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 األحاديث المقرر حفظها للفترة الثالثة

 

 :  -صلى هللا عليه وسلم  –قال رسول هللا  -1

ال تسبوا أصحابي فو الذي نفسي بيده لو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ، ما أدرك مد أحدهم وال "

 "نصيفه 

 

 قالت:   -رضي هللا عنهماعن أسماء بنت أبي بكر  -2

فاستفتيت رسول   -صلى هللا عليه وسلم  –ول هللا قدمت علي أمي وهي مشركة في عهد رس"

 " قلت وهي راغبة أفأصل أمي ؟ قال نعم صلي أمك  -صلى هللا عليه وسلم  –هللا 

 
 :-صل هللا عليه وسلم –هللا  رسول  قال-3

، فمن " سلوا هللا لي الوسيلة فإنها منزلة في الجنة ال تنبغي إال لعبد من عباد هللا وأرجوا أن أكون أنا هو 

 سأل لي الوسيلة ، حلت له الشفاعة "

 

:" إن من أمن الناس علي في صحبته وماله أبو بكر  -صلى هللا عليه وسلم  –قال رسول هللا  -4

 غير ربي التخذت ابا بكر ولكن اخوة االسالم ومودته "  ، ولو كنت متخذا خليال

 
راضية وإذا كنت علي غضبى " قالت :  قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : " إني ألعلم إذا كنت عني -5

فقلت : ومن أين تعرف ذلك ؟ فقال : ) اما إذا كنت عني راضية ، فإنك تقولين : ال ورب محمد ! وإذا 

 كنت غضبى ، قلت ال ورب إبراهيم ( قالت : قلت أجل وهللا يا رسول هللا ! ما أهجر إال اسمك "

 

 :  -صلى هللا عليه وسلم  –قال الرسول  -6

 "من يضمن لي ما بين لحييه وما بين رجليه أضمن له الجنة  "

 
سئل النبي صل هللا عليه وسلم أي العمل أحب  إلى هللا قال : " الصالة على وقتها " قال : ثم أي ؟ قال :  -7

 " بر الوالدين " قال ثم أي ؟ قال : " الجهاد في سبيل هللا " 

 

هللا المتشبهين من الرجال بالنساء والمتشبهات من النساء  : " لعن -صل هللا عليه وسلم  –قال رسول هللا  -8

 بالرجال "
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 (( االستهزاء بالدين وأهلهأوال : مجال العقيدة ))

 
 بم تميزت الشريعة اإلسالمية؟1س

 

 وموافقتها للفطرة بشموليتها وصالحيتها لكل زمان ومكان

 

 ؟االستهزاءعرفي 2س

 

 .واللعب والسخرية ال على الجد والحقيقة هو حمل األقوال واألفعال على الهزل
 

 ما حكم  االستهزاء بالدين ؟3س

 

 ردّة عن اإلسالم وكفر مخرج من الملة وإن كان المستهزئ مازحا أو هازال .
 

ِ َوآََياتِِه وَ  قال تعالى :" 4س َرُسوِلِه ُكْنتُْم تَْستَْهِزئُوَن َولَئِْن َسأَْلتَُهْم لَيَقُولُنَّ ِإنََّما ُكنَّا نَُخوُض َونَْلعَُب قُْل أَبِاَّللَّ

ْب َطائَِفةً بِأَنَُّهْم كَ 65)        (66انُوا ُمْجِرِميَن )( اَل تَْعتَِذُروا قَْد َكفَْرتُْم بَْعدَ إِيَمانُِكْم إِْن َنْعُف َعْن َطائِفٍَة ِمْنُكْم نُعَذِّ

 ما سبب نزول هذه اآليات ؟

 

  وأصحابه فحكم هللا بكفرهم برسول هللا انزلت في قوم منافقين استهزأو

 

 االستهزاء بالدين ؟ صور ما 4س

 

 االستهزاء بالصحابة-          االستهزاء بالرسول-  عزوجل .االستهزاء باهلل -1

 . الستهزاء بشعائر الدين وسنن المصطفىا-4

 

االستهزاء باهلل    -1
 تعالى

من صفاته أو : أقبح وأشنع المكفرات القولية / إنكار صفة  تعالى سب هللا

إسم من أسمائه / تشبيهه بمخلوقاته/إشراك أحد معه في العبادة العملية أو 

 القلبية 

: أو تفضيل شرع عن شرعه أو حكم عن حكمه / اتهامه بالتخلف  سب الدين

 أو الرجعية أو عدم صالحيته أو عدم مسايرته اإلبداع والتطور 

 سب مالئكته أو كتبه أو رسله

 

 ول االستهزاء بالرس -2

النيل منه يالسب أو القذف أو االنتقاص أو السخرية / الطعن في السنة 

المطهرة منةحيث صحتها و ثبوتها /االستهزاء من المتمسكين بالسنة 

 المطهرة 

 االستهزاء بالصحابة  -3
/ النيل من ذواتهم واتهامهم بسوء الخلق / اإلساءة  اتهامهم بالردة بعد موته 

 األفالم والمسلسالتإليهم من خالل الرسوم و

 

االستهزاءبشعائر  -4

وسنن  الدين

 المصطفى 

االستهزاء باألذان واإلقامة / االستهزاء باللحية والحجاب والسواك والعلماء 

 والدعاة الربانيين / االستهزاء بالعبادات كشعائر الحج من طواف ورمي 

 ونحر وغيرها

 
 الشريف ؟ س استخرجي حقيقة وقيمة ومظهر سلوكي من هذا الحديث

 قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : " خير أمتي القرن الذين بعثت فيهم ثم الذين يلونهم "



 م2017 – 2016 الفصل الثانيمراجعة  تربية اسالمية للصف الحادي عشر 

3                                                                                                              

 ال تنسونا من صالح دعائكم                                                                                

 

 أصحاب رسول هللا هم خير هذه األمة وسادتها بعد نبيها الحقيقة / 
  تقدير الصحابة -احترام الصحابة  القيمة / 

  أقتدي بصحابة رسول هللا الكرامالمظهر السلوكي / 
 

 رنا الرسول الكريم منه في قوله " ال تسبوا أصحابي "؟س مم حذ
 من إيذاء الصحابة او النيل من شخصهم الكريم 

 

 االستهزاء بالمؤمنين ألجل إيمانهم سبب في دخول النار .    ما حكم االستهزاء بالمؤمنين ؟9س

 
 ما موقف المسلم من المستهزئين ومجالستهم؟10س

 هم بالعقل والنقل النصح لهم وبيان خطئهم وعظم جرم -1

 0الصبر على األذى في سبيل هللا وصدق التوكل عليه  -2

 أخذ العبرة ممن هم خير منا كأنبياء هللا الذين سخر منهم الناس ولم يتركوا الدعوة  -3

 االعتزاز بالدين وعدم الضعف أمام الساخرين وتحذير الناس من شرهم  -4

 اإلعراض عنهم وعدم مجالستهم  -5

 اصدع يما تؤمر  فرسولنا لما كثر عليه االستهزاء والسخرية قال له تعالى الجهر بالحق اقتداء ب -6

 
 ما أضرار السكوت عن االستهزاء بالدين  ؟ 11س

  جرئ األعداء على النيل من الشرالتهوين والتقليل من حرمة الدين وي  -1

 يزهد الناس  في االلتزام في الدين -2

  نشر للفرقة والتفكك في المجتمع  - -3

 وطمع األعداء في األمة  طريق للضعف  -4

 .علل : االستهزاء بالدين من اكبر الكبائر المؤدية للكفر  12س

 ألن االيمان باهلل مبني على تعظيمه وإجالله .

 به . علل : ال نجلس مع من يسبون الدين ويستهزؤون  13س

دم موافقتنا على هذا .وإعالن منا لهم على ع ألن ذلك يجرئ أعداء الدين على النيل من شريعة رب العالمين

                 االستهزاء .

 

 مفهوم الوالء والبراء                                       
 

 ما معنى الوالء؟ 1س

 من المواالة وهي النصرة والمحبة

 

 ما تعريف  البراء؟2س

 .هو البعد والخالص والعداوة بعد اإلعذار واإلنذار

 

 ؟ما أنواع الوالء والبراء 3س

 .يكون موافقا هلل يحب من أحبه ويعادي من عاداههو ان هلل : الوالء  -1

 مؤمنين ] ولو كان بالميل القلبي ألعداء هللا : باتباعهم ومحاربة كتاب هللا وسنة نبيه وعباده الالوالء  -2
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 ما أقسام الناس فيما يجب بحقه من الوالء والبراء؟ 4س

 من يحب حبا خالصا :  -1

 رسوله وقام بوظائف اإلسالم  علما وعمال واعتقادامن آمن باهلل وهو  

 . من يحب من وجه ويبغض من وجه : 2

 المسلم الذي خلط عمال صالحا وآخر سيئا فيحب على قدر الخير عنده ويبغض على قدر الشر عندههو       

 . من يبغض جملة : 3

 الم أو أشرك باهلل في عبادتهمن كفر بأي ركن من أركان اإليمان أو ترك أحد أركان اإلسهو        

 ؟والكافرين وما مظاهر ذلك   ما حكم مواالة المؤمنين 5س
 

 ما الفرق بين المواالة والمعاملة بالحسنى؟9س

 المواالة محبة المؤمنين     

 مؤمنهم وكافرهم المعاملة بالحسنى منهج اإلسالم مع البشر أجمعينأما 

 

 ما هي األمور ال تتنافى مع المواالة  ؟ 10س

 االنتفاع بالكفار وبما عندهم - عيادتهم والسؤال عنهم - الوقف عليهم  -البيع والشراء 

 لتوسل وأنواعها _

 

 

 " عللي " روح العبادة/  عبادة خالصة  تعالى/أعظم القربات إلى هللا الدعاء  1س

 تعالى .ل والخضوع وااللتجاء إلى هللا الجتماع صفات الذ     

 

عند دعائه بما يحبه ويرضاه من العبادات الواجبة أو  تعالىالتقرب إلى هللا   ؟ التوسلعرفي   2س

 . المستحبة رجاء حصول مرغوب أو دفع مرهوب
 

 ؟أنواع التوسل ما  3س

 

 وعالتوسل الغير مشر /2 التوسل المشروع               /1 أنواع التوسل 

عند تعالى هو تقرب العبد إلى هللا  التعريف

 الدعاء بما ورد في الكتاب والسنة

بما نهى  تعالىهو تقرب العبد إلى هللا 

 .عنه في كتابه وسنة رسوله 

 

إخالص العبادة / تنقية العقيدة / تحقيق  آثاره 

 تعظيم هللا /تعالى توحيد هللا 

خطورة الوقوع في الشرك / قدح 

 ة / توجيه العبادة لغير هللاعقيدوجرح ال

 

 مواالة الكافرين مواالة المؤمنين

 يحرم مواالة غير المسلمين أو يحبهم دون المسلمين واجبة بالقرآن والسنة وإجماع األمة 

 الحب 

النصرة : مناصرتهم ومعاونتهم بالنفس 

 ا يحتاجونهوالمال واللسان فيم

 التألم أللمهم والسرور لسرورهم

 احترامهم وتوقيرهم وعدم السخرية منهم

 زيارتهم ومحبة االلتقاء بهم

 الدعاء واالستغفار لهم

 اتخاذهم أعانا وأنصارا وأولياء

 اإليمان ببعض ما هم عليه من الكفر

 مودتهم ومحبتهم من دون المؤمنين

املتهم على الركون إليهم ومداهنتهم ومداراتهم ومج

 حساب الدين

 السكوت عنهم ونحن في مجالسهم حال استهزائهم بالدين

التآمر معهم والتجسس من أجلهم ونقل عورات المسلمين 

 وأسرارهم إليه
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 عددي صور التوسل المشروع ؟ 4س

 التوسل باإليمان واألعمال الصالحة/2.      وصفاته تعالىالتوسل بأسماء هللا  -1

 . التوسل بذكر حاله -2

 4.       التوسل بالنبي في األحوال التالية : طلب الدعاء منه في حياته / التوسل باإليمان به ومحبته -3

 بدعاء الصالحين في حياتهمالتوسل /

 عددي صور التوسل الغير مشروع ؟ 5س

 توسل المشركين بآلهتهم -1

 التوسل بتوجيه العبادات لغير هللا -2

 التوسل بطلب كشف الكربات وقضاء الحاجات من األموات -3

 سؤال المالئكة أن تقضي الحاجات أو ترفع الدعوات -4

 

 ما الفرق بين التوسل واالستغاثة ؟ 6س

 

   تعالى أما المستغيث فيسأل غير هللا  تعالىف االستغاثة فالمتوسل في الدعاء يسأل هللا التوسل خال

 اكتبي نوع التوسل وحكمه فيما يأتي : 7س

 حكمه  نوعه العبارة 

 ال يجوز غير مشروع يا جبريل اقض حاجتي

 ال يجوز غير مشروع يقدم قربانا من ذبح أو نذر لغير هللا من المخلوقين من

 يجوز مشروع يا ربي قول إني فقير أو مريض فاشفنيي من

 يجوز مشروع أن ترزقني  ببري لوالدييا هللا  أسألك 

 

 «ينَ َوقَاَل َربُُّكُم اْدُعوِني أَْستَِجْب لَُكْم إِنَّ الَِّذيَن يَْستَْكبُِروَن َعْن ِعبَادَتِي َسيَْدُخلُوَن َجَهنََّم دَاِخرِ قال تعالى "  8س

 ية السابقة حقيقة وقيمة ومظهر سلوكي ؟استخرجي من اآل
 / الدعاء عبادة خالصة هلل عزوجل . الحقيقة

 طاعة هللا تعالى  –/ الدعاء  القيمة

 / أدعو هللا في كل وقت  المظهر السلوكي

______________________ 
 

 األحق باإلمامة في الصالة

 
 وضحي ؟ –" عللي إمامة الصالة من خير األعمال التي يتوالها خير الناس  1س

 توالها من بعده الخلفاء الراشدون .  -توالها الرسول  

 .ومازال يتوالها المعروفون بالدين واالستقامة واألفضل علما

 

 دعا  النبي  لألئمة؟بم  2س

 اللهم أرشد األئمة واغفر للمؤذنين ((: ))  ملسو هيلع هللا ىلصبأن يكونوا هادين إلى الخير قال 

 

 من هو راوي الحديث الشريف ؟3س

 هو عقبة بن عمرو بن ثعلبة المشهور بأبي مسعود األنصاري
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 شهد بيعة العقبة الثانية] كان أحدث من شهدها سنا [  

من  40توفي سنة  - 5374روى عن النبي  - شهد أحدا وما بعدها كان من أصحاب علي بن أبي طالب 

 الهجرة بالكوفة

 

 س ما معنى الكلمات التالية : 

 سلما :     إسالما 

 رمته :   الفراش وما يبسط لصاحب المنزل تك

 سلطانه :   ملكه 

 

 اإلمامة في الصالة ؟ما معنى  4س

 .؟ أن يتقدم رجل المصلين ليقتدوا به في الصالة كلها أو جزء منها بشروط معينة

 

 ما شروط اإلمام ؟ 5س

 فقيها –عدال  -رجال 

 

 ما حكم إمامة المرأة في الصالة ؟ ولماذا ؟ 6س

 

 إمامة المرأة للرجال مطلقا بإجماع الفقهاء جوزت ال

 درءا للفتنة وتزكية للنفوس :السبب 

 أن تؤم غيرها من النساءللمرأة  يجوز

 

 األحق باإلمامة في الصالة ؟من  7س

 أكثرهم حفظا للقرآن وأحسنهم تطبيقا ألحكام التالوةأي األقرأ لكتاب هللا :  -1

 صلة لألحكام . األعلم بالسنة :     والسنة مبينة ومف2

 ألن المهاجرين لهم السبق  في اإلسالم      . األقدم هجرة :3

 . األقدم إسالما :    ألنه كلما كبر في السن كان موضع توقير الناس4

 

 س عللي : يقدم األقرأ لكتاب هللا في إمامة الصالة 

 ألن الصالة ال تصح إال بقراءة القرآن الكريم 

 

 كريم؟ما فضائل حفظ القرآن ال 8س

 يستحق حامله التوقير والتكريم في الدنيا .

 سبب غبطة الناس لصاحبه 

 يشفع ألهله ويرفع منزلة صاحبه يوم القيامة

 

 ((ه آناء الليل وآناء النهارال حسد إال في اثنتين رجل آتاه هللا القرآن فهو يقوم ب))  ملسو هيلع هللا ىلصقال رسول هللا  9س

أ وارتق ورتل كما كنت ترتل في الدنيا فإن منزلتك يقال لصاحب القرآن : اقر))  ملسو هيلع هللا ىلصقال رسول هللا  -

 عند آخر آية تقرؤها ((
 استخرجي قيمة من الحديث الشريف ومظهر  سلوكي 

 القيمة /  حفظ القرآن 

 أتدبر معانيه  –المظهر السلوكي / أحفظ القرآن الكريم 
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 نالقرآمامة الصالة إذا تساووا في قراءةعللي : يتقدم األعلم بالسنة إل س 

 الصالة كنسيان ركن من أركانها ويحسن التصرف لما قد يعترض له أثناء  –حتى يحسن إمامة الصالة 

 

 س بم تتحقق الهجرة في واقعنا المعاصر " الوقت الحاضر "

 بهجر المعاصي وترك ما نهى هللا ورسوله عنه 

 

 س عللي : يقدم الكبر سنا على األصغر في عصرنا الحاضر ؟

 من الناس في السن كان موضع احترام وتوقير وألن اإلمام كلما كان كبيرا –ما ألنه األقدم إسال

 

 ما حكم  إمامة الرجل للرجل في سلطانه ؟ وما المراد بالسلطان ؟ 10س

 نهى الرسول الكريم عن إمامة الرجل للرجل في سلطانه 

 كل ما كانت له والية على الجماعةالمراد بالسلطان / 

 على فراش صاحب البيت ؟ وما السبب ؟ يجلسما حكم من  11س

 الحكم / ال يجوز 

 احتراما لحرمة وخصوصية صاحب البيتالسبب / 

 س عالم يدل نهي الرسول عن غمامة الرجل للرجل في سلطانه ؟

 يدل على احترام السلطة ومراعاة شعور اآلخرين وإنزال الناس منازلهم 

 

 ة دللي على ذلك ؟س يجوز لإلمام أن يختار من ينوب عنه في الصال

 "مروا أبو بكر فليصل بالناس فقال : "عندما مرض الرسول ولم يستطع إمامة الصالة 

 

عالم يدل تقديم الرسول ألبي بكر في إمامة الصالة رغم وجود من يفوقه في القراءة  12س
 والفقه ؟

 . تنبيه وإرشاد لألمة بمن سيخلفه في مقامه

 

 حالوة اإليمان

 

 

 مختصرة عن راوي الحديث ؟اذكري نبذة  1س

 هو أنس بن مالك بن النضر الخزرجي األنصاري 

 أمه أم سليم بنت ملحان  -كنيته أبو حمزة خادم رسول هللا    

 حديثا 2286له في البخاري   -سنة  100وعمره  90توفي عام  -قبل الهجرة  10ولد سنة 

 

 عرفي االيمان باهلل تعالى ؟ 2س

 سان وعمل باألركان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية   تصديق بالجنان وقول بالل

 

 حالوة اإليمان ؟المراد بما  3س

 مأل قلب المؤمن رغبة بالطاعات وتحمال للمشقات إلرضاء هللا تعالى .تشعور بالسعادة والطمأنينة والراحة 

يَماَن َوَزيَّنَهُ فِي قُلُ ".....  4س َ َحبََّب إِلَْيُكُم اإْلِ َه إِلَْيُكُم اْلُكْفَر َواْلفُُسوَق َواْلِعْصيَاَن أُولَئَِك ُهُم َولَِكنَّ َّللاَّ وبُِكْم َوَكرَّ

اِشُدوَن )  من خالل اآلية السابقة كيف تتحقق حالوة االيمان  في نفس المسلم ؟ (7الرَّ

 

 ملسو هيلع هللا ىلصورسوله  تعالىاتباع ما أمر هللا  -2           ملسو هيلع هللا ىلصورسوله  تعالىحب هللا  -1

 .ورسوله الىتعترك ما نهى عنه هللا  -2
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 ؟ الخصال الثالث لمن أراد تذوق حالوة اإليمانما  5س -3
  أن يكون هللا ورسوله أحب إليه مما سواهما -1

 . أن يحب المرء ال يحبه إال هلل -2

 .أن يكره أن يعود إلى الكفر كما يكره أن يقذف في النار -3

 شروط االيمان الكامل فرض على كل مسلم ومسلمة ألنه من    ما حكم محبة هللا ورسوله ؟ 6س

 

 مثل الذي اتخذ من دون هللا أندادا  -كافر ما حكم من أحب من دون هللا شيئا كما يحب هللا تعالى ؟ 7س
 

 عللي : محبة هللا ورسوله مقدمة على غيرها . 8س

 

 من العدم وأنعم علينا نعما التعد وال تحصى هللا تعالى أوجدنا  -1

 إلى نور اإليمانمن ظلمات الكفر  الرسول أخرجنا   -2

 محبة هللا ورسوله منجاة من النار وموجبة للجنة -3

 ؟عالمات محبة هللا ورسولهعددي   9س

 

 طاعتهما / عدم تقديم أي شئ على محبتهما من مال أو ولد او أهل

 / تحكيم شرع هللا ورسوله في كل شؤون الحياة  

 واالقتداءوالتأسي بسنته باالتباع  صلى هللا عليه وسلم دراسة سيرته  /

 والدفاع عن سنته وتبليغ دعوته /   / نصرته 

 .تعظيمه  وتوقيره واألدب معه في حياته وبعد مماته والصالة عليه 

 

 على أي أساس يختار المؤمن من يحبه في هللا ؟ 10س

 تكون المحبة على أساس قربه من هللا وطاعته والبعد عن معصيته

 

 

 ؟فضل المحبة في هللاما  11س
متحابون يوم القيامة تحت عرش الرحمن يوم تقترب الشمس من رؤوس الناس ويكونون من السبعة يكون ال

 الذين يظلهم هللا في ظله يوم ال ظل إال ظله

 

 ألن سببها أمر دنيوي  عللي : العالقات  القائمة على المنفعة تخرج عن نطاق الحب في هللا ؟ 12س
 

 كفرمن ذاق حالوة اإليمان يكره العللي :  13س

 ألن نور االيمان اشرق في قلبه فال يرضى بغير عقيدته بديال .

 

 اذكري أسماء الصحابة الذين ضربوا  أروع األمثلة في الثبات على االيمان ؟ 14س

 بالل بن باح / آل ياسر / خباب بن األرت        

 استخرجي من اآلية التالية قيمة ومظهر سلوكي : 15س

ا قََضْيتَ فَاَل َوَربِّ قال تعالى : "  ُموَك فِيَما َشَجَر بَْينَُهْم ثُمَّ اَل َيِجدُوا فِي أَْنفُِسِهْم َحَرًجا ِممَّ  َك اَل يُْؤِمنُوَن َحتَّى يَُحّكِ

 (65َويَُسلُِّموا تَْسِليًما )

 به  أقتدي –أصلي علي رسولي كلما ذكر اسمه  –أتبع سنة الرسول الكريم /  المظهر السلوكيملسو هيلع هللا ىلصمحبة الرسول القيمة / 
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 ثمرات األعمال الصالحة-

 
 ماذا تعرفي عن راوي الحديث ؟ 1س

 

 كنيته أبو يوسف  -هو عبدهللا بن سالم بن الحارث األنصاري 

 عبدهللا بعد إسالمه كان اسمه في الجاهلية الحصين فأسماه 

 من ذرية يوسف بن يعقوب عليهما السالم 

 للهجرة 43توفي سنة  -  نزلت فيه آيتان من القرآن - كان حليفا لألنصار

 

 ما تعريف السالم وما صيغته ؟ وما فضائله ؟ وما حكم السالم ؟  2س

تعريف 

 السالم 

 

 دعاء باألمن في الدنيا واآلخرة وأدب اجتماعي يبدأ به المسلم قومه حين يلقاهم

 

صيغة 

 السالم 

 حمة هللا أفضلها : السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته / يليها : السالم عليكم ور

 يليها : السالم عليكم /

 

فضائل 

 السالم 

 . الكريم  إحياء لسنة الرسول  -1

 تحقيق األلفة بين المسلمين وإزالة الكبر من القلب  -2

 . تحصيل الحسنات ودخول الجنات3

 

 حكم السالم 

 سنة مؤكدة السالم : 

ه جماعة : فرض عين إذا قصد به شخص واحد / وفرض كفاية : إن قصد برد السالم  -

 وإن رد جميعهم فهو أفضل

إذا دخل المسلم بيته أن يسلم ألن البركة تنزل بالسالم / ويستحب السالم على  يستحب-

 . الصبيان لزرع الثقة فيهم وغرس تعاليم الدين في قلوبهم

 عن ذلكصل هللا عليه وسلم ابتداء الكفار بالسالم لنهيه   يحرم-

كيف حالك أو كيف أصبحت تأليفا للقلوب وإعالما / يمكن تحيتهم بغير السالم بمثل  

 بسماحة اإلسالم

 

 

 جعله من صفات أهل الجنة تعالىألن هللا      عللي : إطعام الطعام من اجل القربات . 3س
 

 ماذا يشمل إطعام الطعام ؟ 4س

 ال يقتصر على الفقراء وحدهم بل يشمل  األصدقاء واألقارب والضيوف وغيرهم . 

 

 لتآلف القلوب وتحقيق المودة بين الناس  ث الرسول على إطعام الطعام ؟ لماذا ح 5س
 

 (14أَْو ِإْطعَاٌم فِي َيْوٍم ِذي َمْسَغبٍَة )»قال تعالى :"  6س

 استخرجي حقيقة وقيمة ومظهر سلوكي من اآلية السابقة ؟

   إطعام الطعام .    /القيمة  ./ أفضل إطعام الطعام االيثار مع الحاجة  الحقيقة

 أدعو جيراني لحضور وليمة  -أحرص على إطعام الطعام   /المظهر السلوكي  

 

 ويطرد الداء   -يضئ الوجه ويكفر السيئات وينهى عن االثم     ما فضائل قيام الليل ؟ 7س
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 كيف كان قيام الرسول الكريم في الليل ؟  8س

 ذنبه وما تأخر . كان يكثر من قيام الليل رغم أن هللا تعالى غفر له ما تقدم من

 

 بم نصح ابراهيم بن األدهم  من أراد  قيام الليل ولم يستطيع ؟ 9س

 نصحه بعدم معصية هللا بالنهار ألن قيام الليل شرف عظيم ال يستحقه العاصي 

 

 مجال السيرة والتراجم

 الصحابي الجليل أبو بكر الصديق رضي هللا تعالى عنه 

 
 من هو أبو بكر الصديق ؟ 1س

 هللا بن قحافة عثمان بن كعب التيمي القرشيعبد هو

 أبو قحافة عثمان بن عامر بن عمرو بن كعب  أبوه 

 ويلتقي في نسبه مع النبي عند مرة بن كعب وينسب إلى تيم قريش فيقال التيمي 

 الخير : أم الخير سلمى بنت صخر بن عمرو بن كعب وتكنى بأم أمه 
 

 متى ولد أبو بكر الصديق ؟ 2س

 سنوات 3بعد عام الفيل بحوالي  - م   573ق.هـ /  51ولد سنة 

 

 وقيل لتبكيره في كل شئ حسن - : قيل لحبه لإلبل  أبو بكر     ما كنيته ؟ ولماذا ؟ 3س

 
 أين نشأ ؟وماذا عمل ؟وبم عرف بين الناس  ؟ 4س

 عمل بزازا ] تاجرالحرير[  -في مكة 

 ء قريش وساداتهاصار من أثريا -نجح في تجارته وحقق الربح الكثير 

 عرف بـ : رجاحة العقل ورزانة التفكير 

 .سكن قريبا من النبي  -كان أعرف قريش باألنساب 

 

 بم لقب وعالم يدل كل لقب؟ 5س

 عتيق :     ألن النبي أخبره بأنه عتيق من النار 

هم فقال : اثبت جبل أحد ومعه أبو بكر وعمر وعثمان فرجف ب النبيالصدّيق :سماه النبي بذلك عندما صعد 

 فإنما عليك نبي وصديق وشهيدان .

 

 كيف أسلم أبو بكر الصديق ؟6س

 عندما سمع من الناس أن صاحبه يدعو لدين جديد فسأل صاحبه عن ذلك الدين فحدثه عنه فأسلم على الفور  

 

 س ما فضائل الصديق رضي هللا تعالى عنه ؟

 زهده -4.    ورعه -3  .حسن الصحبة والصداقة -2.    الكرم وبذل األموال -1
 س بم وصف القرآن الكريم أبو بكر الصديق ؟

 وصفه القرآن بأنه تقيا وكريما جوادا بذاال ألمواله في طاعة هللا ونصرة رسوله /

 

 س فيمن نزلت هذه اآليات ؟

 ((دَهُ ِمْن نِْعَمٍة تُْجَزى َوَما أِلََحٍد ِعنْ ( 18( الَِّذي يُْؤِتي َمالَهُ يَتََزكَّى )17َوَسيَُجنَّبَُها اأْلَتَْقى )"

 قام بشراء وعتق الكثير من العبيد مثل بالل بن  رباح وعامر بن فهيرةنزلت في ابي بكر الصديق ألنه 
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 بالفضل وحسن الصحبة             س بم شهد الرسول له ؟
 

 س دللي على زهد ابي بكر الصديق ؟

 ضاره إلى عمر بن الخطابرد األدوات التي كان يستخدمها في خالفته عند احت

 

 س ما مناقب أبي بكرالصديق ؟

 أول خطيب في اإلسالم   -أول خليفة في اإلسالم  - أول من آمن من الرجال

 شهد جميع المشاهد مع النبي  - أول من جمع المصحف الشريف 
 

 ؟؟ أبو بكر" من القائل وعالم يدل س " أال أخبركم بخير هذه األمة بعد نبيها

 علي بن ابي طالب  القائل /

 تدل على أن آل البيت عرفوا للصديق قدره وفضله وسبقه لاليمان 

 

 س دللي على ان آل البيت يحبون الصديق ؟

 أبو بكر بن علي ، أبو بكر بن الحسن بن علي ، أبو بكر عبدهللا بن جعفرمثل :  سموا أبناءهم باسمه

 رابته ؟س دللي على ان الصديق يحب آل البيت أكثر من حبه لق

 رأى الحسن يلعب فحمله على عاتقه وقال : بأبي شبيه بالنبي ال شبيه بعلي وعلي يضحك .

 

 شهدوا له بالفضل والسبق     س  بم شهد الصحابة للصديق رضي هللا عنه ؟

: ماسبقت أبا بكر إلى خير إال سبقني وقال عندما فضله أناس على أبي بكر : وهللا لليلة من أبي  عمرفقال 

 رخير من آل عمر وليوم من أبي بكر خير من آل عمر بك

 لما فضله أناس على أبي بكر : كيف تفضلوني عليه وإنما أنا حسنة من حسناته وقال بالل

 

 س كانت خالفة الصديق بالنص واالختيار " دللي على ذلك " 

 :  صل هللا عليه وسلم بإشارة من الرسول :  بالنص

 الرسولم الناس لما مرض استخلفه مكانه في الصالة ليؤ

 وكتب كتابا وقال : ... ويأبى هللا والمؤمنون إال أبا بكر  صل هللا عليه وسلم. دعاه في مرضه 2

بانتخاب حر مباشر علني بعد مشاورات في سقيفة بني ساعدة وقبله أبو بكر  له . مبايعة المسلمين  باالختيار

 بعد إجماع الحاضرين وبسبب خطورة الموقف

 

 دستور الحكم عند الصديق ؟س ما 

 عالء شأن المسلمين .إالصراحة والعدل والتواضع والفضل والحث على الجهاد لنصرة الدين و

 

 ما أهم أعمال الصديق ؟ س

إنفاذ جيش أسامة وعدم رده عن إكمال القتال مع الروم وانتصر الجيش المسلم مما ثبت الناس على  -1

 اإلسالم

زما في قتال كل من ارتد ومنع الزكاة حتى يردهم للدين وال يتأسى قتال المرتدين : كان قراره حا -2

 اإلسالم بأبي بكر بهم غيرهم فأنقذ هللا 

 
 س متى توفي أبو بكر الصديق ؟

 هـ بعد الرسول بسنتين وثالثة أشهر وبضع ليال في المدينة  13سنة 

 دار  يوم قبض رجت المدينة بالبكاء وعم الحزن كل   دفن بجوار النبي      
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 أمير المؤمنين عمر بن الخطاب                               

 
 من هو عمر ابن الخطاب ؟ 1س

في الجد الرابع  النبيهو عمر بن الخطاب بن نفيل بن عبد العزى بن كعب بن لؤي بن فهر / يلتقي مع 

 كعب بن لؤي فهو قرشي من بين عدي

 

 متى ولد عمر ابن الخطاب ؟ 2س

 27الفيل بحوالي ثالثة عشر سنة / وبُعث النبي  وعمره ولد بعد عام 

 

 ماذا تعلم في طفولته ؟ 3س

 رجال 17تعلم القراءة والكتابة ولم يكن يجيدها في قريش غير 

 

 كيف كان شبابه ؟ 4س

كان يرعى في إبل أبيه / ويمارس شئ من الرياضة / آتاه هللا بسطة في الجسم فأجاد المصارعة وركوب 

 . تقن الفروسية والرميالخيل كما أ

 

 

 بم لقب عمر ابن الخطاب ؟5س

 الفاروق : سماه النبي في أول يوم من إسالمه  -      أبا حفص : لقبه به  النبي  يوم بدر 

 م الطائيتأمير المؤمنين : لقبه به عدي بن حا

 

 ما فضائل عمر ابن الخطاب رضي هللا تعالى عنه ؟ 6س

 من المبشرين بالجنة -3.     لشيطان يهاب عمرا -2.       تأييد القرآن لعمر -1

 
 وافق القرآن كالم عمر في ثالثة  مواطن فما هما ؟1س

 رى بدر[أسوفي الحجاب/ وفي مقام ابراهيم /  في ] 

 

 كم جعل عمر ابن الخطاب نفقته هو وأوالده ؟ س

 وكان يقول أنزلت مال هللا مني منزلة مال اليتيمدرهمين كل يوم    

 

 موقف يدل على ورع عمر ابن الخطاب رضي هللا تعالى عنه ؟ اذكري 2س

اشتكى ألما في بطنه فوصف له العسل وكان في بيت المال منه آنية فلما أتى المنبر قال يستأذن الرعية إن 

 أذنتم لي أخذتها وإال فإنها علي حرام فأذنوا له

 

 عددي إنجازات عمر ابن الخطاب رضي هللا تعالى عنه ؟ 3س

 

أول من وضع التاريخ الهجري / دون الدواوين / وضع بيت المال / وضع دارا  : جانب اإلداريال /1

للضيافة / وضع نفقة اللقيط من بيت المال / وسع مسجد الرسول / جمع الناس على صالة التراويح / أعطى 

 ذمةجوائز لحفظ القرآن الكريم / أخر مقام إبراهيم ليوسع للناس / قنن الجزية على أهل ال

 

أمر بالتجنيد إلجباري للشباب والقادرين / أقام المعسكرات الحربية الدائمة في دمشق :   الجانب الحربي /2

أشهر أقام قوات  4وفلسطين واألردن / حرس الحدود بالجند / حدد مدة غياب الجنود عن زوجاتهم بـ 

ية من الجيش / اتخذ ديوانا للجند احتياطية نظامية / أمر بموافاته بتقارير مفصلة مكتوبة بأحوال الرع
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لتسجيل أسمائهم ورواتبهم وخصص لهم أطباء ومترجمين وقضاة ومرشدين لمرافقتهم وأنشأ لهم مخازن 

 لألغذية / فتحت في عهده العراق والشام والقدس ومصر

 

ها / أقرض اتخذ دار الدقيق ] التموين[ / أنشأ األوقاف / ضرب الدراهم وقدر وزن:  الجانب االقتصادي /3

 . الفائض من بيت المال للتجارة

 

 هل الكتاب ؟ بن الخطاب مع أس كيف كان تعامل عمر 

أعطاهم أمانا ألنفسهم وأموالهم وكنائسهم وصلبانهم وأال تسكن أو تهدم وال ينتقص منها وال من حيزها 

 واليكرهون على الدخول في اإلسالم

 

 نه ؟بن الخطاب رضي هللا تعالى عكيف مات عمر  4س

 م 644للهجرة  23طعنه أبو لؤلؤة المجوسي وهو يصلي بالمسلمين صالة الفجر يوم األربعاء 

 بن الخطاب بعد أن فاق من اغمائه ؟عن أي شيء سأل عمر   5س

 كان أول سؤاله بعد أن أغمى عليه : هل صلى الناس قالوا نعم فحمد هللا 

أنه ليس من المسلمين حتى ال يقتل بي وارسل يستأذن وسأل عن قاتله فلما علم أنه مجوسي قال الحمد هلل 

 .السيدة عائشة أن يدفن مع صاحبيه

 

 -رضي هللا تعالى عنها   -السيدة عائشة  – 6

 

 ماذا تعرفي عن ام المؤمنين عائشة رضي هللا تعالى عنها ؟ 1س

ي االسالم وهاجربها هي عائشة  بنت ابي بكر الصديق زوج النبي وأفقه نساء األمة على االطالق ولدت ف

 .أبوها وتزوجها النبي قبل الهجرة ودخل بها في السنة الثانية للهجرة 

 

 ما كنيتها ؟ 2س

 بـ : أم عبدهللا على اسم ابن اختها أسماء ] عبدهللا بن الزبير [ النبيكناها 

 

 ما مكانتها في قلب النبي صل هللا عليه وسلم ؟ 3س

 أحبها حبا شديدا ألنها الحبيبة بنت الحبيب اس إليه / أحب الن مكانتها عالية في قلبه 

 

 كيف كان حبها للنبي محمد صل هللا عليه وسلم ؟ 4س

 

 وكانت تبادله حبا بحب وودا بود . –أعز عندها من الدنيا ومافيها  صل هللا عليه وسلم كان 

هن مشاورة آبائهن أجابت السيدة لما خير النبي زوجاته بين البقاء معه أو التمتع بالدنيا وملذاتها وطلب من-

 أفيك أشاور يا رسول هللا بل أختار هللا ورسوله فاقتدت بها باقي زوجاته عائشة 

إذا كانت غضبى  اسمهيزيد وال ينقص واعترفت أنها ال تهجر إال بل / كان حبها للنبي  ال يتغير وال يتبدل  

 عليه

 

 عنها ؟ ما فضائل أم المؤمنين عائشة رضي هللا تعالى 5س

 فضلت على سائر النساء ] كفضل الثريد على سائر الطعام [ -

 بذلك  النبيفي الجنة / يقرئها جبريل السالم وأخبرها   زوجة الرسول  -

 نزلت آية التيمم عندما أقامت القافلة بموقع ال ماء فيه بسبب انقطاع عقدها وبحث النبي  عنه -

 



 م2017 – 2016 الفصل الثانيمراجعة  تربية اسالمية للصف الحادي عشر 

14                                                                                                              

 ال تنسونا من صالح دعائكم                                                                                

 

 ماذا تعرفين عن عائشة العالمة المحدثة ؟ 6س

عاما في شتى علوم الشريعة / اعتراف  19وعمرها حظها وافر من العلم / كانت مرجعا للناس بعد وفاته 

 الصحابة بأنه ال يشكل عليهم حديث سألوا عائشة ووجدوا عندها منه علما

 

 ي يومها وفي بيتها بين سحرها ونحرها / جمع بين ريقه فبكرا / مات   النبيتزوجها  ما مناقبها ؟ 7س

 . قها في آخر ساعة من الدنيا في سواك أعطته إياه بعد أن قضمته لهوري

 ؟عندما طلب منها عمر بن الخطاب أن يدفن مع صاحبيه ماذا قالت عائشة رضي هللا عنها  8س

 قالت كنت أريده لنفسي ] أي مكان الدفن [ وألوثرنه به اليوم على نفسي        

 

 اكتبي نبذة مختصرة عن كرمها ؟ 9س

مضرب المثل في الكرم واإلنفاق / جاءها مال في يوم فأنفقته كله ولما أتى المغرب طلبت من  كانت

خادمتها فطورا فقالت لها لو أبقيتي لنا شيئا فقالت لوال ذكرتني / تصدقت بالثياب التي أرسلها لها معاوية / 

 .ألفا وهي ترقع درعها 70شهد لها عروة بن الزبير أنها أنفقت 

 

 أين تجدي ذلك من سيرتها العطرة  عائشة رضي هللا عنها قدوة النساء في الحياء ف السيدة 10س

 كانت تستحي من عمر بن الخطاب وهو مدفون مع صاحبيه وكانت تشد ثيابها أي حجابها إذا دخلت عليهم

 

 ماذا تعرفين عن حادثة االفك ؟11س

تقضي حاجتها وفقدت عقد لها وأبطأت اتهمت في عرضها بعد تخلفها عن قافلة المسلمين ليال إذ كانت 

تبحث عنه فلما يئست منه رجعت ووجدت القافلة ذهبت فجلست مكانها لعلهم يفتقدونها ويرجعون ومر عليه 

صفوان بن المعطل الصحابي الجليل وكان خلف الجيش فلما رآها عرفها وأركبها جمله ثم انطلق معها حتى 

ا بالفاحشة ووقعوا في عرض النبي   وتناقل ضعاف النفوس هذا أدرك القوم فلما رآهما المنافقون رموهم

يتأذى ومعه زوجته وأهلها حتى برأها هللا في عشر آيات من سورة النور تتلى  الكالم شهرا كامال والنبي 

 إلى يوم القيامة

 

 ماذا فعل النبي مع كل من تكلم باإلفك ؟ 12س

 حد النبي كل من تكلم باإلفك حد القذف 

 

 حد القذف في االسالم ؟ما  13س

 الحكم بفسقه  -3عدم قبول شهادته أبدا .      -2الجلد ثمانين جلدة .       -1

 

 " وددت لو كنت نسيا منسيا " من القائل ؟ وما المناسبة ؟ وعالم تدل ؟ 14س

 السيدة عائشة رضي هللا عنها  / القائل

 في لحظات موتها لما ذكر ابن عباس مناقبها/  المناسبة

 ورعها فقد كانت ال تحب أن تمدح بعمل مهما عظم شأنه  علىتدل 

 

 

 للهجرة 58رمضان سنة  17في                 متى توفيت رضي هللا تعالى عنها ؟ 15س
 

 كيف تتعاملين مع االشاعات ؟ 16س

 التأكد من صحتها أو خطئها  -

 االشاعات بين الناس  عدم نقل -

 .كبير عند هللا تعالى  نقل االشاعة ألنه ذنبها مأنصح غيري بعد -
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 ؟ عللي عظم ذنب من يتعرض لنساء النبي بسوء في القول أو العمل17س

 ألن النبي هو القائم على حرمات المسلمين وصيانة أعراضهم         

  من القائل ؟ وعالم تدل ؟ "وهللا إنها لزوجة نبيكم في الدنيا واآلخرة " 18س

 القائل / عمار بن ياسر   

 ضل عائشة وأنها زوج النبي في الجنة .تدل على ف

 

قط ، فسألنا عائشة إال وجدنا عندها منه علم " من القائل " ما أشكل علينا أصحاب رسول هللا حديث  19س

 ؟ وعالم تدل ؟

 القائل / أبو موسى األشعري 

 تدل على ان عائشة رضي هللا عنها كانت مرجع للناس والصحابة في شتى علوم الشريعة .

  

 

 أحكام الطالق وآثاره ومعالجته                              
 عرفي الطالق ؟ 1س

 حل رابطة الزواج وإنهاء العالقة الزوجية بألفاظ مخصوصة

 

 ما حكم الطالق ؟ 2س
 الطالق مشروع بالكتاب والسنة واإلجماع

 

 استحرجي حقيقة من هذه اآلية ؟"  َطلِّقُوُهنَّ ِلِعدَّتِِهنَّ َوأَْحُصوا اْلِعدَّةَ يَا أَيَُّها النَّبِيُّ إِذَا َطلَّْقتُُم النَِّساَء فَ قال تعالى : "  3س

 الطالق مشروع وجائز بالكتاب والسنة واالجماع 

 

 أحكام الطالق في اإلسالم   تتنوع حسب الظروف واألحوال التي ترادفه  فما هي ؟ 4س

 ل الشقاق : إذا تعذر على الحكمين التوفيق بين الزوجين  حا واجب -

 : إذا فرطت الزوجة في حقوق هللا الواجبة عليها مندوب -

 : عند الحاجة إليه لدفع سوء خلق الزوجة وسوء عشرتها  مباح     -

 : إذا لم يكن للزوج سبب يدعوه لذلك مكروه    - 

 : وهو الطالق في الحيض ، أو طهر جامعها فيه ، وهو الطالق البدعي حرام     -

 

 الطالق في اإلسالم؟ما هي صور  5س

 الطالق الرجعي والبائن  -  والكنائيالطالق الصريح  -

 الطالق المنجز والمعلق     -  الطالق السني والبدعي -
 ما الفرق  الطالق الصريح والكنائي ؟ 6س

 

 "  أنت طالق" قول الرجل لزوجته ك ألن لفظه صريح ال تشترط فيه النيةالطالق الصريح :  -

يقصد بهذا الطالق " الحقي بأهلك  "] لو قال تشترط فيه النية ألنه كنائي غير صريح  :الطالق الكنائي  -

 وقع وإن لم يقصده اليقع [

 
 ما الفرق  الطالق الرجعي والبائن ؟ 7س

 ما يجوز معه للزوج رد زوجته في عدتها من غير عقد جديدالطالق الرجعي : 
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 . بائن بينونة كبرى - بائن بينونة صغرى:  م إلىالطالق البائن : هو رفع قيد النكاح في الحال وينقس

إذا طلق الرجل زوجته وانتهت عدتها سواء من طلقة أولى أو ثانية وال  تحل له إال بمهر وعقد  8س

 ( بائن بينونة صغرى)   جديدين
 ( بينونة كبرى بائن) 0 بعد الطلقة الثالثة سواء انتهت عدتها أم ال وال تحل له حتى تنكح زوجا غيره  نكاحا صحيحا

 

 ما الفرق بين الطالق السني والبدعي ؟ 9س

 :هو الواقع على الوجه الذي ندب إليه الشرع  الطالق السني

 ] أن يطلق الزوج زوجته طلقة واحدة في طهر لم يمسها فيه [            

 عدتها إطالة: هو الطالق المخالف للشرع وسمي بدعيا لما يلحقه بالمرأة من أذى في  الطالق البدعي

 

 ما صور الطالق البدعي ؟10س

واحد / الطالق في حيض أو نفاس أو في  ثالث طلقات بكلمة واحدة / ثالث طلقات متفرقات في مجلس

 طهر جامعها فيه
 الطالق المنجز والمعلق ؟ما الفرق بين  11س

قوع الطالق في هو الطالق غير المعلق على شرط وال مضاف إلى مستقبل بل قصد به و الطالق المنجز

 الحال

 ما جعل الزوج فيه حصول الطالق معلقا على شرط   : الطالق المعلق
 كل عبارة صورة الطالق التي تناسبها : م اكتبي أما 12س

 

 لزوجته : أنت طالق الرجل  قول

 

.............................................. 

فعلت كذا فأنت إن : قول الرجل لزوجته 

 طالق

................................................ 

 الحقي بأهلك: قول الرجل لزوجته 

 

.............................................. 

 
 س من الذي يقع منه الطالق  ؟

 كان مجنونا أو صبيا أو مكرها فإن طالقه يعتبر لغوا نالزوج البالغ العاقل المختار فإمن 

 المطلق كامل األهلية " عللي "ال بد أن يكون  س

 ألن الطالق تصرف من التصرفات التي لها آثارها ونتائجها في حياة الزوجين 

 

 الحضانة  –العدة             ما الذي  يترتب على الطالق   ؟ س

 
 س عرفي العدة ؟

 هي المدة التي تنتظر فيها المرأة وتمتنع عن الزواج بعد وفاة الزوج أو حال فراقه لها

 
 س ما الحكمة من مشروعية العدة ؟

 التأكد من براءة الرحم لئال تختلط األنسابأ / 

 تهيئة فرصة للزوجين إلعادة الحياة الزوجية ب/ 

 ج/ استشعار عظم رباط الزوجية 
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 س اكتبي عدة كل من اآلتي : 

 

  مدتها  أنواع العدة 

 ثالث حيضات المرأة التي تحيض 

 ثالث أشهر  حيض المرأة التي يئست من الم

 أربعة أشهر وعشرا  المرأة التي مات عنها زوجها 

 حتى تضع حملها  المرأة الحامل 

 ال عدة لها  المرأة غير المدخول بها 

 
 س عرفي الحضانة ؟

 رعاية الصغير واجبة ألن اإلهمال فيها يعرض األبناء للهالك والضياع

 
  س األم أحق من غيرها بالحضانة  " عللي "

 للرجل  لها من الصبر ما ليس - اوأقدر عليهألنها أعرف بالتربية      

   
 تنتهي الحضانة ؟متى   س

 إذا استغنى األبناء عن خدمة النساء : 

 سنين وعند بعض الفقهاء الزيادة للفتاة لتتمكن من اعتياد عادات النساء 9سنين والفتاة إذا تمت  7الفتى 

 

 

 حقوق األبناء واآلباء                                 

 

 ؟ اهتم اإلسالم بالتربيةلماذا  1س

 تلعب دورا مهما في بناء الشخصية وتنشئة األجيال وهندسة الحياة .ألنها 

 

 ؟حقوق األبناء في اإلسالم ما  2س

 

 اليوم السابع اليوم األول 
أحكام 

 المولود

 

 األذان في أذنه اليمنى واإلقامة في أذنه اليسرى

لفطر عن الولد / استحقاق الميراث / زكاة ا

 البشارة والتهنئة به / تحنيكه

 

تسمية المولود / حلق شعره والتصدق 

 بوزنه فضة / العقيقة / الختان

 

 ؟  ما صور التربية المتعلقة ببناء الشخصية  3س

 تربية الخلقية ال -التربية العقلية     - التربية النفسية  -  التربية الجسمية  -  التربية اإليمانية

 

 ماذا يقصد بالتربية اإليمانية ؟ 4س

 ربط األبناء منذ صغرهم بأصول االيمان باهلل وبالمالئكة وكل ما يتعلق بالغيب .   

 

 س ماذا نفهم من قول الرسول الكريم لعبدهللا بن عباس " احفظ هللا يحفظ ...."

  .األبناء بما يقوي فيهم جانب العقيدة أنه على المربي أال يترك فرصة سانحة تمر  إال وقد زود   
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 لتعينهم على العبادة وتحمل األعباء         عللي : التربية الجسمية  مهمة للنشء . 5س
 

 في سالمة البدن وقوة الجسم                        فيم تتمثل التربية الجسمية ؟ 6س
 

 مية  ألبنائهم ؟ما المنهج الذي رسمه االسالم لألباء في التربية الجس 7س

 حثهم على اتباع القواعد الصحية في المأكل والمشرب والنوم . -

 تجنيبهم مواطن العدوى لوقايتهم من األمراض ومعالجتهم بالتداوي . -

 تعويدهم على ممارسة الرياضة وألعاب الفروسية . -

 قل تقديرا لمكانة الع                   لماذا اهتم االسالم بالتربية العقلية ؟ 8س
 

 ما التوجيهات التي دعا االسالم اآلباء إليها لتربية أبائهم عقليا ؟ 9س

 ملء الفراغ بما ينفع .-          غرس حب العلم وآدابه في األبناء . -

 . متوجيههم وفق ميولهم العلمية و واستعداداته -            العناية بكتاب هللا حفظا وتالوة . -

 

 ية ؟إالم تهدف التربية النفس 10س

 تهدف إلى تربية االبناء على الجرأة في الحق والصراحة والصحة النفسية والشجاعة وتقدير الذات .    

 إالم تدعو التربية النفسية اآلباء ؟ 11س
 العدل بين األوالد وذلك بالمساواة بينهم في الحب والعطاء والتعليم والمعاملة . -

 المداعبة والممازحة معهم . -

 فقد أحوالهم .حسن استقبالهم وت -

 تقبيل األبناء والرأفة والرحمة بهم . -

 

 عللي : اهتم االسالم بالوالدين اهتماما بالغا , 12س

 لما لهما من دور عظيم في حياة االبناء ورعايتهم .   

 

 ما حقوق اآلباء التي فرضها هللا على اآلبناء ؟ 13س

  نهى عن عقوقهما  جعل طاعتهما والبر بهما من أفضل القربات -

 قدم بر الوالدين على الجهاد     -

 برهما بعد موتهما    -الدعاء لهما و أمر باإلنفاق عليهما ورعايتهما عند الكبر     -

 

 أنها أحق الناس بالصحبة              ما المكانة التي خص بها الرسول األم ؟ 14س

 

 ما صور بر الوالدين بعد وفاتهما ؟ 15س

 إنفاذ نذرهما ووصيتهما   -

 ة رحمهما وبر أصدقائهما   صل -

 الصدقة والحج عنهما      -

 المسارعة للعمل الصالح إلدخال  السرور عليهما    -

 

     ؟ ثمار بر الوالدينما  16س

 تكفير الذنوب    -2 .              زيادة العمر والرزق في الدنيا   -1 

 ألعمال إلى هللاأحب ا  -5 .   دخول الجنة    -4   .   استجابة الدعاء .3 
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 أعتق رقبتين  ماذا فعل عبدهللا بن عون رضي هللا عنه عندما على صوته على صوت أمه ؟ 17س

 

 لماذا لم يأكل زين العابدين بن علي مع أمه في صحفة واحدة ؟ 18س

 

 ألنه خاف أن تسبق يده إلى ما سبقت إليه عينها فيكون قد عقها .    

  

 الوصية والميراث في اإلسالم

 

 

 مسايرة للفطرة - توزيع الثروة   - تدوير للمال    ؟ جعل اإلسالم المال منقواللماذا  1س
 

 تمليك مضاف إلى ما بعد الموت بطريق التبرع           ما تعريف الوصية ؟ 2س

 مشروعة بالكتاب والسنة واالجماع             ما حكم الوصية ؟ 3س

 تجوز الزيادة عليه / وتستحق فور موت الموصيال و الثلث          ما مقدار الوصية ؟ 4س
 

 ما شروط الوصية ؟ 5س

 شروط الموصي : أن يكون كامل األهلية  ] عاقل / بالغ / مختار [

 شروط الموصى به :   قابل للتمليك / يكون ماال موجودا 

 كون قاتال للموصيأال يكون وارثا للموصي / أال يكون موجودا وقت الوصية / أال ي  شروط الموصى له :

 : بيني مشروعية الوصية في المسائل اآلتية 6س

 

 -مشروعة   المسألة 

 غير مشروعة 

 السبب 

 ال وصية لوارث غير مشروعة  أوصى أب بثلث ماله إلبنه المعاق

 ألنها فيها إضرار بالورثة غير مشروعة أوصى من قليل المال وله ورثة يحتاجون إليه

 نها ستعينه على الفسق والفجور أل غير مشروعة جورأوصى ألهل الفسق والف

 ألنه أوصى بما ال يحل االنتفاع به  غير مشروعة أوصى رجل بدار لهو أو خمر

 ألنه عمل خير  مشروعة  أوصى ببناء المساجد واألعمال الخيرية
 

 

 ماذا تعرفي عن الوصية الواجبة ؟ 7س

 فى أبوهم قبل جدهم .اقتطاع جزء من التركة يعطى لألحفاد الذين تو

 

 حق قابل للتجزئة يثبت لمستحقه بعد موت المورث ووذلك لقرابة بينهما ونحوهاما الميراث ؟ 8س
 

 مشروع بالكتاب والسنة                          ما حكم الميراث ؟ 9س
 

 ما أركان الميراث ؟ 10س

 سب والمصاهرةالوارث : هو الذي ينتمي للميت بسبب من أسباب الميراث كالن /1

 الموِرث :  وهو الميت حقيقة أو حكما مثل المفقود الذي حكم بموته /2

 الموروث : المال المنقول من المورث إلى الوارث /3

 

 ما شروط الميراث ؟ 11س

 موت المورث حقيقة / حياة الوارث بعد موت المورث / أال يوجد مانع من موانع الميراث
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 ما موانع الميراث ؟  12س

وذلك زجرا له باستعجاله موت مورثه ومعاملته بنقيض  " عللي "القتل : من قتل مورثه ظلما لم يرثه  -1

 مقصوده 

ألن اإلرث يقوم على أساس  " عللي" اختالف الدين : ال يرث المسلم غير المسلم والعكس صحيح -2

 التناصر والتعاون وال يتكامل ذلك مع اختالف الدين

ألنه باغ بارتداده فال يستحق الصلة "  عللي" ث من أحد مات أبدا وال من مرتد مثله الردة : المرتد ال ير/3

 الشرعية فإن مات انتقل ماله لبيت مال المسلمين

 من أصحاب الفروض من الذكور ؟ 13س

 الزوج  –األخ ألم  –الجد الصحيح وإن عال  –األب 

 ؟ االناث من أصحاب الفروض من  14س

 –الجدة الصحيحة وإن علت  –بنت االبن  –األخت ألم  –األخت ألب  –ت الشقيقة األخ –البنت  –الزوجة 

 األم 

 من العصبات ؟ 15س

 قرابته ألبيه  –ابن االبن  –هم بنو الرجل وقرابته ألبيه " االبن 

 ما حكم ميراث كل من المسائل التالية مع بيان السبب : 16س
 

 السبب الحكم  المسألة 

 ألنه يشترط حياة الوارث قبل موت المورث االبن ال يرث  بيه توفى ابن قبل وفاة أ

 زجرا له باستعجاله موت المورث ال يرث قتل الولد موروثه ليرثه 

 ألنها غير مسلمة فال ترث مسلم  ال ترث توفى رجل من زوجة كتابية 
 

 

 

 

 

 مجال التهذيب

 حفظ اللسان والفرج

 
 اللسان نعمة عظيمة من هللا فما اهميته ؟ 1س

 عن الرغباتالتعبير  -التواصل بين الناس   -ألهميته في الذكر والعبادة  

 

 ما  الحاالت التي التعد من الغيبة ؟2س

 طلب اإلعانة في إزالة منكر -مجاهر فسقا  -محذر  -معروف النصيحة   -متظلم  

 

 الغيبة والنميمة والكذب والسب واللعن         عددي آفات اللسان  ؟ 3س
 

 األجزاء المعنوية األجزاء المادية

 -ورق حجم ال -توقيع  -حبر  -شهود  -ورق  -

ختم الجهة  -ألوان  -زمن  -كلمات  -بنود الوصية 

. 

 -حرمان  -موت  -أمانه  -قرار  -اهتمام  -

 جزاء . -حفظ حقوق  -مسؤولية 
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 ذكر اإلنسان في غيبته وإن كان فيه                 عرفي الغيبة ؟4س
 

 نقل الحديث على وجه اإلفساد إليقاع الفتنة بين الناس        عرفي النميمة ؟  5س
 

 القول القبيح وكشف العيوب           عرفي السب ؟ 6س
 

 اإلخبار عن الشئ على خالف ما هو عليه          عرفي الكذب ؟ 7س
 

 تعالى .الطرد واإلبعاد عن رحمة هللا         عرفي اللعن ؟ 8س
 

 صور معالجة آفات اللسان؟ ما 9س

 مراقبة هللا ومجاهدة النفس  -

 ذكر هللا وقراءة القرآن الكريم -. إدراك خطورة اآلفات في محق الحسنات وجلب السيئات  -

 هجر مجالس الغيبة والنميمة- .مصاحبة الصالحين واإلعراض عن الجاهلين  -

 
   

 استخرجي حقيقة وقيمة ومظهر سلوكي من هذه اآلية لَدَْيِه َرقِيٌب َعِتيدٌ "قال تعالى " َما يَْلِفُظ ِمْن قَْوٍل إِالَّ 10س

 / االنسان محاسب عن كل ما يصدر منه من كالم  الحقيقة

 / حفظ اللسان  القيمة

 افكر قبل أن اتكلم -أستعمله في طاعة هللا  -أصون لساني /المظهر السلوكي 

 

 تهام أعراض الناس بالباطلوهو الرمي بالزنا وا        عرفي القذف ؟1س
 

 بتشريع الحدود والعقوبات وبالتربية     كيف صان االسالم عرض المسلم ؟ 1س
 

 جلدة + عدم قبول شهادته + الحكم بفسقه 80الجلد                ما حد القذف ؟ 2س

 ارتكاب الفاحشة / من أخطر اآلفات االجتماعية                عرفي الزنا ؟ 2س
 

  " عللي "ا أخطر اآلفات االجتماعية الزن 3س

 

 فساد األخالق /الختالط األنساب / انحالل األسر ألنه يؤدي 

 
 ما عقوبة الزنا ؟ 3س

 جلدة + التغريب سنة للرجل  100الجلد     عقوبة الزاني غير المحصن : 

 + الرجم حتى الموت 100الجلد          عقوبة الزاني المحصن : 

 
 ي شرعها اإلسالم لصيانة المسلم من الفواحش؟ما الوسائل الت 4س

 

 تحريم االختالط والخلوة باألجنبية   -غض البصر  -

 عن التبرج  يالنساء والنهوجوب الحجاب على  -

 .تشريع الزواج لمن يقدر عليه والصيام لمن لم يقدر -
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 أخالق اسالمية/   الدرس الخامس

 

 أصل معاملة المؤمن  بربه والناس   -    منزلة صاحبه يوم القيامةيرفع  -  لحسن الخلق مكانة كبيرة ؟ 1س

 . قد يكون سببا في هداية شخص أو هداية أمة -
 حددي أركان حسن الخلق في االسالم ؟ 2س

 الرفق

 : لين الجانب والتلطف في األمور والبعد عن العنف والشدة والغلظة تعريفه

ق عظيم ما وجد في شئ إال حسنه وزينه وال : أجزل هللا الجزاء عليه / يعتبر خل فضائله

 ينزع من شئ إال شانه

 الرحمة

 هي إرادة فعل الخير برقة القلب وانعطاف النفس مع المغفرة واإلحسان : تعريفها

عالمة الصالح وصدق اإليمان / تدل على فقه الرجل وحكمته / يالتصاف بها  : فضائلها

 والتواصي بها يعتبر صفة ألصحاب اليمين

عنده وأنزل جزءا واحدا  99جزء أمسك  100: جعل الرحمة  تعالى ن صور رحمتهم

 في األرض تتراحم به الخالئق جميعا

 : رحمته  باإلنسان : صل هللا عليه وسلم من صور رحمته

 : أمر من يصلي بالناس أن يخفف عليهم /  بالعباد 

 : موقفه مع من بال في المسجد /  بالجاهل

ن قتل المشرك المعاهد الذي أعطي األمان في ديار المسلمين / ونهى : نهى ع بالمشركين

 عن قتل األطفال والنساء والشيوخ في الحرب [

 الحث على كفالة اليتيم / السعي على األرملة والمسكين / الوصية بالنساء:  بالضعيف  رحمته

كليفه ما اليطيق : مثالية تعامله بالخدم / دعا إلطعامهم وإلباسهم وعدم ت بالخدم  رحمته

 وحسن معاملتهم

: إطعام الحيوان وسقيه / عدم تحميله ما اليطيق / ف كل كبد رطبة  بالحيوان  رحمته

 صدقة / اإلحسان في ذبح الحيوان بسكين حادة

سعة 

 الصدر

 هي الحلم والصبر وعدم الغضب : تعريفها

قص من شأنهم / تزيد تزيد الرجال عزة وعلوا  التقلل من هيبة الرجال / ال تن : فضلها

 من أساء إليهم ذال ومهانة

موقف اليهودي الذي اختبر النبي وطالبه بسداد الثمن قبل  : من صور سعة صدر النبي

ر بسداد الدين وأن يزاد على مردا جميال فأ الرسولاألوان بغلظة وجفاء فنهره عمر ورد 

 حقه مقابل الذعر الذي أصابه من عمر فأسلم اليهودي

 التسامح

والسماح

 ة

: أن تكون مفتوح القلب وأال تشعر بالغضب والمشاعر السلبية تجاه الشخص  التسامح

 الذي يخطئ بحقك ] شعور بالسالم الداخلي [

: عندما رفض رجل السمع والطاعة لعمر في المسسجد أمام الناس وحاسبه أنه  مثال

إال أن سأل ابنه أمام  يلبس ثوبين وهو قد وزع عليهم ثوبا واحدا فقط  فما كان من عمر

 نبر فقعد الرجل وقال : اآلن نسمع ونطيع مالناس وبين أه أخذ ثوب ابنه ليخطب به على ال

تيسير المعاملة ومالينة في المحادثة وصفح وتجاوز وطالقة في الوجه  : السماحة

 واستقبال الناس بالبشر / تكون غالبا في المعامالت 

 عدم بخس المشتري لثمن السلعة أو زيادة ثمنها:  في البيع والشراء من مظاهرها
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                                      آثار الرفق والرحمة في حياتنا ؟عددي 3س 

 

 تعالى .تحقيق محبة هللا   -

 محبة الناس وإيصال الخير إليهم ورفع الضرر عنهم   -

 تحقيق األمن للفرد والمجتمع 

 وذلك بوضع رقم اإلجابة في مكانه المخصص  : ا النصوص الشرعية وداللتهصلي بين  4س

 

 داللته  النص الشرعي

 إن هللا ليبلغ العبد بحسن خلقه درجة الصوم والصالة:  ملسو هيلع هللا ىلص. قال 1
مكانة حسن الخلق كريمة  

 وعظيمة

إن هللا رفيق يحب الرفق ويعطي على الرفق ما اليعطي على :  ملسو هيلع هللا ىلص. قال 2

 العنف وما اليعطي على سواه

 
 الرفق عظم جزاء

ِلكَ " هلالج لج. قال 3 َفضُّوا ِمنم َحوم ٍَة ِمَن اَّللِه لِنمَت ََلُمم َوَلوم ُكنمَت َفظًّا َغِليَظ المَقلمِب ََلن م  "فَِبَما َرْحم
الرحمة تدل على فقه الرجل  

 وحكمته

جعل هللا الرحمة مائة جزء فأمسك عنده تسعة وتسعين جزءا :  ملسو هيلع هللا ىلص. قال 4

 وأنزل في األرض جزءا واحدا

 
 هلالج لجرحمة مصدرها هللا ال

 من صلى بالناس فليخفف فإن فيهم السقيم والضعيف وذا الحاجة:  ملسو هيلع هللا ىلص. قال 5
 

 باإلنسان ملسو هيلع هللا ىلصرحمته 

عندما أراد الصحابة ضرب من بال في المسجد: دعوه وهريقوا  ملسو هيلع هللا ىلص. قال 6

 على بوله ذنوبا من ماء فإنما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين

 
 بالجاهل ملسو هيلع هللا ىلصرحمته 

 من قتل نفسا معاهدا لم يرح رائحة الجنة : ملسو هيلع هللا ىلص. قال 7
 

 بالمشركين ملسو هيلع هللا ىلصرحمته 

فمن جعل هللا أخاه تحت يده فليطعمه مما يأكل وليلبسه مما يلبس :  ملسو هيلع هللا ىلص. قال 8

 وال يكلفه من العمل ما يغلبه فإن كلفه ما يغلبه فليعنه عليه

 
 بالخدم ملسو هيلع هللا ىلصرحمته 

فأحسنوا الذبح وليحد  فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة وإذا ذبحتم: ...  ملسو هيلع هللا ىلص. قال 9

 أحدكم شفرته وليرح ذبيحته

 
 بالحيوان ملسو هيلع هللا ىلصرحمته 

أنا وهو كنا إلى غير هذا أحوج منك أن تأمرني بحسن القضاء :  ملسو هيلع هللا ىلص. قال 10

 وتأمره بحسن التقاضي

 
 ملسو هيلع هللا ىلصسعة صدره 

 : رحم هللا رجال سمحا إذا باع وإذا اشترى وإذا اقتضى ملسو هيلع هللا ىلص. قال 11
 السماحة في البيع والشراء 

-  
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 آداب اللباس الشرعي

 

 

 "يَا بَنِي آََدَم قَْد أَْنَزْلنَا َعلَْيُكْم ِلبَاًسا يَُواِري َسْوآَتُِكْم َوِريًشاقال تعالى : "

 

 استخرجي قيمة ثم حددي لها مظهر سلوكي  ؟

 .أنعم هللا على االنسان بنعمة اللباس ليصون عرضه  /الحقيقة 

 ألتزم بالحجاب الشرعي  /المظهر السلوكي .  الحجاب –العفة  –الستر  /القيمة 

 

 ما تعريف اللباس الشرعي ؟ 1س

 هو اللباس المحكوم بالضوابط الشرعية التي تراعي فطرة اإلنسان

 

 ما الشروط المشتركة للباس الشرعي ؟2س

 عدم التشبه بلباس الكافرين حفاظا على هوية المسلم  -1

 بلباس الرجال صونا لطبيعة كل منهما  أال يتشبه الرجال بلباس النساء أو النساء  -2

 . أال يكون لباس شهرة مما يلفت األنظار كاللون أو الشكل المخالف لعامة الناس -3

 
 

 ما شروط اللباس الشرعي للرجل ؟ 3س

لما فيه من إسراف   "يعلل" والحريرتغطية العورة من السرة إلى الركبة / أال يلبس الذهب 

ة ونعومة ال تتناسب مع شخصية الرجل ] يجوز لبس الحرير وتبذير وتشبه بالنساء وفيه رق

 . لضرورة كوجود حكة أو حساسية [ / أال يكون خيالء لما فيه من الكبر

 

 ما شروط اللباس الشرعي للمرأة ؟ 4س

غطية جميع البدن بإسدال خمارها على رأسها فتستر عنقها وصدرها / أن يكون سميكا غير ت  

 . أال يكون زينة في نفسه / أن يكون غير مبخر أو معطرشفاف وفضفاضا غير ضيق و

 س بيني آراء العلماء في القول بتغطية الوجه والكفين ؟

 ] بعض العلماء أوجب تغطية الوجه والكفين وآخرون قالوا إنها فضيلة وسنة تجب وقت الفتنة [

 

 ما الحكمة من تشريع اللباس الشرعي ؟ 5س

سميت العورة حفاظا على كيان المجتمع / منع إثارة الغرائز ] سترا للعورة / طهارة للقلوب / 

 . ألن كشفها يسوء صاحبهاسوءة 

 

 . يكون التزين بغير إسراف وال مخيلة      ما حدود الزينة الشرعية ؟ 6س

 

 ما حكم الزينة الشرعية للرجل ؟ 7س

الشعر واللحية / أنكر اإلسالم على من رفض أخذ الزينة / حث على النظافة والتطيب وتهذيب 

 . أخذ الزينة خاصة عند التوجه لبيوت هللا ألنه سبب في تآلف القلوب وراحة النفوس
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 كيف تكون الزينة الشرعية للمرأة ؟ 8س

تكون زينتها داخل بيتها ولمحارمها خاصة زوجها / تحجب الزينة خارج البيت / الزينة الظاهرة مايظهر 

 . فلة منهامن المرأة من غير قصد أو على حين غ

 

 ما سبب ظهور البدع في اللباس ؟ 9س

 . ضعف الشخصية / منافاة الفطرة السليمة / التقليد األعمى / االنسياق وراء الموضة

 

 ما صور البدع في لباس الرجل ؟ 10س

 . ارتداء الذهب والسالسل واألساور / لبس البنطال الضيق والساقط عن الخصر

 

 ؟ مرأة الما صور البدع في لباس   11س

 رتداء المالبس المزخرفة والمطرزة والشفافة مع ارتداء الحجاب أو النقابا -1

 وضع بعض ما يرفع غطاء الرأس ليتوهم الناظر أن هذا شعرهن   -2

 . ارتداء مالبس ضيقة أو قصيرة أو إظهار جزء من الشعر مع غطاء للرأس - 3

 

 ؟هدي النبي في لباسه وهيئته  اذكري  12س

 سر من اللباس وأحب الثياب إليه القميص من القطن كان يلبس ما تي -

 يحرص على نظافة ملبسه وطهارته وطيب رائحته -

 أحب األلوان إليه األبيض / كان يتخذ خاتما من الفضة  -

 كان يتجمل الستقبال الوفود لما له من تأثير إيجابي في النفوس   -

 كان ينوع في ارتداء مالبسه فلبس القطن والكتان والصوف /  -

 . لبس السراويل واإلزار والرداء والعمامة والجبة / ولبس الخفين والنعلو -

-  

 

 مجال الثقافة االسالمية                                           

 آثارها (  –اهدافها  –العولمة ) مفهومها 
 عرفي العولمة ؟1س

 هي دمج سكان العالم اقتصاديا وثقافيا وسياسيا في مجتمع عالمي واحد

 

 ما أهداف العولمة؟ 2س

 فرض السيطرة االقتصادية والعسكرية على شعوب العالم -

 ربط اإلنسان بالعالم ال بالدولة -

 تدمير الهويات والثقافة القومية وتغليب الثقافة الغربية  -

 وخيراتها  اواستعمار ممتلكاتهالهيمنة السياسية على دول العالم الثالث  -

قيما مضادة لقيم الحضارة الغربية وعلى رأسها الحضارة تذويب سائر الحضارات التي تحمل  -

 اإلسالمية
 

 العولمة السياسية - العولمة الثقافية - العولمة االقتصادية؟ ما جوانب العولمة  3س
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 عرفي العولمة االقتصادية ؟ 4س

 

 سهولة حركة الناس والمعلومات والسلع بين دول العالم العولمة السياسية

 

 أو على أي شيء تقوم ؟ما فكرتها ؟  5س

 

 زالة العوائق أمام حركة رأس المال إ -

 تحويل العالم إلى مجتمعات منتجة وأخرى مستهلكة -
 

 ما اخطار العولمة االقتصادية ؟ 6س

 

 تكديس رأس المال في يد فئة قليلة بسبب الربا مقابل انتشار الفقر في دول كثيرة -

 ليات تحريك النزعة االستهالكية واالستغراق في الكما -

 االنفتاح على السوق العالمية بما تحمل من بضائع ذات تأثير سلبي على قيمنا -
  

 عرفي العولمة الثقافية ؟ 7س

 

 .محاولة مجتمع ما تعميم نموذجه الثقافي على المجتمعات األخرى

 

 ما فكرتها ؟أو أي تيار سلكت العولمة الثقافية ؟ 8 س

 التصال سلك سبيل الفرض واإللزام من خالل وسائل ا -

  الضغط المستمر لتغيير الثقافات المحلية واستبدالها بالغربية -
 ما أخطارها ؟ 9س

 إدعاء أفضلية الثقافة الغربية على اإلسالمية  -

 تذويب االنتماء للدين والمعتقد وإضعاف عالقة الفرد بأمته  -

 تمزيق الروابط األسرية واالجتماعية   -

 وقيم المجتمع مروق الشباب وتمردهم على روابط األسرة  -

 .شيوع سلوكيات وتصرفات هابطة تنافي قيم اإلسالم -
 عرفي العولمة السياسية ؟ 10س

 . عملية تشكيل نظام دولي يتجه نحو التوحد في قواعده وقيمه وأهدافه وإدماج البشرية ضمن إطاره

 

 ما فكرتها ؟ 11س

على العالم والمطالبة بإعادة تحريف نشاء منظمات عالمية تسعى للتبشير ببعض القيم السياسية وتعميمها إ

محتواها مثل : الديمقراطية / الكرامة اإلنسانية / الحريات الفردية والجماعية / حقوق اإلنسان والشعوب / 

 . حقوق الطفل والمرأة

 ما أخطارها ؟ 12س
 ضعف االنتماء لسلطة الدولة وامتهان رموزها والسخرية من الخطاب الوطني  -

تي تخالف أنظمة وقوانين الدولة تحت ذريعة حقوق اإلنسان مما يزعزع تماسك الدولة تأليب األقليات ال -

 . وتهديد أمنها
 

 ما دور اإلعالم في تحقيق أهداف العولمة  ؟ 13س

مع تفجر المعرفة والتطور اإللكتروني جعل الغرب يشيع  ويروج ثقافته وقيمه ونظمه كأسلوب عالمي 

 بذريعة عولمة اإلعالم 
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 ري بعض وسائل الهيمنة لإلعالم الغربي في مجتمعاتنا ؟اذك 14س

 اإلذاعات المختلفة متعددة اللغات  -الصحف والمجالت الغربية المعربة 

 . التلفاز وانتشاره الواسع -شبكة اإلنترنت العالمية 

 

 ما اآلثار اإليجابية للعولمة  ؟15س

 إتاحة فرصة كبرى لنشر الثقافة اإلسالمية  -

 على المعلومة المفيدة من خالل اإلنترنتسهولة الحصول  -

 زيادة التواصل بين المسلمين حول العالم  -

 إمكانية تحقيق النمو اإلقتصادي القائم على التجارة الحرة لألفراد والشركات -
 

 ما األساليب الفعالة لمواجهة مخاطر العولمة  ؟ 16س

 ألسرة والمدرسة والمجتمع التربوية من ا التمسك بالثوابت اإلسالمية / تعزيز دور القيم -1

  .الت البشرية التعريف بعالمية اإلسالم وما يقدمه من حلول لمشك  /2

 وتسلحا  وعلما وتقنية  واقتصادااألخذ بمبدأ القوة الشاملة سياسة   /3

 العمل الجماعي كأسلوب فعال ألنه أقوى من العمل الفردي  /4

 

 كيف يمكن تحويل العولمة لصالح األمة؟17س

 يد خطابنا الديني للتحاور مع الثقافات األخرى تجد -

 التعريف بثقاتنا اإلسالمية  -

 اإلستفادة من إيجابيات العولمة بما يمكن من االنسجام مع خصوصيتنا اإلسالمية وعالقاتنا االجتماعية -

                                                                             

 في ميزان اإلسالمالعولـمــة   

 ما مفهوم عالمية االسالم ؟1س

 تخاطب كل األمم واألجناس والشعوب والطبقات  -رسالة غير محدودة بعصر وال جيل 

 . لكل العباد تعالىرحمة هللا  - هي هداية رب الناس لكل الناس

 ؟ بعض مظاهر عالمية اإلسالماذكري  2س

 مبادئ الكرامة اإلنسانية والمساواة والحرية تعايش الناس في سالم وأمان متآخين على أساس  -

 القضاء على العنصرية والعصبية والطبقية بكل أشكالها  -

 انتشار عقيدة اإلسالم في جميع أنحاء العالم منذ نزوله إلى اآلن ويعتبر من أكثر الديانات انتشارا  -

 . حماية حقوق اإلنسان بكل أشكالها وصورها -

 ؟المية   الفرق بين العولمة والعما  3س

 العالمية  العولمة 
 

تجعل العالم واحدا موجها توجيها واحدا في 

 إطار حضارة واحدة

تفرض مبادئ األقوى في الحكم وأنماط الحياة 

 السياسية والثقافية بالقوة

 تغلب المصلحة الفردية على المصلحة العامة

 

 تعترف باالختالف الفكري والعقدي واللغوي

 صل والتفاهم والتعايشتضع أسسا وقواعد للتوا

 ال تكره أحدا على اعتناق مبادئها

 توازن بين المصلحة الفردية والمصلحة العامة

 عللي أهمية تجديد الخطاب الديني . 4س

ضرورة ملحة لعبور فجوة التخلف / تجديد خاصية هذا الدين / تشغيل طاقات التجديد / مواجهة تحديات 

 . العولمة
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 ني ؟ما تعريف الخطاب الدي 5س

البيان الذي يوجه باسم اإلسالم إلى الناس لدعوتهم إلى اإلسالم أوتعليمه لهم وتربيتهم عليه  ] يتصف 

 بالسعة والشمول بقدر سعة اإلسالم [

 

 ما القضايا التي يتبناها الخطاب الديني ؟ 6س

 قضايا أخالقية : تتصل بالقيم العليا ، والفضائل والسلوكيات  -1

مشكالت  تتعلق بتسامي المجتمع عن حضيض المادة والنفعية وتساهم بحلقضايا اجتماعية :  -2

 الفقر والجهل والفساد األخالقي واالستبداد السياسي 

 قضايا فكرية أو اقتصادية : ليقدم لها العالج في ضوء تعاليم اإلسالم  -3

 

 ما الذي يؤكده هذا الحديث الشريف ؟  7س

: " إن هللا يبعث اهذه األمة على رأس كل مائة سنة من يجدد لها  -صل هللا عليه وسلم  –قال رسول هللا 

 دينها " 

 يؤكد مشروعية التجديد للدين ومنه الخطاب الديني 

 

 ما هو التجديد المطلوب ؟ 8س

 التجديد ال يمس الثوابت التي ال تتغير بتغير الزمان والمكان من العقائد والعبادات واالحكام .

 لتي يدخلها االجتهاد والتجديداما غير الثوابت فهي ا

 

 ما األمور التي يمكن أن نجدد فيها خطابنا الديني كما بينها العلماء والباحثون ؟ 9س

 

ارتباط أساليب الحياة العامة في العالم اإلسالمي بالضوابط الشرعية أوال ثم بالمصالح العليا لألمة  -1

 . اإلسالمية وبالحاجات الملحة التي تفرضها الحياة

] ألنها أفضل وسيلة لفهم الكتاب والسنة / وسيلة لضبط  عللياالهتمام باللغة العربية واالرتقاء بها  -2

الدين [ وذلك من خالل التحدث بها في التجمعات الرسمية /  دراستها واالعتناء بها وتعليمها للصغار 

 . اللغة وخصائصها وتشجيع الكبار على التحدث بها / إنتاج البرامج اإلعالمية التي تظهر جمال

 تطوير اإلعالم المرئي والمسموع والمكتوب واستخدام العناصر التفاعلية مع المتلقين  -3

 عدم استغالل الخطاب الديني كأداة لتحقيق مكاسب سياسية أو اقتصادية -4

االهتمام بالترجمة وإنشاء المراكز العلمية المتخصصة في جميع الحقول لنقل العلوم واآلداب  -5

 . الفنونو

 ما سمات الخطاب الديني ؟ 9س

 لكلمة الطيبة / لين الجانب / المحافظة على الهدوء / االتزان / التمسك بآداب اللسانا

 

 ما األمور التي يجب أن نحرص في خطابنا الديني لغير المسلمين على بعض األمور ؟ 10س

] ألن منهم  يرهم كما كان يفعل حصر الدعاء على الظلمة والمعتدين والمحاربين من أهل الكتاب وغ

المنصفون / ومن ليس فيه عداء وكراهية للمسلمين / لعل هللا يخرج من أصالبهم من يعبد هللا ويوحده /// 

نحسن مخاطبة أهل الكتاب عند دعوتهم والحوار معهم بالرغم من يقيننا بكفرهم  ] دعا هللا موسى وهارون 

 للتلطف في الخطاب مع فرعون [
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 ؟للحفاظ على هويتنا الثقافيةاذا يجب علينا م 10س

 التجديد المستمر لكل جانب من جوانب الحياة  -

 تغيير نظرتنا لذاتنا وزيادة الثقة فيها -

 . إعادة صياغة عالقتنا بالكون بصورة فعالة  -

 

 ؟ نعالج أخطاءنا وتقصيرناكيف  10س

 واألقوال  عدم تنصيب النفس لإلفتاء والقضاء والحكم على األفكارواألفعال -

 توطين النفس على العجل وااللتزام به في الرضا والغضب  -

السالمة من المعاصي والذنوب واألخذ على أيدي السفهاء والقيام بواجب األمر بالمعروف والنهي  -

 عن المنكر بشروطه وآدابه

 األخذ بمنهج الوسطية وتربية األمة عليه -

 أفعال .د مة وبصيرة دون انفعال أو ردومعالجة األمور بحك -
 

 مهارات النجاح والتفوق في الحياة

 
 ؟ بعض ميزات اإلنسان 1س

 . سخر له كل شئ - استخلفه هللا  فيها  -هو سيد األرض 

 

 ؟المهارات األساسية للنجاح والتفوق في الحياة  ما  2س

 مهارات التعامل مع اآلخرين  -المهارات االجتماعية   -مهارات التعامل مع الذات 

 
 ؟هارات التعامل مع الذات   مما  3س

 

 تحويل الجراح إلى نجاح - محاسبة النفس ونقدها  -  التوكل على هللا وشكره   -تحديد األهداف *

 

 هو : الغاية البعيدة التي تحدد اتجاه النشاط االنساني وتولد في الفرد الدافع إلى السلوك الهدف 

 

ه واإليمان بقدرته وقوته وعلمه ] أبرز صور التوكل بكل أمر والثقة ب تعالىهو : تفويض هللا  التوكل

 موقف السيدة هاجر [

 

أن يتصفح كل ما صدر من أفعاله ويمضي ماكان محمودا ويستدرك ما كان  هي: محاسبة النفس

 مذموما ويتركه

 

 ؟مهارات التعامل مع الذات   ما  4س

 

  تقدير قيمة الوقت - تقبلالتطلع بتفاؤل للمس-. توسيع آفاق المعرفة.   االرتقاء بالنفس •

 

 يستثمر أيامه بما يفيد وينفع                                        كيف يرتقي االنسان بنفسه ؟ 5س
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 ؟ أيامه بما يفيد وينفع نكيف يستثمر األنسا 6س

 

السعي لطلب العلم والثقافة العامة / تربية نفسه وتجنيبها المعاصي / حب النفس ومحاورتها  -1

 . هللاذكيرها ببإيجابياتها وإنجازاتها / يعامل نفسه باحترام ويقبلها كما خلقها وت

 

 كيف يوسع االنسان آفاق المعرفة عنده ؟ 7س

 

 والتجارب ستفد من الخبراتي /هختر ما يناسبيستمع لآلخرين / يقرأ / يستفسر / ي /سأليبحث / بأن ي

 

 ؟ياقة وحسن المظهراالهتمام بالصحة والللماذا يجب على االنسان  8س

 

 . ألنها عنوان شخصية اإلنسان / تتيح له الثقة بالنفس عند تعامله مع اآلخرين      

 

 . هي القدرة على التفاعل مع اآلخرين بصورة مناسبة       ؟ المهارات االجتماعيةعرفي 9س
 

 ما المهارات االجتماعية ؟ 10س

الشديد / تجنب المناقشات والمواجهات غير  التعبير عن المشاعر : تجنب نوبات الغضب والقلق -1

 المفيدة / انتبه لطريقة استجابتك لألمور

التأكيد السلبي : إذا صدر منك خطأ كوني شجاعة واعترفي بخطأك لتوطيد العالقة الطيبة بينك وبين  -2

 اآلخرين

تهدئة انفعاالت اآلخرين جراء محنة: صرف الغاضب عن موضوع غضبه / التعاطف مع مشاعره  -3

 جذبه إلى مركز اهتمام بديل بمشاعر إيجابية /

 . االيمان والعمل الصالح: أعظم األسباب لتحقيق التفوق والسعادة في الحياة -4

 ؟مهارات التعامل مع اآلخرين  ما  11س
 

 التنتظر الشكرمن أحد : واعمل لوجه هللا / ال تعتمد على شكر أحد أو تقديره -

 إليه باعتبار / ال تتكبر أو تدبر عن النصح والنقد كن واسع الصدر : متقبال للنقد وانظر -

زاوج بين خبرة الشيوخ وحماس الشباب: اجمع الخبرة والتجارب والمشورة مع الحماس واآلراء  -

 المتجددة

 شاور اآلخرين: تستحوذ على قلوبهم : تستفيد من آرائهم ونصحهم  -

يثهم /افهم وجهة نظرهم قبل البدء كن لبقا في الحوار وأحسن اإلنصات لآلخرين حتى يفرغوا من حد -

 في الحديث

اكسب ثقة اآلخرين: ال تغش وال تكذب / احفظ السر / حافظ على وعودك وعهودك مع اآلخرين /  -

 . اعترف بما لم تفهمه وبأخطائك

- __________________________________________________________________________________________________ 
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 ال تنسونا من صالح دعائكم                                                                                

 

 ل مسائل الكورت الموجودة بالكتاب الفترة الرابعةح
 

كورت : أقصص بأسلوبي على زميالتي قصة الثالثة الذين أطبق عليهم الغار بعد قراءتها في كتاب ) الرحيق  -1

 المختوم ( ثم أناقشهم في عالقتها بموضوع الدرس ثم استخرج المظاهر السلوكية منها

 عمال الصالحة صور التوسل المشروع وهو التوسل باأل : أنها صورة من عالقتها بموضوع الدرس

أخشى عقاب هللا  –أبر والدي  –أتقرب إلى هللا باألعمال الصالحة  -: أعمل عمال صالحا هلل تعالى المظاهر السلوكية منها

 أتحرى الحالل . -تعالى  
  
 

ها لبلوغ هدف محبة بصفتك متعلمة في المرحلة الثانوية فما السلوكيات التي يجب تحقيق كورت : -2

 في حياتك ؟ملسو هيلع هللا ىلصالرسول 

 أتحلى بصفاته –أصوم كل اثنين وخميس  –أحرص على أداء السنن الرواتب  –* ألتزم بحجابي 

 

وسيلة تبقيهم على قيد الحياة  ينظر الناس إلى الطعام على أنه مهارة أوجد طرقا أخرى :كورت :  -3

 ذلك التوجيه النبوي ؟أوجدي طرقا أخرى للنظر في وظيفة الطعام معززتا 

 وسيلة لكسب الحسنات –وسيلة لصلة الرحم  –وسيلة لتحقيق المحبة واأللفة بين الناس 
 

العالمة المحدثة ولتكن حجر الخطو في تحديد صور  كورت : استند على مناقب السيدة عائشة  -5

 :  مستقبلك العلمي 

أطلب العلم وأحرص على االستزادة  –الشرعي أتعلم العلم  –أقرأ في كتب السيرة  –اجتهد في دراستي 

 أتدبر معاني القرآن الكريم . –منه 
 

 مهارة : النتائج المنطقية  :كورت : 

ما المتشبهات بالرجال من النساء والمتشبهون من الرجال جريمة يستنكرها ويرفضها المجتمع ...

 العواقب المترتبة على انتشارها في المجتمع اإلسالمي ؟
 والتشكشك بمن حولنا فقدان الثقة –انتشار الجرائم  –عزوف الشباب عن الزواج  -فساد األخالق  

 

 كورت قارن : قارن بين عقوبة الزاني المحصن والغير محصن من حيث أوجه التشابه واالختالف :-

 

 أضرارها واحدة   -آفة من آفات المجتمع  –كل منهما كبيرة من الكبائر أوجه الشبه : 

  متزوج -الزاني المحصن الرجم حتى الموت  أوجه االختالف : 

 الزاني غير المحصن  : يجلد مئة جلدة ويغرب سنة وغير متزوج                      

 

 كورت توقع : توقع توقع بسيط أو كبير إذا ضاق صدر الجار ولم يحتوي األطفال .

 

 تمادي الذى من األطفال على الجار . –توقع بسيط : ضرب الطفال 

 شكوى في المخفر. –مبرح ضرب  -توقع كبير : اتساع الفجوة بين الجيران بسبب األطفال  


