 

 الصٌؽة

     

 

 

 

 

 ة االولىالوحد  الفمهالمجال:  من شعائر دٌنً األذان واإللامة الرابع  الدرس :
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 س اكتب معانً الكلمات التالٌة 

 مما ٌأتً  :  مختصرا لكل اكتب تعرٌفا 

اإلعالم  بدخول ولت الصالة بألفاظ  مخصوصة االذان :  -ٔ  
 

اإلعالم بإلامة الصالة والبدء بها بألفاظ خاصةااللامة :  -ٕ  
 الشروط الواجب توافرها فً المؤذن. اكتب اثنٌن من

 الذكورة. -  4  التمٌٌز. - ٖ  العمل. - 2   اإلسالم. ٔ

 الواجب توافرها فً األذان؟الشروط  اكتب اثنٌن

 النٌة. -ٔ

 دخول ولت الصالة. - ٕ

 مطابمةٌ لمواعد اللؽة العربٌة. - ٖ

 أن ٌكون مرتبا  ومتوالٌا . - ٗ

 رفع الصوت. - ٘
 : حدد عدد مرات صٌػ الكلمات فً األذان :س

 ( مرات  ٙ   )           هللا اكبر                     - 

 ( مرتان  ٕ )                  أشهد أن ال إله إال هللا -

 ( مرتان ٕ)              أشهد أن دمحما  رسول هللا  -

 ( مرتان  ٕ)            حً على الصالة          -

 ( مرتانٕ)            حً على الفالح            -

 ال إله إال هللا                          )مرة واحدة (

 

 كلمة ٘ٔ= ٔ+ٕ+ٕ+ٕ+ٕ+ٙعدد كلمات االذان =  

 

 

 معناها الكلمة                  

ىالحيعل  حي على الصالة   حي على الفالح 

 ال حول وال لوة إال باهلل ماذا يمال عند سماعها

 الصالة خير من النوم التثويب

حي على الفالح في صالة الفجر بعد متى يمال:  
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 :المطلوب حسب اآلتٌة الشروط صنؾ :س

 ( النٌة –اإلسالم  –استمبال المبلة  - ستر العورة - العمل - البلوغ)   

 

 

 

 

 ، ثم استخلص النتٌجة من الممارنلارن بٌن الركن والشرط من حٌث أوجه االتفاق واالختالؾ

  
 

 

 

 :أمام العبارة ؼٌر الصحٌحة فٌما ٌأتً  (   ×) أمام العبارة الصحٌحة وعالمة ✔ ضع عالمة 

       ×ر                                    الشرط خارج عن ماهية الشيء .ٔ

                             ( ✔) دخول الولت من شروط وجوب الصالة .ٕ

      ×ر                                          عدد أركان الصالة العشرة .ٖ

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

        ×رمن شروط وجوب الصالة  ستر العورة                             .٘

 :من لكل  حلوالأوجد  س: 

 .زمٌلن ٌترن الطمأنٌنة فً الصالة -

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

ا أخون ٌتأخر  - -  .عن أداء الصالةدائم 

 اذكره بمول الرسول ملسو هيلع هللا ىلص ر احب االعمال ؼلى هللا الصالة لولتها .

 اختر المكمل الصحٌح ٌوضع خط تحته: س

   الركن –السنة  –ر الشرط   .به إال الشيء لهذا وجود ال وما الشيء، من جزءاً  كان ام -ٔ

 العمل     -  ستر العورة    - اإلسالممن شروط صحة الصالة                                      ر -ٕ

 الطهارة     –البلوغ    -من شروط وجوب الصالة                                       ر النية     -ٖ

     التشهد األوسط   –الطهارة  – لراءة الفاتحةمن أركان الصالة                                          ر  -ٗ

 

 

 الوحدة االولى  الفمهالمجال:  حكمها شروطها وأركانها صالتً   الخامس الدرس :
 

 شزوط ْحح شزوط وجىب

 النية اإلسالم

 ةاستمبال المبل العمل

 ستر العورة - البلوغ

 أوجه الخالؾ   أوجه االتفاق     الممارنة  

 الشرط : يتولؾ عليه وجود الشيء  ال يتم الشيء اال به   الشرط 

 جزء من الشيء نفسهالركن :   ال وجود لهذا الشيء اال به  الركن

 ال تصح الصالة بودنهما او بدون احدهما  النتٌجة
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 .أركان الصالة  اكتب اثنٌن من

 لراءة الفاتحة   -ٖتكبيرة اإلحرام                     -ٕالميام في الفرض             -ٔ  

ً  -ٙالرفع من الركوع              - ٘وع                       الرك -ٗ  االعتدال من الركوع لائما

 الجلوس بين السجدتين الطمؤنينة   - 9واالعتدال من السجود               -8   السجود     -7

 .التسليم    -ٕٔترتيب األركان            - ٔٔلراءة التشهد األخير والجلوس فيه   -ٓٔ

 :-: لدال على المعنى اآلتًافٌما  شرعًكتب المصطلح الا س  

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

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

 به إال الشيء لهذا وجود ال وما الشيء، من جزءاً  كان ما هو     الركن :  -ٖ

استمرار األعضاء زمناً ما في جميع أركان الصالة، أو سكون بعد حرن:  ةطمؤنينال -ٗ  

 صنؾ أعمال الصالة التالٌة تحت عنوان كل منها فً الجدول التالً : -    

 استمبال المبلة  السجود (  –االسالم  –الطهارة   -العمل  –الرفع من الركوع  –ستر العورة  –البلوغ  –) الطمأنٌنة 

 شروط صحة الصالة شروط وجوب الصالة الصالةأركان 

 ستر العورة العمل  ا لطمؤنينة

 استمبال المبلة  البلوغ  السجود 

 الطهارة  االسالم  الرفع من الركوع

 : كر السبب ذمع صحٌحة  ( –باطلة  –بوضع كلمة ) ٌجوز  أو  ال ٌجوز  بٌن الحكم فٌما ٌأتً  -

 المبلة  أحمد العصر ؼٌر متجه إلىصلى  -ٔ

 السبب :  ألن استمبال المبلة من شروط صحة الصالة                الحكم : ال يجوز

 صلى   مجنون خلؾ االمام صالة الظهر . -ٕ

 الحكم : ال يجوز           السبب : من شروط جوب الصالة العمل 

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

 اطلة              السبب : ألنه ترن الطمؤنينة  و الطمؤنينة من أركان الصالة الصالة : ب

 صلى أحد الطالب وجلس بٌن السجتٌن  -ٗ

 الحم : الصالة صحيحة                السبب: ألن الجلوس بين السجدتين من أركان الصالة 
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 : حدد عدد مرات صٌػ الكلمات فً األذان :س

 ( مرات  ٙ)            هللا اكبر                     -

 ( مرتان  ٕ )             أشهد أن ال إله إال هللا       -

 ( مرتان ٕ)                أشهد أن دمحما  رسول هللا  -

 ( مرتان  ٕ)                الصالة          حً على -

 ( مرتانٕ)                حً على الفالح            -

 )مرة واحدة (       ال إله إال هللا                         

 كلمة ٘ٔ= ٔ+ٕ+ٕ+ٕ+ٕ+ٙعدد كلمات االذان =  

 مسجد فصلى بالرجوع للصالة أكثر من مرة . بٌن سبب طلب النبً ملسو هيلع هللا ىلص من الرجل الذي دخل الٕس

 ألنه لم يتم االركان و صلى بدون طمؤنينة في الصالة  

 والطمؤنينة ركن ومن أركان الصالة من  تركه بطلت صالة 

ثُمَّ اْرفَْع َحتَّى  ثُمَّ اْرَكْع َحتَّى تَْطَمئِنَّ َراِكعا ، ) :   : اشرح باختصار معنى الطمأنٌنة فً لول النبً ملسو هيلع هللا ىلصٖس 

 ثُمَّ اْرفَْع َحتَّى تَْطَمئِنَّ  َجاِلسا . َو اْفعَْل َذِلَن فًِ َصالتَِن ُكلَِّها(  تَْعتَِدَل لَائِما ، ثُمَّ اُْسُجْد َحتَّى تَْطَمئِنَّ َساِجدا ، 

 استمرار األعضاء زمناً ما في جميع أركان الصالة ، أو سكون بعد حركة.الطمأنٌنة: 

 ( على اإلجابة المناسبة للعبارات اآلتٌة:✔ع عالمة صح ) : ض س

 :من شروط الصالة  -أ 

 * الصالة جماعة. * االعتدال في الركوع والسجود.   ✔ر  .استمبل المبلة لائًما* 

 أول ركن ٌؤدٌه المسلم فً صالته : -ب 

 * لراءة الفاتحة. هللا اكبر      ✔ر لول تكبيرة اإلحرام * االعتدال من الركوع والسجود * 

 من أركان الصالة : -ج 

 .* التورن في الجلسة األخيرة  ✔ر لراءة الفاتحة * رفع يديه حذو منكبيه * 

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

 المدمين –الركبتين  -الكفين  -. الجبهة و األنؾ 
 

 

 

 الوحدة االولى الفمهالمجال:  ملسو هيلع هللا ىلص التداء بالنبً أؤدي صالتً كاملة  السادس الدرس :
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 :  وضعها فً الصالة: بٌن نوع الجلسة فً الصور اآلتٌة مع بٌان م2س

                                                                          

 جلسة : التورن                                                      االفتراش: جلسة 

 االخٌرة الركعة:وتكون فً الركعة                 التشهد االوسط ألي صالة:وتكون فً الركعة 

 :: بٌن من خالل الصور االتٌة كل من س

 من شروط وجوب الصالة : -أ 
  

                                                     

 االسالم                                         العمل                         

 من شروط صحة الصالة : -ب 
 

                                                  

 طهارة الثٌاب                   استمبال المبلة    ة                        الطهار             

              

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

   √ ر        أو يرفعهما بمحاذاة أذنيه، يديه عند التكبير إلى منكبيهيَُسنُّ ِلْلُمصلِّي أن يرفع  -ٔ

ر ×                         الصالة في  تصح الصالة بدون لراءة الفاتحة  وهي ليست ركن -2  

ر ×               للتشهد األولعند الجلوس  في نهاية الركعة الثانيةالتورن يكون  -ٖ  

ً إذا كانت الصالة من  -ٗ    √ ر   أربع ركعات، كالظهر  فإني أجلس في التشهد األخير متوركا
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  فٌما ٌلً الؽٌر صحٌحة أمام العبارة × ( أمام العبارة الصحٌحة وعالمة ) √ ( ضع عالمة ) س 

ر ×                                   الحسد كلمة مرادفة للؽبطة. -أ   

   √ رنهى اإلسالم عن الحمد والحسد ألنهما ٌولدان الضؽٌنة.  -ب 

   √ ر           اإلحسان إلى الحاسد ٌطفئ نار حمده وحسده.  -ج 

ن المسلم .  -د  ر ×                          األذكار الٌومٌة تُحّصِ  

 -: لدال على المعنى اآلتًافٌما  شرعًكتب المصطلح الا س

 هو تمنً زوال نعمة المحسود إلى الحاسد،    الحسد:  .ٔ

 هو إضمار الشر للناس إذا لم ٌتمكن من االنتمام منهم   الحمد: .ٕ

 : أن يتمنى االنسان أن يكون له من الخير مثل الذذ عنده دون الحاق ضرر بالؽير الؽبطة .ٖ

 ٌمول ابن تٌمٌة:  - س
 «لصالح سائر الجسد إن إصالح الملب دافع »
 اشرح هذه العبارة. 

 فإذا رأيت رجال صالحا في أعماله فاعلم أن للبه صالح

 وان الحمد والحسد مرض خطير من أمراض الملوب وخلك مكروه،

 ؟ لارن بٌن  الحسد والؽبطة من حٌث الحكم مع ذكر مثال لكل منهما  -

 

 الحسد الؽبطة وجه الممارنة 

 حكمه :
ل (ممبو -) مذموم   

 مذموم ممبول

هموة مون  مثل أن ٌتمنى أن ٌكوون مثول  مثال

من  ٌمرأ المرآن الكرٌم لٌال ونهارا موع 

 بماء تلن  النعمة  

مثووووول أن ٌتمنوووووى أن ٌكوووووون  ؼنٌوووووا  

   المحسود كالمحسود مع  زوال  مال
 

 ارسم خرٌطة ذهنٌة لحل مشكلة الحسد والحمد.

 

 مشكلة الحسد والحمد

 .ونآلخزيٍ ني  تعانى  هللا قظى تًا انزضا *

 .  تعالى  هللا على التوكل -

 .كالصدلات الصالحة األعمال من اإلكثار -

 .ناره إلطفاء معاملته وحسن الحالد إلى اإلحسان -

 

 أحفظ للبً من الحمد والحسد  السابع  الدرس :
 

 الوحدة االولى بالمجال: التهذٌ
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 فٌما ٌلً : الؽٌر صحٌحة  أمام العبارة× ( أمام العبارة الصحٌحة وعالمة ) √ ( ضع عالمة ) 

   √ رسد، وأن فساد الملب دافع لفساد الجسد كلهصالح الملب دافع لصالح سائر الج -ٔ

 ر ×  ل للب صحيح     الملب ؼير فاسد فإن في أعماله   فاسدال االنسان  -ٕ

   √ ر            المإمن الحك هو الذذ يحب ألخيه ما يحبه لنفسه-ٖ

  ر ×  ؽبطة         اليسمى  تمني زوال نعمة المحسود إلى الحاسد -ٗ

 :   حت المكمل الصحٌح  فً العبارات التالٌة  خطا تضع عالمة 

  العداوة  -الحب   -ر الصدالة    أشد أسباب الحسد والحمد   والبؽضاء  ........ . -ٔ

 الشجاعة   – الِكبر - -الذكاء  ) مويستصؽر هأن يتعالى على اآلخرين  يمصد به .....   -  2

 الحسذ ( –الكزم  -  الغثطح)  همن الخير مثل الذذ عندأن يتمنى اإلنسان أن يكون له  ...... -3

الصبر  –ضعؾ االيمان  -من اسباب الحسد والحمد  بين الناس رلوة االيمان ..........-4  

 س اكتب اثنٌن من اسباب الحمد والحسد : - 

 العداوة والبؽضاء: هما أشد أسباب الحسد والحمد المإديان إلى التشفي واالنتمام. -أ 

 الترفع عن اآلخرين: فيثمل عليه أن يتمدم عليه ؼيره. -ب 

 .الِكبر: أن يتعالى على اآلخرين ويستصؽرهم -ج 

 خبث النفس وكره الخير للؽير. -د 
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 آلتًالدال على المعنى افٌما  شرعًكتب المصطلح الا -
 ميل النفس إلى ما تراه وتظنه خيراً     المحبةر .1

 محبة خاصة باهلل دون سواه ويلزمها الخوؾ والرجاء والذل واالنمياد   محبة عبودية)  .2

 الصافية الملوب أصحاب إال يملكها ال نبيلة إنسانية عاطفة ر الحب    .ٖ
 الجدول  كما هو مطلوب  اآلتًكتب ا -

 أنواع المحبة الؽير عبودية                               

 المثال المحبة م

 محبة الجائع للطعام ومحبة الظمآن للماء محبة طبيعية ٔ

 محبة الولد لوالده. محبة إجالل واحترام ٕ

 محبة الوالد لولده. محبة إشفاق ٖ

 محبة األصدلاء. محبة أنس وألفة ٗ

 :اآلتًصنؾ السلوكٌات اآلتٌة حسب نوع المحبة فً الجدول  س 

 محبة طبيعية   -محبة احترام  -محبة أنسر            

 السلون نوع المحبة
 األكل والشرب محبة طبيعية

 أستاذذ ومعلمي محبة إجالل واحترام
 زميلي بالصؾ محبة انس

 :العبارات االتٌة  بما ٌناسبها  أكمل س 

 .الكمال  هللا  تعالى  ألنه متصؾ بصفات . أحب ٔ

 لنعم ا   تعالى  ألنه خلمني وأمدني بجميع  أحب هللا - ٕ

  هللا تعالى ألنه خليلأحب رسول هللا  - ٖ

 الفرائض بعد   النوافلأتمرب إلى هللا  تعالى  ب - ٗ

 بَِم تفسر الموالؾ التالٌة: س 

 زمٌل ٌنشؽل بمشاهدة المبارٌات عن الطاعات وأداء النوافل. -

 دليل على ضعؾ إيمانه  باهلل تعالى  
 سييم يعزف أطًاء انالعثيٍ انذونييٍ وَل يهى تأطًاء هللا انحظُى. -

 ألنه اشؽل للبه بالدنيا ولم يشؽله بذكر هللا  
 بم تنصح من ٌمدم رأٌه وهواه على سنة النبً ملسو هيلع هللا ىلص  ؟  :س 

 سواه.محبة هللا تعالى تتحمك باتباع النبي واالستئناس بسنته وتمديم أمره على من انصحه بؤن 

 : سمعت عن فٌلم ٌسًء للنبً ملسو هيلع هللا ىلص ، فكٌؾ تنتصر لرسول هللا ؟س 

 بنشر سيرته العطرة  وسنته ملسو هيلع هللا ىلص  وبيان  أخالله الكريمة للناس ننتصر للرسول ملسو هيلع هللا ىلص 

 أنا أحب هللا ورسوله   الثامن الدرس :
 

 الوحدة االولى االسالمٌة ةالثمافالمجال: 
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 ؟  ما هً ثمار اتباع  النبً ملسو هيلع هللا ىلص  

 الرحمة  -ٗدخول الجنة         -  ٖالفوز العظيم    -  ٕ      -الهداية  -ٔ
 :     ؼرس محبة هللا فً أنفسنامن طرق َّة اثُيٍ كا

 نمرأ المرآن بتدبر وتفهم لمعانيه. -أ 
 نتمرب إلى هللا بالنوافل بعد الفرائض. -ب 
 نكثر من ذكر هللا ونناجيه أناء الليل وأطراؾ النهار -ج 
 نناجيه في الصالة.نخلو مع هللا  تعالى  و -د 
 نجالس المحبين الصادلين ونلتمط أطايب ثمرات كالمهم. - هـ

  :حبنا لرسولنا دمحم ملسو هيلع هللا ىلص أسباب  اكتب اثنٌن من 

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

 عليهمنزلته عند ربه في المأل األعلى بالثناء والصالة  -ب 

 ميع الخلك فهو خاتم األنبياء.فضله على ج -ج 

 جعله هللا  تعالى  رحمة للعالمين. -د 

 المحب مع من أحب يوم الميامة. - هـ

 :ورسوله هللا معصٌة عوالباستخرج من النصوص التالٌة 

 عوالب المعصية اآلية م

بِينًا  ٔ َ َوَرُسولَهُ فَمَْد َضله َضاَلاًل مُّ  الضالل رَوَمن َيْعِص َّللاه

َ َوَرُسولَهُ فَإِنه لَهُ نَاَر َجَهنهَم َخاِلِديَن فِيَها أَبًَدا رَومَ  ٕ  دخول النار ن َيْعِص َّللاه

ُسواَل   ٖ َ َوأََطْعنَا الره  الحسرة والندامة ر َيْوَم تُمَلهُب ُوُجوُهُهْم فِي النهاِر يَمُولُوَن يَا لَْيتَنَا أََطْعَنا َّللاه

 الفتنة اِلفُوَن َعْن أَْمِرِه أَن تُِصيَبُهْم فِتْنَةٌ أَْو يُِصيبَُهْم َعَذاٌب أَِليٌم ْليَْحَذِر الهِذيَن يُخَ  ٗ
 

 :ألرأ النصوص التالٌة وأستنتج الثمرة والعالبةس 
 

 العالبة الثمرة  النص  م

َويَْوَم يَعَضُّ الظهاِلُم َعلَى يََدْيِه يَمُوُل :»لال تعالى  ٔ
ُسوِل َسبِياًل يَا لَْيتَنِي اتهَخْذُت مَ    َع الره

 الحسرة والند امة  

من أطاعني دخل الجنة ومن »لال رسول هللا :  ٕ
  عصاني فمد أبى

  دخول الجنة

من يطع هللا ورسوله فمد رشد »لال رسول هللا :  ٖ
  ومن يعصهما فمد ؼوى

 الؽي  رللعاصي   الرشد رللطائع  

  الهداية  ُكْم تَْهتَُدوَن َواتهبِعُوهُ لَعَله  » ...لال تعالى :  ٗ

ُسوَل لَعَلهُكْم رلال تعالى : ٘ َ َوالره َوأَِطيعُوا َّللاه
 تُْرَحُموَن  

  الرحمة 

َ َوَرُسولَهُ فَإِنه لَهُ  » ...لال تعالى  ٙ َوَمْن يَْعِص َّللاه
  نَاَر َجَهنهَم َخاِلِديَن فِيَها أَبًَدا

 دخول النار 
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 وىلأسئلت على الىحدة اال
 فٌما ٌلً : الؽٌر صحٌحة  أمام العبارة× ( أمام العبارة الصحٌحة وعالمة )  √  عالمة ر ضع 

 ر √   .الحسية بالوسائل لمشاهدته التوصل نستطيع ما كل النسبي الؽيب   .ٔ

 ر ×  المطلك بالؽيب معرفة لديهم عليهم السالم  الرسل   .ٕ

 ر ×  الدين مراتب أعلى باهلل اإليمان   .ٖ

 ر √  بعثته لبل الضعفاء لمناصرة بحلؾ نبيال شارن  .ٗ

 ر ×   .األذان رفع عند للمإذن الطهارة تشترط   .٘

 ر ×  عبودية لولده الوالد حب  .ٙ

 :يأتي يا أكًم :انثاَي انظؤال

 نسبي . وؼيب مطلك ؼيب إلى الؽيب عالم ينمسم .ٔ

 -الشعوذة  –لراءة الفنجان –لراءة الكؾ  -الؽيب السحر   عالم صور من .ٕ

 االحسان هو   والباطن الظاهر بتحسين وإتمانه العمل إجادة .ٖ

دراسة  –دراسة كتب السيرة  –دراسة التوحيد والعميدة  اإلسالم مرتبة تحميك وسائل من .ٗ

  الفمه

  أحد    معركة في رباعيته وكسرت النبي وجه شج .٘

  مسافرل وسنة المميم  على كفاية فرض األذان .ٙ

 :اآلتيح انثذائم تيٍ ٍي انصحيح انًكًم اخَّز :انثانث انظؤال
  )حساناإل - اإليثار - الصالة      (      :الدين مراتب من- 1
  )لؽبطةا - الحمد - الحسد   (     :يسمى زواله دون الؽير عند ما تمني- 2

 رضي هللا عنهم  طالب أبي بن علي - الصديك بكر أبو  الخطاب بن عمر  (للمسلمين التاريخ كتب من أول- 3

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

WWW.KweduFiles.Com



 

 
 
 

 :يأتي يًا كم تيٍ اَلخَّالف أوجه تيٍ :انزاتع انظؤال

 :الشهادة وعالم الؽٌب عالم -ٔ
 

 عالم الشهادة  عالم الؽيب  م

 نستطيع التوصل اليه بالوسائل الحديثة  ؼاب وخفي عن مجال ادراكنا الحسي  ٔ

 ممكن للبشر أن يعلمه بالوسائل الحديثة  ال يعلمه  اال هللا  ٕ

 عالم يسير لليل   اسع ال يتناهى عالم و  ٖ
 

 :األذان وااللامة  -
 

 االلامة   االذان   م

اإلعالم  بدخول ولت الصالة بألفاظ   اإلعالم بإلامة الصالة والبدء بها بألفاظ خاصة ٔ
 مخصوصة 

 فرض كفاٌة على الممٌمٌن وُسنّة للمسافرٌن سنُةّ  ٕ

 هللا اكبر هللا اكبر ٖ
 هللا أشهد أن ال إله إال

 أشهد أن دمحما  رسول هللا
 حً على الصالة
 حً على الفالح
 لد لامت الصالة
 لد لامت 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 دمحما  رسول هللا...
 دمحما  رسول هللاأشهد أن 

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

 :الحسد والؽبطة  -ٖ
 

  الحسد    الؽبطة م

ان ٌتمنى االنسان أن ٌكوون لوه مون الخٌور مثول الوذي  ٔ
   عنده 

 نعمة المحسود الى الحاسد أن ٌتمنى زوال  
 

 مذموم      ممبول ٕ

 الحاق ضرر باألخرين    من ؼير الحاق ضرر باألخرين  ٖ

 
 
 
 
 
 
 

WWW.KweduFiles.Com



 

 :يأتي يا عهم :انخايض انظؤال

 .شًء كل إدران عن الحواس عجز -ٔ
 تجاوزها  وؼيبيات ال يستطيع ادراكها  عألن هللا تعالى  حد حدودا للعمل البشرذ ال يستطي

 الؽيبفاهلل سبحانه وتعالى هو الذذ  يعلم 
 ملسو هيلع هللا ىلص  للرسول المسلمٌن حب  -ٕ

هنزلته عنذ رته في الوأل األعلى تالثناء  -حبه من حب هللا  تعالى  ومالزمه فهو خليل الرحمن.

 جعله هللا  تعالى  رحوح للعالوين. -فضله على جويع الخلك فهى خاتن األنثياء. -عليهوالصالج 

 المحب مع من أحب يوم الميامة. -

 :يأتي يا عزف :انظادص نظؤالا

 األذان : االعالم بدخول ولت الصالة  بؤلفاظ مخصوصة  1-

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

 الحسد: تمني زوال نعمة المحسود إلى الحاسد  3-

 الصالة: عبادة ذات ألوال  وأفعال مفتتحة  بالتكبير ومختتمة بالتسليم 4-
 :اآلتٌة للتعارٌؾ المناسب المصطلح أكتب :السابع الالسؤ

 .به إال الشيء لهذا وجود ال وما الشيء، من جزًءا كان ما    الشرطر -ٔ 
 .االنتمام على المدرة عدم عند للناس الشر إضمار  الحمد    ر  -ٕ
 الصافية الملوب أصحاب إال يملكها ال نبيلة إنسانية عاطفة ر الحب     -ٖ

 :يأتي عًا أجة :نثايٍا انظؤال

 المإذن؟ في توافرها الواجب الشروط ما -ٔ
 الذكورة. -  4  التمٌٌز. - ٖ  العمل. - 2   اإلسالم. - ٔ

 والحسد؟ الحمد أسباب ما -ٕ
 العداوة والبؽضاء: هما أشد أسباب الحسد والحمد المإديان إلى التشفي واالنتمام. -أ 

 ن يتمدم عليه ؼيره.الترفع عن اآلخرين: فيثمل عليه أ -ب 

 .الِكبر: أن يتعالى على اآلخرين ويستصؽرهم -ج 

 خبث النفس وكره الخير للؽير. -د 

 ؟ نفوسنا فً تعالى هللا محبة نؽرس كٌؾ -ٖ

 نمرأ المرآن بتدبر وتفهم لمعانيه. -أ 
 نتمرب إلى هللا بالنوافل بعد الفرائض. -ب 
 طراؾ النهارنكثر من ذكر هللا ونناجيه أناء الليل وأ -ج 
 نخلو مع هللا  تعالى  ونناجيه في الصالة. -د 
 نجالس المحبين الصادلين ونلتمط أطايب ثمرات كالمهم. - هـ
 ؟ ملسو هيلع هللا ىلص   ورسوله تعالى هللا عصٌان على المترتبة األثار ما
 الندم والحسرة –  ٗدخول النار     - ٖ         الفتنة -ٕ         –الضالل  -ٔ

 ؟  ما هً ثمار اتباع  النبً ملسو هيلع هللا ىلص  
 الرحمة  -ٗدخول الجنة         -  ٖالفوز العظيم    -  ٕ      -الهداية  -ٔ
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