
 

ألفضل يجده هنا في الروابط التالية  جميع الصفوف من أوراق عمل واختبارات ومذكرات،يحتاجه الطالب في  كل ما

 ما عليك سوى الضغط على اسمهاناة أو القإلى المجموعة ، للدخول  %  100 تعليمي كويتيمواقع 

 تطبيق المناهج الكويتية

 على تلغرام القناة الرسمية

 على الفيسبوك الرسميةصفحة ال

  قناة روابط تعليمية شاملة لجميع الصفوف

 مجموعات الفيسبوك صفحات الفيسبوك قنوات التلغرام مجموعات التلغرام

 الصف األول الصف األول الصف األول  الصف األول
 الصف الثاني الصف الثاني  الثاني فصلا    الصف الثاني

 الصف الثالث  الصف الثالث الثالث صفال  ثالصف الثال

 الصف الرابع الصف الرابع  الصف الرابع  الصف الرابع

 الصف الخامس الصف الخامس الصف الخامس الصف الخامس
 الصف السادس الصف السادس الصف السادس الصف السادس

 الصف السابع الصف السابع الصف السابع  الصف السابع
 الصف الثامن الصف الثامن الصف الثامن  الصف الثامن
 الصف التاسع الصف التاسع الصف التاسع الصف التاسع
 الصف العاشر الصف العاشر  الصف العاشر الصف العاشر

 دبيأ 11الصف  أدبي 11صف  أدبي11صف  أدبي11صف

 علمي 11الصف  علمي 11صف  يعلم11صف    علمي11صف 

 أدبي 12الصف  أدبي 12صف  أدبي12صف   أدبي 12صف

 علمي 12الصف  علمي 12صف  علمي12صف علمي12صف

 

 

 ابط واتسابرو مدرسون في الكويت
 

 ويترحساب ت االنستغرامحساب 

يار الصف والفصل والمادة ويرد له البوت الملفات ه والذي يسمح للطلبة باختاألول من نوع يمع البوت التعليم تكلّم
 المناسبة
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 2018/2019 الثانيأحاديث ثامن الفصل 
 الثالثةالوحدة 

إَِذا :» -صلى هللا عليه وسلم  -قاَل َرسوُل هللِا  قاَل: - رضي هللا عنه-َعْن أَبي ُهَرْيَرةَ  -1

األَْمُر  أُْسندِ إِذا »يا َرُسوَل هللِا ؟ قاَل:  قاَل: َكْيَف إِضاَعتُها« الس اَعةَ  ُضي ِعَِت األَمانَةُ فَاْنتَِظرِ 

 24 ص ( 1الس اَعةَ  إِلَى َغْيِر أَْهِلِه فَاْنتَِظرِ 

  

بشاٍة - صلى هللا عليه وسلم -أن يهودية أتت النبي » - رضي هللا عنه -أنس بن مالك  -2

 36ص  (ال »: - وسلمهللا عليه  صلى -مسمومٍة فأََكَل ِمْنَها، فجيء بها فقيل أال نقتلها؟ قال 

إذا  -وسلمصلى هللا عليه  -كان رسول هللا »قالت :  أنها – رضي هللا عنها -عن عائشة  -3

 52ص  (وشد المئزر الليل، وأيقظ أهله، وجد دخل العشر أحيا

 60ص (المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل .»: -عليهقال رسول هللا  -4

 الرابعةالوحدة 

الكهف ُعِصَم  من حفظ عشر آيات من أول سورة»: وسلمصلى هللا عليه  -َرُسوَل هللا  قال -5

 84ص   ( من فتنة الدجال

إذا » وسلم:عليه  هللاصلى  -قال: قال رسول هللا  - رضي هللا عنه -عن أنس بن مالك  -6

استعَملَه، فقيل: كيف يَستعملهُ يا رسول هللا؟ قال: يُوف ِقه لعمٍل صالحٍ قبل  أراد هللا بعبٍد خيًرا

 90ص    (الموت

من ات بع »: هللا عليه وسلم صلى -قال: قال رسول هللا - رضي هللا عنه -عن أبي هريرة  -7

حتى يَُصلَّ عليها، ويفرغ من دفنها، فإن ه يرجع من واحتسابًا، وكان معه  جنازة مسلم إيمانًا

قيراط مثل أحد، ومن صل ى عليها ثم  رجع قبل أن تدفن فإن ه يرجع  األجر بقيراطين، كل  

   116ص   ( بقيراط .

 اْلُمْؤِمنُ  »: صلى هللا عليه وسلم -قال: قال رسول هللا - رضي هللا عنه -عن أبي هريرة  -8

اْحِرْص َعلى ما يَْنفَعَُك واْستَِعن  اْلقَِويُّ َخْيٌر َوأََحبُّ إِلى هللِا ِمَن اْلُمْؤِمِن الضَّعيِف، َوفي ُكل ٍ َخْيرٌ 

 126 ص    (بِاهلِل َوال تَْعَجْز .
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 معرفة عالمات الساعة من األحاديث الشريفة اآلتية منفوائد الأستنبط  
 

 كما هو موضح  بالجدول التالي  : الكبرى والصغرى  عالمات الساعة قارن بين 

 
 :بكلمة مناسبة  أكمل العبارات اآلتية

  منطقة بُصرى  من عالمات الساعة الصغرى ظهور نار من أرض الحجاز تضيء أعناق اإلبل في - 1
   صلى هللا عليه وسلمالنبي  حدث انشقاق القمر في عهد . -2
   المنكرين ليوم القيامة  من فوائد معرفة عالمات الساعة إقامة الحجة على - 3
 خارقة للعادة وغيرأحداث وظواهر عالمات الساعة الصغرى تكون من المعتاد غالباً  - 4

 اكتب تعريف المصلح التالي : 
 هي األحداث والظواهر التي تقع قبل قيام الساعة وتشير إلى اقتراب وقت وقوعها : عالمات الساعة 

 : تسبق قيام الساعة بزمن معتادة غالبًا وغير خارقة للعادة و تقع في أوقات متباعدةعالمات الساعة الصغرى
 تقع تباًعا و  تحدث قرب قيام الساعة مباشرة. وغير معتادة وخارقة للعادة : عالمات الساعة الكبرى

 مقابل العبارة غير الصحيحة فيما يأتي:)×( ( مقابل العبارة الصحيحة، وعالمة ضع عالمة )
     ( )  معرفة عالمات الساعة تثب ِّت اإليمان بالبعث في قلوب المؤمنين الطائعين.  - 1
 ( ×)                    عالمات الساعة الصغرى تحدث قبل قيام الساعة مباشرة   - 2
 ( ×)                  عالمات الساعة الصغرى حوادث وظواهر خارقة للعادة .   - 3
  (  )           انشقاق القمر من عالمات الساعة الصغرى التي ظهرت وانقضت - 4

 :ة عالمات الساعةاكتب ثالثًا من فوائد معرف
 تثبيت اإليمان بالغيب واليوم اآلخر في قلوب المؤمنين. -1
 تنبيه الغافلين والضالين إلى ما هم مقدمون عليه. –2 
 .توجيه المسلمين إلى كيفية التصرف حال وقوع هذه العالمات -3
 
 
 

 الثالثةالوحدة  المجال: العقيدة أُْؤِمُن بعالمات الساعة الصغرى ) أ ( الدرس االول

 الفائدة المستنبطة الحديث الشريف م

َن »: - صلى هللا عليه وسلم -قاَل َرسوُل هللاِّ  1 ُد فِّيها َخْيٌر مِّ َستَكوُن فِّتٌَن اْلقاعِّ
، َن  اْلقائِّمِّ َن الس اعي،َواْلقائُِّم فِّيها َخْيٌر مِّ َف  اْلماشي، َواْلماشي فِّيها َخْيٌر مِّ َمْن تََشرَّ

فُهُ، َوَمْن َوَجَد فِّيها َمْلَجأً فَْليَعُذْ   بِّهِّ ( لَها تَْستَْشرِّ

البعد عن الفتن وعدم   
 المشاركة فيها.

بين يدي الساعة يظهر الربا والزنى، » :صلى هللا عليه وسلم   -قال الرسول  2
 والخمر (

البعد عن المعاصي منها 
 شرب الخمر والزنى والربا

 ال تقوم الساعة حتى تأخذ أمتي بأخذ»صلى هللا عليه وسلم    قال الرسول 3
راًعا بذراعٍ  ْبٍر، وذِّ ْبًرا بِّشِّ كفارَس  ، فقيَل: يا رسوَل هللاِّ،«القرون قَْبلَها شِّ

؟ فقال:   َوَمنِّ الناُس إِّال أولئَك (» والرومِّ

البعد عن التقليد األعمى   
 لليهود والنصارى

 العالمات الكبرى العالمات الصغرى وجه الشبه م

 تحدث قرب قيام الساعة مباشرة   تسبق قيام الساعة بزمن زمن وقوعها 1

 غير معتادة وخارقة للعادة   معتادة غالبًا غير خارقة للعادة نوع الحوادث التي تقع فيها 2

 انفرطتقع تباًعا كحبات العقد إذا  تقع في أوقات متباعدة كيفية وقوعها 3
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 أكمل لمخطط السهمي التالي : 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 أكمل لمخطط السهمي التالي : 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 :يدل عليها الدليل الشرعي االتيعالمات الساعة الصغرى التي صل بين الصور و 
 

                                                            
 

         
 
 
 

 

 
  

 
 

 إقامة الحجة - 4
 على المنكرين
 ليوم القيامة

 توجيه المسلمين -3
إلى كيفية التصرف 
 حال وقوع هذه
 العالمات

 الكريم 

 تنبيه الغافلين – 2
 والضالين إلى ما
 هم مقدمون عليه

 تثبيت اإليمان
 بالغيب واليوم
 اآلخر في قلوب
 المؤمنين
 الكريم

 من فوائد معرفة عالمات الساعة: 

المات ظهرت وانقضت منذ عهد ع
 صلى هللا عليه وسلم النبي .

 عالمات  -3
 لم تظهر بعد

 الكريم 
عالمات ظهرت وما زال – 2

 باقيًا ومستمًرا. حدوثها

 الساعة الصغرى أقسام عالمات 

لقوله عليه الصالة والسالم: 
بعثت أنا والساعة كهاتين »

 قال وضم السبابة والوسطى

ال تقوُم : »- r. -قال رسول هللا 
الس اَعةُ حت ى تَخُرج ناٌر من أرِض 

الحجاِز تُضيُء أَْعناَق اإِلبِِل 
 بِبُصرى (

)اْقتََربَِت السَّاَعةُ  قال تعالى :
﴾ َوإِن يََرْوا آيَةً 1َوانَشقَّ اْلقََمُر ﴿

ْستَِمرٌّ  يُْعِرُضوا َويَقُولُوا ِسْحٌر مُّ
﴿2﴾ 
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 دل عليها .تالتي  ومظاهرها  الساعة ات عالماآلتية ديث احاالاستنتج من 
 « إَِذا ُضي ِعَِت األَمانَةُ فَاْنتَِظِر الس اَعةَ :» -صلى هللا عليه وسلم -قاَل: قاَل َرسوُل هللِا  - رضي هللا عنه-َعْن أَبي ُهَرْيَرةَ  -1 

 أهله. األمر إلى غير ضياع األمانة وإسناد:   لعالمة ا

 غير األكفاء إلى غير أهلها من الناسإسناد أمور  : مظاهرها

تي بِأَْخِذ » :صلى هللا عليه وسلم-قاَل: قاَل َرسوُل هللِا  -رضي هللا عنه -َعْن أَبي ُهَرْيَرةَ  -2 ال تَقوُم الس اَعةُ َحت ى تَأُْخَذ أُمَّ

  القُروِن قَْبلَها، ِشْبًرا بِِشْبٍر َوِذَراًعا بِِذَراعٍ(

 والنصارى سنن اليهود اتباعالعالمة : 

 التقليد األعمى لملبسهم وعاداتهم: مظاهرها 

 صنف أشراط الساعة الصغرى في الجدول اآلتي :

 -ضياع األمانة  -تداعي األمم على المسلمين  -عودة أرض العرب مروًجا وأنهاًرا  -الفرات عن جبل من ذهب  ) انحسار

 اتباع سنن اليهود والنصارى ( -هدم الكعبة 

 أشراط لم تظهر بعد أشراط ظهرت وما زالت مستمرة

 انحسار الفرات عن جبل من ذهب ضياع األمانة 

 عودة أرض العرب مروًجا وأنهاًرا والنصارىاتباع سنن اليهود 

 هدم الكعبة تداعي األمم على المسلمين

 اكتب األثر المترتب على المجتمع المسلم من ظهور عالمات الساعة اآلتية :

 انتشار الربا والرشوة ظهور الفتن: -أ 
 انعدام الثقة بالمؤسسات  - 2انتشار الفساد والتجاوزات.     - 1 ضياع األمانة: -ب 
 تدهور القيم. -2االنحراف عن العقيدة اإلسالمية الصحيحة  - 1 اتباع سنن اليهود والنصارى: -ج 

 سجل قواعد التعامل مع أشراط الساعة:

 ت الساعة.لمعرفة عالما الرجوع إلى القرآن الكريم والسنة النبوية كمصدرين وحيدين -أ 

 سؤال أهل العلم واالختصاص -ب

 استنبط عالمات الساعة من خالل األدلة الشرعية اآلتية:

بُ » : -صلى هللا عليه وسلم  -قاَل َرسوُل هللِا   ( اْلَكْعبَةَ ذو السَُّوْيقَتَْيِن ِمَن اْلَحبََشةِ  يَُخر ِ

 هدم الكعبة عالمة الساعة : 

ُجُل ُمْؤِمنًا»: - صلى هللا عليه وسلمقاَل َرسوَل هللِا  َويُْمسي كافًِرا أَْو يُْمسي  باِدروا باألعمال فِتَنًا َكِقَطعِ اللَّْيِل اْلُمْظِلِم يُْصبُِح الرَّ

ْنيا(  ُمْؤِمنًا َويُْصبُِح كافًِرا يَبيُع دينَهُ بِعََرٍض ِمَن الدُّ

 ظهور الفتن عالمة الساعة :

 

 

ُن بعالمات الساعة الصغرى ) ب ( الثاني  الدرس  لثالثةالوحدة ا العقيدة المجال:  أُْؤمِّ
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 :  من عالمات الساعة الصغرى التي لم تظهركتب ثالثًا ا

 انتصار المسلمين على اليهود -1

 ال نجد مستحقًا للزكاة كثرة المال ووفرته حتى -2

 مروًجا وأنهاًرا عودة أرض العرب -3

 هدم الكعبة على يدي رجل من الحبشة  -4

 جبل من ذهب انحسار الفرات عن  -5

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

       ( √)   هدم الكعبة على يدي رجل من الحبشة من عالمات الساعة الصغرى التي لم تظهر -1

 )×( مروًجا وأنهاًرا عودة أرض العرب عالمات الساعة الصغرى التي ظهرت وما زالت مستمرة-2

 √ (  )  الرجوع إلى القرآن الكريم   التعامل مع أشراط الساعة من خالل الصور اآلتيةقواعد من  -2

 )×(من عالمات الساعة الصغرى ظهرت وانتهت   أهله األمر إلى غير األمانة وإسناد  ضياع -3

 أستنتج من خالل الصور اآلتية عالمات أخرى للساعة الصغرى ظهرت وما زالت مستمرة
 

                                     

 

 

 التطاول في البنيانزخرفة المساجد والبيوت                            كثرة الزالزل والبراكين 
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َزكاةَ اْلفِّْطرِّ ُطْهَرةً  - عليه وسلم  صلى هللا -فرض َرسوُل هللا »قال:  -رضي هللا عنهما -عن ابن عباس
نَ  ائِّمِّ مِّ َي َزكاةٌ َمْقبولَةٌ، لِّلص  فَثِّ ، َوُطْعَمةً لِّْلَمساكينِّ ، َمْن أَد اها قَْبَل الصَّالةِّ فَهِّ  ( ..........اللَّْغوِّ َوالرَّ

 من خالل الحديث السابق أجب عما يأتي :
 : اكتب معاني الكلمات التالية 

 معناها الكلمة  م

 الكالم الذي ال فائدة منه   اللغو 1

 فحش الكالم الرفث 2

 طعاًما طعمة 3

 اكتب تعريف المصلح التالي :
 صدقة تجب على المسلم بالفطر من رمضان للفقراء والمساكين وتخرج قبل صالة العيد : الزكاة 

 على من تجب زكاة الفطر؟
 واجبة على كل مسلم يملك قوت يومه عن نفسه وعمن تلزمه نفقتهم كالزوجة واألوالد

 ( أو ) ال يجوز( فيما يأتي: اكتب الحكم الشرعي بوضع كلمة ) يجوز
 يجوزالحكم  : ال                        دفع زكاة الفطر لكافر.  -1 
 يجوزالحكم  :                      إخراج صدقة الفطر نقًدا.  - 2
 يجوزالحكم  : ال                  منح صدقة الفطر لألب واألم - 3

 تية: )تصح / ال تصح (اكتب حكم إخراج زكاة الفطر للحاالت اآل
 أخرج مسلم زكاة فطره:

 وإن تبرع بإخراجها تكون جائزة ال تجب عليه نفقتهاال تصح ألنها   عن خادمته المسلمة: -أ
 تصح ألنه أخرجها قبل صالة العيد   بعد صالة فجر األول من شوال: -ب 
 العيد قبل صالة   تصح ألن وقتال  أثناء خطبة صالة العيد: -ت 
 ال تصح وتعتبر صدقة من الصدقات   بعد صالة العيد: -ث 
 تصح  :في العشر األواخر من رمضان -ج 

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

 ()واجبة على كل مسلم يملك قوت يومه عن نفسه وعمن تلزمه نفقتهم كالزوجة واألوالد زكاة الفطر  -1

  )×( .صاع من غالب قوت البلد ، كالقمح أو الشعير أو التمر أو األرز ونحوها،مقدار زكاة الفطر نصف  -2

 ()يجب إخراجها من غروب شمس آخر يوم من رمضان وينتهي قبل صالة عيد الفطر  -3

 (×)ز تعجيل إخراجها من أول رمضان يجوال  -4

 ()  ترجمان القرآن، َوَحْبُر األمةعبد هللا بن عباس رضي هللا عنهما لقب ب -5

   أكمل لمخطط السهمي التالي :

 
 
 
 
 

 الثالثةالوحدة  الحديثالمجال:  أخرج زكاة الفطر الثالث  الدرس

   الفطر  زكاة الحكمة من
 

إدخال السرور على الفقراء 
 الكريمبالعيد ليفرحوا  والمساكين

 تطهير للصائم
  الرفث من اللغو

 الرسول امتثال ألمر
 كريملموس صلى هللا عليه 
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ِن المؤامرة التي قام بها اليهود مقابل الدليل من خالل الجدول التالي:  دو 

 الدليل المؤامرة

نقض 
 العهود

 

َّقونَ  )قال هللا تعالى:  ةٍ َوُهم ال يَت نُهم ثُمَّ يَنقُضوَن َعهَدُهم في ُكلِّ  َمرَّ  (الَّذيَن عاَهدَت مِّ
 والمسلمين.- الثأر من الرسول  أهل مكة ألخذ -من يهود بني النضير -تحريض كعب بن األشرف  -
 انضمام بني قريظة إلى صفوف األحزاب في غزوة الخندق -

التآمر على 
 النبي قتل

 بعد نقضهم لبنود المعاهدة.  -تآمر بنو النضير بإلقاء الصخرة على الرسول 
 -   -أن يهودية أتت النبي » - -فعن أنس بن مالك  - -تسميم الرسول  -

ْنَها، فجيء بها فقيل أال نقتلها؟ قال   ال (  -بشاةٍ مسمومٍة فأََكَل مِّ

التشكيك 
 بمبادئ
 اإلسالم

ن ُدونُِّكْم اَل يَأْلُوَنُكْم َخَبااًل َودُّوا مَ  ذُوا بَِّطانَةً مِّ  يَن آَمنُوا اَل تَتَّخِّ ا َعنِّتُّْم قَْد قال هللا تعالى )يَا أَيَُّها الَّذِّ
ْم َوَما تُْخفِّي ُصُدوُرُهْم أَْكبَُر قَْد َبيَّنَّا لَُكُم اآْليَاتِّ إِّن ُكنتُْم تَْعقِّلُوَن بََدتِّ اْلبَْغَضاُء  هِّ ْن أَْفَواهِّ مِّ

﴿11٨﴾ 

إثارة الفتن 
بين األوس 
 والخزرج

هُ َويَْسَعْوَن فِّي اأْلَْرضِّ فََسا  هُ اَل قال هللا تعالى )ُكلََّما أَْوقَُدوا نَاًرا لِّ ْلَحْربِّ أَْطفَأََها اللَـّ ًدا َواللَـّ
ينَ  دِّ بُّ اْلُمْفسِّ  ﴾ 64﴿ يُحِّ

 تذكير األنصار بيوم بعاث وحرب الفجار. -

 ما واجبنا تجاه المسجد األقصى ؟
 الدفاع عنه وبيان مكانته وأهميته -2          تحرير المسجد األقصى -1

 وسائل الدفاع عن اإلسالم:اثنين من اكتب 
 نشر الدين اإلسالمي بكافة الوسائل الحديثة -2          االلتزام بأحكام اإلسالم -1
 مساعدة المسلمين بالمال والطعام ورد حقوق المظلومين -4                مقاطعة منتجاتهم -3
 تحقيق وحدة الصف بين المسلمين -6           تحقيق االكتفاء الذاتي-5

 كيف استطاع اليهود إضعاف وحدة المسلمين ؟
 تدمير الفكر اإلسالمي -3  احتالل المسجد األقصى -2       ترويج اإلشاعات -1

 :في الجدول التالي  العداء اليهودي للمسلمين في عصرنا الحالي اكتب االثار المترتبة على

 :  أكمل لمخطط السهمي التالي
 
 
 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 

 لثالثةالوحدة ا مجال السيرة  أحذر من الغادرين وتآمرهم على اإلسالم والمسلمين الرابع الدرس

 االثار المترتبة عليه العداء الحالي لليهود

 الحقائقاستخدام أجهزة اإلعالم المختلفة من أجل طمس  ترويج اإلشاعات
 وشحن العالم بالعداء ضد المسلمين وتصويرهم تصويًرا مشوًها

 احتالل المسجد
 األقصى

 ومنع المصلين  رفع العلم اليهودي فوق قبة الصخرة وإحراق المصاحف
 . 196 9حادثة إحراق المسجد األقصى في عام  -
 19٨4إدخال متفجرات وقنابل لنسف قبة الصخرة في عام  -

 إقامة المحافل الماسونية لهدم المبادئ الدينية اإلسالمي الفكرتدمير 

 إقامة المؤسسات المالية للتحكم بالمجتمعات التحكم في االقتصاد العالمي

 لمؤامرات اليهود وسائل التصدي

 تحقيق االكتفاء الذاتي
 االلتزام بأحكام اإلسالم

مساعدة المسلمين بالمال 
والطعام ورد حقوق 

 المظلومين

نشر الدين اإلسالمي 
 بكافة الوسائل الحديثة

 تحقيق وحدة الصف بين المسلمين

 مقاطعة منتجاتهم
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 تعريف المصلح التالي :اكتب 

ب إلى هللا هو الصيام :   اإلمساك عن األكل والشرب وسائر المفطرات، من طلوع الفجر إلى غروب الشمس بنية التقرُّ
 

 

 

 مقابل العبارة غير الصحيحة:  )×  مقابل العبارة الصحيحة وعالمة )   )√ ضع عالمة) 
 (   √ )  .  غروب الشمس إلى الفجرالصيام هو اإلمساك عن المفطرات من طلوع  -1
 (    ×)                     يحرم صيام النذر.    -2
 (  ×)       يكره صيام يوم عرفة لغير الحاج.  -3

 -اكتب حكم صيام كل مما يأتي : 

 كمحال النوع 

 فرض القضاء

 سنة من شوال أيام سته 

 مكروه الدهرصيام 

 فرض الكفارات 

أبواُب الجنة، وتُْغلَُق صيامه، تُْفتَُح فيه  قد جاءكم رمضان شهٌر مبارك افترض هللا عليكم: »- –قال رسول هللا 
 (ألف شهر، من حرم خيرها فقد حرم . فيه أبواُب الجحيم، وتُغلُّ فيه الشياطيُن، فيه ليلة خير من

 الشريف ما يأتي:استخرج من الحديث  -
 تغلق أبواب النار .     -تفتح أبواب الجنة.          :  فضيلة لشهر رمضان. - 1

 تغل فيه الشياطين. -    فيه ليلة القدر.       -                                  
 فضل شهر رمضان:  قيمة إسالمية لشهر رمضان ومظهرها السلوكي.  -2
 رمضان . أحافظ على صيام -2      صالة التراويحأحافظ على  -1      مظهرها السلوكي: -3

 :  الحكمة من تشريع الصياماكتب اثنين من 
 وسيلة لشكر المنعم -ب      ومراقبته في السر والعلن  -تعالى-تقوى هللا  -
 في المؤمنين الرحمة واإلحسانيعزز  -هـ     يعل ِّم ضبط النفس ويقوي اإلرادة. -د        يضيق سبل الشيطان. -ج  

 أكمل لمخطط السهمي التالي 
 
 
 
 
 
 

 وعلى من يجب : حكم صيام رمضان ما 

 فرض عين على كل مسلم بالغ عاقل مقيم حكمه :  

 للمسائل اآلتية: حرام ( –مكروه  –سنة -) فرض   اكتب الحكم الشرعي

 مكروهالحكم  :                صام المسلم يوم الجمعة منفردا.      -1

 صام المسلم يوم عيد الفطر وعيد األضحى.      الحكم : حرام  -2

  بالغ العالقل المقيم شهر رمضان.      الحكم : فرضلصام محمد ا - 3

 .األولى من شهر ذي الحجة .  الحكم  : سنة  رصام عبدهللا العش -4

 الوحدة الثالثة الفقهمجال  أتقرب إلى ربي بالصيام الخامس الدرس

 رمضان فضائل شهر

ثواب  مضاعفة
 الصالحة األعمال

الجنة  فتح أبواب
 النارأبواب  وإغالق

 نزول القرآن
 الكريم.

 فيه ليلة القدر
 خير من ألف شهر.
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 خالل دراستك لموضوع مفسدات الصيام أكمل ما يأتي:من  

 مفسداتشعر حمد في نهار رمضان بألم في أنفه، فوضع قطرة لتسكين األلم، وهذا الفعل يعد من   -أ 
 القضاء الصيام، ويجب عليه .  
عتق ومقدارها     الكفارة القضاء و، ويلزمه بطل صومهحكم صيام َمْن جامع زوجته في نهار رمضان    -ب

 اطعام ستين مسكينافإن لم يجد       صيام شهرين متتابعينفإن لم يجد     رقبة
 نامت مريم عن السحور في رمضان وعندما استيقظت في النهار شعرت بالجوع فأفطرت -ج 

 ألنها أفطرت بغير عذر شرعي وارتكبت كبيرة من الكبائر  : السبب     حرام:    حكم فعلها

 قضاء هذا اليوم ويجب عليها:  اإلمساك عن المفطرات بقية اليوم   و  التوبة  و

 : اكتب حكم صيام رمضان للحاالت اآلتية مع بيان السبب:

 صيام الصبي المميز. -أ

 ألن من شروط  صحة الصيام  التمييز الحكم: يجوز           السبب: .

 صيام المسافر في شهر رمضان. -ب 

 االقامةألن من شروط وجوب الصيام  يجوز        السبب: .الالحكم:    

 صيام من لم يبي ِّت النية للصيام من الليل في رمضان. -ج 

 ألن من شروط صحة الصيام النية الحكم:    ال يجوز      السبب:

 يأتي:اكتب حكم الصيام من حيث الصحة والفساد عند استعمال ما 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

 (×  )       األكل أو الشرب في نهار رمضان في حال النسيان يفسد الصيام.   -أ 

    ( ×)                                              يجب قضاء رمضان على الفور.   -ب 

 ×  ()   تأخير قضاء رمضان إلى دخول رمضان آخر يوجب القضاء مع الكفارة.   -ج 

 ارجع إلى كتاب فقه السنة لسيد سابق واكتْب تقريًرا مختصًرا عن االعتكاف في رمضان
لما مشروعيته:وقد أجمع العلماء على أنه مشروع، فقد كان النبي صلى هللا عليه وسلم يعتكف في كل رمضان عشرة أيام، ف

 .كان العام الذي قبض فيه اعتكف عشرين يوما

 : الصوم وجوب  شروطاكتب ثالثة من 

 اإلقامة  -5القدرة      -4البلوغ    -3اإلسالم     -2العقل    -1

 : الصوم صحة  شروطاكتب ثالثة من 

 التميز  -3           الطهارة من الحيض والنفاس -2النية           -1

 الوحدة الثالثة الفقهمجال  أتفقه في أحكام الصيام  السادس الدرس

 صيامه : صحيح  فسد صومه  فسد صومه

  ولكن صحيح صيامه
 يحرض أال يبالغ فيه 

ولكن ال يبالغ  صيامه :  صحيح
 حتى ال ينزل شيء إلى جوفه

 صيامه   صحيح
 إذا كانت غير مغذية  
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 وهل يشترط التلفظ بالنية؟ هل يصح أن ينوي شهر رمضان كله بنية واحدة؟ 

 بالنية ألن محلها القلب وال يشترط التلفظ الصيام  يصح -1

 أستنتج من خالل شروط الصيام السبب في عدم وجوب صيام رمضان أو عدم صحته على من يأتي:

 السبب الحالة

 ألن من شروط وجوب الصوم العقل المجنون

 ألن من شروط وجوب الصوم البلوغ الصبي

 ألن من شروط وجوب الصوم القدرة المريض

 ألن من شروط وجوب الصوم اإلقامة المسافر

 ألن من شروط صحة الصوم الطهارة من الحيض والنفاس الحائض والنفساء

 : سنن الصيام وآدابهاكتب ثالثة  

 اإلفطار على رطب -3              تعجيل الفطور - 2                         -  السحور -1

 العشر األواخر االجتهاد في العبادة في -6 الزيادة في أعمال الخير -5     الدعاء عند الفطر وأثناء الصيام-4

 : الصيام وسنن االحاديث الشريفة التالية ادابأستنتج من 

 السبب الحالة

 (السحور بركة  تسحروا فإن في) السحور

ما يكون في  أجود الناس، وكان أجود - -كان النبي »قال:  - -ابن عباس  الزيادة في أعمال الخير

فيدارسه  في كل ليلة من رمضان يلقاه جبريل، وكان يلقاه رمضان حين

 ( من الريح المرسلة أجود بالخير - -هللا  القرآن، فلرسول

 (وشد المئزر الليل، وأيقظ أهله، وجد إذا دخل العشر أحيا-كان رسول هللا : » االجتهاد في العبادة

 ال يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر (»:  -قال الرسول  تعجيل الفطور 

 أكمل لمخطط السهمي التالي

 

 

 

 

 

 

 اإلفطار  آثار المترتبة علىاكتب الحاالت 

الحامل والمرضع إذا خافتا  -الحائض والنفساء  -المريض الذي يرجى شفاؤه  -)المسافر على القضاء  :  -1

 على نفسيهما أو ولدهما (.

 الذي ال يرجى برؤه(. )كبير السن الهرم والمريضالفدية : على   -2

 االتية:مسائل كتب الحكم في الا

 من أخر القضاء حتى أدركه رمضان آخر؟         وجب عليه القضاء إال أنه يأثم بالتأخير -1
 متتابعاً  يجب وجوبًا موسعًا في أي وقت،  ولكن األفضل أن يقضيه على الفورمتى يجب قضاء رمضان :    -2

 صيام صام عنه وليه( َمْن مات وعليه»: - -عنه وليه، وذلك لحديث عائشة  صام  َمْن مات وعليه صيام:-3

 

 

 

 

 

 ال يفطر الصائم بشيء من المفسدات إال إذا كان

 ذاكرا
 عالما

 عامدا
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 عالقة مودة ومحبة بين الناس، وانسجام روحي وتآلف وجداني وترابط في    ما مفهومك للصداقة ؟ -أ 

 األهداف والغايات،

 اختيار األصحاب؟ما أسس  -ب 

 ُحْسُن الخلق -ج    -تعالى -الحب في هللا  -ب    العقيدة السليمة -أ 

 عل ل ما يأتي:

 صديق السوء يوقع صاحبه في الهالك -1

 ويشجعه على المعاصي. -تعالى-ألن  الصديق السيئ يبعده عن ذكر هللا 

  حث اإلسالم على مصادقة األخيار -2

 وطاعته -تعالى -فالصحبة الصالحة تساعد على تقوى هللا  ألن الصداقة عالقة مودة ومحبة بين الناس،

 اكتب التصرف المناسب مقابل كل موقف من المواقف اآلتية 

 :من خالل النصوص الشرعية التالية  أستنتج أثر الصحبة السيئة

 وسائل الحفاظ على رابطة الصداقةاكتب اثنين من  

 ذكر هللا تعالى ألتقي به على -3  وأسأل عنه  أزوره  -2   وأنصره أنصحه -1
 بحبي له أُعلمه -6  زالته أعفو عن -5   وأستر عورته أحفظ سره -4
 واالطمئنان إشعار المسلم بالخشوع -2

 أكمل لمخطط السهمي التالي
 

 

 

 

 

 الوحدة الثالثة التهذيبمجال  أحسن اختيار صحبتي الدرس السابع

 التصرف المناسب  الموقف  م

 اسامحه وال  ألتفت لإلساءة معك. أساء إليك أحد أصدقائك أثناء حديثه 1

 اساعده في كل ما يحتاج إليه دروسه.. طلب منك صديقك مساعدته في مذاكرة 2

 ازوره  واعطه الدروس التي تم دراستها مرض أصابه. صديق لك تغيَّب عن المدرسة بسبب 3

 انصحه بعدم التدخين شاهدت صديقًا لك يدخن. 4

  اثر الصحبة السيئة النص الشرعي  م

قال سبحانه )لَّقَْد أََضلَّنِّي َعنِّ الذِّ ْكرِّ بَْعَد إِّْذ َجاَءنِّي َوَكاَن الشَّْيَطاُن  1
نَسانِّ َخذُواًل ﴿  ﴾29لِّْْلِّ

 تُبعد عن ذكر هللا

يرِّ إن لم  - -قال الرسول  2 بِّ الكِّ )ومثل جليس السُّوءِّ َكَمثَلِّ َصاحِّ
 يصبك من سواده أصابك من دخانه (

 تُفسد األخالق والسمعة بين الناس

نا َواتَّبََع َهواهُ -تعالى -قال  3 كرِّ ع َمن أَغفَلنا قَلبَهُ َعن ذِّ : )َوال تُطِّ
 .﴾2٨َوكاَن أَمُرهُ فُُرًطا ﴿

 توقع في المعاصي،

ُسولِّ  4 )َويَْوَم يَعَضُّ الظَّالُِّم َعلَى يََدْيهِّ يَقُوُل يَا لَْيتَنِّي اتََّخْذُت َمَع الرَّ
ْذ فاَُلنًا َخلِّياًل ﴿27َسبِّياًل ﴿ َّخِّ  ﴾2٨﴾ يَا َوْيلَتَى لَْيتَنِّي لَْم أَت

 تؤدي إلى الهالك في اآلخرة

 أسس اختيار الصحبة

 العقيدة السليمة - -تعالى -الحب في هللا  ُحْسُن الخلق
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 اكتب معنى المصطلح التالي : 

 نتيجة عوامل صحية. ذوي االحتياجات الخاصة: أفراد مصابون بقصور في القدرة على تعلم واكتساب مهارات معينة 

 اكتب أنواع اإلصابة والمقصود منها مع التمثيل من خالل الجدول التالي :

 

 

 

 

 

 

 

 عل ِّل ما يأتي:

 يحتاجون إلى المساعدةألنهم ضعفاء : اعتناء اإلسالم بذوي االحتياجات الخاصة -1

 :  إصابة ذوي االحتياجات الخاصة ال تنقص من كرامتهم -2

 في الماضي والحاضر ولم يؤثر في كفاءتهم    ألن تميز أصحاب االحتياجات الخاصة في شتى الميادين 

 بم تنصح ُكلًّ من؟

 وانصحه باحترامهم وتوقيرهمانصحه بعدم السخرية بهم :  زميًل يسخر من ذوي االحتياجات الخاصة.  -1

 تعالى –أنصحه بالرضا بقضاء هللا :   بشلل إثر حادث سيارة مفاجئ -تعالى -شابًا ابتاله هللا -2

 : اكتب اثنتين من صور رعاية اإلسالم لذوي االحتياجات الخاصة

 احترامهم وعدم السخرية منهم -ب                                    رفع الحرج عنهم -أ 

 مساعدتهم وقضاء حوائجهم -د                   تقديم حاجاتهم على من سواهم -ج  

 إصابات ذوي االحتياجات الخاصة دليل على قدرة الخالق وعظمته.

 من خالل فهمك للعبارة السابقة أجب عما يأتي

 حالتين من إصابات ذوي االحتياجات الخاصة.اكتب  –أ 

 النفسية -الذهنية  -الحسية   –الجسدية 

 صف شعورك عند رؤيتك حالة من حاالت ذوي االحتياجات الخاصة

  احترامهم وعدم السخرية منهم - 2                مساعدتهم وقضاء حوائجهم -1

 كثيرا من خلقه وفضلني على كثيرا من خلقه تفضيال (قول الدعاء ) الحمد هلل الذي عفاني مما ابتلى به 

 : : دون اثنين من النماذج المشرفة ألصحاب ذوي االحتياجات الخاصة في الماضي، والثاني في الحاضر

 اإلمام الترمذي -في الماضي: الصحابي الجليل عمرو بن الجموح  -أ

 الشيخ عبد العزيز بن باز في العصر الحديث  -ب 

 مظاهر رعاية دولة الكويت لذوي االحتياجات الخاصة:اكتب اثنين من  

    إنشاء الهيئة العامة لشؤون ذوي االحتياجات -1

 دمج المتعلمين من ذوي االحتياجات الخاصة -2

 تذليل العقبات والصعوبات التي تواجههم -3

 :الواجب الشرعي على من ابتاله هللا بإعاقة أو مرض

    -تعالى -هللا الرضا بقضاء  -1

 الصبر والتحم -2

 
 

 الوحدة الثالثة الثقافة االسالمية أحترم حقوق ذوي االحتياجات الخاصة الثامن الدرس

 من أمثلتها المقصود بها نوع اإلصابة م

 الشلل في حركتهفقدان جزء من الجسم أو أكثر مما يؤثر  الجسدية 1

 الَصمم والعمى فقدان حاسة من الحواس أو نقص فيها. الحسية 2

 تأخر عقلي فقدان العقل أو نقص فيه. الذهنية 3

 التوحد واالنفصام أمراض واضطرابات نفسية. النفسية 4
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 السؤال األول: صنف عالمات الساعة الصغرى مما بين القوسين كما هو مطلوب في الجدول اآلتي :
 ( هدم الكعبة -األمم على المسلمين  تداعي - -بعثة النبي  -ظهور الفتن -انشقاق القمر  -المسلمين على اليهود  انتصار )

  عالمات صغرى ظهرت
 وانقضت

وال تزال  عالمات صغرى ظهرت
 مستمرة

 بعد  ظهرت لم عالمات صغرى

 انتصار المسلمين على اليهود ظهور الفتن -بعثة النبي 

 هدم الكعبة األمم على المسلمين تداعي القمرانشقاق 

 اكتب تعريف المصلح التالي : 
 عالمات الساعة الصغرى: تسبق قيام الساعة بزمن معتادة غالبًا وغير خارقة للعادة و تقع في أوقات متباعدة

 اًعاعالمات الساعة الكبرى : تحدث قرب قيام الساعة مباشرة. وغير معتادة وخارقة للعادة و تقع تب
 :استنبط عالمة من عالمات الساعة الصغرى التي يدل عليها النص الشرعي فيما يأتي

ِإن ي رررْوا آيرًة يُ ْعِرُضوا وري رُقولُوا ِسْحٌر مُّْسترِمر   ﴾1﴿ اْقَترربرِت السَّاعرُة ورانشرقَّ اْلقرمررُ ) -1  ﴾٢﴿ ور
 : انشقاق القمر  انتهت ومضت عالمة الساعة

2-  ِّ نًا »قَاَل َرُسوَل َّلاَّ ُجُل ُمْؤمِّ ْعمالِّ فِّتَنًا َكقَِّطعِّ اللَّْيلِّ اْلُمْظلِّمِّ يُْصبُِّح الرَّ ََ روا بِّاْل َويُْمسي كافًِّرا أَْو يُْمسي  بادِّ
َن الدُّْنيا . نًا َويُْصبُِّح كافًِّرا يَبيُع دينَهُ بِّعََرٍض مِّ  (ُمْؤمِّ

 عالمة الساعة ظهرت ومازال مستمرة : كثرة الفتن 
 أكمل المخططات السهمية اآلتية:

 
 
 
 
 
 

 المخططات السهمية اآلتية:أكمل 

 

 
 
 
 
 
 

 ثانيًا: مجال الحديث الشريف
 السؤال األول: أكمل ما يأتي:

 من ِحَكم مشروعية زكاة الفطر. -أ 
 إدخال السرور على الفقراء والمساكين  ليفرحوا بالعيد -1
  امتثال ألمر الرسول-3       من اللغو الرفث  تطهير للصائم -2    
 
 

 الثالثة أسئلة الوحدة 

 الساعة الصغرى أقسام عالمات 
 لم تظهر بعد عالمات  -3

 الكريم 
المات ظهرت وانقضت منذ عهد ع

  النبي .
عالمات ظهرت وما زال – 2

 باقيًا ومستمًرا. حدوثها

على  إقامة الحجة - 4
 ليوم القيامة المنكرين

إلى كيفية  توجيه المسلمين -3
 التصرف حال وقوع هذه

 العالمات

 الكريم 

 تنبيه الغافلين – 
 والضالين إلى ما
 هم مقدمون عليه

 تثبيت اإليمان
 بالغيب واليوم
 اآلخر في قلوب
 المؤمنين
 الكريم

 من فوائد معرفة عالمات الساعة: 

WWW.KweduFiles.Com



 

  

 أ / عبد المحسن محمد

 

 السؤال الثاني: أجب عما يأتي:
 أراد أحمد الذي يعول زوجته وأربعة من األبناء أن يخرج زكاة فطره ماًل لحاجة أهل منطقته

 الشديدة إلى المال، علًما بأن سعر الكيلوجرام من األرز يساوي نصف دينار.
 كم مبلغ زكاة الفطر الواجب عليه ؟ - 1

 دينار 7.5=0.5×15كيلو  /   15=6×2.5
 من المستحقون لزكاة الفطر ؟ - 2

 الفقراء والمساكين
 ؟ بم تمتاز زكاة الفطرعن غيرها من الزكوات - 3

 ألنها تتعلق باألشخاص وليس باألموال
 الدرس من أعظِم غاياِت الشريعِة اإلسالمي ة وحدة الكلمة والصف، دلل على ذلك من خالل -

 ألنها شرعت للتكافل والتراحم بين المسلمين 
 ثالثًا: مجال السيرة النبوية

 للمؤامرات اآلتية: - -السؤال األول: ما اإلجراء الذي اتخذه النبي 

 العصر الحالي:السؤال الثاني: دون ثالثة من نماذج العداء الصهيوني للمسلمين في 
 ترويج اإلشاعات -1
 احتالل المسجد األقصى -2
 تدمير الفكر اإلسالمي -3

 السؤال الثالث: اقترح وسيلتين للدفاع عن المسجد األقصى:
 نعند المسلميبث الوعي الدني وتوضيح مكانة المسجد األقصى  -1
 المسلمين والدفاع عن مقدسات المسلمين بكافة السبل توحيد صف المسلمين وتوحيد كمة  -2

 رابعًا: مجال الفقه
 السؤال األول: صنف أنواع الصيام اآلتية حسب حكمها في الجدول اآلتي:

صيام  -صيام يومي العيدين  -النذور  -صيام الدهر  -الكفارات -ستة أيام من شوال  -يوم عرفة لغير الحاج  -القضاء 
 الوصال

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 اإلجراء   المؤامرة  

 وحاصرها والمسلمون شهًرا أو خمسة وعشرين يوًما..   انضمام بني قريظة لصفوف األحزاب  

 حاصرهم. وتم إجالء يهود بني النضير   محاولة بني النضير قتل الرسول .  

ك رسول هللا    تعرض بني قينقاع لنساء المسلمين      هذا الجيش بكامله من أجل امرأة   rحرَّ
 وحاصر اليهود وطردهم خارج المدينة.

 الصيام المحرم  الصيام المكروه  صيام السنة صيام الفرض

 صيام يومي العيدين   صيام الدهر   يوم عرفة لغير الحاج القضاء

   صيام الوصال   ستة أيام من شوال الكفارات

      النذور
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 بيان نوعهالسؤال الثاني: اكتب عند كل حالة مما يأتي الشرط الذي أسقط فرضية الصيام مع 

 النوع الشرط الحالة

 شرط وجوب العقل من شروط وجوب الصوم  المجنون

 شرط صحة من شروط وجوب الصوم  التميز الصبي

 شروط  وجوب القدرة من شروط وجوب الصوم  المريض

 شروط صحة اإلقامة من شروط وجوب الصوم  المسافر

 شروط وجوب الحيض والنفاس من شروط صحة الصوم الطهارة   الحائض والنفساء

 السؤال الثالث: أجب عن الكلمات المتقاطعة في المربع:
 أفقيًّا:

 باب في الجنة ال يدخله إال الصائمون بدون أل. 1- 
 أحب الصيام إلى هللا . 2-
 حكم صيام شهر رمضان. 4-

 عموديًّا:
 ليلة خير من ألف شهر بدون أل معكوسة. 1-
 حرف نداء. 2-
 حرف للتخيير. 3-
 خصم 4-

 السؤال الرابع: أكمل ما يأتي:
 .الصحة النية في الصوم تُعدُّ شرًطا من شروط:  .1

 .الوجوب القدرة على الصيام تُعدُّ شرًطا من شروط:  .2

الدعاء  - اإلفطار على رطب -تعجيل الفطور   -السحور  -  .من سنن الصيام الثابتة عن رسول هللا  .3

 االجتهاد في العبادة في العشر األواخر -عند الفطر وأثناء الصيام  

 إني أمرئ صائم :يسن للصائم إذا ُشتَِّم أن يقول -4
 

 خامًسا: مجال التهذيب
 السؤال األول:

 عالقة اجتماعية وثيقة تقوم على تماثل االتجاهات وتوافق واالفراد : ما مفهومك للصداقة -أ 
 ما أسس اختيار األصحاب؟ -ب 

 ُحْسُن الخلق -ج    -تعالى -الحب في هللا  -ب    السليمةالعقيدة  -أ 

 اكتب التصرف المناسب مقابل كل موقف من المواقف اآلتية

 
 
 

 4 3 2 1 م

 ن ا ي ر 1

 د و ا د 2

    ق 3

 ض ر ف  4

 التصرف المناسب  الموقف  م

 اسامحه وال  ألتفت لإلساءة معك. أساء إليك أحد أصدقائك أثناء حديثه 1

 كل ما يحتاج إليهاساعده في  دروسه.. طلب منك صديقك مساعدته في مذاكرة 2

 ازوره  واعطه الدروس التي تم دراستها مرض أصابه. صديق لك تغيَّب عن المدرسة بسبب 3

 انصحه بعدم التدخين شاهدت صديقًا لك يدخن. 4
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 أكمل لمخطط السهمي التالي
 

 

 

 

 

 
 
 

 اكتب اثنين من  وسائل الحفاظ على رابطة الصداقة

 ذكر هللا تعالى ألتقي به على -3  وأسأل عنه  أزوره  -2   وأنصره أنصحه -1
 بحبي له أُعلمه -6  زالته أعفو عن -5   وأستر عورته أحفظ سره -4
 واالطمئنان المسلم بالخشوعإشعار  -2

 سادًسا: مجال الثقافة اإلسالمية
 السؤال األول: اكتب مظاهر رعاية اإلسالم لذوي االحتياجات الخاصة

 احترامهم وعدم السخرية منهم -ب                                    رفع الحرج عنهم -أ 

 مساعدتهم وقضاء حوائجهم -د                   تقديم حاجاتهم على من سواهم -ج  

 السؤال الثاني: ما الواجب الشرعي على من ابتاله هللا بإعاقة أو مرض؟
    -تعالى -الرضا بقضاء هللا  -1

 الصبر والتحم -2

 السؤال الثالث: من هو ؟
 كانمن أصحاب السنن وعلماء الحديث يضرب به المثل في الحفظ والضبط رغم أنه  1-

 االمام الترمذي ضريًرا:
 عشر  شغل منصب اإلفتاء ورئاسة هيئة كبار العلماء بالسعودية، فقَد بصره وهو ابن ستة 2-

 السؤال الرابع: أكمل الجدول اآلتي:
    
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 مع تمنياتي لكم بالتوفيق

 
 
 
 

 من أمثلتها المقصود بها نوع اإلصابة م

 الشلل فقدان جزء من الجسم أو أكثر مما يؤثر في حركته الجسدية 1

 الَصمم والعمى فقدان حاسة من الحواس أو نقص فيها. الحسية 2

 تأخر عقلي فقدان العقل أو نقص فيه. الذهنية 3

 التوحد واالنفصام أمراض واضطرابات نفسية. النفسية 4

 من الوسائل المعينة التي تحافظ على دوام الصداقة

    وأنصره أنصحه -    عورتهوأستر  أحفظ سره -   وأسأل عنه  أزوره  -
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 اكتب ثالثة من عالمات الساعة الكبرى :
 يأجوج ومأجوج -5     من مغربها طلوع الشمس -4الدابة    -3الدجال    -2الدخان    -1
 خسف بجزيرة العرب -9خسف بالمغرب    -٨خسف بالمشرق   -  7مريم ابن  نزول عيسى -6
 نار تخرج من اليمن تطرد الناس إلى محشرهم العالمات آخر   - 10

 اختر المكمل الصحيح الذي يتم المعنى مما بين األقواس في العبارات اآلتية:

 (الفجر  -المغرب  -وقت صالة. ) الظهر  - -يكون نزول عيسى  - 1

 شهًرا (. -سنة  - يوًما مدة لبث الدجال في األرض أربعون. ) - 2

 التطاول في البنيان (. - خروج الدابة -لكبرى. ) انشقاق القمر من عالمات الساعة ا - 3

 أكمل العبارات اآلتية:: 

يضع الجزية             - 3يقتل الخنزير    - 2يكسر الصليب      -1عند نزوله و - -من أعمال عيسى  - 1
 الدنيا عدًل وقسًطايمأل  - 6يقضي على يأجوج ومأجوج          - 5يقاتل الدجال          -4

 يدعي الربوبيةيدعي الدجال عند ظهوره  - 2
 العرب بجزيرة وخسفيسبق قيام الساعة خسوف ثالثة هي، خسف بالمشرق وخسف بالمغرب  -3

 بين عيني الدجال كافر يقرأ المؤمن كلمة 4-

 : السؤال الثاني: أكمل البطاقات التعريفية اآلتية
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 علل ما يأتي:
 ألن ليس بعدها إال قيام الساعة                 تسمية عالمات الساعة الكبرى بهذا االسم. - 

  محمدألنه تابع لسيدنا                       خلف إمام المسلمين. - -صالة عيسى 
 بطالن ادعاء الدجال الربوبية -

 أنه بشر عاجز على الرغم مما يجري على يديه، يأكل ويشرب وينام، ويتبول ويتغوط،  وأنه كذاب
 .سمي مسيًحا ألن عينه ممسوحة                                    تسمية الدجال بالمسيح -

 .المسيح الدجالاكتب وسائل العصمة من فتنة 

 من فتنته -تعالى-االستعاذة باهلل  -1

 حفظ فواتح سورة الكهف - 2

 

 أُْؤِمُن بعالمات الساعة الكبرى  األول  الدرس

 

 الرابعةالوحدة  العقيدة

 المسيح الدجال االسم :
 صفته : أعور جسيم جعد.

 وسائر أيامه كأيامكم أربعون يوًما، يوم كسنة، ويوم كشهر، ويوم كجمعة،:مدة لبثه في األرض
 يدعي الربوبية. - 2  يأتي من األعمال الخارقة ما يروج بها باطله. -1:  ادعاءاته

 

 االسم : عيسى بن مريم .
 ين ممصرتين كأن رأسه يقطر وإن لم يصبه بللرجل مربوع، إلى الحمرة والبياض، ب صفته :

 مدة لبثه في األرض : أربعون عاما.
 ينزل فجًرا عند المنارة الشرقية للمسجد األموي والمقاتلون المسلمون يصطفون للصالة وقت نزوله :

 يضع الجزية - 3يقتل الخنزير  - 2يكسر الصليب  -1 .أعماله : يكسر الصليب.
 يمأل الدنيا عدًل وقسًطا - 6يقضي على يأجوج ومأجوج  - 5  الدجاليقاتل  -4 
 

. 
 

WWW.KweduFiles.Com



 

  

 أ / عبد المحسن محمد

 

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

 () ×          ذلك     لم يكن آمن من قبل الذي العاصي  عبدال يقبل بعدها إيمان -1

     )  √ (                  الساعة الكبرى عشر عالمات كلها لم تظهر بعدعالمات  -2

     )  √ (      جسيم، جعد، أعور العين كأن عينه عنبة طافئة صفة المسيح الدجال -3

 () ×  األقصى   ينزل فجًرا عند المنارة الشرقية للمسجد  عيسى . وقت نزول -4

              (√)           إلى جاهليتها. - -ترجع البشرية بعد وفاة عيسى  - -5
 ×()      عالمات الساعة الكبرى بعضها ظهر وبعضها لم يظهر.   -6
              ( √)    حفظ فواتح سورة الكهف يعصم المؤمن من فتنة الدجال.   -7

 بالمؤمنين من خالل عالمات الساعة - -ورسوله  -تعالى-على رحمة هللا اكتب اثنين من األدلة 

 تمييز المؤمنين كلمة كافر بين عيني الدجال-هـ     أمته بعالمات الساعة ليستعدوا لها. - -إخبار النبي  -أ 

 الدجال. أمته إلى سبل النجاة من فتنة -  -إرشاد النبي  -ب

 قيام الساعة على شرار الخلق. -د   وإمهاله إلى طلوع الشمس من مغربها.قبول توبة العبد  -ج

  :  من العبارات التالية ( نزول عيسى بن مريم اإلجابة التي ال تنتمي إلى )  ظلل 

 ينزل فجًرا عند المنارة الشرقية للمسجد األموي -1

 المسلمونأربعون عاًما ثم يتوفى ويصلي عليه يمكث في األرض -2

 يأتي من األعمال الخارقة ما يروج بها باطله -3

 من فتنته -تعالى-االستعاذة باهلل من وسائل العصمة من  يدعي الربوبية -4

 يمأل الدنيا عدًل وقسًطا -يقضي على يأجوج ومأجوج   -يضع الجزية  -يكسر الصليبمن أعماله  -5

 أكمل لمخطط السهمي التالي
 

 

 

 
 
 

 بم ترد على هذه االدعاءات الباطلة ؟
  قتل وصلب. - -ادعاء النصارى أن عيسى بن مريم  - 1

 آخر الزمان دليل على أنه لم يقتل ولم يصلب نزول سيدنا عيسى 
 ادعاء المسيح الدجال الربوبية. -2

 المسيح أعور و أن هللا تعالى ليس بأعور
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 الكبرى عالمات الساعة
 

 الكبرى

 

 من مغربهاس  طلوع الش
 

 يأجوج ومأجوج -
 خسف بجزيرة العرب

WWW.KweduFiles.Com



 

  

 أ / عبد المحسن محمد

 

 :اكتب معنى المصطلح الشرعي التالي
 بها مفارقة الروح الجسد مفارقة تامة الموتة الكبرى:  ويقصد -أ 
 حسن الخاتمة : توفيق هللا للعبد قبل الممات إلى الطاعات وأعمال الخير، والتوبة من الذنوب  -ب 
  والقيام من النوم يعد بعثًا ونشوًرا  يقصد بها النوم  الموتة الصغرى : -ج
 أن يموت على معصية أو-أن يموت اإلنسان وفي قلبه شك بوحدانية هللا تعالى هي :    سوء الخاتمة  -د

 اكتب اثنين من عالمات حسن الخاتمة  
 الموت ليلة الجمعة أو نهاره - 2            النطق بالشهادتين عند الموت. -1
 الموت على عمل صالح. - 3

 الخاتمة   سوءاكتب اثنين من عالمات 
 فساد االعتقاد، وتسويف التوبة. -  2       نطق الشهادتين عند الموت.االمتناع عن  -1
 المعاصي اإلعراض عن الخير واإلصرار على - 3

 : قارن بين حال المحتضر المؤمن، وحال المحتضر الكافر كما هو مطلوب في الجدول

 المحتِضر الكافر المحتِضر المؤمن وجه المقارنة

 كفن وحنوط من نار الجنةكفن وحنوط من  حنوطه وأكفانه

هيئة المالئكة عند 
 قبض روحه

يرى مالئكة الرحمة بيض 
  سهلةتخرج روحه  الوجوه

تنزع روحه  الوجوه. يرى مالئكة العذاب سود
 الشعب من الصوف كما ينتزع السفود الكثير

 يرى منزلته من النار. يرى منزلته في الجنة تبشير المالئكة له

 ميز عالمات الخاتمة التالية بوضع) حسن خاتمة / سوء خاتمة ( مقابل كل منها:
 (حسن خاتمة )                                        توفي رجل أثناء سفره للحج.   - 1
 (سوء خاتمة )                               توفي شاب وهو يلهو ويرقص ويغني.   - 2
 (حسن خاتمة )                   توفي رجل في حادث ونطق الشهادتين قبل وفاته.  - 3
                            (حسن خاتمة )                                توفيت امرأة بعد وضعها لطفلها مباشرة - 4

 اآلية اآلتية: الموت مناستنبط حقيقتين عن 
اًل( قال تعالى:  تَابًا مَُّؤجَّ هِّ كِّ َنْفٍس أَن تَُموَت إِّالَّ بِّإِّْذنِّ اللَـّ  ))َومَا َكاَن لِّ

 الموت يكون بقضاء هللا  عز وجل -2       لكل مخلوق أجل ال يتأخر عنه وال يتقدم -1
 من األحاديث الشريفة اآلتية ما يسن فعله عند المحتِضر نبطاست

راألحاديث النبوية الشريفة ما يسن  ر    فعله للمحتضِّ  ما يسن فعله للمحتضِّ

 تلقين المحتضر الشهادة  (ال إلهَ إال  هللا  َلق ِّنوا َمْوتاكْم:: »- -قاَل رسوُل هللا 

وَح إِّذا قُبَِّض تَبِّعَهُ : »-َرسوُل هللا قاَل   تغميض عينين الميت (الَبَصُر  إِّنَّ الر 

خيًرا، فإن   إذا حضرتم المريض، أو المي ت، فقولوا» : -قال رسول هللا 
نون على ما تقولون   (المالئكة يؤم 

 ذكره  بالخير 

 ( من العبارات التالية : ما يحدث للمحتِضر المؤمن)   اإلجابة التي ال تنتمي إلى  ظلل
 يرى منزلته في الجنة. - 2             يرى مالئكة الرحمة بيض الوجوه. -1
  توضع الروح ذات الرائحة النتنة وتكفن بكفن وحنوط من نار  -4     تخرج روحه بيسر وسهولة   -3

 ( من العبارات التالية :ما يحدث للمحتِضر الكافر)   اإلجابة التي ال تنتمي إلى  ظلل
 يرى منزلته من النار. -2               الوجوه. يرى مالئكة العذاب سود -1
   الشعب من الصوف روحه كما ينتزع السفود  تنزع  -3
 توضع الروح ذات الرائحة الطيبة في كفن وحنوط من الجنة -3
  

 أُْؤِمُن بأن الموت حق  الثاني  الدرس
 

 الوحدة الرابعة العقيدة  
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 مقابل العبارة غير الصحيحة فيما يأتي:×( مقابل العبارة الصحيحة وعالمة ) ( √ضع عالمة ) 

  ( √)      الموت والحياة اختبار من هللا تعالى لعباده وابتالء لهم.  - 1

 ×()     الخاتمة  توفيق هللا للعبد قبل الممات إلى الطاعات وأعمال الخير سوء -2

          ( √) من حسن الخاتمة                النطق بالشهادتين عند الموت -3

 الجدول التالي:صنف سكرات الموت التي بين القوسين في 

تكفن روحه بكفن  -تخرج روحه بيسر وسهولة  -يرى مالئكة الرحمة بيض الوجوه  -يرى منزلته من النار )

 .(وحنوط من نار

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 محتِضر الكافرما يحدث لل لمحتِضر المؤمنما يحدث ل

 كفن وحنوط من نار كفن وحنوط من الجنة

يرى مالئكة الرحمة بيض 
 سهلةتخرج روحه  الوجوه

تنزع روحه  الوجوه. يرى مالئكة العذاب سود
 الشعب من الصوف كما ينتزع السفود الكثير

 يرى منزلته من النار. يرى منزلته في الجنة
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بادة »قال:  - -عن النبي  - -عن أبي هريرة  لُّهُ: إماٌم عادٌل، وشابٌّ نََشأَ في عِّ لَّ إالِّ ظِّ ل ِّهِّ يوَم ال ظِّ لُُّهُم هللا في ظِّ َسْبعَةٌ يُظِّ
، وَرُجالنِّ تَحاب ا في هللا، ورجٌل د عتهُ اْمرأةٌ ذاُت هللاِّ، ورجٌل ذكر هللا في خالٍء ففاضت عيناه، وَرُجٌل قَْلبُه ُمعَلٌَّق في المسجدِّ

مالُه ما صنعْت يَمينُه ( ٍب وَجماٍل إلى نفسها قال: إني أخاُف هللاَ، ورجٌل تصدَّق بصدقٍة فأخفاها حت ى ال تَْعلََم شِّ  َمْنصِّ

 أصنافًا من عباده بأن يظلهم في ظله يوم القيامة ؟ -تعالى -لماذا اختص هللا  -أ 
 لصفاء عقيدتهم ونقاء نفوسهم وصالح أعمالهم

 علل: اهتمام اإلسالم بالشباب
 مرحلة الشباب من أهم مراحل العمر ، تقوى فيها العزيمة وتكثر اآلراء ، وتكثر فيها الفتن

 أجب عما يأتي:
 خاليًا؟ -تعالى -ما أوجه الشبه بين الذي تصدق فأخفى، والذي ذكر َّلا   -أ 

 ال يعمها إال هللا  وجه الشبه بينهما )عبادة سرية (
 .وضح الحكمة من أن ساعة الخلوة أفضل ساعة تدمع فيها العين من ذكر هللا تعالى -ب

 هلل تعالى واالخالصالخشوع والخشية 
 مقابل العبارة غير الصحيحة فيما يأتي:×( مقابل العبارة الصحيحة وعالمة )  (   √ضع عالمة ) 

   )  ×(                          المقصود بالصدقة في الحديث الشريف الصدقة الجهرية.    - 1
 (  √)                           العدل يمنع الظالم عن ظلمه ويحمي الحقوق واألعراض.   - 2
  (  √)         العالقات القائمة بين الناس على المصلحة تخرج عن الحب في هللا تعالى.   - 3

د المراد بما يأتي:  حد ِ
 (  أن يلتزم في أداء الصلوات داخله وفي أوقاتها)                      تعلق القلب بالمساجد: . -أ 
 ( البعيد عن النفاق والرياء أمام الناس)                 :عدم علم الشمال ماذا أنفقت اليمين -ب

 ما الصفات المشتركة بين األصناف السبعة؟
 خشية هللا تعالى. -ج       الصبر والتحمل. -ب          وحده.    -تعالى-إخالص العبادة هلل  -أ 

 الواردة في الحديث الشريف على الفرد والمجتمع؟ما أثر التحلي بالصفات السبع 

 . واالستقرار للمجتمعاتألمن ا -أ 
  . رسوخ العالقات القائمة على الحب في هللا -ب
 تكافل وتعاون أفراد المجتمع -ج

 الصفات التي أتصفوا بها في الجدول التالي :األصناف السبعة الواردة في الحديث الشريف  ضع أمام 

 الصفات التي أتصفوا بها األصناف الواردة في الحديث الشريف م

 العدل إماٌم عادلٌ  1

بادة هللاِّ  2  العبادة شابٌّ نََشأَ في عِّ

 الخشوع والخشية من هللا  رجٌل ذكر هللا في خالٍء ففاضت عيناه 3

 هللا تعمارة بيو َرُجٌل قَْلبُه ُمعَلٌَّق في المسجدِّ  4

 اخالص الصداقة والمحبة هلل  تَحاب ا في هللاَرُجالنِّ  5

ٍب وَجماٍل إلى نفسها قال: إني أخاُف هللاَ  6  العفة  رجٌل دعتهُ اْمرأةٌ ذاُت َمْنصِّ

مالُه ما صنعْت يَمينُه 7  االحسان  رجٌل تصدَّق بصدقٍة فأخفاها حت ى ال تَْعلََم شِّ

 
 
 
 

 الوحدة الرابعة الحديث الشريف  للمتقين -تعالى-ظل هللا     الثالثالدرس 
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 :اكتب معاني المفردات التالية 

 

 معناها  الكلمة 

 عدد ال يراد به الحصر وذُكر للتعظيم. سبعة

 في ظل عرش الرحمن، وفي: أفادت إحاطة الظل بهذه األصناف في ظله

 المراد به يوم القيامة. يوم

 أسلوب قصر أفاد التخصيص والتوكيد. ال ظل إال ظله

 أي طلبته للفاحشة دعته امرأةٌ 

 منفرًدا في خالء

 انهمرت دموعه عيناهفاضت 

 
 نبذة عن راوي الحديثاكتب  

 عبد الرحمن بن صخر الد وسي. اسمه

 أبو هريرة كنيته

 هـ. 59قبل الهجرة وتوفي  19ولد سنة   مولده ووفاته

 شهد جميع الغزوات مع الرسول  جهاده

 أكثر الرواة روايةً وحفًظا للحديث النبوي لطول مالزمته للنبي  من مناقبه

 
 : أكمل لمخطط السهمي التالي

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 ( من العبارات التالية : أبو هريرةظلل اإلجابة التي ال تنتمي إلى  ) 
 شهد جميع الغزوات مع الرسول  - 1
 هـ. 150 الهجرة وتوفي بعد  19ولد سنة   -2

 أكثر الرواة روايةً وحفًظا للحديث النبوي لطول مالزمته للنبي  -4
 
 
 
 
 
 
 

 في الحديث الشريف  الصفات المشتركة بين األصناف السبعة

الصبر والتحمل؛ ألن فيها معارضة  خشية هللا تعالى
 والهوى. للشيطان والنفس

 

-العبادة هلل إخالص 
 وحده -تعالى
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ِهْم َوتَراُحِمِهْم َوتَعاُطِفِهْم َمثَُل اْلَجَسِد، إَِذا » : - -قاَل: قاَل َرسوُل هللِا  - -عن النُّْعماِن ْبِن بَشيٍر  َمثَُل اْلُمْؤِمنيَن فِي تَواد ِ
 اْشتَكى ِمْنهُ ُعْضٌو تَداعى لَهُ سائُِر اْلَجَسِد بِالسََّهِر َواْلُحم ى (

 :اكتب معاني المفردات التالية 
 
 
 
 
 
 
 
 

 الشريف :  نبذة عن راوي الحديثاكتب 

 النعمان بن بشير بن سعد األنصاري الخزرجي االسم

 أول مولود في اإلسالم من األنصار بعد الهجرة،  المولد 
فبشرها بأنه سيعيش حميًدا ويقتل شهيًدا  - -أتت به أمه لرسول هللا 

 ويدخل الجنة

 وعمل بالقضاء - -من رواة الحديث الشريف عن الرسول  أبرز أعماله
 اإلمارة على الكوفة وولي 

 ( من العبارات التالية :النعمان بن بشير بن سعد األنصاري الخزرجيظلل اإلجابة التي ال تنتمي إلى  ) 
 فبشرها بأنه سيعيش حميًدا ويقتل شهيًدا ويدخل الجنة - -أتت به أمه لرسول هللا  -1
 أول مولود في اإلسالم من األنصار بعد الهجرة -2
 الشام اإلمارة على  وولي وعمل بالقضاء - -من رواة الحديث الشريف عن الرسول  -3

 اكتب الوجه البالغي في أَلفاظ الحديث الشريف في الجدول اآلتي
 
 
 
 
 
 
 
 
 المجتمعفي التواد والتراحم والتعاطف التي تحقق وسائل اكتب اثنين من ال 

 .الهدية والهبة -  .النفقة وصلة األرحام -     .الزكاة والصدقات
 .كفالة األيتام ورعاية كبار السن - .التزاور وتلبية الدعوة - الوقف والوصية  - .النصح والمناصرة -

 الشريعِة اإلسالمي ة وحدة الكلمة والصف، وضح ذلكمن أعظِم غاياِت 
 ومعنويًّا تحت راية التوحيد إلقامة مجتمع مسلم مترابط ماديًّات الشريعة اإلسالمية لتوحيد الصف جاء

  والتكافل والراحم أساس بناء المجتمع المسلم
 
 
 

 الوحدة الرابعة الحديث الشريف  أتراحم وأتكافل مع المسلمين   الرابع الدرس 

 معناها  الكلمة  م

 المحقق للمحبة واأللفة  -تعالى -محبتهم أي التواصل في هللا توادهم 1

 إرادة إيصال الخير للغير ببذل المعروف واإلحسان تراحمهم 2

 فهم مشاعر وحاجات اآلخرين وتقديم العون والنفع لهم ت تعاطفهم 3

 االجتماع والمشاركة تداعى 4

 جزء من الجسد عضو 5

 الجسم.ارتفاع درجة حرارة  الحمى 6

 البالغة اللفظ 

توادهم وتراحمهم 
 وتعاطفهم

والتفاعل  وهذا يدل على المشاركة (تفاعل)هذه الكلمات على وزن 
 المؤمنين بين

 للتعبير عن المالصقة والتالحم الجسد

 .تفيد السرعة في التلبية والمشاركة والتدافع والتنافس تداعى

 تفيد عدم االستثناء فالكل يشارك سائر

 تفيد حمل الهم كأنه همه السهر والحمى
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 :اكتب معنى المصطلح الشرعي التالي

 
 أوجه الخير. المحقق للمحبة واأللفة في جميع -تعالى -التواصل في هللا التواد: .1
 إرادة إيصال الخير للغير ببذل المعروف واإلحسان التراحم: .2
 فهم مشاعر وحاجات اآلخرين وتقديم العون والنفع لهمت:  التعاطف .3
 

 : أكمل لمخطط السهمي التالي
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 : سجل شعورك عند قيامك بعمل تطوعي يخدم المجتمع، وشعور من تقدم له الخدمة
 

 وصف شعور متلقي الخدمة وصف شعوري العمل التطوعي

زيارة كبار السن في دار رعاية 
 المسنين

 االطمئنان والسعادة
 

 والفرحالسعادة 
 

 شكر هللا تعالى على النعم  وحب الخير للجميعالسعادة  توزيع الطعام على عمال النظافة.

 االمتنان السعادة أساهم في صالح المجتمعالرضا ألني  تعليم الجاهل وإرشاد الضال.

 :  ثمار العمل التطوعيكتب اثنين من ا
ر الُمجتمع.يحافُظ على   استقرارِّ وتطو 

ضا عن الن فس. -  يعزُز الش عور بالر 

 يساعد في ترسيخِّ مفهوم العطاء في المجتمع. -

 المشكالت المجتمعية–يحسن المستوى االقتصادي، ويحل  -

 اكتب أبرز أعمال النعمان بن بشير األَنصاري:
 وعمل بالقضاء - -من رواة الحديث الشريف عن الرسول 

 اإلمارة على الكوفة وولي 
 
 
 
 
 
 
 
 

 من الوسائل التي تساعد على تحقيق التكافل في المجتمع

 وصلة األرحام النفقة الهدية والهبة
 

 والمناصرة النصح والصدقات الزكاة
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 سبب اآلتي: اكتب 
 من أم المؤمنين سودة بنت زمعة - -النبي زواج  -أ 

 .وهجرتها، وهي صاحبة الهجرتين إلى الحبشة وإلى المدينةتقديًرا لها على إسالمها 
 بأم المساكين - -لقبت أم المؤمنين زينب بنت خزيمة  -ب

 لجودها وكرمها وعطفها على الفقراء والمساكين
 من: اكتب حكمة خاصة واحدة لزواج الرسول 

  أم المؤمنين زينب بنت جحش . -أ 
 الجاهليةإلبطال عادة التبني في 

 أم المؤمنين ميمونة بنت الحارث الهاللية -ب
 لصالحها ولتحبيب قومها في اإلسالم تقديًرا

 دلل على الحقائق اآلتية من خالل فهمك للدرس:
 ( برأيها يوم صلح الحديبية -أخذ الرسول )        بحكمتها ورجاحة عقلها - -امتازت أم سلمة  -أ 
 تزكية للنفس مكروهةاألسماء التي فيها  -ب

 اسم بعض زوجاته ألن فيه تذكية للنفس وهو )بره( بدل الرسول هللا 
 اكتب امام كل سبب من األسباب اآلتية اسم الزوجة التي تزوجها النبي 

 أم المؤمنين السبب

تقديًرا لها على إسالمها وهجرتها، وهي صاحبة الهجرتين  -  -تزوجها رسول هللا   
 إلى الحبشة وإلى المدينة

  سودة بنت زمعة    
 

، وتكريًما له، وكانت - -تقديًرا ألبي بكر الصديق - -سنوات تزوجها الرسول  
 مصدًرا للمسلمين في أحكام دينهم

عائشة بنت أبي بكر     
 الصديق

وكانت أفصح النساء  - - ه تكريًما لعمر بن الخطاب 3في السنة  - -تزوجها النبي 
 في قريش

حفصة بنت عمر بن  
 الخطاب

تقديًرا لها لِّما عرف عنها من صالح وتقوى ولقبت بأم  - -تزوجها الرسول  
 كينالمساكين لجودها وكرمها وعطفها على الفقراء والمسا

  زينب بنت خزيمة 
 

برأيها يوم صلح الحديبية لما تميزت به من رجاحة عقل وحكمة،  -أخذ الرسول   
 آخر من مات من أمهات المؤمنين وأول مهاجرة إلى الحبشة

هند بنت أبي أمية  أم سلمة 
  المخزومية

تفخر  إلبطال عادة التبني في الجاهلية، وكانت ـه 5العام  في -  -تزوجها الرسول 
 فوق سبع سماوات. على أمهات المؤمنين بأن هللا تعالى زوجها من

  زينب بنت جحش األسدي
 

ة(وأعتق المسلمون سبي  - -تزوجها الرسول  وسماها جويرية بعد أن كان اسمها )بَرَّ
 بني المصطلق تكريًما لها.

  جويرية بنت الحارث
 

أرسل إلى النجاشي ليخطبها له فجهزها ودفع مهرها  سنة ، 17ولدت قبل البعثة ب 
  -وبعث بها إلى الرسول . 

أم حبيبة )رملة( بنت أبي 
  سفيان

لتحت  "إنك البنة نبي، وإن عمك لنبي وإنك -ولدت قبل البعثة، قال فيها الرسول 
 نبي(

صفية بنت حيي بن أخطب 
    

اها تقديًرا - -آخر امرأة تزوجها الرسول   لصالحها ولتحبيب قومها في اإلسالم، سم 
ة(. -  --الرسول   ميمونة بعدما كان اسمها )بَرَّ

ميمونة بنت الحارث الهاللية 
  

 - -عاًما، أول من آمن باهلل تعالى، وواست الرسول  15ولدت قبل عام الفيل ب 
 بمالها وجاهها، وآزرته في دعوته

     خديجة بنت خويلد
 

 
 

 الوحدة الرابعة السيرة   أقتدي بأمهات المؤمنين رضي هللا عنهن  الخامس الدرس 
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 : مقابل العبارة غير الصحيحة فيما يأتي )×مقابل العبارة الصحيحة وعالمة )  ) √ضع عالمة )

 )×)         حفصة .  - -بعد السيدة خديجة  - -أول من تزوج بها الرسول  .1

 ) √)           مرجعًا للمسلمين في أحكام الدين.  - -كانت أم المؤمنين عائشة  .2

 )×)    من ملك الحبشة - -أم المؤمنين جويرية بنت الحارث  - -خطب الرسول  .3

 )√(كانت أم المؤمنين عائشة رضي هللا عنها مرجعا للمسلمين في أحكام الدين  .4
 × (سيدة سودة بنت زمعة  آخر زوجات النبي صلى هللا عليه وسلم  )  .5

 : صحح ما تحته خط في العبارات التالية بكتابة الصحيح بين القوسين 

 )ميمونة بنت الحارث ( رضي هللا عنها صفية بنت حيي آخر من تزوجها الرسول  -ا

 (-) عائشة      خديجة     ، وتكريًما له- - هاتقديًرا ألبي - -ب. تزوجها الرسول 

   ) زينب بنت جحش(   أم سلمة .موتا بعده  جـ. أولى نساء الرسول 

 : أكمل لمخطط السهمي التالي
 

 

 

  
 
 
 

 : الحكم العامة لتعدد زوجات النبي من اكتب ثالثة 
 لتعليم نساء األمة الشرائع واألحكام -2       ليُكنَّ قدوات صالحات للمؤمنات في كل العصور .1
 تخفيف عداء القبائل وتوفير الحماية للدعوة .2

 من صاحبة الموقف التالي من أمهات المؤمنين  :
 )جاءتني امرأةٌ معها ابنتان تسألُني فلم تجد عندي غيَر تمرة واحدة فأعطيتُها، فقسَمتها بين ابنتيها (  -قالت  - -1

 صاحبة هذا الموقف : ام المؤمنين  عائشة رضي هللا عنها 
 بطول اليد كناية عن إنفاقها وعطائها. - -وصفها النبي  -2

 رضي هللا عنها -زينب بنت جحشصاحبة هذا الموقف : ام المؤمنين  
 استخرج حقيقة ومظهر سلوكي من اآلية لتالية 

َهاتُُهْم..) :تعالى قال  (النَّبِيُّ أَْولَٰى بِاْلُمْؤِمنِيَن ِمْن أَنفُِسِهْم ۖ َوأَْزَواُجهُ أُمَّ
 - - زوجات النبي أمهات المؤمنين: لقب يطلق على الحقيقة  :

 .مسلمة، وتتبع سيرتهن من صور حبهن رضي هللا عنهنقدوة لكل  فحياتهنالمظهر السلوكي : 
 ما المقصود بأم المؤمنين ؟

 لقب يطلق على زوجات النبي محمد صلى هللا عليه وسلم
 بطول اليد؟ - -لزينب بنت جحش  - - -عالم يدل وصف النبي 

 امرأة صناع اليدين  - - بنت جحش  طول اليد بالصدقة، وكانت زينبيدل 
 النبي بأمهات المؤمنين  التى توضح الحكمة من زواج (ب)ما يناسبها من القائمة  (أ  )اختر من القائمة

 
 
 
 
 

 )ب) القائمة  الرقم (أ )القائمة  الرقم
 تشريعية  3عائشة  1

 سياسية  4حفصة  2

 تعليمية   1صفية  3

 اجتماعية  2جويرية  4

 خالق أمهات المؤمنين رضي هللا عنهن أ من

 والعطاء البذل والكرم الصبر وقوة التحمل الستر والعفاف
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 وما وقتها وما كيفيتها حكم الصالة على الميت ما  

 فرض كفاية حكمها

 جميع األوقات ما عدا أوقات النهي وقتها

 تصلى قياًما بال ركوع وال سجود كيفيتها

 قارن بين صالة الجنازة والصلوات الخمس بذكر أوجه االختالف والشبه

 أوجه الشبه االختالفأوجه 

 القيام ركن الصلوات لها آذان وإقامة أما الجنائز بدون آذان واقامة

 قراءة الفاتحة ركن الجنازة ليس بها ركوع وال سجود وال تشهد

 تصلى جماعة الجنازة فرض كفاية والصلوات فرض عين

 الرقم المناسب:اختر من القائمة األولى ما يناسبها في القائمة الثانية بوضع 

 ب الرقم  أ

 الصالة اإلبراهيمية ) التشهد األخير(. 2 التكبيرة االولى-1

 الدعاء للميت. 3 التكبيرة الثانية  -2

 قراء الفاتحة. 1 التكبيرة الثالثة  -3

 السكوت 4 التكبيرة الرابعة -4

 الصالة اإلبراهيمية ) التشهد األخير(. 2 التكبيرة االولى-1

 :المسائل اآلتية  في كيف يتصرف المسلم 
 من فاتته صالة الجنازة في المسجد -1

 من فاتته صالة الجنازة في المسجد صلى عليها في المقبرة قبل الدفن أو بعده
 من فاته بعض التكبيرات في الصالة على الميت -2

 أول صالتهمن فاته بعض التكبيرات في الصالة على الميت فما أدركه مع اإلمام هو 
د آداب تشييع الجنازة من خالل النظر إلى الصور  حد ِ

 
 
 
 
 
 
 

 :  آداب تشييع الجنازةاكتب اثنين من 
 إعالم المؤمنين بموت المؤمن ليحضروا جنازته.

 عند النظر إلى الجنازة.  «إنا هلل وإنا إليه راجعون، هللا أكبر، هذا ما وعدنا هللا ورسوله وصدق هللا ورسوله »قول  -
 عند حمل الجنازة.« والمؤمنات  هللا وباهلل، وصلى هللا على محمد وآل محمد، اللهم اغفر للمؤمنين بسم» قول  -

 أن يحملها أربعة على األكتاف ويستحب التناوب في حملها - المشي خلف الجنازة أو على أحد أطرافها. -

 الوحدة الرابعة الفقه  الجنازةأصلي صالة    السادس الدرس

بسم هللا وباهلل، وصلى هللا على محمد وآل محمد، اللهم اغفر للمؤمنين » قول  -
  عند حمل الجنازة« والمؤمنات 

 على أحد أطرافهاالمشي خلف الجنازة أو 

 أن يحملها أربعة على األكتاف ويستحب التناوب في حملها
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 التالية :  عبارات التعزية ومواساة أهل الميتاكتب الرد على 

 الرد التعزيةعبارة 

 شكر هللا سعيكم أعظم هللا أجرك وأحسن عزاءك وغفر لميتك

 جزاك هللا خيًرا جبر هللا مصابك.

 آمين استجاب هللا دعاءك، ورحمنا وإياك رحمك هللا وآجرك.

 إن هلل ما أخذ، وله ما أعطى، وكل شيء عنده
 بأجل مسمى فاصبر واحتسب

 وإياكآمين استجاب هللا دعاءك، ورحمنا 

 :  فضل الصالة على الميتاكتب 
 المسلمين عباده المؤمنين بجزيل األجر والث واب عند الص الة على موتى -سبحانه وتعالى -وعد هللا 

 صالة الجنازة : يصلى على الغائب متى 

 اإلسالم.إن كان له أثر طيب في  -ب                  إذا مات في بلد لم يَُصلَّ عليه به. -أ 

 ماذا يفعل بشهيد المعركة : 

 .شهيد المعركة يدفن في ثيابه وال يغسل وال يصلى عليه

 حكم الصالة على الميت وأركانها وسننهاما 

 سننها أركانها

 القيام مع القدرة.  .1

 التكبيرات األربع. .2
 قراءة الفاتحة. .3
 الصالة على النبي . .4
 الدعاء للميت. .5
 التسليم. .6
 الترتيب .7

 االستعاذة والبسملة قبل القراءة.-1
 رفع اليدين مع كل تكبيرة.-2
 وضع اليد اليمنى على اليسرى على الصدر.-3
 اإلسرار بالقراءة )سرية القراءة(.-4
 الدعاء للميت ولنفسك وللمؤمنين.-5
 السكوت قليًل بعد التكبيرة الرابعة وقبل التسليم.-6
 ثالثة فأكثرتكثير صفوف المصلين بأن تكون -7

 مقابل العبارة غير الصحيحة فيما يأتي:×( مقابل العبارة الصحيحة وعالمة ) ( √ضع عالمة ) 
 (√ )                            صالة الجنازة فرض كفاية. -1
   ×()  تتشابه صالة الجنازة مع الصلوات الخمس في الكيفية.  -2
 ×() يقف اإلمام في صالة الجنازة عند رأس المرأة.   -3
 (√ )   يكبر اإلمام في صالة الجنازة أربع تكبيرات  -1

 بين الحكمة مما يأتي:
 شرعت للميت دعاًء واستغفاًرا له                 تشريع صالة الجنازة. -1
  لكي ينال  فضل الصالة عليه والثواب                الصالة على الغائب. -2
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 : ما المقصود بالتنابز باأللقاب
 مخاطبة اآلخرين بأسماء يكرهونها التنابز باأللقاب :
 علل ما يأتي:

 ألهميته في الذكر والعبادة، والتعبير والتواصل بين الناس- :اللسان نعمة عظيمة من هللا تعالى  -1
 ألنها تسبب الحقد والكراهية:        تحريم التنابز باأللقاب. -2

 والمجتمع؟ما اآلثار المترتبة على التنابز باأللقاب على الفرد 

 على المجتمع على الفرد

 فقدان االحترام المتبادل بين أَفراد المجتمع الشعور بالنقص والعجز

 قطع الروابط االجتماعية االنعزال عن المجتمع

 انتشار األلفاظ السيئة والكلمات الجارحة واعتيادها اقتران األلقاب بالشخص طوال حياته

 الدماءإراقة  الرغبة في االنتقام
 

 أكمل لمخطط السهمي التالي :
 

 

 

  
 

 اللسان عن المساوئسبل صون اكتب اثنين من 
  مصاحبة الصالحين وتجنب مجالس الغيبة والنميمة -ب          استعمال اللسان في قول الخير -أ 
 بهمعرفة اآلثار المترتبة على الكالم قبل النطق  -ج 

 كيف نتعامل مع المتنابذين باأللقاب؟
 وندعو لهم بأن يبعدهم هللا تعالى عن هذا الداء  لهم حكم الشرع في هذا االمر نعاملهم معاملة حسنة  ونبين

 التالية:من خالل النصوص الشرعية  ستنتج طرق التعامل مع من يتعمد اإلساءة لآلخرينأ

 طرق التعامل مع المسيء النص الشرعي

َي أَحَسُن إِّنَّ  بادي يَقولُوا الَّتي هِّ الشَّيطاَن َينَزغُ بَيَنُهم إِّنَّ )قُل لِّعِّ
ا ُمبينًا  ﴾53﴿ الشَّيطاَن كاَن لِّْلِّنسانِّ َعُدوًّ

 عدم رد اإلساءة باإلساءة، 

ي  َي أَْحَسُن فَإَِّذا الَّذِّ ي اْلَحَسنَةُ َواَل السَّيِّ ئَةُ اْدفَْع بِّالَّتِّي هِّ )َواَل تَْستَوِّ
يَن َصبَُروا َوَما بَْينََك َوَبْينَهُ َعَداَوةٌ َكأَنَّهُ  يٌمَ َما يُلَقَّاَها إِّالَّ الَّذِّ َولِّيٌّ َحمِّ

يٍم ﴿  ﴾ (35يُلَقَّاَها إِّالَّ ذُو َحٍظ  َعظِّ

 مقابلة اإلساءة باإلحسان

ياًل ﴿  الصبر على أذى الخلق ﴾10)َواْصبِّْر َعلَى َما يَقُولُوَن َواْهُجْرُهْم َهْجًرا َجمِّ

 :المسيء بالقول لآلخرين من خالل الشواهد اآلتيةاستنتج التعامل األمثل مع 
ا ُمبينًا) َي أَحَسُن إِّنَّ الشَّيطاَن يَنَزُغ بَينَُهم إِّنَّ الشَّيطاَن كاَن لِّْلِّنسانِّ َعُدوًّ بادي يَقولُوا الَّتي هِّ                            ( قُل لِّعِّ

 عدم رد اإلساءة باإلساءة

ي بَْينََك َوَبْينَهُ َعَداَوةٌ  قال تعالى : َي أَْحَسُن فَإَِّذا الَّذِّ ي اْلَحَسنَةُ َواَل السَّيِّ ئَةُ اْدفَْع بِّالَّتِّي هِّ َكأَنَّهُ َولِّيٌّ  )َواَل تَْستَوِّ
يٍم ( يَن َصبَُروا َوَما يُلَقَّاَها إِّالَّ ذُو َحٍظ  َعظِّ يٌم ََما يُلَقَّاَها إِّالَّ الَّذِّ   ة اإلساءة باإلحسانمقابل:          َحمِّ

ياًل فقد قال تعالى    الصبر على أذى الخلق:     ()َواْصبِّْر َعلَى َما يَقُولُوَن َواْهُجْرُهْم َهْجًرا َجمِّ

 الوحدة الرابعة التهذيب  أصون لساني عن التنابز باأللقاب  السابعالدرس 

 من صور عالج آفات اللسان

  مصاحبة الصالحين وتجنب -ب
 مجالس الغيبة والنميمة 

 

استعمال  اللسان في قول  –أ 
 الخير

معرفة االثار المترتبة  -ج

 على الكالم قبل النطق به
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 اآلتية:: دلل على صدق الحقائق 
 جعل الحفاظ على الصحة من مقاصد الشريعة -  اعتنت الشريعة اإلسالمية بصحة اإلنسان.  -1
م تعاطي المسكرات بأنواعها  - نهى عن اإلضرار بالنفس أو بالغير   - أباح الطيبات وحرم الخبائث  -  حرَّ
 دولة الكويت تكافح المخدرات ومروجيها -2

 القانونية على تجار ومروجي المخدرات والمتعاطينتشديد العقوبة 
 أكمل الجدول اآلتي

 الضرر  المتضررالجانب 

 التفريط في حق هللا تعالى -التكاسل عن أداء العبادات  الدين 

 اإلضرار بالنفس اكتئاب وندم قد يؤدي العقل 

 كثرة الحرائق -السرقة  -ضياع المال  -ضعف إنتاجية الدولة  المال 

 التفريط في الشرف والعرض العرض

 االنعزال عن األُسرة والعزوف عن الواجبات االجتماعية العالقات االجتماعية

 تدهور القيم األَخالقية بين الشباب والمراهقين -ضياع القدوة  التربية

 التدخين؟ ما األدلة التي استند إليها العلماء في تحريم
 تبذير وإسراف وإنفاق للمال فيما يضر - 3        قتل للنفس وتدمير للصحة -1
 يلحق الضرر باآلخرين - 3

 اختر ثالثة من أسباب تعاطي المخدرات والتدخين، واكتب عند كل سبب منها حلًّ مناسبًا

 الحل السبب

 تقوية الوازع الديني واقامة شرائع هللا  ضعف الوازع الديني

 ال أصحاب إال االخيار الصحبة السيئة.

 تابعة االسرة لألوالد  ضعف رقابة األسرة 

 استخرج من الدرس ما يشير إلى الحقيقة اآلتية:
 التعاون مع المؤسسات المجتمعية ضرورة للحد من آفة المخدرات والتدخين.

 توفير الرعاية الالحقة لمن تعافوا من اإلدمان من خالل عدة مراكز منها جمعية بشائر الخير 
 وفق الدرس« ال َضَرَر وال ِضرار »اكتب األحكام الشرعية المستنبطة من القاعدة الفقهية 

 جعل الحفاظ على الصحة من مقاصد الشريعة -
 أباح الطيبات وحرم الخبائث  -
 س أو بالغير  نهى عن اإلضرار بالنف -
م تعاطي المسكرات بأنواعها  -  حرَّ

 : مظاهر عناية اإلسالم بصحة اإلنساناكتب اثنين من 
 جعل الحفاظ على الصحة من مقاصد الشريعة -
 أباح الطيبات وحرم الخبائث -
 نهى عن اإلضرار بالنفس أو بالغير -
م تعاطي المسكرات بأنواعها -  حرَّ
 

 الوحدة الرابعة الثقافة اإلسالمية   (تالتدخين والمخدرا) أحافظ على صحتي من آفة العصر  الثامن الدرس 
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 المجتمع من التدخين والمخدراتساهم في وقاية كيف ت
ب إلى هللا  - 2            أختار الصديق الصالح -1  بالطاعات. -تعالى-أتقرَّ
 أوع ي زمالئي بخطورة التدخين والمخدرات في وسائل اإلعالم المختلفة-3
 أهتم بالتواصل مع المؤسسات المجتمعية -5          أحسن عالقتي بأسرتي -4
 

 أسباب تزايد أعداد المتعاطين للمخدرات والمدخنيناكتب اثنين من 
 التقليد األعمى. -3        الصحبة السيئة.  -2        ضعف الوازع الديني. -1
 .ضعف برامج التوعية -6   سهولة الحصول على المخدرات والدخان . -5       ضعف رقابة األسرة. -5

 اكتب تعريف المصطلح الشرعي:
ٍك :   المخدرات  ُب العقَل البشري جزئيًّا أو كليًّا، وتجعل صاحبه غيَر مدرِّ   كل مادة طبيعية أو مصن عة تُذهِّ

 سالمة البدن والنفس والعقل من العلل واألمراض:  الصحة في اإلسالم
 استنبط مظهر عناية اإلسالم بالصحة من األدلة الشرعية اآلتية:

ُم الَخبائَِّث () ُم َعلَيهِّ لُّ لَُهُم الطَّيِّ باتِّ َويَُحرِّ   َويُحِّ

 أباح الطيبات وحرم الخبائثف عناية اإلسالم بصحة اإلنسان المظهر : 
ْن َعَملِّ الشَّْيَطانِّ ) ْجٌس مِّ  ُر َواأْلَنَصاُب َواأْلَْزاَلُم رِّ يَن آَمنُوا إِّنََّما اْلَخْمُر َواْلَمْيسِّ  ( فَاْجتَنِّبُوهُ لَعَلَُّكْم تُْفلُِّحونَ  يَا أَيَُّها الَّذِّ

 ف عناية اإلسالم بصحة اإلنسان المظهر : 
م تعاطي المسكرات بأنواعها  حرَّ

ْص »قال صلى هللا عليه وسلم  ، َوفي ُكل ٍ َخْيٌر اْحرِّ نِّ الضَّعيفِّ َن اْلُمْؤمِّ يُّ َخْيٌر َوأََحبُّ إِّلى هللاِّ مِّ ُن اْلقَوِّ اْلُمْؤمِّ
ن بِّاهللِّ َوال تَْعَجْز (  َعلى ما َيْنفَعَُك واْستَعِّ

 ةجعل الحفاظ على الصحة من مقاصد الشريعف عناية اإلسالم بصحة اإلنسان المظهر : 
رار (-  -: قال رسول هللا   : )ال َضَرَر وال ضِّ

 نهى عن اإلضرار بالنفس أو بالغيرف عناية اإلسالم بصحة اإلنسان المظهر : 

 ؟ما وجه االستدالل باألدلة الشرعية اآلتية على تحريم التدخين
هُ في يَِدِه : »- -قال رسول هللا   في ناِر َجَهنََّم خالًدا ُمخلًَّدا فيها أبًدا ( يَتَحس اهُ َوَمْن قَتََل نَْفَسهُ بُِسم ٍ فَُسمُّ

 قتل للنفس وتدمير للصحة منها: ذهب العلماء إلى تحريم التدخين لما له من أضرار جسيمة وجه االستالل:

  (إِنَّ الُمبَِذ ريَن كانوا إِخواَن الشَّياطيِن َوكاَن الشَّيطاُن ِلَربِ ِه َكفوًرا ﴾26﴿ ذَا القُربى َحقَّهُ َوالِمسكيَن َوابَن السَّبيِل َوال تُبَِذ ر تَبذيًرا َوآتِ  )

 ذهب العلماء إلى تحريم تبذير وإسراف وإنفاق للمال فيما يضر وجه االستالل:

َدنا، َوْليَْقعُد في بَْيتِّهِّ .(» :  رسول هللا صلى هللا عليه وسلم  قال ْل َمْسجِّ ْلنا، أَو قاَل فَْليَْعتَزِّ  َمْن أََكَل ثْوًما أَْو بََصًل فَْليَْعتَزِّ

الثوم والبصل رائحته كريها فيتجنب يلحق الضرر باآلخرين، ألن ما  ذهب العلماء إلى تحريم  وجه االستالل:

 الذهاب إلى المسجد 

 
 
 

 مع تمنياتي لكم بالتوفيق

 ال تنسوني من خالص دعاءكم

 أ / عبدالمحسن محمد
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