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 لإليمان ستة أركان فما هي ؟: 1س

 

 :لإليمان ستة أركان هي االيمان

باهلل  ومالئكته  وكتبه  ورسله  واليوم اآلخر  

 وبالقدر خيره وشره

 

WWW.KweduFiles.Com

Acer
New Stamp

مربع نص
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  .اكتب تعريفا  مختصرا للكتب السماوية : 2س

 

 هي كالم هللا تعالى الذي أنزله على أنبيائه ورسله

لهداية الخلق إلى الحق وإلى أسباب  السعادة في الدنيا  

 .وفي اآلخرة 
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 : ـ علل ما يأتي  1

 

 الكتب السماوية إلى خلقه ـ تعالى هللا ـإنزال  أ ـ•

o لهداية البشر إلى طريق هللا. 

o إزالة  الخالفات بين البشر. 

o تبشير المؤمنين الطائعين بالجنة  وإنذار 

oالكافرين والعصاة بعذاب هللا في اآلخرة. 

 . بحفظ القرآن الكريمـ  تعالى هللا ـ تكفل ب ـ

 .حتى ال تقوى األيدي على تحريفه 
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اكتب ثالثا من  ثمرات االيمان بالكتب : 5س 

 . السماوية

 ثقة االنسان بان هللا رحيم  بعباده يرعاهم  ويهديهم ـ 1

 اليقين بحكمة هللا إذ شرع لكل قوم ما يناسب أحوالهم   -2

ي دعوة جميع الكتب  السماوية الدعوة إلى توحيد هللا وه .3

 .وإن اختلفت الشرائع 
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يتميز القرآن الكريم عن سائر الكتب : 6س

  السماوية األخرى بـ

 بأنه محفوظ من الزيادة والنقصان والتغيير والتبديل. أ•

 

WWW.KweduFiles.Com .وأنه ناسخ لها مهيمن عليه . ب•



 ألن الموجود منها أصابه التحريف والتغيير والتبديل•

  :علل ما يأتي : (ب )  4س 

عدم جواز قراءة التوراة أو االنجيل الموجودين 

  حاليا بقصد االنتفاع وتحصيل الفائدة  ؟
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 : ـ علل ما يأتي  1

 

 .  الكتب السماوية إلى خلقه  ـ تعالى هللا ـإنزال  أ ـ

 
o لهداية البشر إلى طريق هللا. 

o إزالة  الخالفات بين البشر. 

o تبشير المؤمنين الطائعين بالجنة  وإنذار 

oالكافرين والعصاة بعذاب هللا في اآلخرة. 

  . بحفظ القرآن الكريمـ  تعالى هللا ـ تكفل ب ـ

 .حتى ال تقوى األيدي على تحريفه 
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 :بم تنصح زميال لك . 7س•

 

 يحتكم إلى التوراة ؟. أ•

 .ال يجوز ؛ ألنها محرفة وأن القرآن نسخ ما قبله •

 

 يقرأ االنجيل بقصد البحث عن الحقيقة ؟. ب•

 

 ال يجوز ذلك ألن الموجود منه أصابه التحريف والتغيير والتبديل
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ـ لإليمان بالقرآن الكريم ثمرات كثيرة تعود  6

اكتب ثالثة أسطر , على الفرد و المجتمع 

   .توضح فيها بعض تلك الثمرات 

 . ـ دليل المسلم إلى الجنة  1•

 . ـ  السبيل لحياة آمنة ال توتر فيها و ال قلق  2•

 . ـ  الطريق إلى انتشار المحبة بين أفراد المجتمع  3•

ـ معالجة كل المشكالت التي تصادف اإلنسان في شتى  4•

  .المجاالت 
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 اكتب تعريفا مختصرا ليوم اآلخرة؟: 1س

هو االعتقاد الجازم بكل ما أخبر به هللا تعالى عز وجل في 

كتابه  وأخبر به رسوله محمد صلى هللا عليه وسلم  مما 

WWW.KweduFiles.Com .يكون بعد الموت 



هات دليال نقليا ودليال عقليا للتأكيد على : 2س

 أن اليوم اآلخرة آت ال ريب فيه ؟

 :دليال نقليا   

 :دليال عقليا 
القادر على ايجاد الخلق من عدم قادر على إعادته مرة أخرى  .أ

 .للحساب  والجزاء 

WWW.KweduFiles.Com



 بين لم سمي اليوم اآلخرة بـ: 4س

 :يوم الحسرة 

 
  لتحسر الظالمون على تقصيرهم على طاعة هللا

 يوم الخلود: 

 لخلود أهل الجنة في الجنة وخلود أهل النار في النار 

 يوم الدين: 

 ألنه يوم تستوفي فيه الحقوق ويجازي كال على عمله  
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بين حكم الشرع فيمن أنكر حدوث اليوم اآلخرة  

 معززا اجابتك بالدليل ؟

   كافر
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ما الذي يدفع البعض إلى إنكار اليوم : 3س

 اآلخرة  ؟

 .بسبب احتكامهم لعقولهم القاصرة
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 : الدرس األول 

 صالة الجمعة 

   وأثرها في ترابط المجتمع
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بعد العبارة الصحيحة ( )ضع عالمة  1س

بعد العبارة الغير صحيحة  فيما ( × ) وعالمة 

 : يلي

  

 ( ×.                                   )صالة الجمعة فرض كفاية   -1•

 

 (   .             )التخلف عن ثالث جمع يؤدي إلى فساد القلوب   -2•

 

 (   )  يحرم البيع بعد النداء لصالة الجمعة  ويحل بعد انقضائها   -3•

•   

 ( )  صالة الجمعة تزكي النفس وتعزز روح الجماعة              -4•
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 :عما يأتي   اجيب. 2س

 

 ما حكم التطيب لصالة الجمعة ؟. أ•

 

 

 .اآلثار التي تتركها صالة الجمعة في المجتمع   عدد: ب•

 
 

 سنة مستحبة   

 يتالقى المسلمون على المحبة والتعاون 1.

 .يتم بينهم التشاور في شؤون دينهم ودنياهم 2.

 .تذيب الفوارق بين المسلمين وتؤكد روح المساواة بينهم 3.
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 :بم تنصح كال من : 2س

 

 بعذر زيارة أصحابه ؟الرجل الذي يتخلف عن صالة الجمعة •

 

 

شاب حريص على معرفة أحوال إخوانه المسلمين في صالة : ب•

 الجمعة

 

   .شاب مسلم يصرفه حضور المباريات عن صالة الجمعة . جـ•

 

 

 انصحه بالمداومة على ذلك ألنه سيكون محبوب عند هللا والناس   
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 :جب عما يأتي أ . 4س

 

 ما عالقة الحديث الشريف التالي بموضوع الدرس ؟•

 :قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم •

لقد هممت أن آمر رجال يُصلي بالناس ثم أحرق على "•

   رواه مسلم" رجاٍل يتخلفون عن الجمعة بيوتهم  

 ألن كالهما يحذر من التخلف عن صالة الجمعة     
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 : الدرس الثاني 

 صالة الكسوف
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 :أكمل العبارات التالية 

 

 أ ـ حكم صالة الكسوف •

 .سنة مؤكدة •

 ب ـ معنى كسفت الشمس •

هوذهاب ضوء الشمس كله أوبعضه في النهار لحيلولة  •

 .ظلمة القمر بين الشمس واألرض 
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  ـ ماذا يفعل المسلم عند كسوف الشمس ؟ 2

 :عليه •

 بالصالة •

 والدعاء •

 واالستغفار •

 والصدقة •
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 :على أي شئ تدل اآليات التالية 

 : قال تعالى •

﴾ َوُجِمَع الشَّْمُس َواْلقََمُر ٨﴾ َوَخَسَف اْلقََمُر ﴿٧فَِإَذا بَِرَق اْلبََصُر ﴿•
﴿٩﴾ 

•                                                                                                           .
  سورة القيامة

رؤية الناس نموذجا لما سيجري في يوم القيامة  

 في ظاهرة الكسوف والخسوف
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ـ لكسوف الشمس أو خسوف القمر حكم  4

 :متعددة ، اكتب ثالثا منها 

 .ـ ظهور التصرف اإللهي المطلق في الشمس والقمر 1•

 .ـ إيقاظ القلوب الغافلة 2•

WWW.KweduFiles.Com   ـ رؤية الناس نموذجا لما سيجري في يوم القيامة3•



مقابل العبارة الصحيحة ، (   )ـ ضع عالمة  5

 : مقابل العبارة غير الصحيحة فيما يلى (  ×)وعالمة 

 

 

 ( )أ ـ الكسوف والخسوف ظاهرتان طبيعيتان ليستا من صنع البشر •

 

 (  ×)ب ـ كسوف الشمس وخسوف القمر ال يحدثان إال معا              •

 

 ( )ج ـ المسلم يفزع إلى ربه عند الخسوف والكسوف                •
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WWW.KweduFiles.Com صور لخسوف القمر 



 :الدرس الثالث

WWW.KweduFiles.Com صالة االستسقاء   
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متى يلجأ المسلمون إلى صالة االستسقاء  . 1س

 وكيف يؤدونها ؟

 .وانقطاع المطر عند حدوث الجدب

WWW.KweduFiles.Com  تؤدى صالة االستسقاء كما تؤدى صالة العيد تماما



عدد  بعض معجزات الرسول صلى هللا . 1س

 عليه وسلم  ؟

WWW.KweduFiles.Com   نزول المطر بدعاء الرسول صلى هللا عليه وسلم



 ؟االستسقاءما حكم صالة 

WWW.KweduFiles.Com   سنة مؤكدة



من الصلوات التي يلجأ إليها المسلم عند : 4س

 :الحاجة 

 صالة الكسوف •

 صالة االستسقاء •

   صالة االستخارة•
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 متى تكون االمطار رحمة ومتى تكون نقمة ؟

لما ينبت الزرع ويخرج الثمار فيأكل منه : يكون رحمة

   .االنسان والحيوان والطير

 لما يكثر المطر فيصبح فياضان فيهلك به الحرث والنسل :يكون نقمة 
WWW.KweduFiles.Com
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أمام العبارة الصحيحة (    )ضع عالمة  1س

 :أمام العبارة غير صحيحة فيما يلي ( × ) وعالمة 

 ( )لقب الرسول صلى هللا عليه وسلم قبل البعثة بالصادق االمين   . 1•

أحسن أهل الطائف استقبال الرسول صلى هللا عليه وسلم  عندما دعاهم . 2•

 (× .                                                              )إلى االسالم 

اشتد إيذاء قريش للرسول صلى هللا عليه وسلم  بعد موت عمه ابي طالب . 3•

(                                                                            . ) 

 ( .                 )أول ما يحاسب عليه المسلم يوم القيامة الصالة . 4•

رأى الرسول صلى هللا عليه وسلم جبريل على صورته الحقيقية ثالث . 5•

 (× .                                                                     )مرات 
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.1

.2
 

.3
 

.4

.5

 

 .انتقال رسول هللا  ليال من المسجد الحرام بمكة إلى المسجد األقصى بفلسطين  

 انتقال رسول هللا  من المسجد االقصى إلى السموات العال

 كالمقاطعة والحصار 1.

 وفاة زوجته خديجة وعمه ابوطالب 2.

 وإيذاء أهل الطائف له 3.

 الفطرة اللبن
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 أال يبايعوا بني هاشم  وبني المطلب وال يناكحوهم . 1

 .أال يقبلوا منهم صلحا أبدا. 2 

 ليدل على مكانة ومنزلة الصالة العظيمة

 بسبب وفاة  أم المؤمنين  السيدة خديجة رضي هللا عنها وعمه ابي طالب

 .على المسلمين الدفاع عنه وتحريره من االعداء

WWW.KweduFiles.Com
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 ..( الن كان قال ذلك لقد صدق وإني ألصدقه فيما هو أبعد من ذلك)

 

 ابو بكر الصديق رضي هللا عنه  :القائل 

 في رحلة االسراء والمعراج  :المناسبة 

 قوة ايمانه    :يدل على 
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عندما اعلن بعض أصحاب المروءة من قريش رفضهم • 

 .لصحيفة المقاطعة 

عندما اساء أهل الطائف لرسول هللا عاد رسول هللا إلى  •

مكة  ودخلها في جوار رجل مشرك  وهو المطعم بن 

 .عدي 
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 :الدرس الثاني  

WWW.KweduFiles.Com الهجرة



 :اجب عن االسئلة التالية : 1س

المدينة  بعد إلى صلى هللا عليه وسلم مصعب بن عمير هللا  أرسل الرسول  لماذا . أ 
 بيعة العقبة االولى ؟

 .ليقرئهم القرآن ويعلمهم أحكام الدين االسالمي 
 كيف نجى هللا تعالى الرسول صلى هللا عليه وسلم  من مؤامرة قريش ؟. ب

 اخبره بما خطط له المشركون  وأمره بالهجرة•
لماذا اختار الرسول صلى هللا عليه وسلم  غار ثور فاختفى فيه هو وابوبكر . جـ

 الصديق رضي هللا عنه ؟
 ألنه يقع في انجاه مخالف لالتجاه المعتاد  من مكة إلى المدينة

ما المهمة التي قام بها عبدا هلل بن ابي بكر رضي هللا عنهما اثناء الهجرة ؟ . د
 يأتيهما كل مساء بأخبار المشركين في مكة  وهما في الغار  

 لماذا سميت اسماء بنت ابي بكر الصديق رضي هللا عنها بذات النطاقين. هـ
 

 لشقها نطاقها نصفين لتعلق الماء والطعام  على الراحلة•
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 :ما يأتي   للع: 2س

اختيار المشركين الطريقة التي اتفقوا عليها لقتل الرسول . أ
 .صلى هللا عليه وسلم  

 .حتى يتفرق دمه بين القبائل فال يستطيع بني هاشم محاربتهم  
نوم علي بن ابي طالب رضي هللا عنه في فراش الرسول . ب

   لتضليل المشركين  وخداعهم. الكريم ليلة الهجرة 
 سرعة اسالم االوس والخزرج ؟. جـ

حتى يسبقوا اليهود في اتباع النبي الذي اخبروهم بقرب 1
 .ظهوره

 .رغبتهم في أن ينتهي دين الجاهليه  .2•
اتيان عامر بن فهيرة رضي هللا عنه باألغنام ليال إلى الرسول . د

 الكريم وصاحبه  وهما في الغار  ؟

 ليزيل آثار أقدام عبدا هلل بن ابي بكر رضي هللا عنه•
 
 

 

WWW.KweduFiles.Com



قارن  بين بيعتي العقبة االولى  والثانية  : 3س

 :من حيث الزمن  والعدد والمضمون 

 مضمون البيعة  عدد المبايعين  زمن البيعة  البيعة 

 ( من البعثة12)  األولى 

 

 (اثنتا عشر )

 رجال 

 

على بايعوه ف

االيمان باهلل :

وترك . تعالى 

 .المنكرات 

 

 

 الثانية 

(  رجال 73)   ( من البعثة13) 

 امرأتانو

 

 :وبايعهم على 

الحماية 

 والنصرة
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 :كل مما يأتيل خطا تحت التكملة الصحيحة ضع: 4س

 
•  

 

تحقق وعد الرسول صلى هللا عليه وسلم لسراقة بن مالك رضي هللا عنه . أ•
 :بسواري كسرى في خالفة  

 
 رضي هللا عنهم( عثمان بن عفان     -    عمر بن الخطاب -ابي بكر الصديق   )      •

 

 :أول مسجد بني في االسالم هو  . ب•

 

 (  مسجد قباء   -المسجد االقصى      -المسجد النبوي في المدينة      )       •

 

 :اختار الرسول الكريم عبد هللا بن اريقط دليال له في الهجرة بسبب  . جـ•
 

مكانته وشرفه بين   -  أمانته وخبرته بطرق الصحراء -قوته وشجاعته في القتال    )      •
 ( قومه  
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الفراغات التالية بوضع كلمة مناسبة من   اكمل: 5س

 -:عندك 

 
 

.. في .... ...الخزرج..... استمرت الحروب بين االوس و. 1•
 .. ..اليهود...... قبل االسالم بسبب دسائس .. ...المدينة

 

أول عمل قام به الرسول صلى هللا عليه وسلم في المدينة هو  -2•
 ....... بناء المسجد   .......... 

 

لمن ... .. ناقة 100... خصصت قريش مكافأة مالية قدرها   -3•
 .......يقتله........ يرد عليهم محمد صلى هللا عليه وسلم أو 

    يستشير غيره..... المسلم إذا أقدم على أمر يجب عليه أن . 4•
 . ثم يتوكل على هللا تعالى 
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أمام العبارة الصحيحة (   )  عالمة   ضع -:  7س 

 -:أمام العبارة غير الصحيحة ( × ) وعالمة 

 
 

تمنت قريش أن يخرج الرسول الكريم من مكة حتى ال ينتشر االسالم فيها   -ا•
(                                                         . ) 

 

.                                                                 رضي هللا عنه   رأول من هاجر من مكة إلى المدينة مصعب بن عمي -ب•
( ) 

 

.                                                                            خرج المسلمون مستخفين اثناء الهجرة من مكة إلى المدينة   -ج•
(                                                                 . ) 

 .  بيعة العقبة الثانية كانت سببا في هجرة المسلمين إلى المدينة  . د•

•(                                                                 . ) 
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 :الدرس الثالث

 معاهدات 

الرسول صلى هللا عليه وسلم 

   لليهود

 (وثيقة المعاهدة بالمدينة )
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أمام العبارة (   )  عالمة   ضع -:  1س

أمام العبارة غير ( × ) الصحيحة وعالمة 

 -:الصحيحة 

 
 

 (   .            )أ ـ وثيقة المدينة تعتبر أعظم دستور عرفه التاريخ •

 (    .               )ب ـ الدين اإلسالمي يكفل الحرية لكل أفراد األمة •

 ( ×)ج ـ وثيقة المدينة نصت على طرد اليهود من المدينة            •

.      د ـ يجوز لإلنسان أن يتستر على قريبه المذنب خوفا عليه من العقوبة •

(                                                                       .×  ) 

    ( .           )هـ  ـ اإلسالم يدعو إلى التكافل بين جميع أفراد األمة •
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 : عن األسئلة التالية   ـ أجب 2•

 أ ـ ما األهداف التي من أجلها وضعت وثيقة المدينة ؟ •

توثيق صلة المسلمين باهلل ـ تعالى ـ  تنظيم العالقة بين المسلمين أنفسهم 

 . تنظيم العالقة بين جميع الطوائف. 

 “ يجير على المسلمين أدناهم , ذمة هللا واحدة ” ب ـ •

 ما المبدأ الذي قرره الرسول ـ صلى هللا عليه و سلم ـ في هذا البند ؟ •

 مبدأ العدل  والمساواة في الحقوق والواجبات•

 ج ـ أكدت الوثيقة حرمة المدينة ـ فماذا أوجبت أهلها ؟ •

 أن يتعاونوا في الدفاع عنها•

   د ـ ما العالقة التي يجب أن تربط بين أبناء المجتمع الواحد ؟•

 عالقة االخوة االسالمية •
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ـ أكدت الوثيقة على الدعوة إلى التعايش السلمي و احترام  3

  و الوحدة الوطنية ـ اشرح, و حق المواطنة , حقوق اآلخرين 

   .ذلك باختصار 

 :  ألن رسول هللا ـ صلى هللا علية وسلم اكد فيها •

 .حقوق اإلنسان وعالقة أفراد المجتمع الواحد •

 .وعالقة الدولة بالدول أخرى•
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 : العبارات اآلتية بكلمات مناسبة   ـ أكمل 4

 
أ ـ الطوائف التي كانت تسكن المدينة المنورة عند هجرة الرسول ـ •

 : صلى هللا عليه و سلم ـ إليها هي 

 اليهود ـ المشركون -المسلمون 

ب ـ األسس التي أقام عليها الرسول ـ صلى هللا عليه و سلم ـ دولة •

   :اإلسالم هي 

 توثيق صلة المسلمين باهلل ـ تعالى1.

 تنظيم العالقة بين المسلمين أنفسهم2.

 هو تنظيم العالقة بين جميع الطوائف3.
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  :خطا تحت التكملة الصحيحة لكل عبارة مما يأتي   ـ ضع 5

 :  أ ـ عندما وصل الرسول ـ صلى هللا عليه و سلم ـ إلى المدينة • 

    حفظ لليهود حقوقهم.   ـ أمر بقتل اليهود .      ـ طرد اليهود منها •

 

ب ـ حرص الرسول ـ صلى هللا عليه و سلم ـ على تنظيم العالقة •

 : بين جميع سكان المدينة 

 .  ـ ليكونوا أمة واحدة يتعاونون على اليهود و الكفار •

 . ـ لفرض سيطرة المسلمين على اليهود و الكفار •

  .ـ إلجبار اليهود و الكفار على الدخول اإلسالم •
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 :الدرس األول

 صالة الجمعة
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أمام العبارة الصحيحة (   ) ضع   عالمة الصواب  1س

 وعالمة 

 أمام العبارة الغير صحيحة فيما يلي(   ×  ) 

  

 ( ×.  )تحدُّث المصلى مع صاحبه اثناء خطبة الجمعة ال شيء فيه  -أ •

 

 ( ×)                            .  تصح صالة الجمعة بخطبة واحدة    -ب•

 

 ( )                     . وقت صالة الجمعة هو وقت صالة الظهر  -ت •

 

االمر بالمعروف والنهي عن المنكر اثناء خطبة الجمعة جائز لكل . جـ•

 ( ×.                                                                  )المصلين 
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 وما الشرعي الدليل ؟. ما الحكم للحاالت االتية . 2س

 
 

 .تخلفت فتاة عن صالة الجمعة متعمدة •

 . ال شيء عليها: الحكم •

 

   ألن صالة الجمعة تجب على الذكور وليست االناث: الدليل •

 

 .ترك اطفائي صالة الجمعة إلخماد حريق في المدينة . 2•

   ال شيء عليها: الحكم •

 

ألنه غير قادر على ترك العمل والذهاب لصالة الجمعة   ألن :الدليل •
 .عمله هنا ضروري إلنقاذ اآلخرين 
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 ما الكلمة المختلفة ؟ وما السبب ؟: 3س

 

 

 (القرية  –الصحة  –االقامة  –الذكورة )           •

 

 .القرية : الكلمة المختلفة •
 

ألن اصحاب القرية ال تجب عليهم صالة الجمعة  لعدم  :السبب •
 سماعهم نداء االذان
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 ربعا من سنن ومستحبات يوم الجمعة  ؟أ  اكتب: 4س

 .االغتسال•

 .الذهاب المبكر إلى المسجد •

 صالة ركعتين خفيفتين تحية للمسجد•

 .قراءة سورة الكهف•

 .االكثار من الصالة على النبي صلى هللا عليه وسلم •

 االكثار من الدعاء ال بها ساعة استجابة •

   صالة ركعتين إلى ست ركعات بعد صالة الجمعة•
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 :الدرس الثاني

 صالة العيدين   
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عند ( × ) عند العبارة الصحيحة وعالمة ( )عالمة   ضع 1س

 :العبارة غير الصحيحة فيما يلي 

 ().              صالة العيدين سنة مؤكدة  -1•

 

   ( )  الخطبة في العيدين تكون بعد الصالة  -2•

 

   ( ×)                صالة العيد أربع ركعات  -3•

.                                    التكبير في الركعة االولى من صالة العيد خمس تكبيرات . 4•

(× ) 
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قارن  بين خطبة الجمعة  وخطبة العيدين من حيث : 2س

  :الحكم والوقت  والموضوع

 وجه المقارنة خطبة الجمعة  خطبة العيدين

 الحكم  فرض عين فرض كفاية

 عن التسامح وصلة الرحم 

 عيد الفطر عن احكام زكاة الفطر 

وفي عيد االضحى عن احكام  

 االضحية

 

 

 

 المواعظ والعبر للمسلمين

 

 الموضوع

 بعد طلوع الشمس بربع ساعة 

 

 

 بعد زوال الشمس

 الوقت
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 :ما التصرف الواجب على المسلم إذا : 3س

 

 

 .فاتته ركعة مع االمام في صالة العيد . أ•

 .اضاف إليها  أخرى  

 

 .فاتته صالة العيد مع االمام . ب•

 .جلس الستماع الخطبة فإذا انتهت صالها قضاء 
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 :الدرس الثالث 

صالة الجماعة 

WWW.KweduFiles.Com والسنن والرواتب



(  غير واجبة  –واجبة ) حكم صالة الجماعة   بين -1س

   :في الحاالت اآلتية مع بيان السبب  

 الحالة

 ألنه من اصحاب االعذار غير واجبة

 ألنه من اصحاب االعذار غير واجبة

ألنه ليس من اصحاب  واجبة

 االعذار
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   -:أجب  عما يأتي  -2س

ما الضوابط الشرعية التي يجب أن تلتزم بها النساء  -1•

 المسلمات عند حضور صالة الجماعة؟

 االحتشام والبعد عن الفتنة  •

                                .وتبتعد عن مزاحمة الرجال •

 ما فضل صالة الجماعة ؟ -2•

 

 
 

 .تهيئة المصلى للدخول في الفرائض 1.

 .منع تعرض الشيطان للمصلي وإضعاف وساوسه 2.

 جبر النقص الواقع في صالة الفريضة وسد اوجه الخلل او النقص فيها3.
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الجدول اآلتي بالصلوات   أكمل -3س

   :المفروضة وسننها الراتبة  

 

 الصالة المفروضة

 ركعتان

 اربع ركعات  

 ركعتان
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  -:اجب  عما يأتي  -4س

اشتكى إليك صديقك أن أخاه ال يحرص على صالة الجماعة  -1•

 بعض المقترحات لحل هذه المشكلة ؟  في المسجد اكتب

 

 

 

•                                

 حكم مقارنة المأموم  لإلمام لعذر ؟  وضح -2•

 ال يجوز للمأموم أن يقف خلف الصف وحده

 

 
 

 .درجة  ( 27)صالة الجماعة تفضل على صالة الفرد بـ1.

 .المشي إلى المسجد يضاعف الحسنات  ويزيل السيئات  2.

 .والصالة في المسجد نور للمسلم يوم القيامة 3.

 صالة الجماعة شعيرة من شعائر االسالم وتعظيمها من دالئل التقوى4.
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احببت أن تبين ألحد زمالئك فضل صالة : 6س

الجماعة لكي يصلي معك في مسجد المدرسة 

 فبم تنصحه؟

 .درجة  ( 27)صالة الجماعة تفضل على صالة الفرد بـ•

المشي إلى المسجد يضاعف الحسنات  ويزيل السيئات  •

. 

 .والصالة في المسجد نور للمسلم يوم القيامة •

صالة الجماعة شعيرة من شعائر االسالم وتعظيمها من •

 دالئل التقوى
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 :الدرس  الرابع 

 صالة االستخارة 

 صالة الضحى
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 : يبدأ وقت صالة الضحى . أ•

 

 

  :ركعات صالة الضحى : ب•

 بارتفاع الشمس قدر رمح -

 .بعد صالة الفجر -

 عند شروق الشمس -

 

أقل ركعة واحدة وأكثرها اربع -

 .ركعات 

 .أقلها  ركعتان  وأكثرها ست -

أقلها ركعتان  وأكثرها ثماني -

 .   ركعات

اختار المكمل الصحيح لكل من العبارتين اآلتين من بين : 1س

 البدائل المقابلة بوضع خط تحته ؟
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 :عرف ما يأتي  2س

 

هي ركعتان يعقبهما دعاء مخصوص  صالة االستخارة •

 .يطلب فيه العبد من ربه أن يختار له ما هو خير

 

يصليهما المسلم في الضحى هي ركعتان  :صالة الضحى •

وينتهي ( نحو ربع ساعة ) الذي يبدأ من طلوع الشمس 

 .قبل الزوال بربع ساعة وأفضلها إذا اشتد الحر
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 حدد اربعا من ثمرات صالة االستخارة ؟ 3س

الفوز بفوائد امتثال أمر النبي الكريم وتحقيق •

 .سنته

 .االمن والعصمة من الزلل•

 الهداية إلى الصواب •

 .الرحمة  ومحبة هللا تعالى•
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 :علل ما يأتي : 4س

 

حث النبي صلى هللا عليه وسلم المسلمين على صالة 

 . الضحى 

 

 

 أداؤها من اسباب السعادة لإلنسان والفوز برضوان هللا

 صدقة 360وركعتي صالة الضحى تجزيان عن 
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 الدرس األول 

    الحذر من الغضب
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 . ـ لماذا يغضب اإلنسان  1•

ألنه طبع بشري فطري يؤدي بصاحبه إلى الثوران و االنفعال إذا  •

 اساء إليه احدا

 

 . ـ متى يكون الغضب محمودا ؟ ومتى يكون مذموما   2•

 .إذا كان  هلل ـ تعالى و لنصره الدين و الشرف و الوطن •

•  

 .ـ ماذا يجب أن تفعل إن كنت غضبان ؟ و لماذا  3•

ـ الوضوء  وتغير وضعية .ـ التزام الصمت و عدم الكالم االستعاذة 

 الغاضب
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 ـ عالم يدل كل من التصرفين اآلتيين ؟4

اعتراض المتعلم بعنف وعدم رضاه على درجة أ ـ 

 .الشفوي

يدل على ضعف النفس واإلرادة ألنه لم يتحكم في ضبط 

 نفسه عند الغضب

تجمع بعض المتعلمين أمام المدرسة لالعتداء على ب ـ 

 .  زميل لهم بعد انتهاء الدوام

يدل على سوء اخالقهم وقلة ايمانهم ألن المؤمن ال يعتدي 

 على اآلخرين 
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ـ أكمل الجملتين اآلتيتين بما يجعل المعنى  5

 :صحيحا و تاما 

 
  :أ ـ جزاء الكاظمين الغيظ و العافين عن الناس هو •

 بمغفرة الذنوب وجنة عرضها السماوات و األرض

 : ب ـ من مظاهر الغضب الجسمية على اإلنسان

 التعرض الرتفاع ضغط الدم واحتمال اإلصابة باألزمات القلبية وتعطل التفكيروالرعد و االهتزاز من دون إرادة 

  :ومن مظاهر الغضب النفسية . ج

  .ثم التصرف دون ما عقل , الهيجان و االضطراب و الرعد و االهتزاز من دون إرادة 
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 الدرس الثاني 

WWW.KweduFiles.Com  تجنب الغش



 : قال تعالى    

ُدوُر     سورة غافر ﴾١٩﴿يَْعلَُم َخائِنَةَ اأْلَْعيُِن َوَما تُْخِفي الصُّ

 

 .وضح عالقة  اآلية الكريمة بموضوع الدرس •

•  

 افضل عالج للغش هو استشعار مراقبة هللا تعالى•

•  
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 ـ ماذا تقول لكل من ؟ 2

 . أ ـ صديق يطلب منك المساعدة في االختبار 

 ال اساعده ال ذلك يعد غشا في العلم 

 .ـ تاجر يغش و يخدع •

 اذكره بعقاب هللا تعالى له  في اآلخرة•

 .  ج ـ من يحصل على شهادة علمية بالغش 

 اذكره بأن ماله سيكون حراما•
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 ما حكم الغش في االمتحان ؟ :  3

 

 (بالكتاب والسنة )حرام  
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 اكتب ثالثا منها ؟ , ـ للغش صور عديدة  4

 

 غش الراعي لرعيته•

 الغش التجاري•

WWW.KweduFiles.Com الغش في العلم•



ـ حدد ثالثة من أسباب لجوء بعض  5

 .المتعلمين للغش في االمتحانات 

 .عدم الجدية في المذاكرة•

 . ضعف الثقة في النفس•

WWW.KweduFiles.Com  .االتكالية وعدم تحمل المسؤولية •



  :اكتب أربعة منها , ـ للغش أضرار كثيرة  6

 

 . اكتساب اإلثم  ( 1) •

 صلى هللا عليه و سلم من الغاش  براءة الرسول  ( 2) •

 . مقت الناس للغشاشين و كراهية التعامل معهم  ( 3) •

 . ضياع األمانة و الفشل في كافة المجاالت  ( 4) •
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 :  الــدرس الثالث

WWW.KweduFiles.Com       ذم التكبر



  :ـ أجب عن األسئلة اآلتية  1

   

 أ ـ من المتكبر ؟ •

الذي يتعاظم في نفسه و يرى أن فيه من صفات الكمال ما يرفعه على غيره 

 حتى يؤدي ذلك إلى أن يحتقر الناس

 . عددي صور التكبر •

 أال يقبل الرجل الحق ويجادل بالباطل.  1•

 ـ اإلعجاب بالنفس 2•

 ـ التفاخر بالعشيرة والنسب3•

 ـ كيف تتصرف إذا رأيت زميال لك يمشي في ساحة المدرسة متكبرا 2•

 أنهاه عن الذي يتكبر على الناس يكون يوم القيامة مداسا تحت األقدام

•3  َ ْر َخدََّك ِللنَّاِس َوال تَْمِش فِي اأْلَْرِض َمَرًحا إِنَّ َّللاَّ ـ قال هللا ـ تعالى ـَوال تَُصع ِ
 ﴾ سورة لقمان  ١٨ال يُِحبُّ ُكلَّ ُمْختَاٍل فَُخوٍر ﴿

 بعدم التكبرـ بم أوصى لقمان ابنه في اآلية السابقة ؟ •
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 ـ ما عاقبة المتكبر في الدنيا و في اآلخرة ؟   4•

يجعله هللا من  األذلين وكراهة الناس له  :في الدنيا •

 ونفورهم منه  

 يكون مداسا تحت األقدام :وفي اآلخرة •

ووجدت ترتيبك , ـ تسلمت بطاقة درجاتك الشهرية  5•

  األول فهل تزهو على إخوانك و تتكبر ؟ و لماذا ؟

 ال بل اشكر هللا تعالى وأتواضع للجميع
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 :الدرس األول 

WWW.KweduFiles.Com   حقوق الوالدين



ـ عرف كال من البر والعقوق مبينة أثرهما  1

 على االنسان في الدنيا واآلخرة ؟ 

وجه  

 المقارنه 

 العقوق البر 

  التعريف 
 معناه اإلحسان

 
االساءة وتضييع 

الحقوق  وهجران 

 الوالدين
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 :انصحه بالحديث التالي •

من سره أن يمد له في عمره ويزاد في رزقه فليبر •

 والديه وليصل رحمه

 

   ـ بم تنصح من ال يزور جده  وال يصل رحمه ؟ 2
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 ـ كيف تعامل والديك ؟ ولماذا ؟ 3

 طاعتهما  واإلحسان إليهما  •

 .شكرهما والدعاء لهما •

 .االنفاق عليهما  عن الحاجة واستئذانهما عند السفر •

 عدم التضجر منهما ولو بقول اف•

 .القيام بالخدمة والرعاية لهما خاصة عند الكبر •

 .ألن رضا هللا تعالى من رضا الوالدين  
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انصحه  أن يحسن ويطيع والديه ألن  عقوق الوالدين له •

 آثار سيئة  على حياة االنسان في الدنيا واآلخرة

سمعت عن صديق ال يحسن معاملة والديه . 4

 .فبم تنصحه 
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( × ) عند العبارة الصحيحة وعالمة ( )ضع عالمة . 5س

 : عند العبارة الغير صحيحة  فيما يلي

 ( .                           )يجب على االنسان مساعدة الوالدين -1• 

 

 (  ×.          )من صور البر طاعة الوالدين في معصية هللا تعالى -2•

 

 (   )  .                                  أمر هللا تعالى ببر الوالدين  -3•

•  

 ( )  .       فضل بر الوالدين يجنيه االنسان في الدنيا واآلخرة  -4•
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 :الدرس الثاني 

   صلة الرحم
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اسم شامل لكافة االقارب من غير  :الرحم 

 .تفريق بين المحارم  وغير المحارم 

 

 عرف  الرحم ؟: 1س
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ما االثار المترتبة على صلة الرحم في . 2س

 .االسالم 

 
 هي دليل على االيمان •

 وسبب في زيادة الرزق  •

 .وبركة العمر  وحسن الخاتمة  •
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 ال يجوز ذلك•

 . قطيعتها من كبائر الذنوبالن  •

 

ما رأيك في امرأة ال تصل رحمها بحجة .3س

 .  انشغالها بالدراسة 
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ما اثر قطيعة الرحم على االنسان في .4س

 الدنيا واآلخرة  

 
 :في الدنيا •

 موصوال باهلل عزوجل  •

 .يُبسط له في رزقه•

 .يبارك له في عمره  •

يحبه هللا تعالى  ويحبه الناس •

. 

 .يُجنب ميتة السوء •

 في االخرة•

 تخفيف الحساب يوم القيامة•

تحويل الشقاوة إلى سعادة  •

 .بمغفرة  الذنوب

 .دخول الجنة •
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 الناس تجاه صلة الرحم ثالثة اصناف هي .5س

 

وهو من يحسن إلى االقارب  ويزورهم  ولو واصل •

 .قاطعوه

وهو من يسيء إليهم  وال يسأل عنهم أو يتردد قاطع •

 .عليهم 

وهو الذي ال يحسن إلى أقاربه إال إذا أحسنوا  مكافئ•

 إليه  لكنه ال يصل إلى درجة االساءة إليهم 
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 :بم يتحقق صلة الرحم بالنسبة 6س•

 القريب الغني . أ•

 .الزيارة   –الكالم  –تكون الصلة بالسالم 

 

 :القريب الفقير. ب•

 

 .بإعطائه المال  
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