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 ـاســــعالـــــتـــ - لصفمـــــذكـــــرة ا
 

  الرابعة ترة ـــــــالف

 ادجــــــــــــــــً يــــف
 

 الــــــــتربــــٌـــــة اإلســـــــــــالمٌــــــة

 

 ْزِ انًزكشج ال ذغًُ عٍ انكراب انًذسسً
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 تاسع  الفصل الثانيأحاديث 
ٌْهِ  ّللَاُ  َصلَى ّللَاِ  َرُسولُ  لَالَ  : لَالَ  ، َحاتِم   اْبنِ  َعِدّيِ  َعنْ  - ٔ  َربُّهُ  َسٌَُكلُِّمهُ  إِّلَ  أََحد   ِمنْ  ِمْنُكمْ  َما " : َوَسلَمَ  َعلَ

ٌْسَ  ٌْنَهُ  لَ ٌْنَهُ  َب ٌَْنُظرُ  ، نَارُ ال فَتَْستَْمبِلُهُ  ، أََماَمهُ  فٌََْنُظرُ  ، تُْرُجَمان   َوبَ ٌَْمنَ  َعنْ  َو ٌْئًا إِّلَ  ٌََرى فََل  ِمْنهُ  أَ  ، لََدَمهُ  َش

ٌَْنُظرُ  ٌْئًا إِّلَ  ٌََرى فََل  ِمْنهُ  أَْشؤَمَ  َعنْ  َو ًَ  أَنْ  ِمْنُكمْ  اْستََطاعَ  َفَمنِ  ، لََدَمهُ  َش  ( فَْلٌَْفَعلْ  تَْمَرة   بِِشكِّ  َولَوْ  النَارَ  ٌَتَِم

 

ٌِْه َوَسلََم: "َكِلَمتَاِن َخِفٌَفتَاِن َعلَى اللَِّساِن ثَِمٌلَتَاِن فًِ اْلِمٌَزاِن َحِبٌبَ لَاَل الن - ٕ  تَاِن إِلَى بً ّللَاِ َصلَى ّللَاُ َعلَ

 الَرْحَمِن: ُسْبَحاَن ّللَاِ َوِبَحْمِدِه ُسْبَحاَن ّللَاِ اْلعَِظٌِم ".

 

ُ َعْنهُ َرِض  -ْن أَبًِ ُموَسى اْْلَْشعَِرّيِ ع -ٖ  ٌِْه َوَسلََم  -ًَ ّللَاَ لَاَل : " إَن ِلْلُمْإِمِن   -أََن َرُسوَل ّللَاِ َصلَى ّللَاُ َعلَ

ٌَْمة  ِمْن لُْإلَُإة  َواِحَدة  ُمَجَوفَة  ، ُطولَُها ِستُّوَن ِمًٌل ، ِلْلُمْإِمِن فٌَِها أَْهلُوَن ٌَ  ٌِْهْم اْلُمإْ فًِ اْلَجنَِة لََخ ِمُن ُطوُؾ َعلَ

 فََل ٌََرى َبْعُضُهْم بَْعًضا "
 

ا )اْؼُزوا بِْسِم ّللَاِ َوِفً َسبٌِِل ّللَاِ لَاتِلُوا َمْن َكفََر اْؼُزوا َوَّل تَؽُلُّوا َوَّل تَْؽِدُروا َوَّل تَُمثِّلُوملسو هيلع هللا ىلصلَاَل َرُسوُل ّللَاِ    -ٗ

 َوَّل تَْمتُلُوا َوِلًٌدا(

 

ًَ ّللَاُ َعْنَها  -ةَ َعْن َعائِشَ  - ٘ ٌَْوم  أَْكثََر ِمْن أَْن ٌَْعتَِك ّللَاُ ِفٌِه َعْبًدا ِمَن  ملسو هيلع هللا ىلص –لالت: لال: رسول  -َرِض َما ِمْن 

 اْلَمَلئَِكةَ  "بهم  النَاِر ِمْن ٌَْوِم َعَرفَةَ ، َوإِنَهُ لٌََْدنُو ، ثَُم ٌُبَاِهً 

 

ٌَْنِفٌَاِن اْلفَْمَر َوالذُّنُوَب  لى هللا وعلٌه وسلمص –لَاَل َرُسوُل ّللَاِ  -ٙ ٌَْن اْلَحّجِ َواْلعُْمَرةِ ، فَإِنَُهَما  : " تَاِبعُوا بَ

ٌَْنِفً اْلِكٌُر َخبََث اْلَحِدٌِد َوالذََهِب َواْلِفَضِة "  َكَما 

 

ً   لَالَ   -7 ًَ  َعِل ٌْهِ  ّللَاُ  َصلَى ّللَاِ  َرُسولَ  َسِمْعتُ  : َعْنهُ  ّللَاُ  َرِض  ٌَعُودُ  ُمْسِلم   ِمنْ  َما " : ٌَمُولُ  ، َوَسلَمَ  َعَل

ٌْهِ  َصلَى إِّل ُؼْدَوةً  ُمْسِلًما ًَ  َحتَى َملَن   أَْلؾَ  َسْبعُونَ  َعلَ ٌْهِ  َصلَى َعِشٌَةً  َعاَدهُ  فَإَِذا ، ٌُْمِس  أَْلؾَ  َسْبعُونَ  َعلَ

 . " ْلَجنَةِ ا فًِ َخِرٌؾ   لَهُ  َوَكانَ  ، ٌُْصبِحَ  َحتَى َملَن  

 

ٌَُموُت َفٌَمُوُم َعلَى َجنَاَزتِِه أَْرَبعُوَن  -لَاَل َرُسوُل ّللَاِ  -8 ٌِْه َوَسلََم : " َما ِمْن َرُجل  ُمْسِلم   َصلَى ّللَاُ َعلَ

ٌْئًا إِّلَ َشفََعُهُم هللاُ فٌِِه "  َرُجلً ّلَ ٌُْشِرُكوَن بِاهلل َش
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 اكرة انًصطهح انششعً انذال عهى انًعاًَ االذٍح : -

 .بأو أعما أن ٌولؾ هللا تعالى عباده وٌعرفهم بؤعمالهم وما ٌستحمونه من ثواب (  )انسغاب -ٔ

احبها  بما كان منه ثم تدركه اْلعمال وإبرازها بدون استمصاء وّل معاسرة  فٌمر ص هو إظهار (انسغاب انٛغٛش) -ٕ

 الرحمة فٌعفو هللا عنه.

 هو استمصاء جمٌع اْلعمال صؽٌرها وكبٌرها  مما ٌنذر  بالعذاب الشدٌد.  (  انحساب انعسٍش)  -ٖ

  -الفراغات التالٌة : كملأ -

 ثم بمٌة الناس.  الرسل علٌهم السالم  أول من سٌحاسبهم هللا تعالى ٌوم المٌامة هم -ٔ

  الناس. أسعد دمحم ملسو هيلع هللا ىلص   من سٌحاسب من اْلمم ٌوم المٌامة هم أمةأول  -ٕ

  َخاِلًصا ِمْن لِلبه أو نَْفِسِه.   ال إله إال هللا لال   أحك الناس بشفاعة الرسول ملسو هيلع هللا ىلص هو من -ٖ

   . ةالصال   المٌامةأول ما ٌحاسب علٌه العبد ٌوم  -ٗ

   المفلس من الحسنات    ٌامة هوالمفلس ٌوم الم -٘

 وسٌدنا دمحم ملسو هيلع هللا ىلصسٌد الناس ٌوم المٌامة  -ٙ

   وؼٌرهم  شعٌبو صالحو  هودو   نوح لوم أمة دمحم ملسو هيلع هللا ىلص أن الرسل لد بلؽت تشهد  -7

  -عما ٌأتً : بأج -

 هً : ٌوم المٌامة  بها العبدً سٌسؤل اْلمور الخمسة التمن 

 فٌم فعل .  علمه.    وعن*                                              فٌما أفناه.    عمره   نع*

 أبله ا فٌم جسده وعن                . انفمه اوفٌم             من أٌن اكتسبه  ماله     وعن*

  الجدول التالً : أكمل -
 

 انكافش انًؤيٍ ٔجّ انًقاسَح

 بالشمال بالٌمٌن بالٌداستلم الكتاب   -ٔ

 بالخوؾ والخزي والذل بالفرح والسرور شعوره -ٕ

 النار الجنة  جزاءه -ٖ

 حاسب هللا تعالى  علٌها  العباد ؟ التً ٌُ  واألسسما المواعد  -
 ّل ٌإخذ احد بجرٌرة ؼٌره  -ٕ     العدل التام الذي ّل ٌشوبه ظلم  -ٔ

 مضاعفة الحسنات دون السٌئات   -ٗ       إطلع العباد على  ما لدموه من أعمال  -ٖ

 إلامة الشهود على الكفرة والمنافمٌن  -ٗ

 عهم نًا ٌأذً :
 سبب امتناع اْلنبٌاء عن طلب الشفاعة  ْللوامهم  ٌوم المٌامة

إلى نوح ثم إبراهٌم   وبعده موسى  ثم عٌسى علٌهم السلم وكل منهم  مع كرامته على هللا تعالى  ٌنادي   ْلنهم ذهبوا

نفسً ثم ٌمول لهم  عٌسى  علٌه السلم  اذهبوا  إلى دمحما  ملسو هيلع هللا ىلص فٌمولون  : ٌا دمحم اشفع لنا  إلى ربن فؤنطلك فآتى   نفسً

 العرش فؤلع  ساجدا لربً عز وجل.

 

 ٔالدرس : 
 

  م الكتبأهوال الحساب وتسلٌ
 

 العمٌدة:   المجال
 

 الفصل الثانً
 



 

 ٗ 

 : ً يكآَا انًُاسةظع كم كهًح يٍ انكهًاخ اَذٍح ف -

 (    انكٕثش -  انصشاغ –انحٕض  –انًٍضاٌ )    

  .ي ٌنصب على نار جهنم ٌوم المٌامةهو الجسر الذ ( انصشاغ) -1

 . هو ما ٌضعه هللا تعالى ٌوم المٌامة لوزن أعمال العباد (انًٍضاٌ) -ٕ

وهيو اليذي ٌيرده أو ٌشيرب منيه  هللا تعالى بها نبٌه دمحم فيً ٌيوم المٌامية  عظٌمة خصمكرمة  (حٕضان) -ٖ

 المإمنون الذٌن لم ٌبدلوا فً دٌن هللا تعالى شٌئا.
 تعذ انعثاسج انخطأ فًٍا ٌأذً:  ( ×) تعذ انعثاسج انصحٍحح ٔعاليح  ( √)  ظع عاليح  -

 ( √)   .توزن بالمٌزانعلى شكل أجسام لها ثمل وأبعاد ثم ٌوم المٌامة  الخلك تُخلكأعمال ن إ -1

 ( ×)                 .ٌدنا دمحم ملسو هيلع هللا ىلص والمرتد ٌشربان من  حوض س العاص -ٕ 

             ( √)  . من حرص على التمسن بمنهج هللا اتسع أمامه الصراط الممتد على متن جهنم  -ٖ

 ( √)  .  من ٌدق تحت لدمٌه الصراط حتى ٌبدو له أنه أدق من السٌؾ ٌهوى إلى النار -ٗ

 ( √)                                الصراط.ل الكرٌم وأمته أول من ٌجتاز الرسو -٘

 ( √)  أبدا          تالحوض أن من شرب منه ّل ٌموص من خصائ -ٙ

     ( √)     اختص هللا تعالى نبٌه دمحما بالحوض دون بمٌة اْلنبٌاء - 7

 . األعمال التً تثمل المٌزان ٌوم المٌامةاثنٌن من  اكتب -
 الشهادتان. - ٖ         حسن الخلك  -ٕ         ذكر هللا تعالى  وحمده  وتسبٌحه  .ٔ

 . صحهاأ نى الكوثر إلى ألوال كثٌرة  اكتباختلف أهل التأوٌل  فً مع -
 

 أنه  حوض النبً فً المولؾ - ٕ           إن الكوثر نهر فً الجنة  .ٔ

 صفة حوض النبً دمحم ملسو هيلع هللا ىلص ؟ اذكر -
 اْلِمْسنِ ِمَن ِسُٚسُّ أَْغَُٛة  -ٕ                 أَْبٌَُض ِمَن اللَّبَنِ  .ياؤِ أتٛط يٍ -ٔ

َُّْ  -٘    .انهؤنؤ َزافَّرَاُِ لثاب -ٗ             السََّماءِ  .َٛضاَُُّ َكُُُدٕوِ ك -ٖ ٍْ َشِشَب ِي       ٌَْظَمأُ أَبًَدا الَي

 -ٌة:الستفادة من اآلٌات الكرٌمة التال ما وجه  
ِ اْلَواِحِد اْلمَ  .ٔ ء  ِلَمِن اْلُمْلُن اْلٌَْوَم ّلِِلَ ًْ ٌَْخفَى َعلَى ّللَاِ ِمْنُهْم َش ٌَْوَم ُهْم بَاِرُزوَن ّل   ا﴾َٙٔهاِر  لال تعالى :

 ّلستفادة : العرض على هللاا  
ٌْئًا َوإِْن َكاَن ِمثْمَاَل َحبَة  ِمْن َخْرَدل  لال تعالى : َونََضُع اْلَمَواِزٌَن اْلِمْسَط ِلٌَْوِم اْلِمٌَاَمِة فَل تُْظلَُم نَ .ٕ ْفس  َش

ٌْنَا ِبَها َوَكفَى بِنَا َحاِسبٌَِن   َ   اّلستفادة :  وضع المٌزان                  ﴾7ٗأَت
 ﴾ 7﴾ َفُهَو فًِ ِعٌَشة  َراِضٌَة   ٙفَؤََما َمْن ثَمُلَْت َمَواِزٌنُهُ   تعالى:لال  .ٔ

 مٌزانه ٌوم المٌامة  ٌثمل مصٌر من :اّلستفادة      
هُ َهاِوٌَة   8لال تعالى : َوأََما َمْن َخفَْت َمَواِزٌنُهُ   .ٕ  (﴾ نَار  َحاِمٌَة  ٓٔ﴾ َوَما أَْدَراَن َما ِهٌَْه  9﴾ فَؤُمُّ

 مصٌر من ٌخؾ مٌزانه ٌوم المٌامة :اّلستفادة
ً الَِذٌَن اتََمْوا َونََذُر الَظاِلِمٌَن 7َٔن َحتًْما َمْمِضًٌّا  لال تعالى : َوإِْن ِمْنُكْم إَِّل َواِرُدَها َكاَن َعلَى َربِّ  ﴾ ثَُم نَُنّجِ

 المرور على الصراط اّلستفادة :                                ﴾7ٕفٌَِها ِجثًٌِّا  
 
 
 

 

 1 الدرس:
 

 المٌزان والصراط والحوض
 

 العمٌدة المجال:
 

 الفصل الثانً
 



 

 ٘ 

 فٌما ٌأتً:  صحٌحة  رالغٌ العبارةبعد  ) × (ارة الصحٌحة وعالمة بعد العب√ ( ضع عالمة )   -

 ) × (عة عشر .                  برإساء ملئكة العذاب فً جهنم عددهم س -ٔ

 )  √ (ٌتفاوت عذاب الناس فً جهنم كل حسب عمله .                         -ٕ

 ( × )       الجنة دخول تبرج المرأة وإظهار زٌنتها لؽٌر محارمها من أسباب -ٖ
 

 اكرة انًصطهح انششعً انذال عهى انًعاًَ االذٍح : -
         .            من طعام أهل النار نوع من الشون المر النتن  ّل ٌنفع آكله وّل ٌدفع الجوع وّل ٌجلب الصحة ) الضرٌع (

                            بب ما ٌصٌبهم من نار جهنم .من جلود أهل النار من المٌح والصدٌد بس لما ٌسٌهو ) الؽساق والؽسلٌن ( 
 الزٌت فتسبب لهم اآلّلم ًالنار كؽلشجرة ذات منظر لبٌح وذات طعم مر فتؽلى بطون أهل  ) الزلوم (

 هً الدار التً أعدها هللا تعالى للكافرٌن به المتمردٌن على شرعه المكذبٌن لرسله ( جهنم )
 أهل النار   ماء ما هو

 والؽساق الذي ٌخرج من أجساد المحرولٌن وٌسٌل.  -ٕ      الحمٌم:  الساخن الذي ٌمطع اْلمعاء.. ماء 1
 اكمل  الجدول التالً بما هو مطلوب منن:   

 

 أوصافها نار جهنم  م

 تعرٌفها ٔ
 سلهالدار التً أعدها هللا تعالى للكافرٌن به المتمردٌن على شرعه المكذبٌن لر

 اسماإها ٕ
 السموم-السعٌر -الحطمة -ٌم الجح-جهنم 

 عدد أبوابها ٖ
 سبعة أبواب 

 سعتها ٗ
 واسعة عظٌمة وكبٌرة

 ملئكتها  ٘
 خلمهم عظٌم  وبؤسهم شدٌد ّل ٌعصون هللا

 عذابها ٙ
 عذابها دائم ّل ٌنتهً

 ولودها 7
 الناس والحجارة

 طعامها 8
 الزلوم –الؽساق والؽسلٌن  –الضرٌع 

 شرابها 9
 الساخنالماء الحمٌم 

 مالن علٌه السلم المسإول عنها ٓٔ

 أنفسنا من  عذاب جهنم  ؟بها نجً اكتب اثنٌن من االعمال التً 

 الشرن به . وحده وعدمالتوحٌد وإخلص العبادة هلل  .ٔ
 اّلبتعاد عن الفواحش ما ظهر منها وما بطن . .ٕ
 الشرعٌة.هللا تعالى ورسوله وأداء التكالٌؾ  اّللتزام بطاعة .ٖ
 اّلستشهاد فً سبٌل هللا  تعالى . -٘       اْلخلق الحسنة .التخلك ب .ٗ

 

 

 

 3الدرس: 
 

 المجال: العمٌدة  جهنم دار البوار
 

 الفصل الثانً
 



 

 ٙ 

 

 يا أسثاب دخٕل َاس جُٓى  ؟

 ارتكاب الكبائر والفواحش    -ٕ              الكفر باهلل تعالى والشرن به .

 الفاحش من المول      -ٗ                     . ترن أداء العباداتٖ

 . عدم التزام النساء باللباس الشرعً ٙ                                 . اّلنتحار ٘

 ما هو طعام أهل النار ؟

 وطعامهم  الزلوم   - ٖ          وطعامهم  الؽساق والؽسلٌن   - ٕ           طعامهم الضرٌع  -ٔ

 هل  عذاب الناس واحد أم متفاوت   ؟

 زاد العذاب   وكلما  زادت السٌئات واآلثام  بل متفاوت كل على حسب ذنوبه 
 

 ما هً صفات مالئكة جهنم

 خلمهم عظٌم  وبؤسهم شدٌد  ّل ٌعصون هللا الذي خلمهم  وٌفعلون  ما ٌإمرون 

 ملكا  ففتن الكفار بهذا العدد وظنوا أنه ٌمكن التؽلب على هذا العدد  9ٔلجهنم 

 . وزعٌمهم  اسمه مالن  وهإّلء الملئكة  هم  الذٌن سماهم  هللا تعالى بخزنة  جهنم وهم رإوساء جهنم

 بعد مرور الصراط ماذا ٌحصل للناس ؟

 ٌفترلون فرٌك فً الجنة وفرٌك فً السعٌر

 من احسن العمل فً الدنٌا فمصٌره الجنة ومن أساء فمصٌره النار  
 

 - تدل علٌه العبارات التالٌة: المصطلح الذي : اكتب 
 [جهنم    ]             ردٌن على شرعه المكذبٌن لرسله.           الدار التً أعدها هللا تعالى للكافرٌن به المتم –أ 

 [ الضرٌع .        ]من طعام أهل النار نوع من الشون المر النتن  ّل ٌنفع آكله وّل ٌدفع الجوع وّل ٌجلب الصحة –ب

 [  لؽساق والؽسلٌنا]    ٌسٌل من جلود أهل النار من المٌح والصدٌد بسبب ما ٌصٌبهم من نار جهنم . هو ما –ج 

 (       شجرة الزلوم     ]          شجرة ذات منظر لبٌح  وذات طعم مر فتؽلى بطون أهل النار  كؽلً الزٌت  –د 
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 فٌما ٌأتً:  بعد العبارة الخطأ× ( بعد العبارة الصحٌحة وعالمة ) √ ( ضع عالمة )   -

 )  √ (الوسٌلة هً أعلى منزلة فً الجنة .                                         -ٔ

 ) × (أعد هللا تعالى للمجاهدٌن سبعون درجة فً الجنة .                      -ٕ

 )  √ (باب الرٌان الُمخصص للصائمٌن هو الذي ٌُفتح فً شهر رمضان .  -ٖ

 تٌة بما ٌناسبها :أكمل العبارات اآل -

  ُمَصفًّىوأنهار َعَسٍل مسكر  َخْمٍر غٌرلَْم ٌَتَؽٌََْر َطْعُمهُ َوأَْنَهار   َوأَْنَهاٌر لَبَنٍ  َماٍء نمًعدة أَْنَهار  أنهار الجنة  -ٔ

  لحم الطٌرو الفاكهة الكثٌرةمن أطعمة الجنة  -

 ٌح المسنور وطعم الزنجبٌلشراب أهل الجنة ببرد الكافور  أشربتهاومن 

 النظر إلى ربهم  عز وجل هًأحب نعمة ٌتفضل هللا تعالى بها على أهل الجنة  -ٖ 

 علل ما ٌأتً : 

 غٌرت عمر ابن لخطاب       المصر الذي شاهده بالجنة  –ملسو هيلع هللا ىلص  –عدم دخول الرسول  -ٔ

 من الباب األٌمن للجنة. –ملسو هيلع هللا ىلص  –دخول بعض أمة دمحم  -2

   ملسو هيلع هللا ىلصالباب اْلٌمن للجنة خصه هللا تعالى للذٌن ّل حساب علٌهم من أمة دمحم 

 ٌوم المٌامة ؟ –ملسو هيلع هللا ىلص  –ما الدعاء الذي إذا دعا به المسلم حلت له شفاعة الرسول  -3

، آِت ُمَحَمًدا اْلَوِسٌلَةَ َواْلفَِضٌلَةَ ، َواْبعَثْهُ َممَاًميا َمْحُميوًدا الَيِذي  اللَُهَم َرَب َهِذِه الَدْعَوةِ التَاَمِة ، َوالَصَلةِ اْلمَائَِمةِ 
 َوَعْدتَهُ ، َحلَْت لَهُ الَشفَاَعة ٌَْومَ 

 عرف الوسٌلة ؟
   وألرب الدرجات  إلى عرش الرحمنهً أعلى منزلة  فً الجنة 

 ؟والهرم تأو الموهل ٌصاب أهل الجنة بالمرض 

 صحة والحٌوٌة دون مرض ٌكدرها .وبالحٌاة دون شبح الموت ٌهددها  .ٌتمتعون بال 

 اكمل الجدول التالً بما هو مطلوب منن:   
  الجنة  م

 تعرٌفها ٔ
 انذاس انرٙ أػذْا هللا ذؼانٗ انًإيٍُٛ تّ  انؼايهٍٛ ػهٗ ششػّ انًصذلٍٛ  نشعهّ

 

 عدد أبوابها ٕ
يَّاِن ا -اْلِجَهاِد  -: الصَّالةِ   ثمانية أبواب َدقَِة -لرَّ  األيمن -الراضين  -الكاظمين الغيظ -التوبة -الصَّ

 نعٌمها دائم ّل ٌنمطع نعٌمها ٖ

 طعامها ٗ
 الفاكهة الكثٌرة ولحم الطٌر

 شرابها ٘
 الزنجبٌل برٌح المسن .

 سظٕاٌ ػهّٛ انغالو المسإول عنها ٙ

 أنهارها 7
ٍْ َياٍء َمٙ  اٌس ِي َٓ َْ ٍٍ نَْى  -أَ ٍْ نَثَ ٍش غٛش يغكشِي ًْ ٍْ َخ اٌس ِي َٓ َْ َ أ َٔ  ُّ ًُ ٍْ َػَغٍم ُيَصفًّٗ -َٚرَغََّْٛش َغْؼ اٌس ِي َٓ َْ أَ َٔ 

 بٌوتها 8
 عكُٓى  يٍ انخٛاو  ٔانمصٕس ٔاألتُٛح

 
 

 4الدرس: 
 

 لمجال: العمٌدة  الجنة دار النعٌم 
 

 الفصل الثانً
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ٌِْه َوَسلََم لال: " لَاتََل ّللَاُ اْلٌَُهوَد اتََخذُوا لُبُوَر أَْنبٌَِائِِهْم َمَساِجَد " عن أبً هرٌرةَ رضً هللا عنه أن َ َرُسوُل   ّللَاِ َصلَى ّللَاُ َعلَ

 اكرة يعاًَ انكهًاخ اَذٍح: -

 يعُاْا انكهًح

 لاتل هللا 
 لعنهم هللا 

  الٌهود
 لوم سٌدنا موسى علٌه السلم 

  أنبٌائهم مساجداتخذوا لبور 
 المبور مساجد بنوا علً

 
 بٌن المصطلحات الشرعٌة اآلتٌة:  -

 هو دٌن  التوحٌد هلل تعالى.  (االسالو). ٔ

 .تعالى بالعبادةإفراد هللا  هو (انرٕحٍذ). ٕ

  الظاهرة والباطنة. هً اسم جامع لكل ما ٌحبه هللا وٌرضاه  من اّللوال واّلفعال (العبادة ).ٖ
 

  -: أكمل العبارات التالٌة  -
 هلل رب العالمٌن    التوحٌد  امتاز اإلسلم عن بالً اْلدٌان بتحمٌك  -1
 والسنة النبوٌة. المرآن الكرٌم همااإلسلم ٌستمد تعالٌمه من مصدرٌن  -ٕ
 باهلل  نالشر المإدٌةٌتم تحمٌك التوحٌد هلل وحده ّل شرٌن له بتحرٌم كل الوسائل  -ٖ
 اّلنبٌاء والصالحٌن .   المبور  بناء المساجد على من امثلة الوسائل المإدٌه للشرن -ٗ
  ٌماتلونهم و   ٌسخرون منهمو    ٌكذبونهم    أنهم كانوا مع أنبٌائهممن موالؾ الٌهود  -٘
ً  ٌحذرنا اّلسلم من الدعاء لؽٌر هللا سواء كان المدعو -ٙ   شجرة   ملكا صالحا أو نبٌا
  عالم تدل النصوص الشرعٌة  اآلتٌة: -
َ لا-ٔ ٌْر  اْبُن ّللَاِ َولَالَِت النََصاَرى اْلَمِسٌُح اْبُن ّللَاِ َذِلَن لَْولُُهْم بِؤ ْفَواِهِهْم ل تعالى :  " َولَالَِت اْلٌَُهوُد ُعَز

 ” ﴾ سورة التوبة ٌَُٖٓضاِهئُوَن َلْوَل الَِذٌَن َكَفُروا ِمْن لَْبُل لَاتَلَُهُم ّللَاُ أَنَى ٌُْإفَُكوَن  
 من ممام النبوة إلى ممام اْللوهٌة فكانوا من أهل الكفر . أنبٌاءهم ورفعوهمأن الٌهود مجدوا  :الداللة

ِ فَل تَْدُعوا َمَع ّللَاِ أََحًدا -ٕ  ﴾سورة الجن8ٔ  "لال تعالى "َوأََن اْلَمَساِجَد ّلِِلَ
 ٌدل على أن الدعاء لؽٌر هللا ٌعد شرن  أكبر  : الداللة

 لما ٌأتً:  علل -
 تحرٌم  بناء المساجد على المبور. ٔ 
 أن هذا المبر ٌلبً الحاجات  وٌكشؾ الكربات فٌتجهون إلٌه بالدعاء  خشٌة أن ٌعتمد الناس: .
 . حذرنا رسول هللا من التشبه بالٌهود والنصارى؟ٕ
  نصٌحة إسالمٌة لصاحب المولف التالً : وجه  -
 
  رد هللا وحده بالدعاء.فٌُ دعو مع هللا شخصا آخراَ فل ٌزمٌل لن دائما   

 لؽٌر هللا ْلن الدعاء هو أصل العبادة . أكبر وعبادةشركاَ  ْلنه ٌعدّل ٌجوز ذلن 
 
 
 

 ٘الدرس :
 

 اتخاذ المبور مساجدالنهً عن  
 

 الشرٌؾ الحدٌثالمجال : 
 

 لفصل الثانًا
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ًَ هللاُ َعْنُهَما -َعِن النُّْعَماِن ْبِن بَِشٌر   إَِن اْلَحلََل بٌَِّن  َوإَِن اْلَحَراَم »ٌَمُوُل:   لَاَل: َسِمْعُت َرُسوَل هللاِ  -َرِض
َنُهَما ُمْشتَِبَهات  ّلَ ٌَْعلَُمُهَن َكِثٌر  ِمَن النَاِس، فََمِن اتَمَى الشُّبَُهاِت اْستَْبَرأَ ِلِدٌنِ  ٌْ ، َوَب ِه َوِعْرِضِه، َوَمْن َولََع فًِ بٌَِّن 

َراِعً ٌَْرَعى َحْوَل اْلِحَمى ٌُوِشُن أَْن ٌَْرتََع فٌِِه، أَّلَ َوإَِن ِلُكّلِ َمِلن  ِحًمى، أَّلَ الشُّبَُهاِت َولََع فًِ اْلَحَراِم، َكال
َدْت فََسَد اْلَجَسُد َوإَِن ِحَمى ّللَاِ َمَحاِرُمهُ، أَّلَ َوإَِن فًِ اْلَجَسِد ُمْضؽَةً إَِذا َصلََحْت َصلََح اْلَجَسُد ُكلُّهُ، َوإَِذا فَسَ 

ًَ اْلمَْلبُ ُكلُّهُ   «.، أَّلَ َوِه
 اكرة يعاًَ انكهًاخ اَذٍح: -

 يعُاْا انكهًح يعُاْا انكهًح

  بٌن
 ٔاظر

  ٌرتع
 انًٕظغ انز٘ ذشذغ فّٛ انًاشٛح

  ّل ٌعلمها
 زكًٓا  ىال ٚؼه

  محارمه
 يؼاصّٛ 

  اتمى
 اترؼذ ػُٓا  –زادس يُٓا  –ازرشص ػُٓا 

  مضؽة
 انمطؼح انصغٛشج  يٍ انهسى

 

 انًٕظغ فّٛ كأل ٚسًٙ  يٍ انُاط  أٌ  ٚشػٙ أزذْى  فّٛ   الحمى

 
 غهة انثشاءج   استبرأ

 
 بٌن المصطلحات الشرعٌة اآلتٌة:  -

 .هو كل شًء ّل ٌوجد دلٌل  على تحرٌمه فً الكتاب  أو السنة (.انحالل ). ٔ

 .أو بالمٌاس باْلجماعالنبوٌة أو ى تحرٌمه فً الكتاب أو فً السنة هو ما دل عل  (انحشاو). ٕ

  .هً اْلمور التً تكون ؼٌر واضحة الحكم من حٌث الحل  والحرمة.(انًشرثٓاخ). ٖ

  -اختار االجابة الصحٌحة  من بٌن الموسٌن فٌما ٌلً : -
  :بؤنها منزلة  بٌن الحلل  والحرام  المحض وهً فسرها اْلمام أحمد بن حنبل   -ٔ

  لمنهٌات[ا - المشتبهات المحرمات ـ] الواجبات   ـ 

 [  الحكام    -العلماء  -]  العامة    هم: حكم المشتبهاتالذٌن ٌعرفون  -ٕ

 المحبة [  - ـ التوكل لورع  ] ا -ٌسمى:الحرام  تجنب الشبهات مخافة الولوع فً -ٖ

    -صلح سائر الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله : صلحتمضؽة فً الجسم إذا  -ٗ

 [  الملب السمع  ـ العمل ـ  -]البصر               

 الوسائل والطرق  التً تعٌن على طهارة الملب وسالمته؟ اكتب اثنٌن من  -

 جل واجتناب نواهٌه. اّلستجابة  ْلوامر هللا عزو  -ٕ    حب هللا عزوجل والتعلك به  . .ٔ
 تؤدٌة  الصلة  بخشوع . -ٗ   الحرص على لراءة  المرآن  الكرٌم   . .ٕ
 المحافظة  على الولت  بعمل  الطاعات  .              كثرة الذكر .   .ٖ

 
 اّلبتعاد عن الشبهات  والمحرمات. -7
 
 
 
 
 

 
 

 البعد عن الشبهات  ٙالدرس :
 

 الحدٌث الشرٌؾلمجال : ا
 

 الفصل الثانً 
 



 

 ٔٓ 

ًَ ّللَاُ َعْنُهَما، أََن َرُسوَل ّللاَِ ع   ٌِْه َوَسلََم لَاَل:َصلَى ّللَاُ   ْن َعْبِد ّللَاِ ْبِن ُعَمَر َرِض   َعلَ

ٌَْظِلُمهُ َوّلَ ٌُْسِلُمهُ َوَمْن َكاَن فًِ َحاَجِة أَِخٌِه َكاَن ّللَاُ فًِ َحاَجتِِه وَ   َمْن فََرَج َعْن ُمْسِلم  "اْلُمْسِلُم أَُخو اْلُمْسِلِم ّلَ 

ٌَْوِم اْلِمٌَامَ   ِة َوَمْن َستََر ُمْسِلًما َستََرهُ ّللَاُ ٌَْوَم اْلِمٌَاَمِة"ُكْربَةً فََرَج ّللَاُ َعْنهُ ُكْربَةً ِمْن ُكُربَاِت 

 لألخوة فً هللا خمس  حموق اكتبها

 .واْلدبٌة. أن ٌكون عادّل مع أخٌه فل ٌظلم حموله المالٌة ٔ

 . أن ّل ٌسلمه ْلعدائه .ٕ

 . أن ٌجتهد فً لضاء حوائج أخٌه المشروعة.ٖ

 زلة .. الولوؾ بجانب أخٌه إذا نزلت به ناٗ

 . أن ٌستر على أخٌه المسلم و ّل ٌفضحه .٘

 -أكمل العبارات التالٌة  :

 والعدالة  والرحمة.   األخوة لامت العللات  بٌن اْلفراد فً اإلسلم على أسس .ٔ

  االدبٌة المسلم ٌكون عادّل مع أخٌه المسلم فل ٌظلم حموله المالٌة أو .ٕ

 .من النارِ ٌعتمه على هللا عز وجل أن  مْن َذَب عْن ِعرِض أخٌِه بالمؽٌِب كان حما .ٖ

 هللا فً ظله ٌوم ّل ظل إّل ظله  ٌظلهم جزاء المتحابٌن فً هللا أن  .ٗ

 ممابل المولف الذي ال ٌدل على األخوة:)×(ممابل المولف الذي ٌدل على األخوة وعالمة  () ضع  

 ()              دافع عن عرض أخٌه ولم ٌسمح بإساءته. .ٔ

 )×(              ندما طلب منه المساعدة.تخلى عن أخٌه ع .ٕ

 ()              سدد دٌنا كان على عاتك  أخٌه.  .ٖ

 (×)              أخاه  عندما رآه على معصٌة حٌفض   .ٗ

 ()      لدم له نصٌحة عندما رآه فً معصٌة   .٘

 ()           .            كتم سر أخٌه  عندما أوتمن علٌه  -ٙ

 االسالمٌة؟ باألخوةتعود على المجتمع عندما  ٌتحلى أفراده   ما الفوائد التً

 تزٌد  من أواصر الصلة والمحبة - ٕ     تحمك التماسن والترابط بٌن  أفراد المجتمع  . -ٔ

 وتذٌب الفوارق بٌن المسلم وأخٌه المسلم . - ٗ                    ومن التعاون على البر والتموى. -ٖ

 وتحمٌك العدل فً المجتمع . -ٙ                         كافل اّلجتماعً وتحمٌك الت - ٘    

 ؟ما الممصود باألخوة اإلٌمانٌة

                     هً اْلخوة فً هللا المائمة على المحبة الخالصة المحضة  التً ّل تشوبها مطامع الدنٌا         

 الم؟على أي األسس لامت العاللات  بٌن األفراد فً اإلس

 على أسس اْلخوة والعدالة  والرحمة .فؤصبحت  اْلخوة اإلٌمانٌة  هً  الرابط بٌن المسلم وأخٌه المسلم   

 
 
 
 

 7الدرس :
 

 األخوة اإلٌمانٌة 
 

 الحدٌث الشرٌؾلمجال : ا
 

 الفصل الثانً 
 



 

 ٔٔ 

  -العبارات التالٌة  : أكمل -
  هـ 8 /  شوال / ٓٔولعت  ؼزوة حنٌن فً  -ٔ
أن رسول هللا سٌتوجه إلٌهم   ثمٌف و  هوزان   ظن زعماءمكة لما فتح  المسلمون سبب ؼزوة حنٌن   -ٕ

 ٌبدإوه بالمتال.فعزموا على أن 

 وهو واد لرٌب من الطائؾ.   حنٌن     فً واديحنٌن  حدثت ؼزوة -ٖ
 فً اّلسلم .   العرب   من نتٌجة معركة حنٌن دخول جمٌع  -ٗ
 ٓٓٓ،ٖٓإلى  0ٕٓٓٓٓبلؽت عدة المماتلٌن المشركٌن ما بٌن مماتل0ٕٓٓٓٔولد بلػ عدد جٌش المسلمٌن  -5

 لتٌل 07ن ولتل من المشركٌن اكثر م شهٌدا اربعة  استشهد من السلمٌن  -ٙ
  -لً :التا ما كملأ -

  حٌث:لسم رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص الؽنائم فً ٌوم حنٌن 
  األنصارو  لم ٌعطً   لرٌش  . وأعطىٕ     . أعطى أشراؾ العربٔ

 وهو واد لرٌب من الطائؾ وادي  حنٌنْلنها حدثت فً     لماذا سمٌت هذه الغزوة بغزوة حنٌن؟ 
 

 ما ٌأتً :  علل -
ٕ ً  من الؽنائم لبعض أشراؾ العرب. كبٌراً  .فً ٌوم حنٌن أعطى رسول هللا لسما

 لٌإلؾ للوبهم لإلسلم.
 ت التالٌة وما مناسبتها؟ من لائل العبارا -
 .)اللهم ارحم اْلنصار وأبناء اْلنصار وأبناء أبناء اْلنصار(. ٔ

  الرسول ملسو هيلع هللا ىلص  :المائل 

شٌئا جمع اْلنصار وخطب بهم  ٌعط لألنصارٌوم حنٌن ولم  الؽنائم فًرسول هللا  عندما لسم المناسبة:
  خطبة لطٌب بها نفوسهم ثم دعا لهم بالخٌر.

 

 .)أنا النبً ّل كذب *** أنا ابن عبد المطلب( ٕ
  الرسول ملسو هيلع هللا ىلص  : المائل

عندما فوجئ المسلمون بخدعة المشركٌن لهم التً أولعت الخلل فً صفوفهم  واضطرابهم  : المناسبة
 وتفرلهم عن رسول هللا ولم ٌثبت معه اّل الملٌل  .

 )لن نؽلب الٌوم من للة (  -ٖ
 لمسلمون ا :المائل

 مماتل0ٕٓٓٓٔعندما اؼتر المسلمون من عددهم حٌث بلػ :  المناسبة
 

 أكمل الجدول اآلتً: -
 

 النتٌجة المائد السبب السنة والمكان الغزوة

 8/شوال  ٓٔ حنٌن

 

 

 

ْلن الروم لد جمعت جموعاً كثٌرة 

بالشام وانضمت إلٌه لبائل نصارى 

 للمضاء علىالمدٌنة    للهجوم علىالعرب 

 مسلمٌن.ال

الرسول 

صلى هللا 

 علٌه وسلم 

 نصر المسلمٌن

 

 (أ    الرابع ) الدرس : 
 

 ۿ8ؼزوة حنٌن: ) شوال (  -
 

 السٌرة النبوٌةالمجال : 
 

 الفترة الرابعة 
 



 

 ٕٔ 

  أكمل العبارات التالٌة  : -
 للهجرة. ( 9)  التاسعة من السنة.  برح شهرولعت  ؼزوة مإته  فً  -ٔ

 .     مكانتها و  شأنها م ظسمٌت معركة مإته بالؽزوة لع -ٕ

    شرحبٌل  الحارث بن عمٌر بكتابه إلى عظٌم بُصرى  فمتل على ٌد ملسو هيلع هللا ىلص بعث النبً -ٖ

 .وبراعته الحربٌة  سببا فً إنماذ  جٌش المسلمٌن فً ؼزوة مإته  خالد بن الولٌد حنكة -٘

 مماتل.0ٕٓٓٓٓٓمن بلػ اكثر  جٌش المحالفة لهم تجمعوا فً بلع المسلمٌن أن الروم والمبائل  -ٙ

 تعذ انعثاسج انخطأ فًٍا ٌأذً:  ( ×) نعثاسج انصحٍحح ٔعاليح تعذ ا ( √)  ظع عاليح  -

 ( √)    اركا ْلول  مرة بعد إسلمه.انضم خالد بن الولٌد للجٌش فً ؼزوة مإته مش -ا

 ( ×)                                      . موجودا فً ؼزوة مإتهكان رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص -ب

 ( ×)                   .ٌن من الرسول الكرٌمتولى خالد بن الولٌد  لٌادة الجٌش بتعٌ -ج

 -صاحب األلماب التالٌة فً الجدول التالً:  سندأ -

 هللا المسلول سٌفُ  الطٌار ب رسول هللاحِ 

 بن الولٌد خالد بن ابً طالب جعفر زٌد بن حارثة 

 

 : من لائل العبارات التالٌة  وما مناسبتها : 

 .((. ولًٌدا.من كفر باهلل، وّل تؽدروا، وّل تؽٌروا، وّل تمتلوا ))اؼزوا بسم هللا فً سبٌل هللا 

  الرسول ملسو هيلع هللا ىلص  :المائل 

 عندما خرج الرسول الكرٌم وبعض اصحابه ٌودعون  الجٌش الخارج لؽزو الروم :المناسبة 

 بتلن الوصٌة فؤوصاهم 

 َرْجتُْم لَهَ تَْطلُبُوَن الَشَهاَدةَ ، َوَما نُمَاتِِل النَاَس بِعََدة ، َوّل لَُوة  ، َوّل َكثَْرة  ، َوَما نُمَاتِلُُهمْ ٌَا لَْوِم َوّللَاِ إَِن الَِذي تَْكَرُهوَن ِللَذي خَ 

ٌِْن ، إَِما ُظهُ  ًَ إِْحَدى اْلُحْسنٌََ  َشَهاَدة . ، َوإَِما ور  إَِّل بَِهَذا الِدٌِّن الَِذي أَْكَرَمنَا ّللَاُ بِِه ، فَاْنَطلَمُوا فَإِنََما ِه

 عبدهللا بن رواحة رضً هللا عنه:   المائل  

 مماتل0ٕٓٓٓٓٓعندما أراد أن ٌشجع جٌشه لمتال الروم الذي بلػ عددهم  المناسبة:
 .عبمرٌة خالد بن الولٌد رضً هللا عنه الحربٌة فً غزوة مؤته بٌن 
 

ً  و أعاد تنظٌم الجٌش: حٌث بدل المٌسِرة بالمٌمنة. من الجٌش ٌتمدمون من الخلؾ إلٌهام الروم  جعل لسما
 أن هنان مدداَ جاء للمسلمٌن.

 عما ٌأتً :  ما نتائج معركة مؤته؟ اجٌب
 المى  هللا تعالى  الرعب فً للوب الروم على الرؼم من كثرتهم . -ٔ
 انتصار  المسلمٌن  رؼم  الفارق  بالعدد والعدة . - ٕ
هم  أن ٌمفوا  فً وجه  أكبر ن على الرؼم  من  للة  عدددهش  العرب  كٌؾ استطاع  المسلمو -ٖ 

 فً ذلن  العصر  وهم الروم  لوة
 

 

 

 
 

 

 9الدرس : 
 

 ؼزوة مإتة
 

 السٌرة النبوٌةالمجال : 
 

 الثانًالفصل 
 



 

 ٖٔ 

 -أكمل العبارات التالٌة  :

 مرارة بن الربٌع .و    هالل بن أمٌةو    نكعب ابن مالوهم  ثلثة من أصحاب اّلٌمان الصادق  تخلفوا فً ؼزوة تبون 

 للهجرة . ــه  9من السنة  رجب حدثت ؼزوة تبون فً شهر

  العسرةسمٌت  ؼزوة تبون بؽزوة 

  الجنة لال رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص من جهز جٌش العسرة فله

 ن   ْلنه ّل ٌجد ما ٌحماهم علٌه المسلمٌ .من فمراء تسعةفً ؼزوة تبون رد رسول هللا البكاإون وعددهم 

 بؤعذار كاذبة .  منافماتخلؾ  فً ؼزوة تبون بضعة  وثمانون 

لام  بعض المنافمٌن بتثبٌط  الناس عن الخروج لؽزوة تبون فمالوا ّل تحاربوا بالحار. وسخروا من  
 على الجٌش.    المتصدلٌن

 مجاهدا         300000   بلغ عدد جٌش المسلمٌن فً غزوة تبون  

  حشتا انتصر رسول هللا فً ؼزوة تبون دون أن ٌدخل

 :من خالل  دراستن لغزوة تبون سجل اسم الشخصٌة المعنٌة فً تجهٌز الجٌش
                                                                                               [عثمان بن عفان] بعد الٌوم  ما عملفمال عنه رسول هللا ماضره دٌنار ذهبً ٓٓٓٔبعٌر بؤحمالها و  ٖٓٓأنفك  –أ 

                                                                     [عمر بن الخطاب]      تصدق بنصؾ ماله فمال له رسول هللا ما أبمٌت ْلهلن لال: نصفه. –ب

  [أبوبكر الصدٌك ما أبمٌت ْلهلن لال : هللا ورسوله .]تصدق بكل ماله فمال له رسول هللا –ج 

 أمام العبارة الغٌر صحٌحة فٌما ٌأتً :× ( ( أمام العبارة الصحٌحة وعالمة ) ضع عالمة )
 ()    أمر رسول هللا  بمماطعة الثلثة الذٌن تخلفوا عن ؼزوة تبون لٌؤخذوا درسا عن التخلؾ  -ٔ
 ()بون  دون أن ٌدخل  حربا ْلن جٌش الروم  تركوا موالعهم    انتصر رسول هللا فً ؼزوة ت -ٕ
 ) × (                                                  آخر ؼزوات رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص هً ؼزوة مإتة .  -ٖ
 ()                                      .كشؾ هللا تعالى وفضح أمر المنافمٌن  فً اآلٌات الكرٌمة  .ٗ
                        (×)                    .                                   نافمٌنمالجهاد بالمال  والنفس دلٌل على حب ال

 علل لما ٌأتً سمٌت  غزوة تبون بغزوة العسرة ؟ 

. الثمارجنً  توكبٌرة. وولشاسعة  ةالحرارة. والمسافلحط  وفمر. وصٌؾ شدٌد   مفً: عاْلنها حدثت 
 الوى دولة  فً ذلن الولت مجهز بكل الوسائل الحربٌة. لذلن سمٌت الؽزوة ؼزوة  العسرة  ووالعد

 ما الدروس والعبر المستفادة من  غزوة تبون؟

 الموالؾ  الصعبة  تظهر  الصادق من الكاذب. .ٔ
 الجهاد بالمال  والنفس دلٌل على حب هللا ورسوله. .ٕ
 .المإمن الصادق ّل ٌتخلؾ عن عمل الواجب .ٖ
 المٌام بالواجب الدٌنً  من الجهاد  بالنفس والمال  ممدم  على شهوات  النفس  .ٗ
 المسلم  ٌتؽلب  على المصاعب لنصرة دٌنه. .٘

 
 

 
 

 

 ٓٔالدرس : 
 

 هـــ9ؼزوة تبون رجب 
 

 السٌرة النبوٌةالمجال : 
 

 الثانًالفصل 
 



 

 ٔٗ 

 

 
 

 أكًم انعثاساخ اَذٍح تًا ْٕ يُاسة :  -

  تحجح  انٕداعملسو هيلع هللا ىلص لُثٛم ٔفاذّ  –ّدٓا انشعٕل عًٛد انَسدح انرٙ زَ  -ٔ

 .أسايح  تٍ صٌذ خٛشاً ئنٗ انشاو تمٛاد  –ملسو هيلع هللا ىلص  –خٓض انشعٕل  -ٕ

ض فٙ تٛد  –ملسو هيلع هللا ىلص  –غهة انشعٕل  -ٔ  أم المؤمنٌن )عائشة (.أٌ ًُٚشَّ

 نهٓدشج ..  عشش حانحادٌعُح  –ملسو هيلع هللا ىلص  –ذٕفٙ انشعٕل   -ٕ

 فً حجح انٕداع ؟ –ملسو هيلع هللا ىلص  -أْى انًثادئ انعايح انرً ذعًُرٓا خطثح انشسٕل  اكرة اثٍٍُ يٍ -

 تحرٌم الدماء و اموال المسلمٌن. (ٔ
 اوصى رسول هللا بالنساء خٌرا. (ٕ
 التمسن بكتاب هللا وسنة نبٌه (ٖ

 لغٌر صحٌحة فٌما ٌأتًأمام العبارة ا× ( ( أمام العبارة الصحٌحة وعالمة ) ضع عالمة ) 

 ()آخر عمل لام الرسول ملسو هيلع هللا ىلص  فً مكة  هو طواؾ الوداع.               -ٔ
 ) × (                          سنة .    ٘ٙتوفً الرسول ملسو هيلع هللا ىلص  وكان عمره  -ٕ
 ()                                     انمطع الوحً  بوفاة  الرسول ملسو هيلع هللا ىلص .  -ٖ
 ()علٌه المرض أمر ابو بكر الصدٌك أن ٌصلً بالناسما خرج رسول  هللا للصلة واشتد ل .ٗ
 ()                     . اكبر مصٌبة  حلت بالمسلمٌن  هً وفاة الرسول الكرٌم.         ٘

 عالم ٌدل لول رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص:
 اآلخرة علٌه الدنٌا وزٌنتها فاختارإن عبداً عرضت  

 على لرب وفاة الرسول ملسو هيلع هللا ىلص 
 لما علم الجٌش بمر ض رسول هللا هل تولفوا عن المسٌر ؟ولماذا ؟

 ورؼبة فً تلمً تعالٌمه وهدٌه                انتظاراً لشفاء الرسول الكرٌم
اختاره هللا إلى جواره بعد أن أدى اْلمانة وبلػ الرسالة، وهٌؤ جزٌرة ولكن رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص توفً بعد أٌام، و

 العرب كلها لحمل لواء اإلسلم، ونشر حضارته وتعالٌمه فً أنحاء اْلرض،
 ما مولف الصحابة الكرام من وفاة الرسول ملسو هيلع هللا ىلص ؟

 ؽاً، انتشر الخبر بٌن الناس وكان تؤثٌره على النفوس المإمنة عظٌماً وبال
 ولد أنكر بعض الصحابة فً أول اْلمر خبر الوفاة 

  -رضً ّللّا عنه -لشدة هول الفاجعة التً أصابتهم ومنهم عمر بن الخطاب
  اشتد علٌه المرض دول ؟أباهما مناسبة لول فاطمة رضً هللا عنها واكرب 

هم صفوؾ فً صلة الفجر فتبسم، وكان فً ٌوم اّلثنٌن كشؾ النبً ملسو هيلع هللا ىلص ستر الحجرة ونظر إلى الناس و
 لأباه "،فما: "واكرب -رضً ّللّا عنها -هذا اللماء اْلخٌر، ولد اشتد علٌه المرض حتى لالت ابنته فاطمة

ٌدخل ٌدٌه فً الماء فٌمسح بهما وجهه وٌمول: "ّل إله إّل ّللّا  لالٌوم". فجعلها: "لٌس على أبٌن كرب بعد 

 " ده فجعل ٌمول: "فً الرفٌك اْلعلىإن للموت سكرات". ثم نصب ٌ

 فً بٌت من طلب رسول هللا من زوجاته أن ٌُمرض
 وخرج ملسو هيلع هللا ىلص معصوب الرأس بٌن -رضً ّللّا عنها -فً بٌت أم المإمنٌن )عائشة( 

 تخط لدماه على اْلرض حتى انتهى إلى بٌته -رضً ّللّا عنهما -)الفضل وعلً(
 
 

 ٔٔالدرس : 
 

 السٌرة النبوٌةالمجال :  وفاة الرسول ملسو هيلع هللا ىلص 
 

 الثانًالفصل 
 



 

 ٔ٘ 

 

 اكرة انًصطهح انششعً انذال عهى انًعُى االذٍح : -

 بشرائط مخصوصة ،مخصوصةبؤعمال  ،مخصوصفً ولت  ،مخصوصهو لصد موضع  (.انحج) -ٔ

  -العبارات التالٌة  : أكمل -
 ن أفراد المجتمعبٌ   األلفة اإلسلمٌة أثر فً إٌجاد   تللعبادا .ٔ

   تطوع  ٌإدي المسلم  فرٌضة الحج مرة واحدة العمر وما زاد فهو .ٕ

 حٌاته. ارتكبها فًالتً  .   الذنوب جمٌع الحاج منالحج ٌطهر  .ٖ

 للهجرة. ةالتاسع السنةفرض الحج فً  .ٗ

 .  الجنة    الحج لٌس له جزاء إّل .٘

 لاهر.  مانعو حابس  مرض واضح أو عذر باده من  ترن الحج ما لم ٌكن لهمعحذر هللا تعالى   - ٙ
 أمام ما ٌلً :  )ال ٌجوز(أو  ) ٌجوز (بٌن الحكم الشرعً بوضع كلمة   -

 ) ٌجوز (َل رجل كبٌر فً السن شخصاَ آخراَ ٌحج عنه.                   وكً  .ٔ
 ) ٌجوز (مسلم مرٌض بمرض ّل ٌرجى شفاإه وكل شخصا آخر ٌحج عنه.  .ٕ
 )ّل ٌجوز(  ّل ٌملن النفمة الزائدة على أهله وأوّلده . مسلم أراد أن ٌحج وهو .ٖ
 )ّل ٌجوز(                             مرأة بمفردها ولم ٌكن معها محرماحجت  .ٗ

 اكتب شروط وجوب الحج ؟
 اّلستطاعة.   -ٗ   لبلوغ         ا     -ٖ     العمل -ٕ            اّلسلم  -ٔ

 . االستطاعةبم تتحمك  -
  أن ٌكون المكلؾ صحٌح البدن سلٌم اْلعضاء   - ٔ
 أن تكون الطرٌك آمنة بحٌث  ٌؤمن الحاج على نفسه وماله. - ٕ
  أن ٌكون مالكا للزاد والراحلة  والنفمة  التً تبلؽه الحج  - ٖ
 بنأن ٌرافك المرأة فً رحلة الحج زوجها  أو أحد محارمها  كاْلب أو اْلخ أو اّل  - ٗ     

  -عما ٌأتً : علل -
  ٌستحب  للمسلم المادر  المستطٌع  تعجٌل الحج؟ -1

 .ْلن اإلنسان ّل ٌدري ما ٌعرض له من أمور الدنٌا فٌمنعه من أداء واجباته الشرعٌة
  . الكافر ال ٌجب علٌه الحج.ٕ

 ْلن اّلٌمان شرط فً صحة اّلعمال  ولبولها عند هللا تعالى

 .الحجالمجنون  ال ٌجب علٌه . ٖ
 ْلنه  لٌس مكلفا  باْلحكام الشرعٌة وّل ٌتمكن  من فهم  الخطاب الشرعً

  .. الحج المبرور لٌس له جزاء إال الجنةٗ
 لما فٌه  من تعب وؼربة عن اْلهل وجهاد للبدن والنفس

 -عما ٌؤتً : علل-
 ٌستحب  للمسلم المادر  المستطٌع  تعجٌل الحج؟ -ٔ

 ..ْلن اإلنسان ّل ٌدري ما ٌعرض له من أمور الدنٌا فٌمنعه من أداء واجباته الشرعٌة

 المجنون  ّل ٌجب علٌه الحج
 كلفا  باْلحكام الشرعٌة وّل ٌتمكن  من فهم  الخطاب الشرعًلٌس م  

 المبرور لٌس له جزاء إّل الجنة 
 لما فٌه  من تعب وؼربة عن اْلهل وجهاد للبدن والنفس.

 
 

 
 

 ٕٔالدرس : 
 

 الحج حكمه وشروط وجوبه 
 

 فمهالمجال : ال
 

 الثانًالفصل 
 



 

 ٔٙ 

 

 انذال عهى انًعُى االذٍح :اكرة انًصطهح انششعً 

 .ما ّل ٌتحمك صحة الحج إّل به  هو (انشكٍ) -ٔ

 .نٌة المسلم الدخول فً مناسن الحج هو  (االحشاو) -ٕ

 .الولوؾ أو  الوجود  فً أي  جزء  من عرفة هو  (انٕقٕف) -ٖ

 ٌمصد به  الدوران حول الكعبة  المشرفة  سبعة أشواط  متوالٌة.هو  (.انطٕاف) -ٗ

 هو التردد بٌن الصفا والمروة ذهابا وإٌابا سبعة أشواط تبدأ من الصفا  وتنتهً  بالمروة.  (انسعً ) -٘

  -العبارات التالٌة  : أكمل -

 حجه.   بطل  لو ترن الحاج ركنا من أركان الحج .ٔ

  شاة   من ارتكب محظورا من محظورات اإلحرام ٌجب علٌه أن ٌذبح .ٕ

 أٌام .   ثالث  صوممساكٌن  أو ٌ ستةٌطعم أو        

 سعٌه   بطل    لو سعى الحاج لبل الطواؾ .ٖ

 سعٌه  بطل ولو بدأ الحاج بالمروة لبل الصفا  .ٗ

 سعٌه  بطل ولو سعى الحاج فً ؼٌر المسعى  .٘
 

 ) أ ( أرتكب حاج محظورا من محظورات  اإلحرام.  

 ) ب ( سعى حاج بٌن الصفا والمروة لبل الطواؾ.          

 حجاج  إلى عرفة بعد ؼروب الشمس.                      ) ج ( دخل أحد ال

 الحكم الشرعً فٌما ٌأتً  :  بٌن

             بطل سعٌه ْلن من شروط السعً أن ٌكون بعد الطواؾ الحكم الشرعً :

              أٌام ٖحجه صحٌح ولكن علٌه أن ٌذبح شاة أو ٌطعم ستة مساكٌن أو ٌصوم :  الحكم الشرعً

   بطل حجه ْلن الولوؾ بعرفة ركن من أركان الحج  ًالشرعالحكم 

 بعد الؽروب.  سالظهر ولٌوّل بد أن ٌكون من ولت أذان 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ٖٔالدرس : 
 

 أركان الحج  
 

 الفمهالمجال : 
 

 الثانًالفصل 
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  انشقى انًُاسة يٍ انًجًٕعح ) أ ( أياو يا ٌُاسثّ يٍ انًجًٕعح ) ب ( فًٍا ٌأذً : عظ  -

 

 الرلم
 

 المجموعة ) أ (
 أنواع اإلحرام

 الرلم
 المناسب

 ألفاظ اإلحرام وعة ) ب (المجم

  المٌمات بالعمرة وحدهاأن ٌحرم من  ٖ "حج اإلفراد  ٔ
وٌمول  ) لبٌن اللهم  بعمرة ( فإذا انتهى  من العمرة  تحلل   

 إلى أن ٌؤتً ٌوم التروٌة ثم ٌحرم من مكة بالحج

 وهو أن ٌحرم  من المٌمات  بالحج  وحده.  ٔ حج المران ٕ
 حج(وٌمول ) لبٌن اللهم  ب 

 أن  ٌحرم من المٌمات  بالحج  والعمرة  معا ٕ حج التمتع ٖ
 وٌمول: ) لبٌن  اللهم  بحج وعمرة (   

 أكمل الجدول اآلتً:
 

 محظورات اإلحرام اإلحرام سنن أنواع اإلحرام

 

 اإلفراد .ٔ

 المران .ٕ

 التمتع .ٖ

  

 الطهارة  .ٔ

 النظافة .ٕ

 التجرد من الثٌاب المخٌطة  .ٖ

 التطٌب فً البدن .ٗ

 إلحرامٌصلً صلة ا .٘

 التلبٌة  .ٙ

 

 

 التراؾ المعاصً وتؽطٌة الرأس .ٔ

 لبس المخٌط .ٕ

 تملٌم اْلظافر وإزالة الشعر .ٖ

 التطٌب فً البدن والثوب .ٗ

 صٌد الحٌوان البري .٘

 عمد الزواج  .ٙ

  

 السعً بٌن الصفا والمروة؟   الطواف  عدد شروط 

 

 

 
 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 شروط السعً  شروط الطواف 

الطهارة-  

ستر العورة -ٕ  

أن ٌكون سبعة أشواط-ٖ  

داخله. الطواؾ خارج البٌت ولٌس. أن ٌكون ٗ  

ٌسار الطائؾ. ٌكون البٌت عنأن .  ٘  

أن ٌكون بعد الطواؾ.-ٔ  

أن ٌكون سبعة أشواط  .-ٕ  

. أن ٌكون ٌبدأ بالصفا  وٌنتهً بالمروة.ٗ  

.  أن ٌكون  فً الطرٌك الممتد بٌن الصفا والمروة.٘  



 

 ٔ8 

 

 بٌن المصطلحات الشرعٌة اآلتٌة: : 

ه ولكن ٌجبر تركه بدم الواجب ).  .ٔ  ( هو العمل الذي إذا لم ٌمم به الحاج صَح حجُّ
 ( هو  المٌعاد وهو تحدٌد زمن  العبادة  ومكانهاالمٌمات ). .ٕ
رم منها الحاج وّل ٌجوز  لمن  ٌرٌد الحج أو العمرة  أن ( هً اْلماكن  التً ٌحالمكانٌة  تالموالٌ) .ٖ

 ٌتجاوزها  من دون  أن ٌحرم بها
 ( وهً مكان بٌن منى  وعرفات ٌبٌت فٌها الحجٌجالمبٌت بالمزدلفة ). .ٗ
    ( البماء فً منى  إلى  ما بعد منتصؾ اللٌلالمبٌت بمنً ) .٘

 أكًم انفشاغاخ اَذٍح تًا ٌُاسثٓا :

 ري انحجح ٔري انقعذج ٔ  شٕال أشٓش يسذدج ْٙأػًال انسح نٓا  -ٔ

 يٍ ر٘ انسدح .  انراسع انٕلٕف تؼشفح ٚثذأ تؼذ صٔال شًظ انٕٛو -ٕ

   ٔانثعذ عٍ انخصاو ٔخشٕع انقهةاب انسح ركش هللا ذؼانٗ ٔانذػاء يٍ آد -ٖ

 يٍ ر٘ انسدح .  نثايٍو إْٔ انٕٛ  . انرشٌٔحو ٚكٌٕ ٕٚ تًُٙانًثٛد  - ٗ

 إذا رجع إلى أهلهسبعة أٌام  ثلثة فً الحج و ثالثأن ٌصوم  اة فً الحج علٌهمن عجز عن ذبح ش  -ٖ
 عهم يا ٌأذً :

 .  االعىذغًٛح غٕاف انٕداع تٓزا 
وسمً ذلن لتودٌع الكعبة  المشرفة . وٌموم  به الحاج  بعد أن ٌنتهً  من جمٌع  اْلعمال  وٌرٌد السفر إلى أهله  لٌكون 

 آخر عهده بالبٌت الطواؾ

 . انحجٍج تانرجشد يٍ ثٍاتٓى ٔنثس يالتس اإلحشاو –هللا ذعانى أيش 

ّل ٌعيرؾ  نسيبا  وّل ٌمٌيز طبمية عليى أخيرى   فاإلسيلملٌجتمعوا  فً بٌت  هللا إخوانا  متحابٌن  متسياوٌن 
 فالناس  كلهم  سواسٌة كؤسنان المشط ّل فضل ْلحد على أحد إّل بالتموى

 :اَذٍح حذد انشكٍ يٍ انٕاجة فً أعًال انحج  

 سكٍ  (     )غٕاف اإلفاظح  -ٕ   (  سكٍ  )اإلزشاو       -ٔ

 سكٍ  (     )انٕلٕف تؼشفح  -ٗ   (... ٔاخة ) تًُٙانًثٛد  -ٖ

 . ٔاخة انسهك ٔانرمصٛش  -ٙ. ٔاخة  سيٙ اندًاس -٘

 ظع أياو كم تهذ يًا ٌأذً انًٍقاخ انًكاًَ انًُاسة : -

  (... انغٛم انكثٛش )انكٕٚد -ٕ       رٔ انسهٛفح  (       )انًذُٚح   -ٔ

 اندسفح ( () أتٛاس ػهٙ )انشاو  -ٗ                  ( ... ٚهًهى)انًٍٛ    -ٖ

   اندسفح ( () أتٛاس ػهٙ) يصش -ٙ            (.راخ ػشق)انؼشاق  -٘

  ؟ وبالترتٌب كامال الحج منسن الحاج ٌؤدي كٌف
  ركعتٌن  ٌصلً أن له وٌستحب  اإلحرام  ثٌاب وٌرتدي  ٌؽتسل فإنه  ٌحرم أن  الحاج أراد إذا:   اإلحرام. 

 (  حجا  اللهم لبٌن: )  وٌمول المبلة  ٌستمبل  ثم   اإلحرام  سنة
 (لن شرٌن ّل  والملن لن والنعمة  الحمد إن  لبٌن لن  شرٌن ّل لبٌن لبٌن اللهم لبٌن)  :  لائل بالتلبٌة وٌبدأ

 
 
 
 
 
 
 

  ٗٔالدرس :
 

 ٌة أدائه واجبات الحج  وآدابه وكٌف
 

 الفمهالمجال : 
 

 الثانًلفصل 
 



 

 ٔ9 

 
 

 عذد ٔاجثاخ انعًشج  

 انسهك أٔ انرمصٛش - ٕ   االزشاو يٍ انًٛماخ           - ٔ 

 اكرة آداب صٌاسج انًسجذ انُثٕي انششٌف ؟

 . وٌستحب أن ٌؤتً  الى الروضة النبوٌة الشرٌفة  -ٔ
 لبر النبً ملسو هيلع هللا ىلص مستمبل له ومستدبرا المبلة: . فإذا فرغ من الصلة اتجه إلى  - ٕ

 : وٌنبؽً للمسلم مدة إلامته فً المدٌنة أن ٌصلً  الصلوات الخمس  فً المسجد  - ٖ

   تعذ انعثاسج انخطأ فًٍا ٌأذً: ( ×) تعذ انعثاسج انصحٍحح ٔعاليح  ( √)  ظع عاليح  -

 ( ×)            انؼًشج ال ٚدٕص أداؤْا فٙ أشٓش انسح  -ٔ

 ( ×)    ُٚغرسة ذكشاس انؼًشج فٙ انؼاو أكثش يٍ يشج  -ٕ

 ( ×)               انؼًشج ٔاخثح ػهٗ خًٛغ انًغهًٍٛ . -ٖ

 ( √)  انؼًشج عُح يإكذج                                   – ٗ

 قاسٌ تٍٍ انحج ٔانعًشج يٍ حٍث اَذً :

 انعًشج انحج ٔجّ انًقاسَح

   انرؼشٚف
 عُح يإكذج فشض انسكى

   انًششٔػٛح
 انٕلد

 شوال وذو المعدة وعشرة من ذي الحجة

 

 لٌس لها ولت محدد

 

 اإلحرام  -ٔ األسكاٌ
 الطواؾ  –ٕ
 السعً بٌن الصفا والمروة  –ٖ
 الولوؾ بعرفة –ٗ

 

 اإلحرام  -ٔ
 الطواؾ  –ٕ
 السعً بٌن الصفا والمروة –ٖ

 

 :   الصحٌحة التكملة تحت خطا ضع
 (  أشواط عشرة – أشواط خمسة – أشواط سبعة)  بالبٌت المعتمر وؾٌط -1
 ( إبراهٌم ممام -األسود الحجر – الٌمانً الركن)  بتمبٌل الطواؾ ٌبدأ - -2
 (  المسعى منتصؾ من – لصفاا - المروة)  من السعً ٌبدأ .4
 ( الملبس بتؽٌر – زمزم ماء بشرب – الشعر بحلك)  ٌكون العمرة من التحلل .5

 ن أركان العمرة وواجباتهالارن بٌ
 واجبات العمرة أركان العمرة 

 اإلحرام  .ٔ
 الطواؾ .ٕ
 السعً بٌن الصفا والمروة -ٖ

 اإلحرام من المٌمات  .ٖ
 الحلك والتمصٌر. .ٗ

 

 ٘ٔالدرس : 
 

 مرة حكمها وأركانها الع
 

 الفمهالمجال : 
 

 الثانًفصل ال
 



 

 ٕٓ 

 :اكرة انًصطهح انششعً انذال عهى انًعُى االذٍح 

  أن ٌزور المسلم أخاه وٌتفمده  إذا أصابته ِعلَة  أو ضعؾ  (عٌادة المرٌض) -ٔ
 

  -العبارات التالٌة  : أكمل -
  األنبٌاءوهم  هللا تعالى  أشد الناس بلء أحبهم  إلى .ٔ
 ملسو هيلع هللا ىلص  سنة عن النبً حكم عٌادة المرٌض  .ٕ
 وهً أعظم سورة  فً كتاب هللا  تعالى.  سورة الفاتحة  ٌمرأ  على المرٌض  ٌستحب أن .ٖ
 البصر غضو   ستئذانكاال من آداب عٌادة المرٌض اّللتزام باآلداب العامة .ٗ
 سبع  مرات .   رب العرش لعظٌم  أن ٌشفٌن من اّلدعٌة المستحبة للمرٌض أسؤل  هللا العظٌم .٘

 :َساٌ  انرً ذصٍة اإل األيشاضإَٔاع اكرة  -

 ( السكر  –) الضؽط  مثال                           اْلمراض البدنٌة : .ٔ
 )  الوسواس (مثال                          اْلمراض النفسٌة :  .ٕ
 الكبر ( –)  الحسد  مثال                            اْلمراض الملبٌة : .ٖ

 : فٕائذ صٌاسج انًشٌط ٔعٍادذّ عذد -

 بهدٌه : وّللتداءنة النبً ملسو هيلع هللا ىلص  إتباع س - ٔ 
 ْلنه كان  ٌزور المرٌض  مرارا وتكرارا .               

 الزائر تصلً علٌه  الملئكة  وتستؽفر له  وتبشره بالجنة وهو فً ُخرلة الجنة  -ٕ

  آداب  صٌاسج انًشٌط ؟ عذد

 اختٌار اْلولات المناسبة للزٌارة   .ٔ
 عامة كاّلستئذان  وؼض البصر.اّللتزام باآلداب ال .ٕ
 الزٌارة. ٌستحسن عدم اإلطالة فً .ٖ
 ٌتكلم الزائر أمام  المرٌض بما ٌشجعه على الصبر وٌبشره  بالشفاء  العاجل  .ٗ
 ٌدعو  له بالعافٌة  . .٘
 ورد فً السنة  النبوٌة .  ٌرلً أخاه بماأن  .ٙ
 إدخال السرور على المرٌض  بالكلمة الحسنة  . .7

 الفاتحة  أعظم سورة  فً كتاب هللا  تعالى  ٌمرأ علٌهٌستحب أن 

  -َصٍحح إساليٍح  نهشخص انزي ٌرصف تانصفح انرانٍح :  ٔجّ  -

  . نٍالا  جانضٌاديسهى ٌضٔس صذٌقّ انًشٌط ٌٔطٍم  -أ

 ْلن من آداب زٌارة المرٌض عدم اإلطالة فً الزٌارة حتى ّل ٌشك على المرٌض  ٌصح ذلنّل 

  ًشٌط.انّ سأل عٍ صيٍهٌغانة ال  -ب

ّل ٌصح  ذلن ْلن زٌارة المرٌض من حك المسلم على أخٌة المسلم فهً مستحبة كما علمنا رسول هللا 

 المرٌض. لٌرضً هللا تعالى عنا  فهو ٌعاتب عبده ٌوم المٌامة على تركه عٌادة أخٌه

 

 

 

  الثانًل الفص التهذٌبالمجال :  آداب زٌارة لمرٌض - ٙٔالدرس : 



 

 ٕٔ 

 
 

 انًسهى عهى انًسهى خًس : ٕقحقة اكر  -

 وتَْشمٌُت اْلعَاِطس  - ٘ َوإَِجابَةُ الَدْعَوة، -ٗ واتِّبَاعُ الَجنَائِز،  - ٖ َوَعٌِاَدةُ المرٌض،  - ٕ  ردُّ الَسلَِم،  - ٔ
 عُح                                  ؟ياحكى صٌاسج انقثٕس  -

 اٜخشج  ذزكش                       ؟يا انحكًح يٍ صٌاسج انقثٕس  -
 

 يارا ذقٕل فً انًٕاقف اَذٍح : -

   ادعو للمٌت وأطلب له المؽفرة والرحمة           صسخ لثش أزذ ألاستك . -

 سأٚد ايشأج ذُٕذ ٔذثكٙ ٔذشك ثٛاتٓا ػهٗ غفهٓا انًٛد . -

 ألول لها : لٌس منا من لطم الخدود  وعلٌن بالصبر والرضا بمضاء هللا ولدره

 يغهًح ذُعٙء انشًٕع ػُذ لثش أيٓا  -

 ّل ٌجوز ذلن ْلن هذا فٌه تشبه  بؽٌر المسلمٌن   

 اَذً : انعثاساخ  أكًم

 ذَحُشو انصالج عهى انًٍد إرا كاٌ : -ٔ

 . انًُافك  -ٕ .انكافش                                  -ٔ

 : يٍ انًحشياخ عُذ صٌاسج انًقاتش

 مجالس للحدٌث عدم الجلوس على المبور :أي ٌتخذوها .ٔ

 إٌماد اْلضواء والشموع  تشبها  بؽٌر المسلمٌن . .ٕ

 النٌاحة على المٌت ولطم الخدود وشك الجٌوب. .ٖ

 التبرن بمسح المبر  ودعاء المٌت  لمضاء الحاجات  وتفرٌج  الكربات ْلنها بٌد هللا وحده. .ٗ

 اكتب ثالثة من محرمات زٌارة المبور ؟

  عدم الجلوس على المبور - ٔ

ْلضواء والشموع  تشبها  بؽٌر المسلمٌن إٌماد ا  

 النٌاحة على المٌت ولطم الخدود وشك الجٌوب.

 التبرن بمسح المبر  ودعاء المٌت  لمضاء الحاجات

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 7ٔالدرس : 
 

 التهذٌبالمجال :  آداب زٌارة المبور  -
 

  الثانًالفصل 



 

 ٕٕ 

 

 أكًم انفشاغاخ اَذٍح تًا ْٕ يُاسة : 

  انٕغٍُح االساليٍح ٔانعشتٍح   ذُمشس ششاء عهؼح ، ذُؼطٙ األٔنٕٚح نهًُرداخ ػُذيا -ٔ

 فٙ ٕٚو اندًؼح .  جنهصال انثاًَ انُذاء ال ٚثٛغ انًغهى ٔال ٚشرش٘ تؼذ  -ٕ

   انصالج ٔركش هللا ذعانى ػهٗ انًغهى أال ٚشغهّ انثٛغ ٔانششاء ػٍ -ٖ

   الكاذب انثائغ انًغهى ال ٚشٔج نغهؼرّ تانسهف -ٗ

   انشٓذاء ٌٕو انقٍايحانراخش األيٍٛ انصذٔق انًغهى يغ  -٘

 بؽرض الفوز ّل بؽرض الحاجة إلى السلعة . السحوباتاّلبتعاد عن الشبهات  وبخاصة  - ٙ

 بالدٌن المطالبةو  الثمن استٌفاءتحلً البائع بالسماحة فً  - 7

 تٍٍ انحكى انششعً يع انرعهٍم فً انحاالخ اَذٍح :

 ٙ ػٕٛب عهؼرّ .ذاخش ُٚخف -ٔ

  ْلن ذلن ٌعد من الؽش لال رسولنا الكرٌم : من ؼشنا فلٌس منا :  انرؼهٛم     ٌجٕص ال انششػٙ : انسكى 
 تائغ ُٚؼهٍ ذُضٚالخ غٛش زمٛمٛح. -ٕ

 ْلن ذلن ٌعد من الؽش لال رسولنا الكرٌم : من ؼشنا فلٌس منا . انرؼهٛم :        ٌجٕص الانسكى انششػٙ: 

 خظ انُاط أشٛاءْى .ُيشرش٘ ٚث -ٖ

ْلن ذلن ٌإذي البائع لموله تعالى : :" َوّل تَْبَخُسوا النَاَس أَْشٌَاَءُهْم  انرؼهٛم :       ٌجٕص الانسكى انششػٙ: 

 :عرف ما ٌأتً:1س

 وهو تبادل سلعة بمال لما فٌه من مصلحة للناس فً تبادل المنافع والسلع -:بالبٌع والشراء  -أ

 وهو أن  ٌمبل البائع إرجاع السلعة  بعد بٌعها   -:اإللالة -ب  

 وهو إنماص المكٌال والمٌزان أثناء التعامل التجاري  :التطفٌؾ  -ج 

 اكتب ثالث آداب مشتركة بٌن البائع  والمشتري

 ّل ٌبٌع  المسلم  وّل ٌشتري بعد النداء الثانً  للصلة فً ٌوم الجمعة  .ٔ

 ربا.اجتناب البٌع والشراء عن طرٌك ال  .ٕ

 . على المسلم  أّل ٌبٌع وّل ٌشتري مسرولا أو مؽتصبا ٖ

 عدد آداب  المشتري؟  

 . أن ٌكون  المشتري جاد فً الشراء .ٕ         . أن ّل ٌسوم على سوم أخٌه  .ٔ

 عدم اتهام البائع  بالكذب  أو أن ٌعٌب بضاعته . ٗ     . الحذر من بخس الناس  أشٌاءهم  .ٖ

 المسلمة  من التبرج والخضوع  بالمول  عند التعامل مع  البائع.. أن تحذر المرأة ٘

 . أن ٌحذر الشباب  من كثرة  التردد على اْلسواق  .ٙ

 . مراعاة  آداب  الطرٌك  فل تولؾ سٌارتن  فً أماكن  مرور الناس أو تؽلك الطرٌك 7

 ٌة  والعربٌة. عندما  تمرر شراء  سلعة  أعط  اْلولوٌة  للمنتجات  الوطنٌة اإلسلم8

 . البعد عن التبذٌر  وعدم  اّلنخداع بالمظاهر  والماركات  .9

 . اّلبتعاد  عن الشبهات  وبخاصة  السحوبات  التً ٌدخلها  بعض الناس بؽرض الفوز  ّل بؽرض.ٓٔ

 
 

 8ٔالدرس :
 

 آداب البٌع والشراء  -
 

 التهذٌبالمجال : 
 

 الثانًالفصل 



 

 ٕٖ 

 
 
 
 

 ؟ كٌف لسم اإلسالم آداب البٌع والشراء
 لسم اإلسلم اآلداب إلى ثلثة ألسام:

 

 ولسم مشترن بٌنهما .  - ٖ         ولسم خاص بالمشتري -ٕ          لسم خاص بالبائع  .ٔ

 

 عدد آداب  البائع؟ 
 إظهار عٌوب السلعة وعدم إخفائها . - ٕ      أن ّل ٌرّوج للسعة بالكذب وبما لٌس فٌها . .ٔ

 البعد عن بٌع النجش.  - ٗ             البعد عن التلعب فً الكٌل والمٌزان . -ٖ

 اجتناب بٌع اْلشٌاء المحرمة  . - ٙ                               لربح الملٌل الرضا با - ٘

 تحلً البائع بالسماحة والرفك فً استٌفاء الثمن أو المطالبة   -8     البعد عن اّلحتكار .   -7   

 إلالة  النادم  -9  

 عدد آداب  المشتري؟  

 أن ّل ٌسوم على سوم أخٌه  .  -ٔ

 لمشتري جاد فً الشراء .. أن ٌكون  إ

 . الحذر من بخس الناس  أشٌاءهم  .ٖ

 . عدم اتهام البائع  بالكذب  أو أن ٌعٌب بضاعته .ٗ

 . أن تحذر المرأة المسلمة  من التبرج والخضوع  بالمول  عند التعامل مع  البائع.٘

 . أن ٌحذر الشباب  من كثرة  التردد على اْلسواق  .ٙ

 ك  فل تولؾ سٌارتن  فً أماكن  مرور الناس أو تؽلك الطرٌك. مراعاة  آداب  الطر7ٌ

 . عندما  تمرر شراء  سلعة  أعط  اْلولوٌة  للمنتجات  الوطنٌة اإلسلمٌة  والعربٌة8 

 . البعد عن التبذٌر  وعدم  اّلنخداع بالمظاهر  والماركات  .9

 الناس بؽرض الفوز   . اّلبتعاد  عن الشبهات  وبخاصة  السحوبات  التً ٌدخلها  بعضٓٔ

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 ٕٗ 

 

 : المصطلح اآلتً عرف  

 حدود الولت المتاح اْلنسب بعد التؤمل بمتطلبات المولؾ وفً ّلختٌارالتعرؾ على البدائل المتاحة : المرار.1

 .  هو اّلختٌار الواعً الذي استمر علٌه متخذ المرار من جملة الخٌارات المتاحة أمامه  . المرار السلٌم :ٕ

 تبادل اّلفكار تجاه لرار معٌن -: جـ. الشورى 

 

 ؟عًهٍح اذخار انقشاس انسهٍى  يا ًْ -

 التموٌم - ٗ         التنفٌذ  -ٖ       اّلستشارة  -ٕ      الدراسة .ٔ
 

ا ؟ -  كٍف ذرخز قشاساا سهًٍا

 ّل تحاول اّلنفراد برأٌن .حاول ان تعود نفسن على اتخاذ لرارات ٌومٌة حتى وإن كانت ؼٌر مهمة 

 إذا ما اتخذت لرارا واتضح لن إنه ٌحتاج إلى تبدٌل علٌن أن تكون مرنا 
 

 

 فًٍا ٌأذً : انفشاسٍٍ اسى كم يشحهح يٍ يشاحم اذخار ت
 

 انًشحهح 

 انذساعح  ذسذٚذ انًشكهح ٔٔصفٓا انذلٛك ٔيذٖ ذأثٛشْا ؟ -ٔ

 انرُفٛز . ٔاالعرشاسجئدخال انمشاس زٛض انرُفٛز تؼذ انذساعح  -ٕ

 االعرشاسج  ذثادل األفكاس زٕل انمشاس تغٛح انٕصٕل نألفعم . -ٖ

 انرمٕٚى ٔيؼطٛاذّ. يالزظح َرائدّ -ٗ
 

 

 -أمام العبارة غٌر الصحٌحة :× ( ( أمام العبارة الصحٌحة وعالمة )   ضع عالمة )  
                                                            (  )  اإلنسان ملزم باّلجتهاد واتخاذ المرار ولو ترتب على ذلن بعض اْلخطاء .   -ا

 ) × (                    خاذ المرار التموٌم  .                         أولى مراحل ات -ب

                                                                (  )                ٌجب أن ٌستند المرار إلى معلومات ٌتم تحلٌلها بطرٌمة علمٌة . -ج

 (  )                      ٌر من اْلمور .   د. كان النبً الكرٌم ٌشاور أصحابه فً كث

 هات بعض اْلدلة على مكانة الشورى عند النبً الكرٌم ملسو هيلع هللا ىلص ؟
 مشاورته  لخدٌجة رضى هللا عنها منذ بعثته حتى وفاتها . .ٔ
 استشارته ْلبً بكر رضى هللا عنه فً مكة وخصوصا فً حادثة الهجرة .ٕ
 در فً عدة مواضع. استشارته ْلصحابه فً معركة ب .ٖ

 منها استشارتهم فً هذه المعركة على :
 وفً اسرى بدرالمواجهة مع لرٌش

 علٌه عدد من الصحابة بعدة اراء وهً تدور حول: فؤشار 
 ) إطلق سراحهم أو الفداء أو المتل (. 

 9ٔالدرس : 
 

 معاٌٌر اتخاذ المرار 
 

 المجال : الثمافة اإلسلمٌة
 

 الثانًالفصل 
 


