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 2018/2019ألول أحاديث ثامن الفصل ا
 الوحدة االولى

واإلمام  قُْلَت لصاحبك يوم الجمعة أنصت، إذا»قال رسول هللا: صلى هللا عليه وسلم  -1

 28ص   لغوت(يخطب فقد 

  

َر في بيته، ثم مشى إلى بيت من بيوِت  َمنْ »وسلم هللا عليه  هللا: صلىقال رسول  -2 تَطهَّ

ليقضي فريضةً من فرائِض هللا، كانت خطوتاه إحداهما تحطُّ خطيئةً، واألُخرى ترفُع هللا، 

 46ص  «درجةً 

الشَّديُد  ليسَ »: وسلم قالهللا عنه أن رسول هللا صلى هللا عليه  هريرة رضيعن أبي  -3

 59   «الغََضِب.بالصُّرَعِة، إنما الشديُد الذي يمِلُك نَْفَسهُ عنَد 

: وسلم فقالهللا عنه قال: جاء رجل إلى رسول هللا صلى هللا عليه  رضيهريرة عن أبي  -4

َك(،أَحقُّ الناس بحسن صحابتي؟، قال:  َمنْ » َك(،قال: ثُمَّ َمْن؟ قال ثُمَّ:  )أُمُّ قال: ثم َمْن؟  )أُمُّ

َك(،قال ثُمَّ:   68ص  أبوك( )ثُمَّ قال: ثم َمْن؟ قال:  )أُمُّ

 الوحدة الثانية

اِمِت أَنَّ َرُسوَل هللا قَاَل:  عن ُعبَاَدةَ  -5 َوالَ  َعلَى أَْن الَ تُْشِرُكوا باهلل َشْيئًا، بَايِعُونِي»ْبَن الصَّ

 ِلُكْم، َوالتَْسِرقُوا، َوالَ تَْزنُوا، َوالَ تَْقتُلُوا أَْوالََدُكْم، َوالَ تَأتُوا بِبُْهتَاٍن تَْفتَُرونهُ بَْيَن أَْيِديُكْم َوأَْرجُ 

 92ص   َمْعُروٍف(تَْعُصوني فِي 

صلى اثنتي عشرة ركعة في يوم وليلة بُني له  من» وسلم:قال رسول هللا صلى هللا عليه  -6

 106ص    الجنة(بهن بيت في 

نقصت صدقة من مال، وما زاد هللا عبًدا بعفو  ما»هللا عليه وسلم:  هللا صلىرسول  قال -7

 116ص   إال عزاً، وما تواضع أحد هلل إال رفعه هللا(

المنافق ثالث: إذا حدَّث كذب،  آية»: صلى هللا عليه وسلم قال أنَّ النبيَّ  عن أبي هريرة -8

 124ص    (.خان وإذا وعد أخلف، وإذا اؤتِمنَ 
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 الكتب السم التالية اسم كل كتاب من  اآليات ستخرج من ا 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 قارن بين القرآن الكريم والكتب السماوية ببيان أوجه الشبه واالختالف

 ؟حلّل المصحف الشريف من الناحيتين المادية والمعنوية

 عبارة عن سور وأجزاء وأحزاب وأرباع  وآيات وحروف ال يزيد عليها وال ينقص منها المادية :
 المعنوية : القرآن الكريم معجز بذاته فإعجازه بفصاحة عباراته وروعة بيانه وأسلوبه الفريد  

 أَستنبط من اآليات الكريمة ثمرات اإليمان بالكتب السماوية
 

 اكتب تعريف المصلح التالي : 
 منه ، المتعبد بتالوته، المتحدي بأقصر سورة   م هللا المنزل على رسوله محمدكالالقرآن الكريم :  

 هي الكتب التي أنزلها هللا على رسله بواسطة الوحي رحمة للخلق، وهداية لهمالكتب السماوية : 
 :يأتي فيما الصحيحة غير العبارة مقابل (×) وعالمة الصحيحة، العبارة مقابل( ضع عالمة )

 ( . )جميع الكتب السماوية أصولها صحيحة وهي منزلة من عند هللا  -1
 ( ×)              الكتب السماوية الموجودة اآلن يصدق بعضها بعًضا.  -2
( القرآن الكريم ناسخ لجميع الكتب السماوية السابقة، ومهيمنًا عليها. ) - 3

 الوحدة االولى المجال: العقيدة أُْؤِمُن بالكتب السماوية الدرس االول

 اآلية الكتاب السماوي م

 }إِنَّا أَنَزْلنَا التَّْوَراةَ فِيَها ُهًدى َونُوٌر{ التوراة 1

قًا ِلَما بَْيَن يََدْيِه ِمْن التَّْوَراِة َوآتَْينَاهُ  االنجيل  2 }َوقَفَّْينَا َعلَى آثَاِرِهْم بِِعيَسى اْبِن َمْريََم ُمَصّدِ

قًا ِلَما بَْيَن يََدْيِه ِمْن التَّْوَراةِ اإِلنِجيَل فِيِه ُهًدى َونُوٌر َومُ   ( َصّدِ

اِلُحوَن{ الزبور 3 ْكِر أَنَّ األَْرَض يَِرثَُها ِعبَاِدي الصَّ بُوِر ِمْن بَْعِد الذِّ  }َولَقَْد َكتَْبنَا فِي الزَّ

ُحِف األُولَى * ُصُحِف إِْبَراِهيَم َوُموَسى ( الصحف 4  )إِنَّ َهذَا لَِفي الصُّ

ْلنَاهُ تَنِزيال{ الكريم القرآن 5   }َوقُْرآنًا فََرْقنَاهُ ِلتَْقَرأَهُ َعلَى النَّاِس َعلَى ُمْكٍث َونَزَّ

 أوجه االختالف وجه الشبه م

 ر والتحريف والتبديلالقرآن الكريم محفوظ من التغي جميعها منزلة  من رب العالمين 1

و هداية جميعا تدعو إلى توحيد هللا تعالى  2
 البشر إلى طريق هللا 

القرآن الكريم  متعبد بتالوته  الحرف بحسنة والحسنة بعشر 
 أمثالها

تبشير المؤمنين الطائعين بالجنة  وتنذر   3
 الكافرين والعصاة بعذاب هللا في اآلخرة.

 والجن  وعام لجميع األممالقرآن الكريم للثقلين االنس 

 الثمرة  اآلية الكريمة   م

َل َعلَٰى َرُسوِلِه  1 ِ َوَرُسوِلِه َواْلِكتَاِب الَِّذي نَزَّ )يَا أَيَُّها الَِّذيَن آَمنُوا آِمنُوا بِاَّللَّ
ِ َوَماَلئَِكتِِه َوُكتُبِِه َوُرُسِلِه َواْلِكتَاِب الَِّذي أَنَزَل ِمن قَْبُل ۚ َوَمن  يَْكفُْر بِاَّللَّ
 (136َواْليَْوِم اآْلِخِر فَقَْد َضلَّ َضاَلاًل بَِعيًدا )

 ركن من اركان االيمان

ن يَْمِشي َسِويًّا َعلَٰى ِصَراٍط  2 أَفََمن يَْمِشي ُمِكبًّا َعلَٰى َوْجِهِه أَْهَدٰى أَمَّ
ْستَِقيٍم   مُّ

 ى طريق هللا هداية البشر إل

قًا ل َِما بَْيَن يََدْيِه ِمَن اْلِكتَاِب َوُمَهْيِمنًا  3 ِ ُمَصد ِ َوأَنَزْلنَا إِلَْيَك اْلِكتَاَب بِاْلَحق 
 ۖ ُ  َعلَْيِه ۖ فَاْحُكم بَْينَُهم بَِما أَنَزَل َّللاَّ

 إزالة  الخالفات بين البشر 
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 ب السماوية السابقة واإليمان بها ال فائدة منه.ما ردك على من يدَّعي أن معرفة الكت

يخالطه شك  أما االيمان  ايمانا اليجب االيمان بها جميعا أن االيمان بالكتب السماوية ركن من أركان االيمان 
 بالقرآن الكريم  فواجب  إجماال وتفصيال

 ية السابقة. السؤال الرابع: اكتب ثالثة من واجباتك نحو القرآن الكريم، والكتب السماو
 واجبي نحو القرآن الكريم.

 أُؤمن به ُجملةً وتفصيال  -1
 أَتلوه َحقَّ تالوته، وأُنصت إليه، وأتدبره.-2
 أُعظم قدره ومكانته، وأسعى لحفظ آياته -3
 عما نهانا عنه وجل وأنتهيأفعل ما أمرن هللا به عز  -4
 ومكذبًا لرسوله أُؤمن أن من أَنكره يكون جاحًدا لكالم هللا عز وجل ، -5
 واجبي نحو الكتب السماوية األخرى. 
 االيمان بإن ـصولها صحيحة منزلة من عند هللا تعالى  -1
 اليقين بأن الموجود منها أصابه التحريف والتغيير والتبديل -2
 اإلقرار بأن الصحيح منها يصدق بعضه بعًضا -3
 اإلقرار بأن القرآن الكريم ناسخ لها جميعً -4

 لخامس: ضع خًطا تحت الكلمة المختلفة التي ال تمثل منزلة القرآن الكريم بين الكتب السماوية.السؤال ا

 محفوظ بحفظ البشر له. 
 مشتمل على أصول الهداية. -

  – تشريعاته قابلة للزيادة والنقصان.
 –لما قبله من الكتب.  خمهيمن. ناس

 كل ما فيه يوافق الكتب السماوية 
 عبارة التي ال تتضمن ما يأتيضع خطا تحت ال      

 كل مما يأتي من الكتب السماوية التي أصابها التحريف والتبديل ما عدا :

 صحف إبراهيم وموسى ( -الزبور- القرآن الكريم –االنجيل -) التوراة 

 كل مما يأتي من األنبياء والرسل من أولي العزم ما عدا :

 سيدنا إبراهيم عليه السالم ( – سيدنا يوسف عليه السالم-سى عليه السالم سيدنا عي-) سيدنا محمد عليه الصالة والسالم 

 بين الكتب السماوية ماعد :مما يأتي من منزلة القرآن الكريم من  كل

 محفوظ من الزيادة والنقصان ( –صالح لكل زمان ومكان - أؤمن به جملة وتفصيال –)ناسخ للكتب السماوية السابقة 

 تالي : أكمل لمخطط السهمي ال

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

  القرآن الكريم حوواجبي ن من
 القرآن الكريم

أُؤمن أن من أَنكره يكون 

 كافر

أفعل ما أمر هللا به 
 القرآن الكريم

أُعظم قدره 

القرآن ومكانته

 الكريم

أَتلوه َحقَّ 

 القرآن الكريمتالوته

 أُؤمن به

القرآن تفصيال ُجملةً و

 لكريما
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 :لما يأتي عل ِّل  
 األمة اإلسالمية بصالة الجمعة. -تعالى   –اختص هللا  -أ

 . تأكيًدا لوحدة المسلمين، تعزيًزا لروح العمل الجماعي وحتى نحصل على األجر العظيم

 التحذير من التهاون في صالة الجمعة. -ب

 .حتى ال يطبع هللا تعالى على قلوبهم فال تلين لذكر هللا تعالى 

 السؤال الثاني: ما الحكم الشرعي لصالة الجمعة؟

 الحكم: صالة الجمعة فرض على كل مسلم ذكر

يَن آَمنُوا إَِّذا الدليل : ورد آيات في القرآن الكريم تدل على فرضية صالة الجمعة مثل قوله تعال ى )يَا أَيَُّها الَّذِّ
ِّ َوَذُروا ال بَي َع َذلُِّكم  َخي ٌر لَُّكم  إِّن ُكنتُ  ك رِّ َّللاَّ ا إِّلَى ذِّ عَو  مِّ ال ُجُمعَةِّ فَاس  ن َيو  ي لِّلصَّالةِّ مِّ لَُموَن(نُودِّ  م  تَع 

 السؤال الثالث: وضح عقوبة َمن  يتخلف عن صالة الجمعة.

 طبع هللا على قلبه فال يلين وال يخشع لذكر هللا تعالى .. من يتخلف عن ثالث جمع 

 من آداب صالة الجمعة:اكتب ثالثة 
 اإلكثار من الصالة على النبي صلى هللا عليه وسلم.  -
 صالة ما تيسر من النافلة  -5التبكير إلى الصالة     -4السواك    -3   التبكير إلى الصالة -2
 قراءة سورة الكهف   -9ء      الدعا -8 –الغسل  -7-الطيب   -6

 السؤال الخامس: بَِم تنصح ُكلَّ َمْن:
 يتأخر عن الذهاب لصالة الجمعة؟

 أنصحه بالتبكير إلى الصالة حتى يكسب أجر التبكير الذي أخبرنا به النبي صلى هللا عليه وسلم
 يستخدم  هاتفه النقال أثناء خطبة الجمعة : -

 لى هللا عليه وسلم أمرنا باإلصغاء إلى الخطبة وإال أعتبر لغو أنصحه بأن ذلك ال يجوز والنبي ص
 يذهب إلى صالة الجمعة دون االعتناء بمظهره؟ -ج

 أخبره بأن من سنن صالة الجمعة التطيب واالغتسال حتى يظهر المسلمين في أجمل صورة 
 يتخلف عن صالة الجمعة لمشاهدة التصفيات النهائية إلحدى المباريات ؟ -د

بأن صالة الجمعة فرض على كل مسلم حر مقيم وال يجوز التخلف عنها اال بعذر ومن تركها ثالث  اخبره
 مرات طبع وختم على قلبه

   (مقابل العبارة غير الصحيحة فيما يأتي: ×مقابل العبارة الصحيحة وعالمة ) (  √ضع عالمة )   - 

 ( ×)                           صالة الجمعة فرض كفاية                                -1
 ( √)                التخلف عن صالة الجعة يؤدي إلى فساد القلوب                     -2
 ( √)  لصالة الجمعة ويحل بعد انقضائها .        الثاني  بعد النداء والشراء يحرم البيع  -3
 ( √)                                        صالة الجمعة تزكي النفس وتعزز روح الجماعة. -4
 

 

 الوحدة االولى الحديثالمجال:  أحافظ على صالة الجمعة الثاني  الدرس
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 .من خالل الجدول االتي :  األحكام المتعل ِقة بصالة الجمعة اكتب
 

 فرض عين على كل مسلم، ذكر، بالغ، عاقل، حر، مقيم، ال عذر له. حكمها

 وقت صالة الظهر. وقتها

 لقرآن الكريم والسنةوتوجيهات من ا -تعالى -خطب اإلمام خطبتين، تتضمن ذكر هللا  كيفيتها
 النبوية ثم يصلي بالناس ركعتين يجهر فيهما بالقراءة

ي لِّلصَّالةِّ مِّن يحرم بعد النداء الثاني لصالة الجمعة، قَال تَعَال البيع والشراء يَن آمَنُوا إَِّذا نُودِّ ى )يَا أَيَُّها الَّذِّ
ِّ َوَذُروا ا ك رِّ َّللاَّ ا إِّلَى ذِّ عَو  مِّ ال ُجُمعَةِّ فَاس   (ل بَي َع يَو 

 على قلب من يتخلف عن صالة الجمعة بصرفه عن معرفة الحق. -تعالى  -يختم هللا عقوبة تاركها

 الكالم أثناء
 الخطبة

إذا قُل َت لصاحبك » : -صلى هللا عليه وسلم  –يحرم الكالم واإلمام يخطب لقول الرسول 
 يوم الجمعة أنصت، واإلمام يخطب فقد لغوت

 

 يأتي  بين الحكم فيما .

 ادراك المسبوق ركعة مع االمام في صالة الجمعة . -1

 ضم أليها ركعة ثانية بعد االمام وسلم

 أدرك المسبوق سجدة مع االمام في صالة الجمعة . -2
 صلى الظهر أربع ركعات

 باع المسلم سلعته بعد النداء لصالة الجمعة   -3
 ال يجوز هذا بيع حرام

 ترك لمسلم ثالث جمعات بدون عذر  -4
 ى قلبه ) الران  (ختم عل

 

 اكتب معاني الكلمات في الجدول التالي : 
 

 معناها  الكلمة  م 

 .ليتوقفن لَيَْنتَِهيَّن 1

 .و تركهم َوْدِعِهُم. 2

 التغطية الْختمَ  3

 الساهين الغافلين 4

 أستنبط من ألفاظ الحديث الشريف نوع األسلوب وداللته
 
 

 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 

 الداللة األسلوب  اللفظ

  التحذير من ترك الجمعة تأكيد نلَيَْنتَِهيَّ 

 الختم على القلوب والطبع عليها  وعيد لَيَْختَِمن  
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، إِّنَّ الشَّمَس وا» قَال:  أن َرُسوَل هللا  عن عبدهللا بن مسعود  ل قَمَر ال ينكسفانِّ لموتِّ أحٍد من الناسِّ
 ولكنهما آيتانِّ من آياتِّ هللا فإذا رأيتموُهما فقوُموا فصل وا .(

 من خالل الحديث السابق أجب عما يأتي :
 :يأتي فيما الصحيحة غير العبارة مقابل (×) وعالمة الصحيحة، العبارة مقابل( ضع عالمة )

 ()            لتي تدل على عظمة هللا وقدرتهالكسوف من الظواهر الكونية ا -1

  )×( . ابنه إبراهيم بسبب موت ُكسفت الشمس على عهد رسول هللا   -2

 ().  ولكنهما آيتانِّ من آياتِّ هللا الشَّمَس وال قَمَر ال ينكسفانِّ لموتِّ أحٍد من الناسِّ  -3

 (×)هـ   32ولد بالمدينة عام  عبد هللا بن مسعود الُهذلي  -4

 : اتب معاني الكلمات التالية 

 معناها الكلمة  م

 يتغيران إلى السواد ينكسفان  1

 عالمتان أو أمارتان  آيتان  2

   أكمل لمخطط السهمي التالي :
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 لح التالي :طاكتب تعريف المص
 و بعضه في النهار، لوقوع القمر بين الشمس واألرض: ذهاب ضوء الشمس أ  كسوف الشمس -1
 : ذهاب نور القمر أو بعضه لوقوع األرض بين الشمس والقمر. خسوف القمر - 2

 -مقابل العبارة غير الصحيحة فيما يأتي:)×( مقابل العبارة الصحيحة، وعالمة  ()ضع عالمة 
 ()الُكسوف والخسوف كالهما بمعنى واحد.  -1

 ( ✘)سوف فرض كفاية. صالة الكُ  -2

 ( ✘)تشتمل كل ركعة من صالة الُكسوف على أربع ركعات وأربع سجدات.  -3

 لما يأتي علل 
 حدوث ظاهرة الُكسوف.

 الستشعار قدرة هللا وعظمته   -
 لتذكير وتخويف هللا الناس بأهوال يوم القيامة -

 الوحدة االولى الحديثالمجال:  أُصلي صالة الكسوف الثالث  الدرس

  عبد هللا بن مسعود الُهذلي 
 ود الُهذلي رضي 

الكريم  نبالقرآ أول من جهر الغزوات الكثير من شارك في
 القرآن الكريم

هاجر الهجرتين 

)الحبشة والمدينة( 
 الكريم

 توفي في المدينة

 الكريمهـ  32عام 

من أوائل من أسلموا 
 الكريم

 ولد بمكة
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 أوجد الخطأ فيما يلي وصححه:: 
 يًا.الُكسوف هو ذهاب ضوء الشمس كل -1

 الصواب: أو بعض منه                     :  كليًا * الخطأ
 ينادى لصالة الُكسوف باألذان المعتاد. -2

 الصواب: ليس لها أذان أو إقامة.                  الخطأ: باألذان المعتاد
 : قارن بين صالة الُكسوف وصالة الجمعة من حيث الوقت والكيفية

 صالة الجمعة  صالة الكسوف وجه المقارنة 

 صالة الظهر يبدأ من ظهور الكسوف أو الخسوف إلى زواله الوقت

وتُصل ى جماعة أو فرادى، والجماعة أفضل ليس  الكيفية
لها أذان أو إقامة تؤدى ركعتان في كل ركعة 

 قيامان وقراءتان وركوعان وسجدتان

لوات تُصل ى بتكبيرة  صالةُ الُجُمعة كسائر الص 
رآن وركوعٍ وسجود وقيام، إحراٍم وقراءة ق

 تصلى ركعتين  قبلهما خطبة 
 

  -اكمل مكان النقط من خالل  ما درست فيما يأتي :
   والص دقة، روالتكبير واالستغفاوالذكر  الد عاءة و الصالالعبادات التي تشرع عند حدوث الُكسوف غير 

 والهإلى ز الكسوف أو الخسوفوقت صالة الكسوف والخسوف يبدأ من ظهور   
 أفضلوالجماعة أو فرادى،  جماعةوتُصل ى  سنة مؤكدةشرع هللا صالة الُكسوف وهي 

  أكتب مقابل الصورتين اسم الظاهرة الكونية التي تمثلها، مع بيان السبب.
   مرخسوف القمر لوقوع األرض بين الشمس والق

                        ضلشمس لوقوع القمر بين الشمس واالر كسوف
 الحكمة من الكسوفب اثنين من اكت
 آية من آيات هللا توجب استشعار قدرة هللا وعظمته -1
               تذكير وتخويف هللا الناس بأهوال يوم القيامة -2

 الكسوف بين كيقية أداء صالة 
 شرع هللا صالة الُكسوف وهي سنة مؤكدة وتُصل ى جماعة أو فرادى، والجماعة أفضل - -1

 ة، ويستحب النداء لها بلفظ ) الصالة جامعة (.ليس لها أذان أو إقام -2
 تؤدى ركعتان في كل ركعة قيامان وقراءتان وركوعان وسجدتان -3

 ضع خطاً تحت التكملة الصحيحة من بين القوسين لكل عبارة مما يأتي :
 يتغيران في حجمهما ( – يتغيران إلى السواد –ينكسفان يُقصد بها : ) يختفيان من مكانهما  -
 ( ركعتان –أربع ركعات  –كعات صالة الكسوف : ) ثالث ركعات عدد ر -
 ( أهل الجاهلية –المجوس  –الحديث فيه إبطال لما كان عليه : ) اليهود  -
 فرض عين ( –فرض كفاية  – سنة مؤكدةُحكم صالة الكسوف .)  -
 مستحب ( –فرض  – سنةاتفق الفقهاء على أن صالة الكسوف جماعة في المسجد.)  -
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 فيما يأتي: ارن بين المسجد الحرام والمسجد األقصى من حيث أوجه الشبه واالختالفق

 أوجه االختالف أوجه الشبه أوجه المقارنة

المسجد 
 الحرام

من المساجد ال تي تشد 
حال ويضاعف  إليها الر 

 فيها األجر

إن  صالةً في المسجد الحرام أفضل من مائة ألف صالة 
هو أول مسجد وضعه هللا في  فيما سواه من المساجد

 المسجد الحرام في مكة المكرمة األرض

المسجد 
 األقصى

من المساجد ال تي تشد 
حال ويضاعف  إليها الر 

 فيها األجر

 المسجد األقصى المبارك في بيت المقدس
مسرى رسول هللا صلى هللا عليه وسلم  لقبلتينأولى ا 

 ومعراجه

 لحكمة من اختيار المسجد األقصى ليكون مسرى لنبينا اثنين من  اا اكتب
  ومن المساجد التي تَُشدُّ لها الرحال. بيان عظم مكانته وأهميته، فهو أولى القبلتين، 

 التأكيد على أن دين األنبياء واحد -
 اإلسالم للناس كافةإشارة إلى أن رسالة  -

 وما السبب في ذلك الطلب ؟  اليمن صاحبة الموقف الت
 (  أم هانئ  (  )  فتوجهت إليه بالرجاء أال يحدث بذلك أحًدا)

 حرًصا عليه أن تناله ألسنة أهل مكة بسوء السبب في ذلك :
 :من القائل هذه العبارة

 «ه فيما هو أبعد من ذلك، أصدقه بخبر السماءلئن كان قال ذلك لقد صدق ... إني ألصدق» )
  أبو بكر الصديق  القائل : 
 :الدروس والعبر من رحلة اإلسراء والمعراج ثنين من ااكتب 

 الثقة بنصر هللا وتأييده لعباده المؤمنين -    العبودية هلل أعلى مقام للبشر
 أهمية الصالة فهي عماد الدين - الهداية والفطرةاإلسالم دين    -   اإلسالم دين الهداية والفطرة-

 :لما يأتي   علل
   لُق َِّب أبو بكر بالصد يق. -1

 بهذا اللقب، وذلك لكثرة تصديقه للرسول  . لقبه الرسول 
 إلى المسجد األقصى. اإلسراء بالنبي  -2

 أهميته، فهو أولى القبلتين، بيان عظم مكانته و
 ومن المساجد التي تَُشدُّ لها الرحال.

 مقابل العبارة غير الصحيحة فيما يأتي:)×( مقابل العبارة الصحيحة، وعالمة  ()ضع عالمة 
 (( فرضت الصالة في ليلة اإلسراء والمعراج.  1-

 ( ✘الخمر عندما عرض عليه. )  اختار النبي  2-

 (✘للمسجد األقصى. )  َصدََّق كفار مكة رحلة النبي  3-

 :من خالل دراستك للموضوع : أكمل ما يأتي
 (هي .البراق )               في رحلته  الدَّابة التي ركبها النبي   1-
  سيدنا جبريل )                  .   الَملُك الذي صاحب الرسول  2-
 (سدرة المنتهى. -الجنة والنار  -لبيت المعمور )ا: من المشاهد التي رآها النبي  3-
 
 

 الوحدة االولى مجال السيرة النبوية اإلسراء والمعراج معجزة رسولي لرابعا الدرس
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 لح التالي :طاكتب تعريف المص
 

 الحرام إلى المسجد األقصى بالجسد والروح. المسجدمن  االنتقال  اإلسراء 

 فوقهن وما العال األقصى إلى السماوات  المسجدمن   الصعود بالنبي  المعراج

 البعثة. السنة العاشرة  تاريخها 

 الليل من يسير جزء مدتها
 البراق الوسيلة

 جبريل   الصحبة

أبرز 
 أحداثها

 صى.في المسجد األق إماما   ، والصالة بهم  االلتقاء باألنبياء  -1

 سدرة املنتهى. -اجلنة والنار  -الغيبية منها: البيت املعمور  االمور      رؤية بعض -٢

 اللبن والخمر فاختار اللبن.   ُعِرَض على النبي -٣
 .   أمة محمد    فُرَضت الصالة على  -٤

 الرقم المناسب لكل َمْعلٍَم حسب موقعه في المسجد األقصى :اكتب 
 حائط البراق -4المصلى المرواني  -3المسجد القبلي  -2لصخرة قبة ا -1
 
 

  
  -: ( المعراج -اإلسراء  )اكتب أوجه الشبه واالختالف بين 

 

 أوُجهُ االختالف أوُجهُ الشبه أوُجهُ المقارنة

 السنة العاشرة من البعثة.قي  اإلسراء
  معجزة النبي 

 يلالل من يسير جزءفي 

الحرام إلى المسجد األقصى  المسجدمن  االنتقال 

 بالجسد والروح.

األقصى إلى  المسجدمن   الصعود بالنبي  المعراج

 فوقهن وما العال السماوات 
 
 

 

 
 

 
 

 
 

 لصالة الكسوف آداب ينبغي العناية بها . اكتب اثنين منها . -
 

 والصدقة            واالستغفار   -   لخوف من هللا تعالى إظهار ا    - ذكر هللا  ـ والدعاء 
 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 

 قبة الصخرة  -1

 المسجد القبلي  -2

 المصلى المرواني  -3

 حائط البراق -4
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 ؟الجماعة الذين تجب عليهم صالة  من
جاِل األحراِر القادرينَ .   ؛ سواًء كانوا في الحضِر أو في السِّفرِ تجُب صالةُ الجماعِة على الِرِّ
اَلةَ فَل تَقُم  َطائِّفَةٌ   قوله تعالى: ﴿ الجماعة من وجه الداللة على حكم صالة ما  م  فَأَقَم َت لَُهمُ الصَّ  َوإَِّذا ُكنَت فِّيهِّ

ن َوَرائِّكُ  لَِّحتَُهم  فَإَِّذا َسَجُدوا فَل يَُكونُوا مِّ عََك َول يَأ ُخذُوا أَس  ن ُهم مَّ َرٰى لَم  يَُصلُّوا فَل يَُصلُّوا َمَعَك م ِّ م  َول تَأ تِّ َطائَِّفةٌ أُخ 
لَِّحتَُهم     ذ َرُهم  َوأَس   ﴾َول يَأ ُخذُوا حِّ

و ، وضرورة المحافظة عليها حتى في حالة الحرب الجماعة صالة  أهمية مدى وجه الداللة :  يدل على 

ن ُهم مَّ  فَل تَقُم  َطائِّفَةٌ  ) العدومواجهة   َعَك م ِّ

 علل ما يأتي:

 تشريع صالة الجماعة. -1

 . اعتياد النظام وأداء العمل في وقته و إلظهار شعائر هللا سبحانه وتعالى وتعظيمه إظهار ِعز ِ اإلسالم. 

 أقل ما تنعقد به الجماعة اثنان. -2

 ه الجمع،اثنان إمام ومأموم معه، ألن الجماعة مأخوذة من االجتماع، واالثنان أقل ما يتحقق ب. 

 اكتب الحكم الشرعي للمسائل اآلتية:

 صالة المنفرد خلف الصف لغير ضرورة. -1

  الحكم  : ال تصح.

 حضور النساء الجماعة في المساجد. -2

 الحكم  : جائز. 

 التخلف عن صالة الجماعة لمن حضر عنده الطعام وتاقت نفسه إليه. -3

 الحكم : .يجوز ألنه من  أصحاب األعذار 

 :  األعذار المبيحة  لترك صالة الجماعة ثنين من اكتب ا

 المرض : إذا كان يشق معه الحضور إلى المسجد.-1

 حضور الطعام ونفس المسلم تتشوق إليه -2

 الخوف الُمحقَّق على النفس، أو المال، أو األهل والولد، -3

 ريح الشديدة الباردة.التأذي بالمطر أو الوحل أو الجليد، أو الحر أو البرد الشديدين، أو ال -4

 :  أوجد أوجه الشبه واالختالف بين كل من صالة الفرد  وصالة الجماعة

 أوجه االختالف أوجه الشبه  أوجه المقارنة

 تنعقد بالفرد  ثوابها درجة واحدة أداء الفريضة صالة الفرد

 درجة 27افضل من صالة الفرد ب   أداء الفريضة صالة الجماعة

 أقل ما تنعقد به أثنان- رفع الدرجات  ت - ثوابها مضاعف

 

 صالة الجماعة مة من كالحاكتب اثنين من  

  في وقته اعتياد النظام وأداء العمل -1
 واالطمئنان إشعار المسلم بالخشوع -2
 الضال تعليم الجاهل وإرشاد -3

 مضاعفة األجر والثواب -4    

  

 

 

 الوحدة االولى هالفقمجال  أُصلي جماعة الخامس الدرس
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 :  ةاآلتي الشرعية  فضل صالة الجماعة من خالل األدلةاستخرج 

 الفضل الدليل  م

ما من ثالثة في » يقول:  قال: سمعت رسول هللا  عن أبي الدرداء   1

قرية، وال بدو ال تقام فيهم الصالة إال قد استحوذ عليهم الشيطان فعليك 

 بالجماعة، فإنما يأكل الذئب القاصية (

 العصمة من الشيطان 

فان رضي هللا عنه  قال: سمعت رسول هللا صلى هللا عن عثمان بن ع 2

من صلى العشاء في جماعة فكأنما قام نصف الليل، » عليه وسلم  يقول: 

 ومن صلى الصبح في جماعة فكأنما صلى الليل كله (

 اجر قيام الليل 

» عن أبي هريرة رضي هللا عنه  عن النبي صلى هللا عليه وسلم   قال:  3

 د و راح أعد هللا له نُُزلَهُ من الجنة كلما غدا أو راح (من غدا إلى المسج

أعد هللا له منزلة في 

 الجنة 

صالةُ الجماعِة تَْفُضل صالة » . قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم :  4

(*) بِسبعٍ وعشريَن درجة    «الفذ ِ

 مضاعفة االجر

َر في ب» قال رسول هللا :صلى هللا عليه وسلم    يته، ثم مشى إلى َمْن تَطهَّ

بيت من بيوِت هللا، ليقضي فريضة  من فرائِض هللا، كانت خطوتاه 

 «إحداهما تحطُّ خطيئة ، واألُخرى ترفُع درجة  

رفع الدرجات وحط 

 السيئات

 بم تنصح كال  من :

 مسلم يصلي بالبيت وال يذهب إلى صالة الجماعة .-1

 («بِسبع ٍوعشريَن درجةً  صالةُ الجماعِة تَْفُضل صالة الفذِّ » رد أنصحه بأن صالة الجماعة اجرها مضاعف عن صالة الف

 صلى مسلم خلف الصفوف منفردا . -2

 «استقبل صالتك، ال صالة للذي خلف الصف» أقول له صالتك ال تصح خلف الصفوف   

 صل المسلم صالة النافلة وقد أقيمت الصالة المكتوبة . -3

 إذا أقيمت الصالة فال صالة إال المكتوبة ( إال المكتوبة) أقول له اذا أقيمت الصالة فال صالة 

 يصلي المأمون خلف االمام لكن يتأخر عن االنتقال بين األركان خلف االمام.-4

 في كل انتقاالته . م من متابعة االما بدوالم أقول له يكره التأخر بين األركان خلف االما 

 ة .يتقدم المصلي على االمام في انتقاالت الصال-5

 أقول له حرام وال يجوز التقدم على االمام  والبد من متابعة االمام في جميع االنتقاالت
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 األضحى فيما يأتي : قارن  بين عيد الفطر عيد 

 أوجه االختالف أوجه الشبه أوجه المقارنة

دأ بعد طلوع الشمس بربع يب فرض كفاية عيد الفطر
 ساعة تقريبًا ويمتد إلى وقت الزوال

بعد  الركن الثاني   يكون نهاية شهر رمضان
 ثالث ايام من أركان اإلسالم

يبدأ بعد طلوع الشمس بربع  فرض كفاية عيد االضحى
  ساعة تقريبًا ويمتد إلى وقت الزوال

بعد الركن   يكون في العاشر من ذي الحجة
 اربع أيام كان اإلسالمالخامس من أر

 مقابل العبارة غير الصحيحة فيما يأتي:)×( مقابل العبارة الصحيحة، وعالمة  ()ضع عالمة 
 (( صالة العيد فرض كفاية على المسلمين.  -1

 ×()شرعت صالة العيد في العام الثاني من الهجرة.   -2 
 ((  أداء صالة العيد في المصلى أفضل. -3

 ×() مام في صالة العيد خمس تكبيرات بعد تكبيرة اإلحرام في الركعة األولى.يُكب ِر اإل -4
 أكمل المخطط السهمي التالي لترتيب صفة صالة العيد

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 اكتب الحكم الشرعي بوضع كلمة)يجوز / ال يجوز ( مقابل العبارات اآلتية:
 )يجوز(  لخطبة. قضاء صالة العيد لمن فاتته الصالة وأدرك ا -1
 )يجوز(      حضور المرأة الحائض مصلى العيد.  - 2
 )ال يجوز (       تقديم الخطبة على صالة العيد.  - 3

 بين القوسين : ضع خطا تحت اإلجابة الصحيحة

 سنة مؤكدة ( –فرض عين  – فرض كفايةحكم صالة العيد )  -1

 ( من الهجرة . األولى –ثة الثال –ُشرعت صالة العيد في السنة ) الثانية  -2

 الجامع (  – المصلى –يُسن أداء صالة العيد في ) المسجد  -3

 طلوع القمر ( بربع ساعة . – طلوع الشمس –يبدأ وقت صالة العيد بعد ) طلوع الفجر  -4

 أُصلي صالة العيد السادس الدرس
 

 الوحدة االولى الفقهمجال 

 صالة العيد

بعد إتمام الصالة يخطب اإلمام خطبتين كخطبتي الجمعة، يُذك ر بفضل زكاة الفطر يوم الفطر 
 يُذك ر بفضل األضحية ويبي ن أحكامها. وحكمتها، وفي عيد األضحى

الركعة األولى: يكبر فيها اإلمام ست 
تكبيرات بعد تكبيرة اإلحرام ثم يقرأ اإلمام 
الفاتحة، ويقرأ بعدها سورة األعلى، أو ما 

 الكريم  تيسر من القرآن

الركعة الثانية: يكبر اإلمام خمس تكبيرات، بعد 
تكبيرة القيام  ثم يقرأ الفاتحة، ويقرأ بعدها سورة 

 آن الغاشية، أو ما تيسر من القر

  ركعتين  من غير
 ملكري ةقامإآذان أو 
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 علل لما يأتي  :  
 تسمية التكبير المقيد بهذا االسم. -1

 د األضحىصالها في جماعة في عي ألنه يتم عقب كل فريضة
 بهذا االسم.العيد سمية ت -2

 وسمي العيد عيًدا ؛ ألنه يعود ويتكرر كل عام بفرح متجدد
 التبكير في أداء صالة األضحى والتأخير في صالة الفطر. -3

 تقديم صالة األضحى لذبح االضحية تأخير صالة الفطر ال خراج الزكاة 
ه نصيحة لزميلك الذي ال يظهر البهجة بحلول العيد،  مبينًا له بعًضا من آداب العيد. وج 

صالح بين األنفس المتخاصمة. ومن آداب العيد  العيد فرصة يجب اغتنامها في وصل األرحام المنقطعة، واإلِّ
 مخالفة الطريق -المشي للصالة بسكينة ووقار    -الغسل والتطيب   

 األكل من األضحية بعد صالة األضحى -األكل قبل الخروج الصالة الفطر 
 كتب ثالثا من آداب صالة العيدا
 مخالفة الطريق. -3    بسكينة ووقار المشي للصالة -2    الغسل والتطيب-1

 بعد صالة األضحى األكل من األضحية -5    لصالة الفطر األكل قبل الخروج -4

 من خالل الجدول التالي: صالة العيدب اكتب االحكام المتعلقة 
 

 ي السنة األولى من الهجرة.ُشرعت صالة العيد ف مشروعيتها

 يسن أداؤها في المصلى وهو األفضل، ويجوز صالتها في المسجد. مكان أدائها.

 فرض كفاية. حكمها

يبدأ بعد طلوع الشمس بربع ساعة تقريبًا ويمتد إلى وقت الزوال،  وقتها
 والسنة تقديم صالة عيد األضحى وتأخير صالة الفطر.

 ي:يأتبين الحكم الشرعي فيما 
 (  صالها منفردا على هيئتها)                     مسلم فاتته صالة العيد . -1
 ( صلى العيد ركعتين على هيئتها)               مسلم ادرك التشهد مع االمام . -2
 )  صالته صحيحة  (                    صل المسافر صالة العيد -3
 (يجوز لهما حضور وصالة العيد )    حضور النساء والصبيان صالة العيد -4

 -أكتب معنى كال من :
 ) أي لم يقيد بوقت محدد (  قالتكبير المطل -1

 في عيد الفطر يسن من غروب شمس آخر يوم من رمضان إلى فراغ اإلمام من الخطبة.
 في عيد األضحى يسن منذ دخول شهر ذي الحجة إلى آخر اليوم التاسع منه.

 َي مقيًدا ؛ ألنه يتم عقب كل فريضة صالها في جماعة في عيد األضحى () ُسم ِّ التكبير المقيد -2
 إلى آخر يوم من أيام التشريق الثالثة يبدأ من صالة فجر يوم عرف

 صحيحة فيما يأتي: رأمام العبارة الغي(  ×أمام العبارة الصحيحة وعالمة ) (  √ضع عالمة )  

 (×) صالة العيد سنة مؤكدة                   -1
 (√)   الخطبة في العيدين تكون بعد الصالة . -2
 (×)                 صالة العيد أربع ركعات . -3
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 :ةالتالي حات لطالمصاكتب تعريف 
  .التحكم في أقواله وأفعاله وعدم القدرة على  : طبٌع فطريٌّ يؤدي بصاحبه إلى الثوران واالنفعالالغضب

 الغضب هلل عز وجل ولنصرة الدين، والشرف والوطن.:  غضب محمود
 الغضب انتصار النفس، والرغبة في إلحاق الضرر بالغير. :  غضب مذموم

 ويكون بغلبة هذه الصفة على أقواله وأفعاله لدرجة اإلغالق)توقف العقل عن التفكير( :الغصبفي  اإلفراط
 ويكون بضبط النفس والتحكم في أقواله وأفعاله وفق الشرع والعقل : في الغصب االعتدال  

 اكتب اثنين من اضرار الغضب :
 األسرية وتدمير العالقات قطع األرحام -2       والبغضاء انتشار العداوة من أضرار الغضب  -1
 الدماء. وإراقة إشعال الفتن -3

 : ةَ معالجة الغضبكيفيَّ لبيان أكمل المخطط السهمي التالي 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 محمود / مذموم ( في المواقف اآلتية: 0اكتب نوع الغضب )
 

 نوع الغضب الموقف م

 غضب محمود غضب األم من أبنائها الذين يؤخرون الصالة عن وقتها بسبب اللعب 1

 غضب محمود غضب الصديق من صديقه الذي يغتاب اآلخرين. 2

 غضب مذموم ره الذي أوقف سيارته أمام منزله.غضب الجار من جا 3

 غضب مذموم غضب البائع أو المشتري عند االختالف في الثمن. 4
 

 يتفاوت الناس في درجة غضبهم وقوته. اكتب درجة الغضب لكل مما يأتي:
طالب في المرحلة  ) تعرض أحمد وجاسم، وهما طالبان في المرحلة المتوسطة للشتم والسب، من قبل

 وتهدئتهم والتفريق بينهم( بتدائية، فقام أحمد بضرب أحدهم، بينما تقدم جاسم لمحاورتهماال
 : االفراط في الغضب.درجة غضب أحمد -
 االعتدال في الغضب درجة غضب جاسم: -

 :الوسائل المعينة في معالجة الغضب اكتب اثنين من 
 لصمت والسكوت.ا -2               االستعادة باهلل من الشيطان الرجيم. -1
 تذكر فضل الكاظمين للغيظ والعافين عن الناس -5       تغيير الوضعية -4      الوضوء -3
 

 

 

 
 

 الوحدة االولى التهذيبمجال  أحذر من الغضب السابع الدرس

 :كيفيَّةَ معالجة الغضب

 الوضوء
 الصمت والسكوت.

 االستعادة باهلل 
 .من الشيطان الرجيم

 والعافين عن الناس تذكر فضل الكاظمين للغيظ

 تغيير الوضعية
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 .من خالل الجدول التالي : أقارن بين بر  الوالدين وعقوقهما

 العقوق البر وجه المقارنة                    

اإلحسان إليهما في القول  التعريف
 والفعل.

ُكل قول أو فعل يتأذى بِه الوالد من ولده، ما 
 شرًكا، أو معصية.ن  لم يك

 حرام ويعد من أكبر الكبائر. واجب.  الحكم 

 التعرض لسخط هللا وعدم قبول الطاعات. سبب لدخول الجنة.  أثره

 لبركة منه.قصر العمر وانتزاع ا طول العمر

 التعرض للفقر والفاقة. سعة الرزق. 

 مغفرة الذنوب والنجاة من
 المصائب وتفريج الكروب

 الذلة والمهانة.

 سبب في حصول عقوق األبناء. سبب في حصول بر األبناء

 من خالل الجدول االتي : ونوعه ك عليك وبين من األدلة الشرعية حق والدياستخرج 
 

 نوع الحق والدي  حق الدليل الشرعي 

) َوإِن َجاَهَداَك َعلَٰى أَن تُْشِرَك بِي َما لَْيَس لََك بِِه ِعْلٌم 
ْنيَا َمْعُروفًا ۖ  ( فَاَل تُِطْعُهَما ۖ َوَصاِحْبُهَما فِي الدُّ

 مل يكن  ما ماوطلبه امرهماتقدمي

 فيه معصية هلل.

 عملي 

ْن َخْيٍر يَْسأَلُونََك َماَذا يُنِفقُوَنۖ  قُْل َما أَنفَ  ) ْقتُم م ِ
 ( فَِلْلَواِلَدْينِ 

 عملي اإلنفاق عليهما

ا  )َوقََضٰى َربَُّك أاَلَّ تَْعبُُدوا إِالَّ إِيَّاهُ َوبِاْلَواِلَدْيِن إِْحَسانًا ۚ إِمَّ
 ٍ يَْبلُغَنَّ ِعنَدَك اْلِكبََر أََحُدُهَما أَْو ِكاَلُهَما فَاَل تَقُل لَُّهَما أُف 

 ( َوقُل لَُّهَما قَْواًل َكِريًما َواَل تَْنَهْرُهَما

 عدم التضجر منهما وخماطبتهما

  بأحسن احلديث

 قولي

ْحَمِة ( مالطفتهما وإدخال السرور   )َواْخِفْض َلُهَما َجَناَح الذُّل ِ ِمَن الرَّ

 عليهما. 

 قولي وفعلي

ِ اْرَحْمُهَما َكَما َربَّيَانِي َصِغيًرا ( ب   ليقو الدعاء هلما.  )َوقُل رَّ

 أن رجًل قال للنبيرضي هللا عنه   عن أبي هريرة 
أبي مات وترك ماال،  إن: »  صلى هللا عليه وسلم 

 (أتصدق عنه؟ قال: نعم ولم يوص، فهل يكفر عنه أن

 عملي  التصدق عنهما

 
 
 
 

 الوحدة االولى الثقافة االسالمية مجال بَرُّ والدي أ الثامن الدرس
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 -: من مظاهر عقوق الوالديناكتب اثنين 
 جه عنهما إذا تحدثا، واالستهزاء بحديثهما.اإلشاحة بالو -2         ترك مساعدتها في أعمال المنزل. -1
 إثارة المشكالت أمامهما. -4         ترك االستئذان حال الدخول عليهما. -3
 اإلثقال عليهما بكثرة الطلبات، -6                  المكث طويًل خارج المنزل. -5
 والتخلي عنهما وقت الحاجة -7

 :ةالتالي حات لطالمصاكتب تعريف 
 الوالدين: . اإلحسان إليهما في القول والفعل.بر   -1
 عقوق الوالدين: ُكل قول أو فعل يتأذى بهِّ الوالد من ولده، ما لم يكن  شرًكا، أو معصية - 2

 علل ما يأتي:
 الَحثُّ على بر  الوالدين والتحذير من عقوقهما -أ 

 استجابة ألوامر هللا ورسول  -بر الوالدين أحب األعمال إلى هللا  
 سبب لدخول الجنة -تحقيق رضا هللا في بر الوالدين 

 اختصاص األم بمزيد من البر  والرعاية. -ب
 اختصاص األم بمزيد من البر لحاجتها وضعفها وسهرها وتعبها في الحمل والوالدة والرضاعة

 : واستنبط منه مظهرا سلوكيا من صاحب الموقف التالي 
يُعل م الناس فتقول له أمه: قم يا حيوة فألق الشعير للدجاج، هو أحد أئمة المسلمين يقعد في حلقته ) -1

 فيقوم ويترك التعليم(
       حيوة بن شريح:  صاحب الموقف هو

 : أطيع والدي وأحترمهما  مظهرا سلوكيا

وكان يسافر بأمه إلى مكة، فإذا كان اليوم حاًرا حفر بئًرا ثم جاء بنطع، فصب فيه الماء ثم قال لها:  -2
 (دي في هذا الماءادخلي تبر

 ظبيان بن علي الثوري   :صاحب الموقف هو   
 أكرم والديي :  مظهرا سلوكيا 

ه نصيحة لمن يحتفلون بيوم األسرة مبيناً َسبْق اإلسالم في رعاية األسرة وحفظ حقوقها  :  أَوج ِ
 ن إليهاالواجب على المسلمين أن يكتفوا بما شرعه هللا لهم من بر الوالدة وتعظيمها واإلحسا 

 والسمع لها في المعروف كل وقت 

ه نصيحة لمن يحتفلون   :   الوالدين مبيناً َسبْق اإلسالم في رعاية  عيد االمأَوج ِ
سبحانه من العقوق والقطيعة   وحذر   قد شرع هللا للمسلمين بر الوالدين جميعا وتكريمهما واإلحسان إليهما 

 لولد أكبر وما ينالها من المشقة في حمله وإرضاعه وتربيته أكثرألن عنايتها با  وخص األم بمزيد العناية 

 صل بين الموقف والشخصية بوضع الرقم بين القوسين في الجدول اآلتي :

 الشخصية م الموقف

استقت أمه ماء في بعض الليالي فذهب فجاءها بشربة ، فوجدها 
 قد ذهب بها النوم ، فثبت بالشربة عند رأسها حتى أصبح .

 يوة بن شريحح   3

يسافر بأمه إلى مكة فإذا كان اليوم حاراً حفر بئراً ثم جاء بنطع 
 ، فصب فيه الماء ثم قال لها : ادخلي تبردي في هذا الماء .

 ابن مسعود رضي هللا عنه  1

أحد أئمة المسلمين يقعد في حلقته يُعلم الناس فتقول له أمه : قم 
 ليمفألقِّ الشعير للدجاج فيقوم ويترك التع

 ظبيان بن علي الثوري     2
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 مقابل العبارة غير الصحيحة فيما يأتي:)×( مقابل العبارة الصحيحة، وعالمة  ()ضع عالمة 
 ()  حكما  القرآن الكريم ناسخ للكتب السماوية السابقة لفًظا  1-
 )×(     ء.صالة الجمعة فرض عين على الرجال والنسا  2-
 ()   .(يبدأ وقت صالة الكسوف عند رؤية الكسوف 3-
ٍد  4-  من المسجد األقصى إلى السماوات -وسلم صلى هللا عليه  -اإلسراء هو الصعود بالنبي محمَّ

 ×() فوقهنالعال وما 
 () .ومأمومتنعقد به صالة الجماعة اثنان إمام  ماأقل  5-
 )×( الهجرة.شرعت صالة العيد في السنة الثانية من  6-
 ()تختلف درجات الناس في التعبير عن غضبهم بين مفرط ومعتدل.  7-
 () الكبائر.عقوق الوالدين من  8-
 الثاني: اكتب الحكم الشرعي فيما يأتي مع بيان السبب: سؤاللا
 االحتكام إلى الكتب السماوية السابقة.-1

 ع الكتب السماويةالقرآن الكريم ناسخ لجمي نآل السبب:         ال يجوز  :.الحكم
 البيع والشراء بعد النداء الثاني لصالة الجمعة. -2

ى بعد النداء الثاني لصالة الجمعة، قَال تَعَال البيع والشراء  حرمألن هللا تعالى  :. السبب. حرام      الحكم: 
مِّ ال ُجُمعَةِّ فَاس   ن يَو  ي لِّلصَّالةِّ مِّ يَن آَمنُوا إَِّذا نُودِّ ِّ َوَذُروا ال بَي َع ()يَا أَيَُّها الَّذِّ ك رِّ َّللاَّ ا إِّلَى ذِّ  عَو 

 التقدم في انتقاالت الصالة على اإلمام. -3
 وال يجوز التقدم على االمام  والبد من متابعة االمام في جميع االنتقاالت السبب: حرام           :.الحكم
 .حضور النساء والصبيان صالة العيد -4

 رخص لهم حضور العيد وقال ليشهدن الخيرنبي صلى هللا عليه وسلم ال نال السبب:. يجوز    :.الحكم
 السؤال الثالث: بي ن أوجه االختالف بين كل مما يأتي:

 

 الكتب السماوية القرآن الكريم م

 أصابها التحريف والتغير ناسخ لجميع الكتب السماوية 1

 لكل قوم كتاب مختص بهم  محفوظ من التبديل والتغير 2

 الموجود منها حاليا محرف ومبدل صالح لكل زمان ومكان 3

 صالة العيدين صالة الجمعة م

 سنة مؤكدة فرض  1

 وقتها بعد طلوع الشمس بربع ساعة وقتها صالة الظهر 2

 الخطبة بعد الصالة الخطبة قبل الصالة 3

 المعراج االسراء  م

االنتقال من المسجد الحرام إلى المسجد  1
 جسد والروح.األقصى بال

الصعود بالنبي  صلى هللا عليه وسلم من المسجد 
 األقصى إلى السماوات العاُل وما فوقهن

االلتقاء باألنبياء  عليه الصالة والسالم،  2
 والصالة بهم   إماما في المسجد األقصى.

 فُرَضت الصالة على أمة محمد صلى هللا عليه وسلم  .

 

 
 
 
 

 أسئلة الوحدة األولى
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 ب فيما يأتي بوضع خط تحته.السؤال الرابع: اختر المناس
 عالقة التكبير بعيد األضحى مثل عالقة: 1-
 .الركوعين في كل ركعة بصالة الكسوف -
 الصلوات الخمس بالجماعة. -
 البيع والشراء عند النداء لصالة الجمعة. -
 مثل عالقة: -صلى هللا عليه وسلم  –عالقة اإلسراء والمعراج بالنبي  -2
 ر الكونية.كسوف الشمس بالظواه -
 الكتب السماوية السابقة باألنبياء. -
 -صلى هللا عليه وسلم  –القرآن بالنبي  -

 :لما يأتي  عل ِل
 بعدم الغضب -صلى هللا عليه وسلم  -توصية النبي  -1

 والمجتمع ويودي إلى قطع االرحام وانتشار البغضاء وإشعال الفتنألن الغضب خطر على الفرد 
 لوالدين.من عقوق ا التحذير -2

 صلى هللا عليه وسلم ألوامر هللا ورسول استجابة -بر الوالدين أحب األعمال إلى هللا ألن 
 لدخول الجنة سببالوالدين هللا في بر  رضاو
 حدوث ظاهرة الكسوف والخسوف. -3

 نسان إلى ربه وضرورة اللجوء إليه واالنابة إليهألن تدل عظمة هللا تعالى  وتبين حاجة اال
ف ما يأتيالسؤال   السادس: عر ِ

 هي الكتب التي أنزلها هللا على رسله بواسطة الوحي رحمة للخلق، وهداية لهم السماوية:الكتب  -1

 وأفعاله.وعدم القدرة على التحكم في أقواله  : طبٌع فطريٌّ يؤدي بصاحبه إلى الثوران واالنفعالالغضب -2

 جد األقصى بالجسد والروح.االنتقال من المسجد الحرام إلى المس االسراء: -3

 ، أو معصية.يكن شرًكاُكل قول أو فعل يتأذى بهِّ الوالد من ولده، ما لم  :الوالدينعقوق -4
 :السؤال السابع: اكتب الثمرات واآلثار المترتبة على ما يأتي

 اإليمان بالكتب السماوية: -1
 الرسل والمصدر البشر ووحدة ةبوحد العظيم والشعورالثقة باهلل 

 الة الجمعة:ص -2
 المسلمين ةتعظيم شعائر هللا تعالى وتأكيد لوحد

 صالة الجماعة:  -3
 مضاعفة أجر الصالة ورفع الدرجات وحط السيئات

 بر  الوالدين: -4
 سبب دخول الجنة   وطول العمر و سعة الرزق
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 المخططات السهمية اآلتية:اكمل 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 السؤال التاسع: من هو؟

 بن مسعود الهذلي رضي هللا عنه  أول من جهر بالقرآن الكريم  هو عبد هللا -1

 في رحلة اإلسراء والمعراج: أبو بكر الصديق رضي هللا عنه -صلى هللا عليه وسلم   -أول من صد ق النبي  -2

 السؤال العاشر: كيف تتصرف وفقًا للشرع في الحاالت اآلتية:

 أطع والدي   إذا تعارضت طاعة والديك مع انشغالك في طلب العلم -1

 أكظم غيظي  إذا تطاول عليك اآلخرون بالسب والشتم -2

  أتابع مع االمام و أكبر -  إذا دخلت المسجد ووجدت اإلمام راكعًا  -.3
 

 

 مع متنياتي لكم بالتوفيق
 

 صالة العيد

يوم الفطر  الفطربعد إتمام الصالة يخطب اإلمام خطبتين كخطبتي الجمعة، يُذك ر بفضل زكاة 
 ويبي ن أحكامها. األضحيةوحكمتها، وفي عيد األضحى يُذك ر بفضل 

الركعة األولى: يكبر فيها اإلمام ست 
تكبيرات بعد تكبيرة اإلحرام ثم يقرأ اإلمام 
الفاتحة، ويقرأ بعدها سورة األعلى، أو ما 

 الكريم  تيسر من القرآن

الركعة الثانية: يكبر اإلمام خمس تكبيرات، 
بعد تكبيرة القيام  ثم يقرأ الفاتحة، ويقرأ بعدها 

 آن سورة الغاشية، أو ما تيسر من القر

 ةقامإركعتين  من غير آذان أو 
 ملكري

 صالة الكسوف

تؤدى ركعتان في كل ركعة قيامان 
  أذان أو إقامةتصلى ركعتان بال  عان وسجدتانوقراءتان وركو

رؤية  وقتها يبدأ عند
 أو الخسوف الكسوف

 يسن لها الركعة األولى طويلة والركعة الثانية صيرة
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ف اإليمان باليوم اآلخر.  السؤال األول: عر ِ
صلى هللا  . اإليمان باليوم اآلخر هو: التصديق الجازم بكل ما أخبر به هللا في كتابه، وأخبر به رسوله محمد

 مما يكون بعد الموت. عليه وسلم 
 :لما يأتي  السؤال الثاني: علل

 تكفير منكري اليوم اآلخر:
اآلخر مقرون باإليمان باهلل، فمن لم يؤمن باليوم اآلخر لم يكن مؤمنا باهلل. وهو ركن من اإليمان باليوم ألن 

 أركان االيمان 
 السؤال الثالث: ما أنواع األدلة التي أبطل بها القرآن الكريم حجج منكري البعث ؟

 ى للحساب والجزاء   القادر على إيجاد الخلق من عدم، قادر على إعادته مرة أخر أي أن:   الدليل العقلي -1
 إحياء األرض الميتة    مثل  : حسيالدليل ال -2
                                                                السؤال الرابع: أكمل المخطط السهمي التالي بما هو مطلوب   

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

ْم نصيحة   : لمنألصحاب االعمال التالية : قد ِ
 ه ويهمل آخرته.يعمل لدنيا -1

 يعمل لآلخرة ويستعد لهاال بد أن المؤمن 

 .يشك بالبعث والنشور - 2

 ألنه ركن من أركان اإليمان  من لم يؤمن به أو شك في وقوعه فقد كفر
 صحيحة فيما يأتي: رأمام العبارة الغي(  ×أمام العبارة الصحيحة وعالمة ) (  √ضع عالمة )  

 ( √)       لقرآن الكريم مثل، يوم البعث، يوم الخروجتعددت أسماء اليوم اآلخر في ا -1
 ( ×)  هذا العصر                             جاحدين ليوم اآلخرة  في ال يوجد   -2
 ( √)       أبطل القرآن الكريم زعم منكري البعث بأدلة عقلية وحسية -3

 :أكمل المخطط السهمي التالي 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 رة ثمرات يجنيها  الفرد والمجتمع اكتب ثالثاً من تلك الثمرات ؟لإليمان باليوم اآلخ

 الموازنة بين العمل للدنيا  والعمل لآلخرة  -2                     التقويم السلوك : .1

 قرار األوطان وأمن المجتمعات -3
  

 لثانيةالوحدة ا العقيدة  أُْؤِمُن باليوم اآلخر االول الدرس

 من مظاهر اهتمام القرآن الكريم 

 باليوم اآلخر

 

أسماه بأسماء معبرة عما يدور 

 فيه من وقائع وأحداث

ذكره بأساليب متنوعة وفصل أحواله 

 تفصيًل واضًحا بأكثر من صورة

 ربطه باإليمان باهلل

 أسماء يوم القيامة

 الخروجيوم  الدين يوم  الفصل يوم  الصاخة  االزفة
 الساعة  لبعثيوم ا
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 تعريف االستسقاء ؟ السؤال األول: ما

 االستسقاء : طلب سقيا الماء من هللا عند حصول الجدب، وانقطاع المطر 

 السؤال الثاني: اختر المكمل الصحيح بوضع خط تحته.

 ( فرض عين  -سنة مؤكدة   -فرض كفاية )     حكم صالة االستسقاء:  -1

 ( ال خطبة لها - خطبة واحدة  -لها خطبتان )           صالة االستسقاء:  -2

 ( الكسوف  -الجمعة   -* العيد )    صفة صالة االستسقاء مثل صالة: -3

 السؤال الثالث: أكمل المخطط السهمي اآلتي:
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ما يأتي:في اكتب اثنين من فوائد المطر 
 من فوائد المطر والماء للحياة. -أ 
 ينبت الزروع واألشجار ويحي األرض الميتة -1
 قى االنسان والحيوان والطير يس -2
 المطر رحمة من هللا للعباد -3
 مما يُستحب فعله بعد نزول المطر: -ب
 قول: ) ُمطرنا بفضل هللا ورحمته(  -1
الوقوف في أول المطر ليصيب البدن. الدعاء حال الخوف من المطر: ) اللَُّهمَّ َحَوالَي نَا َوال َلَي نَا، اللَُّهمَّ َعلَى  -2

 * يَةِّ *** َوَمنَابِّتِّ الشَجر(اآلَكامِّ دِّ َرابِّ** َوبُُطونِّ األَو   َوالظ ِّ
 

 أحكام صالة  االستسقاء كما مبين بالجدول التالي اكتب 
 

 ركعتان. عدد ركعاتها

 عند الحاجة للماء. وقتها

 المصلى وتصح في المسجد مكانها

 كصفة صالة العيد. صفتها

 الستغفار مع رفع اليدين في الدعاءخطبة واحدة يكثر فيها من الدعاء وا الخطبة
 
 
 

 : االستسقاءاكتب بعضاً من األمور التي يُستحب فعلها قبل الخروج لصالة 
 الصيام  - 4       المصالحة بين المتخاصمين - 3  إخراج الصدقة  -2  التوبة  -1
 ثم الخروج في اليوم المعين في وجود أهل الدين والصالح -5
 

 

 

 الوحدة الثانية الحديث الشريف أُصلي صالة االستسقاء الثاني الدرس

 من األمور المستحبة قبل صالة االستسقاء
 

 وجود أهل الدين والصالح
 وعموم المسلمين

 

 التوبة وإخراج الصدقة، والصيام.
 المصالحة بين المتخاصمين -

 

 التواضع والخشوع 

 .والتذلل والتضرع
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 السابق اكتب معاني الكلمات اآلتية: من خالل فهمك للحديث

 

 معـــــنــــــاهــــــــــــــــــا الكلمة

 دار عمر بن الخطاب رضي هللا عنه وسميت دار القضاء ألنها بيعت في قضاء  دار القضاء

 الماشية    المراد  األموال

    الطعام  اإلبل وقلضعفت  انقطعت السبل

    اءناالمطر ويجيب دعيسقينا  يغيثنا

  :يأتي المناسبة فيمااكمل مكان النقط بوضع الكلمة 

 المطر وانقطاع هي طلب سقاية هللا تعالى عند حدوث الجدب ( .)االستسقاء -1

 تصلى عند الحاجة إلى الماء. مؤكدة سنة االستسقاءحكم صالة  -2

ي» كثيرة منها:  االستسقاءمن أدعية  -3 يثاً َمرِّ قِّنَا َغي ثاً ُمغِّ ٍل اللَُّهمَّ اس  الً َغي َر آجِّ ، َعاجِّ  « ئاً، نَافِّعاً، َغي َر َضار ٍ

 أبو حمزةأنس بن مالك بن النضر الخزرجي األنصاري رضي هللا عنه   ،كنيته  -4

 وكان عمره مائة سنة تسعين للهجرةوتوفي  عشر قبل الهجرةبن مالك رضي هللا عنه  سنة  ولد أنس -5
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في  -صلى هللا عليه وسلم –السؤال األول: استنتج من الصور اآلتية األسس التي اعتمد عليها الرسول 
 .إقامة دولة اإلسالم في المدينة المنورة

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 إلى المدينة المنورة – –الصورة واألحداث المشابهة لها في هجرة الرسول السؤال الثاني: اربط ما بين 
 

 

 

  

 

 

                                                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 إلى المدينة بوضع الرقم المناسب أمامها في الجدول التالي -–صل بين الشخصية ودورها في هجرة الرسول 

 دورها في الهجرة الرقم الشخصية م

لتضليل المشركين ورد الودائع التي كانت  - –النوم في فراش الرسول   2 –عامر بن فهيرة  1
 ألصحابها --عند الرسول 

وهما في الغار بأخبار  - --وأبي بكر الصديق  - -تزويد الرسول   3-علي بن أبي طالب  2
 المشركين

 .زالة آثار أقدام عبد هللا بن أبي بكر إ  1-عبد هللا بن أبي بكر  3

 تأمين الطعام والماء، لذا سميت بذات النطاقين.  4-أسماء بنت أبي بكر  4

 

 

 الوحدة الثانية السيرة المنورة إلى المدينة -الكرام  -وصحابته   –ة رسولي هجر الثالث الدرس

بناء المسجد أًوال:  

ثانًيا: الُمؤاخاة بين المهاجرين 
 واألنصار.

ثالًثا: إصدار وثيقة المدينة التي 
تنظم العالقة بين المسلمين 
 .واليهود ومشركي المدينة

اختيار الصاحب 

 والرفيق

إعداد الوسيلة  التخطيط للهجرة

 الراحلة

 اتباع السرية التامة في

 تنفيذ الخطة
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 :   السؤال الرابع: وضح دور المسجد في بناء الدولة اإلسالمية

 من خصائص المسجد 

 تربية الفرد تربية روحية وأخالقية: (1

 مواعيدتربية الفرد على التزام واحترام ال (2

 تربية المجتمع على أساس الوحدة وعدم التفريق بينهم (3

 تربية المجتمع على الشورى (4

  نشر المعرفة والعلم بين أفراد المجتمع

 -قارن بين بيعتي العقبة األولى والثانية من حيث الزمن والعدد والمضمون :
 

 مضمون البيعة عدد المبايعين زمن البيعة البيعة

 فبايعوه على :االيمان باهلل تعالى وترك المنكرات رجال  12 من البعثة12 األولى

 الحماية والنصرة وبايعهم على : رجال  وامرأتان 73 من البعثة13 الثانية

 امأل الفراغات اآلتية بما يناسبها من الكلمات بين القوسين : -

 ( علي بن أبي طالب  -عبدهللا بن أبي بكر –مصعب بن عمير  –) عامر بن فهيرة 

 عامر بن فهيرة   -إزالة آثار أقدام عبد هللا بن أبي بكر  -1

   مصعب بن عميرإلى المدينة لتعليم أهلها اإلسالم ويقرئهم القرآن الكريم - –بعثه النبي  -2

  .عبدهللا بن أبي بكربأخبار المشركين  –رضي هللا عنه  –وأبي بكر  – –كان يأتي الرسول  -3

   علي بن أبي طالب لتضليل المشركين ورد الودائع ألصحابها -–سول في فراش الر نام -4 

 صحح ما تحته خط فيما يلي واكتب الصحيح بين القوسين :

 ( السنة الحادية)            من البعثة النبوية تاسعةالبدء دعوة األنصار لإلسالم في السنة  -1

 (ستة رجال)    دينة إلى اإلسالمأهل الم العقبة منعند  عشرة رجال - –دعا الرسول  -2

 ( –مصعب بن عمير )  – علي بن أبي طالب أول سفير في اإلسالم -3

 اكتب أسس بناء الدولة اإلسالمية في المدينة المنورة. -
 اعداد الجيش لحماية الدولة -3المؤاخاه بين المهاجرين واالنصار    -2بناء المسجد  -1
 نظم العالقة بين المسلمين واليهود ومشركي المدينة اصدار وثيقة المدينة التي ت -4
 استمرارية البناء التربوي والعلمي والدعوي -5
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ن فائدتين لبنود المعاهدة التي عقدت بين الرسول   منورة.وطوائف المدينة ال - –السؤال األول: دو 

 .- -االعتراف بالدولة اإلسالمية في المدينة وإعطاء الرياسة العليا للرسول  (1

 إقرار مفهوم الحرية الدينية. (2

  تحقيق الوحدة بين سكان المدينة جميعًا (3

َرهُ الرسول   أخفر مسلًما فعليه مثل ذلك ؟ وذمة المسلمين واحدة فمن» في هذا البند  -–ما المبدأ الذي قَرَّ

 بدأ العدل والمساواة بين أفراد المجتمع المسلم.ترسيخ م

 السؤال الرابع: حد د البند الذي يؤكد ما يأتي في الوثيقة:

 كفالة حقوق اليهود. -أ 

 إقرار حق المواطنة

 تحقيق الوحدة بين سكان المدينة المنورة -ب

 إلثم والعدوانالعالقة التي تربط جميع سكان المدينة هي التعاون على البر والتقوى ال على ا

 ؟ طوائف كانت تكسن بالمدينة عند هجرته اليها  . فما هي تلك الطوافعاهد الرسول  -

 أ ـ  المسلمون من المهاجرين واألنصار .

 ب ـ اليهود ) بنو قينقاع ، وبنو النضير ، وبنو قريظة ( .  

 ج ـ المشركون الذين ظلوا على كفرهم ولم يدخلوا في اإلسالم .

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

 ) √ (                       وثيقة المدينة تعتبر أعظم دستور عرفه التاريخ . -1

 ) √ (                       الدين اإلسالمي يكفل الحرية لكل أفراد األمة .  -2

 ) × (                      طرد اليهود من المدينة.وثيقة المدينة نصت على  -3

 ) × (                           نصرة الظالم. التعاون علىمن بنود المعاهدة  -4

  ) √ ( اإلسالم يدعو إلى التكافل بين جميع أفراد األمة .                       -5

 ؟األمور التي تتعلق بالقواعد العامة  اكتب اثنين من 

 حرمة المدينة ، فعلى جميع أهلها أن يتعاونوا في الدفاع عنها . .1

 العالقة التي تربط جميع سكان المدينة هي التعاون على البر والتقوى   .2

 كل ما يحدث من خالف بين أهل المدينة مرده إلي هللا عز وجل وإلى رسول هللا ـ   .3

 سكان المدينة إقرار األمن وحرية الحركة داخل المدينة وخارجها لكل  - .4

 الوحدة الثانية السيرة المدينة المنورة دار أمن وأمان الرابع الدرس
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 فيما يلي : الغير صحيحةأمام العبارة × ( أمام العبارة الصحيحة وعالمة ) √ ( ضع عالمة )  -

 ( ×السنن الرواتب من الصلوات التي تؤدى في جماعة. )  -1

 (√ صل في كمال الفرض. )شرعت السنن الرواتب جبًرا للخلل الحا -2

 ×() ترك السنن يترتب عليه عقوبة من هللا  -3 

 .السؤال الثاني: علل ما يأتي: تسمية السنن الرواتب بهذا االسم

 سميت السنن الرواتب بذلك لمشروعية المواظبة عليها وألنها ترتبط بالصلوات المفروضة 

  سواء كانت قبلية أم بعدية 

 اع الصالة المسنونة في الجدول:السؤال الثالث: صنف أنو

 الضحى( –الكسوف  -التراويح  -السنن الرواتب  -صالة االستسقاء  -) صالة االستخارة 

 صلوات تسن فيها الجماعة صلوات ال تسن فيها الجماعة م

 صالة االستسقاء  صالة االستخارة  1

 التراويح  السنن الرواتب  2

 الكسوف الضحى 3

 

  دة سواء قبلية أو بعدية للصلوات مما بين القوسين واكتبها في الجدول اآلتي : رتب السنن المؤك

 أربع ركعات ( –) ركعتان 

 السنة البعدية السنة القبلية عدد ركعات الفرض الصلوات المفروضة

 ـــــــــــــــ- ركعتان ركعتان صالة الفجر

 ركعتان اربع ركعات ركعات 4 صالة الظهر

 ـــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــ كعاتر 4 صالة العصر

 ركعتان ـــــــــــــــــــــــــــ ركعات 3 صالة المغرب

 ركعتان ــــــــــــــــــــــ ركعات 4 صالة العشاء

 اكتب المصطلح الشرعي فيما يأتي :

 فروضةالصلوات المسنونة التابعة للصلوات الخمس المالسنن الرواتب :  

  صنف أنواع الصلوات المسنونة التي تصلى جماعة والتي ال تصلى جماعة واكتبها في الجدول اآلتي : 

  (العيدينصالة  -االستخارة ةصال - صالة التراويح  –تحية المسجد  -صالة االستسقاء  -الضحى  -) صالة الكسوف والخسوف

 سنن ال تودى جماعة سنن تودى جماعة

 صالة الضحى لخسوفالكسوف وا صالة 

 صالة الوتر في غير رمضان التراويحصالة 

 صالة االستخارة االستسقاءصالة 

 تحية المسجد العيدينصالة 

 

 

 الوحدة الثانية الفقه  ألتزُم بالسُّننِّ الرواتبِّ  الخامس الدرس
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 أكمل المخطط السهمي اآلتي:

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 :   ام السنن الرواتبكاكمل كما هو مطلو بالجدول لتعريف اح

 

  
 :   ثواب وفضل السنن الرواتباكتب اثنين من 

 زيادة القرب من هللا  -1
 محبة هللا للعبد -2
  في الجنة -   -كثرة السجود بين يدي هللا  تعالى سبب لمرافقة الرسول  -3
 
 

 المسنونة التابعة للصلوات الخمس المفروضةالصلوات  تعريفها

 جبر الخلل الحاصل في كمال الفرض، كنقصان خشوع أو تدبر أو قراءة. الحكمة منها 

 السنة القبلية وقتها وقت الصالة المفروضة، والبعدية وقتها باالنتهاء من وقتها
 فعل الصالة المفروضة، ويخرج وقت كليهما بخروج وقت الفرض.

 مؤكدة، غير مؤكدة أقسامها

 الصلوات المسنونة

 ال تسن فيها الجماعة تسن فيها الجماعة

 وف والخسوف صالة الكس
 صالة االستسقاء  
 صالة العيدين  
 صالة التراويح  

 

 سنن مؤكدة مؤكدة غير سنن

 مطلقة
وهي أن يصلي من 
النوافل ما يشاء في 
أي وقت إال في 
 أوقات الكراهية

 سنن تابعة للفرائض )الرواتب (
 

 تابعة للفرائض الرواتب  غير سنن

 متعلقة بوقت أو سبب:
 قيام الليل. -
 الوتر. -
 الضحى. -

 تحية المسجد
 صال االستخارة
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 الضحى وصالة التراويح من حيث :  السؤال األول: قارن بين صالة

 صالة التراويح صالة الضحى وجه المقارنة

 ُسنَّة ُمؤكَّدة. ُسنَّة ُمؤكَّدة. حكمها

 صل ها عشرين أو أكثر فال بأس. و إحدى عشر ركعة، ومن  أقلها ركعتان وأكثرها ثماٍن. عدد ركعاتها

يبدأ من بعد طلوع الشمس بقدر  وقتها
وينتهي  رمح )نحو ربع ساعة(

 قبل الزوال بربع ساعة تقريبًا

 من بعد صالة العشاء إلى طلوع الفجر

 تصلى جماعة وفرادى تصلى فرادى أداؤها في جماعة
 

 السؤال الثاني: علل ما يأتي:
 تسمية التراويح بهذا االسم. -1

 ألن الصحابة كانوا يستريحون فيها بين كل أربع ركعات..
 تشريع صالة االستخارة   -2
َرةِّ   ن يَا َواآلخِّ عِّ َبي َن َخي َري  الدُّ َجم 

ل  ِّ َواالل تَِّجاُء إلَي هِّ ُسب َحانَهُ . لِّ رِّ َّللاَّ لِّيُم ألَم   للتَّس 
 السؤال الثالث : أكمل ما يأتي:

 االوابين تسمى صالة الضحى بصالة: . -1
 البدن .يحصل المسلم بأداء صالة الضحى على أجر الصدقة عن نعمة:    -2
 األوقات المكروهةى االستخارة في أي وقت من اليوم في غير تصل - 3

 السؤال الرابع: اكتب الحكم الشرعي للمسائل اآلتية:
 الحكم: الصالة صحيحة وجائزه              صل ى مسلم التراويح في بيته.  -1
 الحكم: الصالة غير صحيحة        صل ى الضحى قبل طلوع الشمس. -2

 فيما يأتي : صالة الوترلجدول أحكام اكتب كما هو مبين با
 

 صالة الوتر

 ركعة من آخر الليل تختم بها الصلوات التي قبلها. تعريفها

 ُسنَّة ُمؤكَّدة يجوز قضاؤها لمن فاتته. حكمها

 أقلها ركعة، وأكثرها إحدى عشرة ركعة.  عدد ركعاتها

 ر الليلمن بعد صالة العشاء إلى طلوع الفجر وأفضل وقتها آخ وقتها

 ركعة يقرأ فيها بعد الفاتحة سورة اإلخالص، ثم التشهد والسالم. - كيفيتها
 يجوز أداؤها مثنى مثنى يسلم بين كل ركعتين ويوتر بواحدة. -
 يجوز أن تَُصل ى ثالث ركعات متصلة أو منفصلة. -
تََحبُّ القنوُت فيها  -  قبل الركوع أو بعد الرفع منه. -أي الدعاء  -يُس 

 

  -ح ما تحته خط فيما يأتي : صح
 (األوابين.                                           ) التوابين. سميت  صالة الضحى بصالة 1
 (بعد طلوع الشمس.                                    ) صالة الفجريبدأ وقت صالة الضحى بعد  .2
 ( ركعة واحدة )                                  .           ركعتان  أقلها  الوتر. ركعات صالة 3

 
 

 الوحدة الثانية الفقه  أُصلي الصلوات المسنونة السادس الدرس
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 يأتي : التراويح فيمااكتب كما هو مبين بالجدول أحكام صالة 

 
 يأتي : فيما االستخارةالجدول أحكام صالة اكتب كما هو مبين ب

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 يأتي : التراويح فيمااكتب كما هو مبين بالجدول أحكام صالة 

 لضحىصال ا

 ُسنَّة ُمؤكَّدة. حكمها

 أقلها ركعتان وأكثرها ثماٍن. عدد ركعاتها

 يبدأ من بعد طلوع الشمس بقدر رمح )نحو ربع ساعة( وينتهي قبل الزوال بربع ساعة تقريبًا وقتها

 ركعتان يقرأ فيهما بعد الفاتحة ما تيسر من سور القرآن الكريم كيفيتها

 دال على المعنى اآلتي :اكتب المصطلح الشرعي فيما ال
 طلب الخيرة من هللا تعالى فيما يريد المسلم فعله من الخير في أي وقت. (صالة االستخارة:) -1

 قيام الليل في رمضان، وسميت بذلك؛ ألن الصحابة كانوا يستريحون فيها بين كل أربع ركعات ( التراويحصالة ). -2
  لوات التي قبلها.ركعة من آخر الليل تختم بها الص )صالة الوتر ( -3

 
 
 

 صالة التراويح

 قيام الليل في رمضان، وسميت بذلك؛ ألن الصحابة كانوا يستريحون فيها بين كل أربع ركعات. تعريفها

 ُسنَّة ُمؤكَّدة. حكمها

 عشر ركعة، ومن صل ها عشرين أو أكثر فال بأس. إحدى عدد ركعاتها

 من بعد صالة العشاء إلى طلوع الفجر وقتها

 ليس لها أذان وال إقامة. -1 كيفيتها
 تصلى ركعتين ركعتين. -2
 يُستحبُّ فيها إطالة القراءة بعد الفاتحة. -3
 يصح أداؤها أفراًدا أو جماعات والجماعة أفضل.  -4

 صالة االستخارة

 طلب الخيرة من هللا تعالى فيما يريد المسلم فعله من الخير في أي وقت. تعريفها

 ُسنَّة. حكمها

 ركعتان ركعتان

 تُصلى في أي وقت من اليوم في غير األوقات المكروهة وقتها

ة االستخارة ويقرأ ما شاء من السور بعد قراءة يصلي ركعتين من غير الفريضة بني كيفيتها
الفاتحة وبعد التسليم يدعو بدعاء االستخارة ) الحديث(. فإذا وصل إلى قول: 

 هنا يسمي حاجته التي يستخير لها.« اللهم إن كنت تعلم أن هذا األمر »
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 السؤال األول: ما معنى التواضع؟
 يُق َصُد به عدُم التعالي على الناس، أو االفتخارِّ عليهم بالمال أو الجاه أو العلم، والتعامُل معهم باحترام

 السؤال الثاني: ما الفرق بين التواضع والكبر؟
 لتواضع هو: خفض الجناح،  وقبول الحق، وأن ال ترى لك على أحد فضالً.ا

 الكبر  هو : تعظيم النفس، واحتقار الخلق ، ورد الحق
 .مثٌل أعلى في التواضع وحسن الخلق. اكتب مثاًل على ذلك من حياته وسيرته العطرة السؤال الثالث: الرسول 

 مار ويستردف فيه يركب الح -يشارك في خدمة أهله في البيت   -
 يزور األنصار ويسلم على صبيانهم ويمسح رؤوسهم -يضع طعامه على األرض  -
 ما الفوائد التي تعود على الفرد والمجتمع من خلق التواضع؟ -1
ِّ واالنقياد له -ب                                يرفع قدر اإلنسان ويعزه. -أ  ي إلى الخضوع للحق   يؤد ِّ
  قلوب، ويزيد المحبة بين العباديؤل ِّف ال -ج
 ما الوسائل المعينة على التواضع ونبذ الكبر؟ -2
ن الحقد والحسد والعجب والغرور - 2            التَّفكُّر في أصل اإلنسان وضعفه  -1   تطهير للقلب مِّ
 ق بأخالقهمالقراءة في سير المتواضعين، والتخلُّ   -4               االعتبار من مصير المتكبرين -3

 :  تواضع ( في الصور اآلتية –السؤال الخامس :حدد نوع السلوك )تكبر 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 -من هو صاحب الموقف التالي :

ن الحي: اآلن ال يحلب لنا. فقال: بلى ألحلبنَّها  ا بُويَِّع قالت جارية مِّ كان يحلب للحي أغنامه قبل الخالفة، فلمَّ
َ يغي ِّرني ما دخلت فيه (لكم،   وإن ِّي ألرجو أال 

يق العظيم صاحب رسول هللا   د ِّ ن بعده -  - وهو الص ِّ  :وخليفته مِّ
ني؟ راُجهُ، فقام إليه فأصلحه، فقيل له : يا أميَر المؤمنين! أال نكفيك؟ قال: وما ضرَّ  غشي سِّ

  عمر بن عبد العزيزهو :      
                                   اكمل المخطط السهمي االتي :

 
 
 
 
 
 

 اكتب اثنين من مظاهر التواضع :

    خفُض الصوتِّ  -2                                         القصُد في المشي -1
 إِّفشاُء السالمِّ   -4                             .مخاطبةُ الناسِّ دوَن استعالءٍ  -3

         

 الوحدة الثانية التهذيب أتواضع مع اآلخرين السابع الدرس

 الحكم السلوك

 تواضع تقدير اإلحسان من اآلخرين -1

 تواضع قبول المعذرة من المسيء إليك -2

 تكبر رفض دورة تدريبية بحجة أن مستواك العلمي أرفع من المدرب -3

 تكبر استعظام اإلساءة من اآلخرين -4

 تواضع استجابة الدعوة لمن هم أقل منك شأنًا -5

 تكبر عدم قبول الحق ممن هم أقل منك علًما ومكانة -6

 مشيته 

 مشيته 

 مشيته 
 

لبسه 
 مشيته 

 مشيته 
 

 كالمه

 مشيته 

 مشيته 
 

 أهله

 مشيته 

 مشيته 
 

 جلسته

 مشيته 

 مشيته 
 

 تعامله

 مشيته 

 مشيته 
 

 : متواضعًا في كل أحواله  - كان   - التواضع في حياة الرسول    
 مشيته 

 مشيته 
 

WWW.KweduFiles.Com



 

  

 أ / عبد احملسن حممد

 

 اكتب المصطلح الشرعي فيما الدال على المعنى اآلتي
 األمانة: هي كل ما يَُكلَُّف اإلنساُن بحفظه ورعايته ماديًّا كان أو معنويًّا

 ودائع: يتمثل في أداء الحقوق المادية إلى أصحابها كالمن األمانة  الماديالجانب 
 : يشمل القيم والمبادئ التي يلتزمها اإلنسان في حياته، وأعظمها أمانة الدين.من االمانة المعنويالجانب 

 أستخرج صور األمانة من خالل الشواهد اآلتية
 

 صورة األمانة الشاهد

ُسوَل َوتَُخونُ  َ َوالرَّ يَن آَمنُوا اَل تَُخونُوا َّللاَّ  النصح في الدين  وا أََمانَاتُِّكم  َوأَنتُم  تَع لَُموَن ( قال تعالى :) يَا أَيَُّها الَّذِّ

ينُ  قال تعالى )  َمِّ يُّ األ  َت ال قَوِّ تَأ َجر  هُ ۖ إِّنَّ َخي َر َمنِّ اس  ر  تَأ جِّ َداُهَما يَا أَبَتِّ اس   المشورة في الدين والعمل ( قَالَت  إِّح 

َر   قال تعالى ) عَل نِّي َعلَٰى َخَزائِّنِّ األ   حفظ الودائعٌ  ضِّ ۖ إِّن ِّي َحفِّيٌظ َعلِّيٌم (قَاَل اج 

يقول:  -صلى هللا عليه وسلم  –أنه سمع النبي  -رضي هللا عنه   –عن جابر بن عبدهللا 
لَهُ فَُهَو أََمانَةٌ (»  ُث يَلتَفُِّت َحو  يثًا َوالُمَحد ِّ ن َساُن َحدِّ َث اإلِّ  إَِّذا ُحد ِّ

 حفظ السر

َمن  أََخَذ » صلى هللا عليه وسلم  قال: -النبي عن  -رضي هللا عنه  -عن أبي هريرة 
يُد إِّت لَفََها أَت لَفَهُ هللا ( يُد أََداَءَها، أَدَّى هللا َعن هُ، َوَمن  أََخَذ يُرِّ َواَل النَّاسِّ يُرِّ  أَم 

 رد الدين

 

د نوع األمانة لكل موقف من المواقف السلوكية اآلتية  السؤال الثالث : حد ِ
 

 ةنوع األمان السلوك

 أداء العبادة أقوم إلى الصالة في وقتها.

ُث بحديث سمعته في مجلس إن لم يأذن لي َمن  حدثني به.  حفظ السر ال أُحد ِّ

نَُد إِّليَّ من أعمال.   اتقان العمل أعمل جاهًدا إلتقان ما يُس 

 اتقان العلم  أجتهد في دراستي وال أغش في االمتحان.

 السؤال الرابع: عل ِل ما يأتي:
 ألن بأداء األمانة تشيُع الثقة والمحبة  والتعاون بين أفراد المجتمع    استقامة المجتمع مرتبطة بأمانته - 1
 ألن النفاق ضد األمانة وال يجتمع الشيء ونقيضة في مكان واحد النفاق واألمانة ال يجتمعان في قلب واحد-2

 : مانة السؤال الخامس: ما األمور التي تساعد في اكتساب خلق األ
 تحمل المسؤولية واستشعار الموقف أمام هللا يوم القيامة. -1
 االستفادة من سير السلف الصالح وحالهم مع األمانة - 3.   تذكر عاقبة الخيانة وأنها دليل على النفاق -2

 :مادي ( في األمثلة اآلتية –اكتب الجانب الذي تمثله األمانة ) معنوي 

 جانب األمانة  األمثلة  

  مادي حفظ الودائع.

 معنوي حفظ األسرار.

 مادي رد الدين.

 معنوي النصح في المشورة.

 اكمل المخطط السهمي االتي :                          

 
 
 

ُص على األمانةِّ  الثامن الدرس رِّ  الوحدة الثانية التهذيب أَح 

ا في أيدي الناس. -ب  يعف َعم   

 مشيته 

 مشيته 

. يهتم بحفظ الحقوق  -أ  

 مشيته 
 

يؤدي حقوق الغير.. -ج  

 مشيته 

 مشيته 

 العالمات التي يُْعَرُف بها األمين

 مشيته 

 مشيته 
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 أسئلة الوحدة األولى

ف ما يأتي؟  السؤال األول: عر ِ

 االستسقاء : طلب سقيا الماء من هللا عند حصول الجدب، وانقطاع المطر
 طلب الخيرة من هللا تعالى فيما يريد المسلم فعله من الخير في أي وقت. صالة االستخارة: 

 األمانة: هي كل ما يَُكلَُّف اإلنساُن بحفظه ورعايته ماديًّا كان أو معنويًّا
كون مما ي - -اإليمان باليوم اآلخر: التصديق الجازم بكل ما أخبر به هللا في كتابه، وأخبر به رسوله محمد 

 .بعد الموت
 السؤال الثاني: رت ِب األحداث اآلتيةَ حسب حدوثها.

 

 الترتيب الحدث

 3 .عند العقبة - -بايع اثنا عشر رجًل الرسول   -1

 2 ستة رجال من أهل المدينة لإلسالم.  --دعا رسول هللا  -2

 1 إلى بيت المقدس من بيت أم هانئ - -أُسرَي بالنبي -3

 5 بالهجرة إلى المدينة المنورة. -  -بة إلذن للصحاا -4

 6 معاهدة مع يهود المدينة. - -عقد النبي  -5

  4 -بايع ثالثة وسبعون رجًل وأمرتان من األنصار رسول هللا  -6
 

 السؤال الثالث: عل ِل ما يأتي:
 االهتمام ببناء المسجد كأول عمل في المدينة المنورة. -1

 سالم، وترسيخها في قلوب المسلمينللمحافظة على أداء شعائر اإل
 تشريع السنن الرواتب -2

 لجبر الخلل الحاصل في كمال الفرض، كنقصان خشوع أو تدبر أو قراءة.
 حفظ األمانة من اإليمان. -2

 ألن األمانة تشمل كل ما يحمله اإلنسان من أمر دينه ودنياه قوال وفعالً 
 ة مثال:السؤال الرابع: دل ِل على الحقائق اآلتية بكتاب

  مثال أعلى في التواضع. -  -الرسول -1
 يركب الحمار ويستردف فيه  -يشارك في خدمة أهله في البيت  

 يزور األنصار ويسلم على صبيانهم ويمسح رؤوسهم -يضع طعامه على األرض  -
 قائد محنك يحسن التخطيط والتدبير. - -الرسول  -2

 من مكلة إلى المدينة تخطيط الرسول صلى هللا عليه وسلم للهجرة
 نعم الصديق. - رضي هللا عنه  –أبو بكر الصديق  -3

 في رحلة االسراء والمعراج  الرسول  يقه صدت
 اإلسالم دين أمن وسالم. -4

 في الهجرة المعاهدة بي طوائف المدينة التي عقدها الرسول 
 الشباب عماد األمة.  -5

 ه سبعة عشر سنة أو ستة عشر سنةوكان في عمر  أول سفير في اإلسالم مصعب ابن عمير 
 السؤال الخامس: استخرج من النصوص الشرعية ما يأتي:

لُوَن قَالُوا َساَلًما ( نًا َوإَِّذا َخاَطَبُهُم ال َجاهِّ ضِّ َهو  َر  ُشوَن َعلَى األ  يَن يَم  نِّ الَّذِّ َمٰ ح  بَاُد الرَّ  )َوعِّ
 مخاطبةُ الناسِّ دوَن استعالءٍ         :  التواضعمظاهر 

ُسوَل َوتَُخونُوا أََمانَاتُِّكم  َوأَنتُم  تَع لَُموَن ( قال َ َوالرَّ يَن آَمنُوا اَل تَُخونُوا َّللاَّ  تعالى :) يَا أَيَُّها الَّذِّ
 معنوي    :  جوانب األمانة
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د متى تقال العبارات اآلتية:  السؤال السادس: حد ِ
 المطر الخوف من تقال : عند                          «اللهم حوالينا وال علينا .   -1
ني به . ) -2 ر  لي الخير، حيث كان، ثم رض ِّ  (       تقال : في صالة االستخارة وأَق دِّ

 أوجه االختالف بين كل مما يأتيالسؤال السابع: قارن ببيان 
 

 الكسوفصالة  االستخارة

 ركعتان كل ركعة  قيامان وسجودان  ركعتان

 تصلى حين رؤية الكسوف حتى زواله غير األوقات المنهي عنهاتصلى في أي وقت من اليوم في 

 تصلى جماعة وفرادى تصلى فرادى

 

 صالة التراويح صالة الضحى

صل ها عشرين أو أكثر فال  و إحدى عشر ركعة، ومن  أقلها ركعتان وأكثرها ثماٍن.
 بأس.

يبدأ من بعد طلوع الشمس بقدر رمح )نحو ربع ساعة( 
 ل بربع ساعة تقريبًاوينتهي قبل الزوا

 من بعد صالة العشاء إلى طلوع الفجر

 تصلى جماعة وفرادى تصلى فرادى

 االستسقاءصالة  صالة العيدين 

 سنة مؤكدة فرض كفاية

 عند الحاجة إلى الماء تصلى بعد طلوع الشمس بربع ساعة

 خطبة واحدة يكثر فيها من الدعاء ن يفصل بينهما بجلسة خفيفةخطبت

 
 

 التكبير المقيد بير المطلقالتك

 يتم عقب كل صالة فروضة في جماعة في عيد االضحى لم يحدد بوقت

في عيد الفطر من غروب شمس  أخر يوم في رمضان إلى 
 انتهاء االمام من الصالة

اليوم التاسع من  ىفي عيد األضحى من أول ذي الحجة إل
 ذي الحجة

 قمن صالة فجر يوم عرفة إلى آخر أيام التشري
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 السؤال الثامن: اكتب النتائج والثمرات المترتبة على ما يأتي:
 اإليمان باليوم اآلخر. - 1
 قرار األوطان وأمن المجتمعاتاس -3  الموازنة بين العمل للدنيا  والعمل لآلخرة  -2     التقويم السلوك -1

 التواضع. -2

ي إلى ال -ب   يرفع قدر اإلنسان ويعزه. -أ  ِ واالنقياد لهيؤد ِ  يؤل ِف القلوب، ويزيد المحبة بين العباد -ج  خضوع للحق 

 المعاهدات مع الطوائف التي كانت تسكن المدينة المنورة. - -إبرام الرسول  - 3
 ـ  إقرار مفهوم الحرية الدينية 1

 تحقيق الوحدة بين سكان المدينة جميعاً .. -2

 ـنة ، وإعطاء الرياسة العليا للرسول ـ ـ االعتراف بالدولة اإلسالمية في المدي3

 السؤال التاسع: مي ِز نوَع الصالِة فيما يأتي:
 صالة االستسقاء ( )                 تؤدَّى في المصلى ولها خطبة واحدة.-1
 السنن الرواتب ( )              ال تسن فيها الجماعة وتابعة للفرائض.  -2
 ) صالة التراويح (               ضان.صالة مسنونة مرتبطة بشهر رم - 3
 ) صالة الوتر (                            تختم بها الصلوات التي قبلها.  -4

 السؤال العاشر: أجب عما يأتي:
 بم تفند ادعاء من يزعم استحالة البعث بعد الموت ؟ -1
 ى إعادته مرة أخرى للحساب والجزاء   القادر على إيجاد الخلق من عدم، قادر عل أي أن:   الدليل العقلي -1
 إحياء األرض الميتة    مثل  : حسيالدليل ال -2
 ما دليلك على اهتمام القرآن الكريم باليوم اآلخر؟ -2
 باهلل تعالى أليمانه باربط -1

 ذكره بأساليب متنوعة وتفصيل أحواله في القرآن -2

 ثعبرة عما يدور فيه من وقائع وأحداه بأسماء مأسما-3
ع لصالة االستسقاء. -3 ِن اآلداب التي تَُشرَّ  دو 

 الصيام  - 4       المصالحة بين المتخاصمين - 3  إخراج الصدقة  -2  التوبة  -1
 ثم الخروج في اليوم المعين في وجود أهل الدين والصالح -5
 اكتب أسس بناء الدولة اإلسالمية في المدينة المنورة. -4
 اعداد الجيش لحماية الدولة -3اخاه بين المهاجرين واالنصار   المؤ -2بناء المسجد  -1
 اصدار وثيقة المدينة التي تنظم العالقة بين المسلمين واليهود ومشركي المدينة  -4
 استمرارية البناء التربوي والعلمي والدعوي -5
 ما العالمات التي يعرف بها األمين -5
ا في  -ب  يهتم بحفظ الحقوق   -أ  يؤدي حقوق الغير -أيدي الناس. جيعف َعم 

 السؤال الحادي عشر: ما التوجيه النبوي ألداء ما يأتي:
 شرعت صالة االستخارة       الرغبة في اختيار تخصص ما للدراسة -1
 شرعت صالة االستسقاء                      الحاجة للمطر والماء. -2
 ة الضحىشرعت صال                التصدُّق على البدن.  -3
 شرعت السنن الرواتب                بناء بيت في الجنة. -4

 

 

 مع متنياتي لكم بالتوفيق                                                      
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