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 والقرآن الكريم وجتويده اإلسالمية الرتبية

 للصف العاشر

 {الفصل الدراسي الثاني}
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المذكرة ال تغني عن 

 الكتاب المدرسي



  مجال العقيدة   51صـــ  عاثر اإليمان باهلل على المجتم : األول  الدرس

 اإليمان باهلل                ما أعظم واجب كلف به املرء يف هذه احلياة ؟ 

 األول القرن جمتمع يف  باهلل اإلميان أثر:                                                             

 والعزة للعلياء قادهم  *   الصالح والعمل النافع والعلم باإليمان رباهم *      والشرك الضالل من هداهم
 رباهم باإليمان الصادق والعلم النافع والعمل الصالح             كيف ربى الرسول الكريم أصحابه ؟ 

 مناذج ألثر اإلميان يف الصحابة 

 

  ثر اإلميان باهلل يف اجملتمع ؟أاذكر 

 

  اإلسالمي اجملتمع مقومات من الرتاحم: علل .  

 األفراد بين والتواصي والرفق الخلق حسن على مبني ألنه     

  نقص اإلميان يف اجملتمع ؟ ثرأاذكر 

 .كثرة االنحرافات السلوكية بين الناس و انتشار الفساد  -1

 .شيوع الخوف و عدم االطمئنان النفسي و انعدام الثقة بين الناس -2

 ذهاب البركة من الرزق والمال والولد  -3

 سثرة الصراعات والخالفات بين الناالتفرق وك.4

 علمه وشدة محاسبته معاذ بن جبل واإليمانالصدق  بكر الصديق أبو

 إقدامه وحنكته خالد بن الوليد العدل والجرأة عمر بن الخطاب

 روعه و عبادته ابن عمر                      حيائه وسماحته عثمان بن عفان عثمان بن عفان

 زهده وقناعته أبي ذر الغفاري                      بأسه وشجاعته علي بن أبي طالب

  إخالص و أمانة أبي عبيدة بن الجراح

 فقهه ودرايته ابن عباس

 واإليثار والتعاون التراحم عالقات إنشاء -           حتقيق معاني األخالق السامية واملثل العليا 
 األخالق بحسن مرتبط اإليمان كمال - األخالق بمكارم التحلي
 (أكمل المؤمنين إيمانًا أحسنهم خلقًا)قال رسول اهلل  -

 قاتل في غزوة مؤته حتى وقع شهيًدجعفر بن أبي طالب  - التضحية والبذل واإليثار
 (بهم خصاصةويؤثرون على أنفسهم ولو كان ) -

 المجتمع مقومات من التراحم) – الرحمة نبي (النبي أوصاف  من - الرمحة
 (وما أرسلناك إال رحمة للعالمين ) -

 اهلل على التوكل - ذاتية بإدارة واإلنتاج العمل إلى يدفع -    اإلنتاج
 (وقل اعملوا فسيرى اهلل عملكم ورسوله والمؤمنون ) -

 للمجتمع وضمان أمان صمام - اإليمان قرين اإلصالح - عن املنكر اإلصالح و األمر باملعروف والنهي
 الزكاة  واتواالذين إن مكناهم في األرض أقاموا الصالة ) -

 (وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر



 مجال العقيدة 32صـــــ  األكبرالشرك (5)حيدنواقص التو:   الثانيالموضوع 

 عرف املصطلحات التالية 

 .وأمسائه وإلوهيتههو أن يصرف لغري اهلل ما هو حمض حق هلل من ربوبيته  األكربالشرك 
 . هو االستعانة أو االستغاثة بغير اهلل فيما ال يقدر عليه إال اهلل شرك األقوال

 .والنجوم الذين يعتقدون تأثيرهم في األرضالكواكب  هم الذين يعبدون ونالصابئ
 .عقيدة ضالة جعلت اآللهة ثالثة واتخذت األحبار أربابا من دون اهلل النصرانية

 .إظهار العبادة للناس طلبا لثنائهم ومديحهم الرياء والسمعة
 

  مع ذكر مثال  األكربالشرك  أنواعاذكر. 
 .واألموات والغائبين  والقبور ماألصناو  األوثانعبادة  : مثال –شرك ظاهر . 1

 أو كشرك المنافقين  المختلفة اآللهةالتوكل على غير اهلل من  : مثال –شرك خفي . 3
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

  على العقيدة  األكرباذكر خطورة الشرك. 

 
 

 

 ملا يأتي   علل: 

 هناك من يخلق أناعتقاد  :  مثال -
 يميت أويحي  أو

 يتصرف في الكون أويملك  أو
 غير اهلل

 هناك من يطاع مع اهلل أنعتقاد ا -
 طاعة مطلقة

 هناك من يعلم الغيب أناعتقاد  -
 .غير اهلل

 

 أومن يدعو :  مثال

 أويستعين  أويستغيث 

فيما ال  يستعيذ بغير اهلل

من  -يقدر عليه غير اهلل 

مثل  أواستهزأ بالدين 

 اهلل بخلقه

يصلي  أويذبح  نم: مثال

         يسجد لغير اهلل  أو

سن القوانين التي  -

          تضاهي حكم اهلل 

من ظاهر الكافرين  -

 وناصرهم على المؤمنين

 .األفعالشرك  .شرك األقوال .شرك االعتقاد

 .الشرك مع ذكر مثال  أقساماذكر 
 

 النار  إلىالشرك باهلل يقود صاحبه  إن.              

 الشرك باهلل يحبط العمل إن.                         

 صود الذي من أجله خلق اهلل الخلقللمق مناقضالشرك باهلل  إن.                                           

 انه ال مغفرة لمن لم يتب من الشرك مع انه كتب على نفسه الرحمة خبرأاهلل  إن. 



 .شرك املنافقني خيرج من امللة  ـ 1
 .كفر والشرك فهم مشركون من الباطن و الظاهرو يخفون ال اإلسالميظهرون  ألنهم  -

 

 ـ الشرك يعد مهانة لإلنسانية 2
 ألن فيه خضوعا وذلة للمخلوقات التي  جعل اهلل اإلنسان سيدا عليها وسخرها لخدمته -
 

 .ـ اإلميان دافع إىل العمل واإلنتاج 3
 فال يعتمد عليهمله  ب اهللال يمكن أن يضروه أو ينفعوه إال بما كتألن المؤمن يعلم يقينا أن الناس  -

 

  جعفر بن أبي طالب مثل أعلى يف البذل والتضحية أيد ذلك مبا درست من سريته 
قاتل بشجاعة في غزوة مؤتة وحمل الراية بيمينه حتى قطعت فأخذها بشماله وبقي يقاتل حتى 

 ًاقطعت هي األخرى فجعل الراية بين عضدية ولم يزل كذلك إلى أن قضى شهيد
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

                      
 
 

 الشرك باهلل في القديم والحديث

 الحديث القديم 

 كانت بداية ظهوره في قوم نوح 

 كان أهل األرض قبل بعثة النبي منقسمة إلى فرق عديدة

عكفون من حجارة وأصنام يفريق يتخذ آلهة  -

 عليها ويطوفون وتقرب لها الذبائح 

اآللهة ثالثة واتخذت  نصرانية حائرة جعلت -

 أحبارها وقديسها أربابًا من دون اهلل 

وأشعلت نار الفتن  يهودية عاثت فسادًا -

اهلل وحرفت كتابه وزعموا أن  ونقضت عهد

 عزيرًا ابن اهلل 

يعبدون النار ويتخذون إلهين :فريق المجوس  -

 والثاني خالق للشر خالق للخير 

يعبدون الكواكب والنجوم  فريق الصابئة -

 .ويعتقدون تأثيرها في األرض

ال يدينون بدين وال يؤمنون  فريق الدهرية -

 .ببعث وال حساب 

 

-   

  انالحيو –هناك من يعبد األصنام  

  يقدس األشخاص حتى من منهم

 .  أوصلوهم إلى منزلة األلوهية

 التبرك باألشجار واألحجار 

  التردد  على الكهان والعرافيين

 .والسحرة 

 االتصال بالمنجمين.  



 مجال العقيدة 32صـــــ  األصغرالشرك (3)نواقض التوحيد:  الثالثالموضوع 

 ؟األصغرما املقصود بالشرك 
 .وسيلة للوقوع فيها أو األكبرالشرك  إلىمما هو ذريعة ( عمل  أوقول  أواعتقاد )هو كل ما نهى عنه الشرع من  -

  مع ذكر مثل؟ألصغر االشرك  أقساماذكر 
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 األقوالشرك 

 
 .سب الدهر أو شتمه -الحلف بغير اهلل :  مثال

 

 التطير والتشاؤم -  تعليق التمائم:  مثال األفعالشرك 

في
اخل

رك 
لش

ا
 

 .هال لقصد رؤية الناس العبادة إظهارهو  والسمعةالرياء   
 

 ه وجه اهلل ب غيبتيهو العمل الذي  بعمله الدنيا اإلنسان إرادة
 .مع الدنياامط من مطمعاوهو يقصد    

 

       
  

مه
حك

 
  

 وإذا مات فهو تحت المشيئة وأمره إلى اهلل  /   بالتوبة إالال يغفر لصاحبه  

 .ه شفاعة الشافعين وإذا عذب ال يخلد في النار وتنال / إن شاء عذبه وإن شاء عفا عنه 
 
 

                        

  األصغروالشرك  األكربما الفرق بني الشرك 

 
  األكبرللتفريق بينه و بين الشرك  -         .مسي الشرك األصغر بهذا االسم: علل. 

 ما أضرار الشرك  يف الدنيا؟ 

 .اإلنسانالشرك معطل اليجابية .3الخرافات و مصدر المخاوف  أساسالشرك .2 لإلنسانيةالشرك مهانة .1

 الجنة عليه حرام.3النار  إالليس لصاحبه .2 بحالقبل المغفرة ال ي. 5  ما أضرار الشرك يف اآلخرة ؟ 

 

 األصغرالشرك  األكربالشرك  وجه املقارنة
 

 تأثيره على العقيدة 

 
 اإلسالميخرج صاحبه من  -ينافي توحيد اهلل 

 
 ويأثم صاحبه  –اإلسالم ال يخرج صاحبه من 

 

 
 قبول العمل 

 
 اإلعماليحبط جميع 

 
 فقط طهالذي خالالعمل يحبط ال يحبط جميع األعمال وإنما 
 

 
 العقوبة 

 
 يخلد صاحبه في النار

 يوجب المعاداة وقطع المواالة 
 فال يجوز مواالته مهما كانت قرابته 

 
 ال يقطع مواالته على اإلطالق  – ال يخلد صاحبه في النار

 بحسب ما فيه من شرك  وإنما يوالي بقدر ما لديه من التوحيد ويعادي
 



 مجال الحديث وعلومه  92صـــــ  مكانة الصحابة في اإلسالم:  الرابع الدرس

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 هو من لقي النبي مؤمنًا به و مات على اإلسالم -ما املقصود بالصحابي ؟ 

 م همفضل الصحابة و مكانته 

 مة تكلفًاأقل األ صفوة خلق اهلل

 أقوم األمة هديًا ابر األمة قلوبًا

 أحسن األمة حااًل أعمق األمة علمًا
 

  (مجاالت االقتداء بالصحابة) .علق على العبارة السابقة . الصحابة قدوة لنا يف القول والعمل 

 عضإيثارهم لبعضهم الب.2       حبهم و تقديرهم لبعض .1      : مثل  بأخالقهمنحرص على التحلي 

 أذكر الواجب حنو الصحابة الكرام ؟ 

 رد من تعرض ألعراضهم.4                الدفاع عنهم.3               الترضي عنهم .2      محبتهم .1

 ؟ -عليهم السالم  -بعد النبيني  -وجل  عز –الصحابة صفوة خلق اهلل :  علل 
م ابر هذه األمة قلوبا وأعمقها علما وأقلها تكلفا فه -صلى اهلل عليه وسلم  -ألن اهلل أختارهم لصحبة نبيه  -

 وأقومها هديا وأحسنها حاال ولقد امتدحهم رسول اهلل وشهد لهم بطهارة القلوب وصدق اإليمان 

 اذكر مواقف الصحابة وفضائلهم يف نصرة الدين ؟ 
 (والتطبيق الواقعي * التفسير العملي )حفظ الصحابة للسنة النبوية . 2   كريم  حفظ الصحابة للقرآن ال. 1

 ؟(    تعلمنا القرآن والعلم والعمل مجيعا  )   ما املقصود بقول الصحابة 
 القرآن يعني لفظه ، العمل يعني التطبيق ، العلم يعني تعلمه                                          

 ؟( وملاذا)      ينأجمع والناس  عليه لعنة اهلل والمالئكة        ما حكم من سب الصحابة ؟ 

 عدالتهم على العلماء أجمع*     وإحسان وإيمان دين حبهم* ألن                                         

 

 ( ال تسبوا أصحابي فلو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبًا ما بلغ مد أحدهم وال نصيفه )قال رسول :عن أبي سعيد الخدري قال 

  بطاقة تعريفية عن أبو سعيد اخلدريهو سعيد  :امسه

 .بن مالك بن سنان بن ثعلبه بن عبيد سعد :  امسه 

 أنيسة بنت أبي الحارثة من بني عدي النجار :    أمه 

– قبل سن البلوغ   اعتنق اإلسالم باكرًا  : حياته                                                   

 معركة الخندق و بيعة الرضوان   :      هدـــش                                                  

 يعتبر من كبار الصحابة في رواية الحديث  –                              

 هــ19توفي سنة     لم يسمح له النبي بالقتال في ُأحد لصغر سنه -حديث  5511 فروى                                                  

 

  معاني املفردات

 يقصد به جبل أحد : أحد 

 ملء كفي الرجل المعتدل : مد  



 (مجال الحديث وعلومه ) 11صــــــــ فضل التفقه في الدين:  الخامس الدرس

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   اذكر أهمية التفقه يف الدين 

 

 

 

 أذكر فضل العلم و أهميته ؟ 
 

 تعاىل  -العلماء هم أشد الناس خشية من اهلل :  علل- . 
 .علم الناس بعلوم الدين والدنيا وألن العلم يورث الخشية فهم أشد خشية من اهللأألنهم              

 صفاء أمور الدنيا واستقامتها ال يكون إال عن طريق العلم  : علل. 

 .ألن بالعلم تحيا القلوب وتزكى النفوس وترتفع المقامات     

  (علم الشرع وعلم الحياة )العلم يشمل 

 ومعناها                        الكلمة          
 . أن العلم ال يكون باالكتساب فقط بل لمن يفتح اهلل عليه به   هلل به خريًامن يرد ا

 .والمراد به الفهم في األحكام الشرعية ، أي يفهمه   يفقهه يف الدين

 .ال أعطي أحد وال أمنع أحدا إال بأمر اهلل :يعني    وإمنا أنا قاسم واهلل يعطي

 .دعوة ودخلوا في دين اهلل تعالىهم الذين أجابوا ال   ولن تزال هذه األمة

 .شرع اهلل ودينه   قائمة على أمر اهلل

 .والطائفة اليت تثبت على احلق هي الطائفة املنصورة/ يدل على أن هناك طوائف خمالفة ألمر اهلل تعاىل      ال يضرهم من خالفهم

 .تقبض روح كل من يف قلبه شيئ  من اإلميان  ما قدره اهلل وقضاه من خروج ريح يف آخر الزمان     حتى يأتي أمر اهلل

قال سمعت  النبي  يقول من يرد اهلل به خيرًا يفقهه في الدين وإنما أنا قاسم واهلل يعطي ولن تزال هذه  معاوية ابن أبي سفيانعن 

 ( يأتي أمر اهلل  األمة قائمة على أمر اهلل ال يضرهم من خالفهم حتى

 بطاقة تعريفية عن معاوية ابن أبي سفيانهو سعيد  :امسه

 هند بنت عتبة : أمه   هو معاوية بن صخر بن حرب بن أمية بن عبد شمس بن عبد مناف القرشي األموي : امسه                                                         

 .قاتل المرتدين مع أبي بكر في معركة اليمامة  - أسلم يوم فتح مكة : حياته –الهجرة بخمسة عشر سنة مكة قبل ولد ب : والدته          
 

 معرفة اهلل تعالى وأسمائه وصفاته . 

 معرفة أصول الدين وأهمها التوحيد. 

  كلها تعلم العبادات. 

 تعلم ما حرم علينا من المحرمات . 

 

  أجره ال ينقطع *                       ق إلى الجنةالطري*              العلم يورث الخشية 

 



 مجال الحديث وعلومه 01صـــــــــ إسالميةآداب :  السادسالموضوع 

 بطاقة تعريفية عن أبو شريح اخلزاعي -
 .بن صخر بن عبد العزى  وخويلد بن عمر : اسمه -

 . هـ (86)المدينة سنه ب توفي  –سلم قبل الفتح وأنزل المدينة  : حياته -

 

       
      

       
       

       
 

 
يف

لض
م ا

كرا
إ

 

 كعب بن أمامه  –هرم بن سنان  –حاتم الطائي : في الجاهلية  أشهر الكرام 
 صلى اهلل عليه وسلم محمد: في اإلسالم 

 .واالحتفاء بالزيارة وطيب الحديث طالقه الوجه.1 حقوق الضيف
 .ايته من الطعامالقيام بكف.2
 .عليه حفظ أوقات الصالة.3

 .تطيق ال ما النفس وتحميلالبعد عن التكلف .4

 . الدعاء له.5

 يوم وليلة: جائزته  مدة الضيافة
 ثالثة أيام: والضيافة 

 .ما وراء ذلك يعتبر صدقة عليه 

  رد السالم وإجابة الدعوة من احلقوق العامة للمسلمني بعضهم على بعض إال أنها تتأكد يف حق اجلريان اكثر : علل. 
  . لما في رد السالم من األجر ولما له من آثار طيبة في إشاعة روح األلفة       

 الكلمة قد تكون                                                  

 

 

 

       
     

وار
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 هو من جاورنا سواء كان مسلم أو غير مسلم تعريفه

 جار فهو الجار حدود في يدخل أنه الناس عليه تعارف ما حد اجلوار

 جار غير مسلم ذو رحم*       مسلم جار *  رحم   مسلم ذو جار * مراتب اجلريان
 جار غير مسلم ليس برحم 

 األذىجابة الدعوة  كف إرد السالم و  حقوق اجلوار
 تحمل أذى الجار تفقده و قضاء حوائجه  

 سترة وصيانة عرضه

 83انظر صفحة  اليهودي جار عبد اهلل بن المبارك  -1 صور حسن اجلوار
 العدوي وجاره سعيد بن العاص  جهم أبو  -2

   
سان

 الل
فظ

ح
  

 فسد إذا ضررا وأعظمها  صلح إذا نفعا الجوارح أهم أهمية
 الشيطان مداخل أوسع والنظر من مالالك فضول يولها المعاصي أكثر ورتهخط

 فظ لسانه و فرجةحلمن كفل  الجنةكفل الرسول . 5                        أهمية حفظه

 بالتعوذ باهلل من شر اللسان أمر. 2                      
 ببًا  في تعذيب بقية الجوارحنصح باتقاء اللسان فال نجعله س. 3                      

 طيبة
 أمر بمعروف ، نهي عن منكر تقوم على 

  ما ينفع الناس في دينهم ودنياهم 

 خبيثة
تقوم على قطع األواصر ، إشاعة الفتنة ، 

 إحياء نار العداوة والبغضاء 



 مجال السيرة والتراجم 15صــ  – عليه السالم - يوسف: السابع الدرس

  اذكر نبذة عن حياة يوسف عليه السالم. 
 الكرم ـــ الصبر –العفو  –العفة  –للشرف  كان مثاال يوسف بن يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم : امسه

 شطر الجمال  أعطي تعبير الرؤياوالحكمة  آتاه اهلل
  النبوة وشرف النسب مجع شرف رئاسة الدنيا أعطاه اهلل 

 اذكر احملن اليت تعرض هلا يوسف عليه السالم. 
 محنة دخوله السجن.3                    محنة امرأة العزيز .2          محنة يوسف مع إخوته .5

 

 السجن دخوله حمنة          العزيز امرأة حمنة        منه إخوته غرية         
 مكانته تبين رؤيا 

 العظيم وشأنه 

 (لسببين)ليوسف الكبير حبال 
 ] الصغير لكونه ,نبيا الصطفائه

 والغيرة الحسد اشتعال 
 له  إخوته وكيد 

 الجب في إلقائه أو قتله قرروا 
 أبوهم لهم ليصفوا 

 يوسف بخروج أبيهم أقنعوا 
 البر في للعب معهم 

 اعليه تمر بئرا اختاروا  
 فيها وألقوه القوافل

 الذئب قصة ألبيهم قصوا 
  كذبهم فأدرك المزعومة 

 لمصر مسافرة قافلة وجدته 
 كالعبيد فيها وباعوه 

 مصر عزيز اشتراه 
 به واعتنى وأكرمه 

 لجماله العزيز امرأة به رغبت 
 نفسه عن وراودته فخططت 
  األبواب غلقت أن بعد 

 واستعف باهلل استعصم  
 للباب منها وهرب

 دبر من قميصه وشدت تبعته 
 الباب لدى زوجها ووجدا 

 بالرغم سجنه الزوج فقرر اتهمته 
  براءته ظهور من 

 ] القصة الناس ينسى وحتى / لأللسن كفًا )  

 إلى ويهدي هلل يدعو كان السجن في 
 المستقيم صراطه

 الملك وساقي الخباز رؤيا فسر 

 علمه وغزارة فضله بينت الملك لرؤيا تفسيره 
 خطة ووضع الملك لرؤيا تفسيره حسن 

 الجفاف سنين في الحبوب ثروة على للمحافظة

 براءته ُأظهرت أن بعد السجن من خرج 

 أن فاختار رفيعا منصبا الملك عليه عرض 
 الحبوب خزائن عن مسؤوال يكون           

 الجفاف سنين في إخوته معاملة أحسن 

 جميعا أهله أحضر ثم اخيه إلحضار احتال 
 بهم وتلطف بأخطائهم يذكرهم أو إخوانه بيعات لم 

 

 وعنايته به اهلل لطف

 القوافل عليه تمر بئرا له اختاروا
 وبشره الجب في وهو اهلل طمأنه
  بأهله واجتماعه بالنجاة
 لمصر ذاهبة قافلة له اهلل اختار

 فيها وباعوه فالتقطوه

 فأكرمه مصر عزيز اشتراه
 كولده وعامله

 األحاديث وتأويل لموالع الحكمة اهلل آتاه
 الفاحشة من اهلل عصمه

 
 السجن له اهلل اختار

 ] النساء مخالطة من له بعدا / به لطفًا        [ 

 

 أن أحد عشر كوكبا والشمس والقمر يسجدان له  - . اذكر رؤيا يوسف عليه السالم 

  لغيرتهم منه وليصفو أبوهم لهم فقط  - .ملاذا كاد يوسف إلخوته 

 دنا يعقوب ولده يوسف حبا كبريا عن حمبته إخوته أحب سي:  علل. 
 الحب الطبيعي للصغير -2                     لما عرف عنه انه مصطفى للنبوة                  -1

 

 

 



 " *قال يا بين ال تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا إن الشيطان لإلنسان عدو مبني  ": قال اهلل تعاىل 

 ؟ -عليهما الصالة والسالم  -نه يوسف مب نصح يعقوب اب 
 نصحه بأن ال يخبر إخوته بما رآه في منامه حتى ال يدبروا له أمرا فيسيئوه  -

 حفظ األسرار  -                       ما القيمة املستفادة من هذه اآلية الكرمية ؟. 

 ما تأويل يوسف لرؤيا امللك ؟ 

 فيها األرض ثم تأتي بعدها سبع سنين جافة تأكل كل ما خزنه الناس   أنه سيأتي على الناس سبع سنين خصبة تجود

 مب نصح يوسف امللك ؟ 

 بأن يخزن الحبوب في سنين الخصب حتى يستهلكوها في سنين الجفاف وذكر له طريقة التخزين التي تحفظها من اآلفات  

 الفحشاء والسوء  من  -عليه الصالة والسالم  -يوسف   -سبحانه وتعاىل  -عصمة اهلل :  علل. 
 ألنه نبي واألنبياء معصومون من الخطأ فآتاه اهلل الحكمة  -

 على الرغم من علمه برباءته   -عليه الصالة والسالم  -سجن عزيز مصر ليوسف :  علل. 

 المكذوب مع امرأة العزيز بين نساء طبقاتها  -عليه الصالة والسالم  -كفا لأللسن بسبب انتشار خبر يوسف  -

 ر بعض الدروس و العرب من قصة يوسف عليه السالم اذك. 

 الفاحش في الوقوع من يحمينا سالح أقوى منه والخشية ومراقبته تعالى باهلل اإليمان -1

 ءالصبر الجميل من صفات األنبياء و األتقيا -2

 عواقبها وخيمةالكذب و الحسد أخالق ذميمة و -3

 العظمةالتحلي بالعفة و الوفاء و األمانة من أخالق المسلم  -4

 .المؤمن بأخذ باألسباب ذالك ال ينافي التوكل على اهلل -5
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 مجال السيرة والتراجم - 01صـــــعليه الصالة والسالم  -موسى  : الثامن الدرس

 اذكر نبذة عن حياة موسى عليه السالم ؟ 

 ملاذا عاش بنو إسرائيل يف ظل حكم فرعون مضطهدين ؟ 
   ممولود ذكر لهوقد سمع أن ولدا من بنو إسرائيل سيولد ويسقط حكمه فأمر بقتل كل ألنه كان يقتل الرجال ويستحيي النساء  -

  اذكر بعض احملن اليت تعرض هلا موسى ؟ 
 

 

 
 

 اذكر األخالق العظيمة لنيب اهلل موسى ؟ 
 

 

 خوفا عظيما ألمه  -عليه الصالة والسالم  -محل ميالد موسى :  علل. 

 كان فرعون يقتل كل مولود فخافت عليه أمه من القتل -عليه الصالة والسالم  -ألن العام الذي ولد فيه موسى  -
  لقب لسيدنا يعقوب عليه الصالة والسالم (  إسرائيل)و. في عهد الفراعنة (  األصنام)أهل مصر يعبدون كان 

 استكبارا وعنادا  -         عليه الصالة والسالم  -رفض فرعون دعوة موسى :  علل. 

 " *وهم ال يشعرون  وقالت امرأت فرعون قرت عني لي ولك ال تقتلوه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا: "قال تعاىل * 

 آسية بنت مزاحم         ما اسم زوجة فرعون ؟ 

 وضح ذلك . تشري اآلية إىل لطف اهلل وعنايته. 
 .وإقناعها فرعون بأن تتخذه ولدا -عليه الصالة والسالم  -حيث رقق قلب امرأة فرعون لسيدنا موسى  -

 " *نا لعله يتذكر أو خيشى اذهبا إىل فرعون إنه طغى ، فقوال له قوال لي: " قال تعاىل * 

  اللين في الدعوة         .استخرج صفة من صفات الداعية املسلم من خالل اآلية الكرمية السابقة. 

 اذكر بعض الدروس املستفادة من قصة موسى عليه السالم ؟  
 .خوف و القلقالثبات في مواطن ال - 3                .اإليمان بأن اهلل إذا أراد شيئا هيا له أسباب  -1

 .مساعدة اآلخرين من صفات الصالحين -4                                 .النفع و الضر من اهلل وحده -2

 .العمل على األخذ باألسباب ثم التوكل على اهلل تعالى  -5

 .الخوف من الظالمين ال يتنافى مع اإليمان باهلل تعالى -8

 موسى بن عمران :امسه
 خط اهلل التوراة له بيده لنفسهكليم اهلل و اصطفاه  احد أولو العزم من الرسل :صفاته

 يده التي يخرجها بيضاء من غير سوء العصا التي شق به البحر :معجزاته

  مر موسى بقتال الجبارين رفضهم أ.        *  طلب قومه منه أن يصنع لهم صنما يعبدونه 

 بنو إسرائيل يعبدون العجل *                       طلبهم من موسى استبدال النعمة. 

 (لن نؤمن لك حتى نرى اهلل جهرة   وإذ قلتم يموسى)موسى أكبر من ذلك ا سألو  

 ةاللين في الدعو -3           الوفاء بالعهد  -2      .مروءته و حبه لمساعدة اآلخرين -1



 مجال السيرة والتراجم  00ــــــــصـ   عيسى عليه السالم:  التاسعالموضوع 

  أذكر ما تعرف عن آل عمران. 
وكان والد مريم  (عمران والد مريم وامرأة عمران والدة مريم ومريم وعيسى عليه الصالة والسالم)أسرة كريمة مكونة من  -

لمقدس وعندما ولدت مريم وفت ولخدمة بيت ا للعبادةإماما في زمانه وقد نذرت زوجته إن رزقها اهلل ولدا أن تجعله منقطعا 
 .بنذرها وجعلتها في خدمة بيت المقدس 

  اذكر نبذة عن حياه عيسى عليه السالم. 

  حول عيسى عليه السالم  األساطري أوردتهااذكر االفرتاءات اليت.    

 . اهلل ابن أنه زعمت وطائفة *    اهلل هو عيسى أن زعموا طائفة*     عقيدة التثليث.1

 ) جبريل القدس وروح واالبن األب ( ثةالث ثالث هو قالوا وطائفة*                         
 ] وشرعا العق مستحيل واحد ثةالالث أن والقول [ لباط هذا وكل

                . وعدالته  للبشر اهلل حب لشدة الخليقة عن فداء مصلوبا ومات قتل أنه يعتقدون*   والفداء عقيدة الصلب -2

 وخطاياهم آدم أبيهم خطيئة إثم من أرسله اهلل أن يعتقدون  *
 . أتباع عيسى عليه السالم الذين آمنوا به وصدقوه واتبعوا ما جاءهم به  هم  /       من هم احلواريون  -

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 .اذكر بعض الدروس املستفادة من قصة عيسى عليه السالم 
 بهت و كذب و زور أهلاليهود . 2    اعتراف العقيدة وراء كل االفتراءات. 3        اهلل يؤبد عباده المخلصين بالبراهين. 5

 يجب الحذر من الشرك باهلل. 1           اهلل تعالى على كل شيء قدير. 9

 العزم من الرسل أولواحد  هو عيسى بن مريم بنت عمران 

 أجرى اهلل على يديه أربع معجزات أتاه اهلل اإلنجيل 

 لم يعرف له ذنب قط  اثنا عشر رجال الحواريون إال إسرائيللم يؤمن به من بني 

 مرحلة النبوة

 اإلنجيل عليه وأنزل التوراة علم  اهلل آتاه لرجالا  لما بلغ مبلغ. 

 ورسوال نبيا إسرائيل بني إلى اهلل  أرسله. 

 والحكمة الكتاب علمهوالقدس  بروحاهلل  أيده. 

 الشرك من والخلوص بالطاعة هلل واالنقياد التوحيد إلى دعا. 

 إسرائيل بني من الرج عشر اثنا به آمن. 

 بالمعجزاتاهلل  أيده. 
 إحياء الموتى -9 جلدي  بمرض المصاب وهو البرص إبراء - 2 أعمى يولد الذي األكمه إبراء. 3خلق الطير من طين  -5

 

 قومه موقف                                    

 (باإليمان قلوبهم طمئنانا لزيادة منهم واألدب العرض باب من )اهلل ينزلها طعام فيها مائدة عيسى من الحواريون طلب 

 وتكذيبه دعوته إبطال إلى إسرائيل بني سعى. 

 بالباطل أمه اتهموا . 

 قتله وأرادوا به ومكروا عليه تآمروا. 

 إليه ورفعه منهم تعالى اهلل حماه. 



 مجال الفقه 79صـــــ  األحكام التكليفية: العاشر الدرس

 

 

 

 مسي احلكم التكليفي بهذا االسم :  علل. 

 .قتضي تكليف المكلف بفعل شيء أو تركه وهذا يحتاج إلى الكلفة والمشقةألنه ي - 

 

 من حيث التعريف واحلكم والقسم ؟  قارن بني األحكام التكليفية 

       

 

 

 هو خطاب اهلل المتعلق بأفعال المكلفين طلبا أو تخييرا أو وضعا   املقصود باحلكم الشرعي 
 وضعي           تكليفي           احلكم الشرعي أقسام

 هو ما اقتضى طلب فعل من المكلف أو كفه عن فعل أو تخييره املقصود باحلكم التكليفي

 الواجب أقسام احلكم التكليفي
 (طلب فعل)

 المندوب
 (طلب فعل)

 الحرام
 (طلب ترك)

 المكروه
 (طلب ترك)

 اإلباحة
 (تخيير بين الفعل والترك)

 حكمه                 معناه                                احلكم        
 

 اإلجياب أو الواجب
 

 على وجه اإللزام هو ما أمر به الشرع   
 (الصلوات الخمس والصيام )مثل      

 
 

 تاركه العقاب يثاب فاعله ويستحق

  –سنه )  : ملندوبا
 (نقال  -مستحبا  -مسنون

 
 وجه اإللزام هو ما أمر الشارع به ال على

 (أداء نوافل الصلوات ،والحج مرة ثانية)  

   
 وال يعاقب تاركه يثاب فاعله

 
 احلرام أو احملرم

 

 ع تركه والكف عنه على وجه الحتم واإللزامهو ما طلب الشار

 (الربا والزنا وشرب الخمر)مثل             

 
 يستحق العقاب يثاب تاركه وفاعله

               
 املكروه          

 
 ال على وجه اإللزام والحتم هو ما طلب الشارع تركه

  (النهي عن رفع الصوت بالدعاء)مثل            

 
 وال يعاقب فاعلهيثاب تاركه   

 لكن يستحق اللوم والعتاب     
                

  املباح  
 

 المكلف  بين فعله وتركههو ما طلب الشارع 
 (أكل الطيبات)مثل                

 
 ال ثواب وال عتاب         
 على  فعله أو تركه        



 مجال الفقه 512صـــــ الفرد و المجتمعالعقوبات وأثر تطبيقها على :  الحادي عشرالموضوع 

 هو جزاء يقرره الشارع في حق من يخالف أحكام الشريعة اإلسالمية        ما املقصود بالعقوبة يف اإلسالم ؟ 

 وأعراضهم ونفوسهم دينهم تحفظو *     الناس لتصون     :       *للعقوبات نظام اإلسالم وضع  

 والفساد الجريمة   لردع *   إنسانيتهم ودعائم حياتهم مقومات تحفظ*                                        

  اذكر الكليات اخلمس اليت يسعى اإلسالم للحفاظ عليها.   
 البعض وبعضهم بربهم الناس قةالع لتنظيم اهلل شرعها التي واألحكام والعبادات العقائد مجموع هو الدين

  الفاسدة األنكحة إبطال - الزنى تحريم - والتناسل التوالد - الزواج : إليجادها النفس

 لحمايتها  والسكن والباس والشراب الطعام ضروري تناول أوجب

 والدية القصاص عنها ففرض الضرر دفع أوجب - بالتهلكة إلقائها أو شكل بأي عليها االعتداء تحريم  :لحفظها تشريعات

 اإلنسانية المسيرة استمرار - اإلنساني النوع حفظ النسل

 عالواإلط والقراءة بالتأمل العقل بتنمية أمر - يتناوله من وعاقب ومخدر مسكر كل بتحريم عليه الحفاظ أوجب العقل

 اآلخرين أموال على البعض تعدي وعدم المال لحفظ السرقة حد اهلل شرع المال

 المجتمع في قليلة فئة قبل من المال احتكار ومنع االجتماعي التوازن لحفظ الزكاة شرع

 

 ة يف اإلسالم يعشبهات اخلصوم حول تطبيق الشر . 

 :الشبهة  - أ                        
إن إقامة الحدود فيه ضرب من القسوة التي تتنافى مع  

اإلنسانية الرحيمة التي تساير المدنية الحديثة و الحضارة 
 .الراقية 

 : الجواب  -
 ر قسوة أيا كانت ،إن كل عقوبة البد أن يكون فيها مظه

 حتى ضرب الرجل لولده تهذيبا و تأديبا له فيه
 نوع من القسوة ، وكذلك الطبيب الذي يستأصل شيء 

 فهي في شكلها القسوة ولكنها الرحمة بعينها
 

 :الشبهة  - ب
 إن إقامة الحد تقتضي إزهاقا لألرواح و تقطيعا لألطراف ، 

 القوى ،  و بذلك تفقد البشرية كثيرا من الطاقات و
 و ينتشر فيها المشوهون

 .والمقطعون الذين كانوا يسهمون في اإلنتاج و العمل 

 : الجواب  -
 إن القتل و تقطيع األطراف في الحدود
 إنما يكون في حاالت ضيقة محصورة 
 و هو إزهاق لنفوس شريرة ال تعمل

 .و ال تنتج ، بل إنها تعطل العمل و اإلنتاج  
 

 :الشبهة  - ج
 ي إقامة الحدود سلبا لحق الحياة وهو حق مقدسإن ف 

 ال يجوز ألحد أن يسلبه فكيف يسوغ لحاكم أن يسلب
 . محكوما ما حق الحياة 

 

 :الجواب  -
 إن الشارع الحكيم الذي منح حق الحياة و قدسه ، 

 وجعل الدماء و األموال و األعراض محرمه بين الناس 
 .قامة الحدود هو الذي أكد ذلك التقديس و االحترام بإ

 

 

  اذكر اثر تطبيق العقوبات على الفرد و اجملتمع . 

 . الرخاء و سعة الرزق . 4        األمن. 3         سد منافذ الجريمة. 2      حفظ الضرورات الخمس . 1

 

 



 مجال الفقه  106صــــــــــ  أنواع العقوبات في اإلسالم : الثاني عشرالموضوع 

 قوبات احملددة من حيث التعريف و األقسام قارن بني أنواع الع.  

 أو بجرحه ، بمثل ما فعل  أعضائههو معاقبة الجاني الذي يتعدى على غيره بالقتل أو بقطع عضو من  :التعريف  : القصاص. 

  القصاص فيما دون النفس  -2                              القصاص في النفس  -1      :األقسام. 
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 .أن يقتل جزاء لما فعل : العقوبة  .بآلة قاتله  هو أن يقتل المكلف إنسانا معصوم الدم القتل العمد  
 

 القتل شبه العمد 
 هو أن يقصد المكلف أن يقتل إنسان

 .معصوم الدم بما ال يقتل عادة  
 

 .الدية المغلظة : العقوبة 

 
 القتل الخطأ 

 يباح له فعله هو أن يفعل المكلف ما 
 كأن يرمي صيدا ، فيصيب إنسان

 .معصوم الدم فيقتله 

 
 .الدية المخففة و الكفارة  :العقوبة 
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 قصاص في األطراف

 

 

 على غيره بأن  معاقبة من تعدىوهو 

 من أعضائه أو جرحه  قطع عضوا
 جرحا لكنه لم يقتله

 

 
 
 

 .عل معه أن يقتص منه بأن يفعل به كما ف

 
 
 قصاص في الجروح  -

 

  اذكر شروط وجوب القصاص. 
        . أن يكون القاتل عاقال بالغا مختارا.1

  مَّباح غَّير دَّمه أَّي اَّلدم مَّعصوم آَّدميا اَّلمقتول يَّكون أَّن.2

 َّ]قَّصاص الفَّ اَّلزانيَّ المحصن أَّو كَّالمرتد دَّمه يَّحل مَّمن كَّان إَّن أَّما)        

 . اَّبنه قَّتل إَّن اَّلوالد عَّلى قصاص الَّ لَّأنه لَّلمقتول أَّصال اَّلقاتل يَّكون أال.3

 .أن يكون المقتول مساويا للقاتل في الدين و الحرية .4

 غَّالبا بَّه يَّقتل مَّما اَّلقتل فَّي اَّستعملت اَّلتي اَّألداة تَّكون أَّن.5

 (بَّالسم وَّالقتل حراقاشَّاهقَّ واْل مَّن لقاءاوَّاْل وَّالخنق غراقاْلاَّ يَّدخل َّ[        
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 عقوبات محددة  

     
 .هي ما بين الشارع مقدارها    
 

     

 .أنواع العقوبات المحددة     
 الحدود -2القصاص  -1

 
 

 عقوبات تفويضية  
 هي ما لم يحدد الشراع مقدارها 

 للحاكم  أمرها  ترك إنماو 
 .ظروف الجريمة حسب 

          
 التعزير          

 
 



  هو عقوبة مقدرة تجب حقا هلل : التعريف  :احلدود. 

  من السنة النبوية  –من القرآن الكريم  :  مشروعيته 

  تقام على فاعل الحد في مأل من الناس  :حكم فاعل احلد. 

 اجلرائم اليت جتب فيها احلدود 

 

  احلكم و املعاصي اليت شرع فيها و عقوبته عرف التعزير من حيث التعريف و. 

 .هو عقوبة تأديبية يفرضها الحاكم على جناية أو معصية لم يعين الشارع لها معصية تعريفه 

 .واجب في كل معصية لم يضع الشارع فيها حد أو كفاره  حكمه

 ة  تقبيل المرأة األجنبي. 3السب و الشتم . 2شهادة الزور . املعاصي اليت شرع فيها
 .السرقة دون بلوغ النصاب .4الغش في األسواق  .4   

 .إن كان ضربا لم يتجاوز عشر ضربات                            عقوبة التعزيز 

 اذكر أسلوب النيب يف إقامة عقوبة

 .التعزير على اجلاني       
 التوبيخ. 4النفي الغرامة . 3الحبس . 2المقاطعة . 1
 

 اليت جتب اجلرائم
 وداحلد   فيها 

             

 التعريف              

 

 مقدار كل حد فيها                

 هي أخذ مال الغير من موضع  السرقة
 حفظه خفيه          

 وجوب قطع يد السارق من مفصل اليد      

 هو وطء الرجل المرأة  من الزنا
 غير نكاح

 مائة جلدة و تغريب عام  :  زاني غري متزوج 

 الرجم حتى الموت :ج زاني متزو 

 هو اتهام المحصن العاقل البالغ  القذف
 نفي نسبه ألبيه أوبالزنا 

 .بعد توبته  إالعدم قبول شهادته  –الجلد ثمانين جلدة 

 هو المسكر من كل  شراب اخلمر
 أيا كان نوعه  

 إن كان حرايجلد ثمانون جلدة  

 اإن كان عبدجلدة  أربعينيجلد 
 
 حلرابةا

 
 

 طائفة مسلحة  هو خروج
 في أرض اإلسالم

 بيصلوقتل ي: إن قتل و أخذ املال  * فقطقتل ي:  إن قتل و مل يأخذ املال*                                        

 .قطعت يده اليمنى ورجله اليسرى من خالف  وإن أخذ املال ومل يقتل *                                     

 . فلم يقتل ولم يأخذ ماال نفي من األرض:   فقطأخاف الناس  إن*  

                                            :احلرابة     فعل عن وإن تاب احملارب قبل أن يقع يف يد السلطة واقلع * 

 نه يسقط عنه حد الحرابةفإ

              



 مجال التهذيب :  535صـــــــ   حسن الخلق   :  الثالث عشر الدرس

 إلتمام مكارم األخالق -                ما الغاية من بعثة النيب صلى اهلل عليه وسلم ؟. 

  اذكر أمثلة ملكارم األخالق. 

 ا مسموماالذي جاء إلى المدينة يحمل سيف عمير بن وهبعن عفو الرسول  -1                      العفو عند املقدرة 

 عندما قبض عليه الصحابة وربطوه في سارية المسجد ثمامة بن آثالعن  عفو الرسول.2                   

 .الذين طردوه وأهانوه وحاولوا قتله يوم فتح مكة قومه عفو الرسول عن. 3                   

 قومه  أروع األمثلة في الحلم على هودضرب لنا نبي اهلل       احللم والصفح

 .المحافظة على السرضرب لنا الصحابي الجليل أنس بن مالك مثاال رائعا في  حفظ السر

 

 عالمات األدب مع اخللق 

 

 (  انس بن مالك)       الغالم الذي كتم سر الرسول صلى اهلل عليه وسلم. 

 (القلب املخموم  )هو ال إثم فيه وال بغي وال غل وال حسدالذي التقي النقي المقصود ب     

 (الصحابي اجلليل عثمان بن عفان)  .كان أكثر الصحابة حياًء   

  (عمري بن وهب) .يريد قتل النبي  الذي جاء إلى المدينة يحمل سيفا مسموماالرجل  

 (مثامة بن آثال) وربطوه في سارية المسجدتل النبي وأسره الصحابة الرجل الذي خطط لق 

 (عليه السالم هود) نبي من األنبياء ضرب لنا أروع األمثلة في الحلم على قومه 
 

 .هو خلق حميد أمرنا اهلل سبحانه وتعالى بالتزامه وحثنا على االتصاف به  الصدق

 .هي الحقوق المتعلقة بالذمة سواء أكانت حقوقا هلل أو حقوقا للعباد األمانة

 .هو إعطاء كل ذي حق حقه من غير زيادة أو نقصان العدل

 .لين الجانب وبشاشة الوجه من البر ومن المعروف خاصة مع الضعفاء ولمن هم دونه         طالقة الوجه 

  .رلى اجتناب القبيح ويمنع من التقصيهو خلق يبعث ع احلياء



 جمال التهذيب     بر الوالدين  :  الرابع عشر الدرس

 طاعته باإلحسان إىل الوالدين   -  تعاىل –قرن اهلل :  علل . 
 " قل تعالوا اتلوا ما حرم ربكم عليكم أال تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا: "حيث قال تعالى  لعظم حقهما -

  

 اآلداب اليت جتب أن تراعى مع الوالدين يف حياتهما مثار بر الوالدين                 
 دخول الجنة 

 الوالد أوسط أبواب الجنة 

 كفارة للذنوب 

  البار بوالديه 

 مستجاب الدعوة 

 لزوال الهموم وجلب السعادة سبب 

 التلطف بالخطاب  

  الخضوع ألمرهما وخفض الجناح لهما 

 عدم رفع الصوت عليهما أو مقاطعتهما. 

 

 .ن من ولدهما من قول أو فعلاهو كل ما يتأذى به الوالد املقصود بعقوق الوالدين

          ليدين عليهما رفع ا. 2          هجرهما و حد النظر إليهما . 1 صور من عقوق الوالدين

 .االمتناع من شيء أحباه . 3 
      يشعران بثقلهما على أبنائهم  .2                  سبب في حزنهما الت.1 اآلثار السلبية لعقوق الوالدين

 .توريث الحسرة في نفسيهما.3    
 

 د موتهما بوصل ذوي األرحام واألصدقاءبعأي أن البر مستمر  -  ما املقصود بأن بر الوالدين ال ينقطع مبوتهما ؟.  

 ( األب على مقدم األم حق )ألم مبزيد من العناية واالهتمام خص القرآن الكريم والسنة والنبوية ا:  علل 

 لما تحمله من الشدائد واألهوال ولما قاسته من اآلالم في الحمل والوضع والرضاعة والرعاية -

  رغم أنفه ، ثم رغم أنفه ، قيل : "  -صلى اهلل عليه وسلم  -قال رسول اهلل : قال  -رضي اهلل عنه  -عن أبي هريرة

 " من أدرك والديه عند الكرب ، أحدهما أو كليهما ، ثم مل يدخل اجلنة : من ؟ يا رسول اهلل ، قال 

 .لصق وجهه بالتراب وهي كناية عن التحقير   -                        ما معنى رغم انفه ؟** 

 ؟ لقائلا من
 إليهما النظر ويحد ، يحرمهما،ويهجرها أن : قال ؟ العقوق ينتهي ما الى : سئل وقد البصري       احلسن

 والديك على يديك ترفع أن لك ينبغي ال عطاء

 أحباه شيء من تمتنع ال الزبري                     بن عروة



  ال التهذيبمج//  522صـــــــــــر حق الكبي: الخامس عشرالموضوع 
   

  -  قارن بني الكبري واملسن من حيث التعريف؟

هو من كان أكبر منك سنا أو أكثر منك علما أو أرفع منك تقوى أو دينا أو أسمى جاها وكرما:الكبري -   

رعاية مميزة بسبب امتداد عمره  إلىهو الشخص الضعيف الذي يحتاج :املسن -  

اهر توقري الكبريمظ مظاهر توقري املعلم يف جملس العلم  

 حسن االستماع إليه
 حضور الذهن أثناء الشرح

 عدم إحداث شغب أو ضجيج في المجلس
 مخاطبته بأدب ولطف

ألقابه مناداته بلقب من                          

 

 إنزال منزلته الالئقة به
 قضاء حاجته التي يريدها أو يعجز عنها

 تقديمه في الحديث على غيره إن تساوى معه 
 في العلم أو الفضل

 يسلم على القوم عامة وخصه بالتحية الخاصة            
 

 

والضجر والغضب  اإلهمالألن حال المسن هو    ما سبب ختصيص املسن بالعناية ؟ * 

مكانة املسن يف اإلسالم *   
  بشيبة الوقار ثياب من اهلل ألبسه لما متميزة مكانته      

 ] القيامة يوم نورا له كانت مالاإلس في شيبة شاب من))   المسلم الشيبة ذي رامإك اهلل إجامل من إن[      

سلوك الصحابة رضي اهلل عنهم مع الكبري*   

 قبله ولدت وأنا ، مني أكبر هو : قال ؟ اهلل رسول أم أنت أكبر أيكما : العباس سئل لما

 .واحتراما تقديرا العباس ابن ليد ثابت بن زيد تقبيل

 * سن يف اجملتمع املسلمرعاية امل

 الكبير بتوقير أنسا خادمه  النبي أمر           واحترام  بتوقير يعامله

 فأكرموه قوم كبير أتاكم إذا وقال وسادة على حصين بن عيينة  أجلس

 136و  139 ص. مقعدة عمياء لعجوز  عمر خدمة

  نظرة اإلسالم للمسن غري املسلم الذي يعيش بني املسلمني

 مالاإلس وقيم ، قهالبأخ المسلمين غير مع يتعاملوا أن المسلمين أمر ولقد الرحمة دين مالاإلس

                                              المسلمين غير المسنين وكل اليهودي المسن عن الجزية عمر إسقاط

 ]الهرم ندع نخذله ثم شبيبته أكلنا إذا أنصفناه ما واهلل                      [ 

 وولت قوته وضعف سنه كبرت قد الذمة أهل من قبلك من وأنظر [ عدي عامله إلى الوليد بن خالد كتاب

  ] يصلحه ما المسلمين مال بيت من عليه فأجر المكاسب عنه

 كبره عند يكرمه من له اهلل يقيض ألن سببا يكون الكبير للشيخ الشاب إحسان -1

 الرعاء يصدر حتى نسقى ال قالتا ( فعل ما مثل به يفعل من له قيضي اهلل فإن الكبير على تطاول ومن  -2

 مالالس عليه شعيب ابنتا في نزلت) كبير شيخ وأبونا



 الثقافة اإلسالميةجمال   141صــــــ شخصية اإلسالم ابن تيميه:  السادس عشر الدرس

 

 ألنه نشأ في بيت كله علم وفقه ودين  -                .لنشأة ابن تيمية أثر يف نبوغه : علل. 

 ألنه تصدى ألعداء الدين والوطن فأجج ذلك حقد هؤالء عليه .تعرض ابن تيمية للسجن والنفي والتعذيب : علل 

 أمام العبارة اخلاطئة ( خطأ)أمام العبارة الصحيحة وعبارة ( صح)ع عبارة ض. 
 ( خطأ)          هجريا                   111في شوال عام (  شقحب )وقعت معركة . 5 

 (خطأ)                        ابن تيمية كان له في كل علم بصمة ما عدا علم التفسير . 3 

 : وعرب دروس
 . الفرد وصالح نبوغ في الصالحة شأةالن أهمية -1

 . االطالع وغزارة العلم سعة إلى تؤدي الهمة علو -2

  . ورضا إيمان عن بالحق الستمساكه الداعية يدفعه ثمن واالضطهاد السجن -3

 . علمائها بموت األمة في العلم ينتزع الفقيه العالم أولويات من اهلل إلى الدعوة -4

 . ثم الدمشقي احمد بن عبد الحليم بن عبد السالم بن تيميه الحراني :امسه

 بحران بين دجله والفرات بالشام ـه 881عاشر من ربيع األول سنة يوم االثنين ال :والدته

 .أن جده محمد بن الخضر كانت أمه تسمي تيميه وكانت واعظة فنسب إليها :سبب شهرته

 .في بيت كله علم وفقه ودين أنش :نشأته

 .الحفظ قوة عرف رحمه اهلل بالذكاء والفطنة و همتيز

  .بيان تلبيس الجهميه. 2            .العقيدة الواسطيه .1      االستقامة .1 لفاتأشهر مؤ

 الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح.3                    

 .االستقامة -5 السياسة الشرعية إلصالح الراعي والرعية .4                    

 الذهبي                      عبد اهللأبو .4 بوالحجاج يوسف المزي أ.3بن كثير ا.2  هالجو زيابن قيم .1          .هأشهر تالميذ

 محنة الجهاد ضد أعداء اإلسالم .2        محنة التصدي ألهل البدع واألهواء.1 احملن اليت تعرض هلا 

 محنة الصبر علي الحق وتعرضه للسجن                     .3
 عاما وهو بسجن القلعة بدمشق            89وعمره  926ن ذي القعدة سنةليلة االثنين العشرين م :وفاته



 الثقافة اإلسالمية  590صــــــــ ان في اإلسالم حقوق اإلنس:   السابع عشرالموضوع 

 . اذكر عناصر إنسانية اإلسالم  -

  (َوَجَعْلَناُكْم ُشُعوًبا َوَقَباِئَل ِلَتَعاَرُفوا  َيا َأيَُّها النَّاُس ِإنَّا َخَلْقَناُكْم ِمْن َذَكٍر َوُأْنَثى)                 وحدة الجنس البشري 

 (ِإنَّ َأْكَرَمُكْم ِعْنَد اللَِّه َأْتَقاُكْم  )بين الناس التقوى هي ميزان التفاضل 

 إلغاء نظام الطبقات  

  تحريم االعتداء علي النفس البشرية 

 . اذكر احلقوق املشروعة يف اإلسالم  -
اهلل ، إال ال يحل دم امرئ مسلم يشهد أن ال إله إال اهلل ، وأني رسول   : قال رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم حق احلياة .1

  ))الثّيب الزاني ، والنفس بالنفس ، والتارك لدينه المفارق للجماعة: بإحدى ثالث 

 .فاإلنسان له حق المأوى والتنقل في األرض   حق املأوي .2 

  (اَوَلا َتْقُتُلوا َأْنُفَسُكْم  ِإنَّ اللََّه َكاَن ِبُكْم َرِحيًم ا َأْن َتُكوَن ِتَجاَرًة َعْن َتَراٍض ِمْنُكْم َيا َأيَُّها الَِّذيَن آَمُنوا َلا َتْأُكُلوا َأْمَواَلُكْم َبْيَنُكْم ِباْلَباِطِل ِإلَّ )  حق صيانة املال .3 

 .ومنها حرية االعتقاد والعبادة وحرية الفكر وحرية اختيار المهنة المباحة حق احلرية .4

                              ( ويل لكل همزة لمزة( حتى ولو بكلمة نابية  وال يحل انتهاك العرض حق العرض -5

  .اذكر احلقوق والواجبات اليت ينص عليها اإلسالم -
 المساواة في مجال المسؤولية والجزاء.1

 (َوُهَو ُمْؤِمٌن َفَلُنْحِيَينَُّه َحَياًة َطيَِّبًة  َوَلَنْجِزَينَُّهْم َأْجَرُهْم ِبَأْحَسِن َما َكاُنوا َيْعَمُلوَن َمْن َعِمَل َصاِلًحا ِمْن َذَكٍر َأْو ُأْنَثى )                      

 . المساواة في الحقوق العامة .2

  .ق المدنيةالمساواة بين الرجل والمرأة في الحقو .3

 ألن القرآن ركز على الحقوق المهدرة سابقا  -علل ال مشكلة حلقوق اإلنسان يف اإلسالم ؟ -

 في القوانين األوربية التي تميز بين الرجل والمرأة  -أين ظهرت مشكلة حقوق اإلنسان ؟ -

 ما الوسائل اليت شرعها اهلل حلماية الدين ؟ -
 المساواة في الحقوق العامة. 3المساواة في الحقوق المدنية . 2جزاء المساواة في مجال المسؤولية وال. 1

 حد الردة . 3نشر الدعوة اإلسالمية . 2الجهاد في سبيل اهلل  -1 كيف تكون املساواة بني الرجل واملرأة يف اإلسالم ؟ -

 اإلسالم األوربية القوانني
 ذاته العمل عن الرجل أجر نصف المرأة استحقاق -

 الزواج عند عائلتها باسم االحتفاظ نم منعها -

 زوجها عائلة إلى تنتسب أن فيجب 

  تثبت حتى الخاصة أموالها في التصرف من منعها -

 بينهما مال مشترك ليس وأنه لزوجها تهبه لم أنها

 واجلزاء املسؤولية يف املساواة

 ] العقاب / الثواب / الشرعية التكاليف [ : 

 : املدنية احلقوق يف املساواة
 الزواج وبعد قبل الوضع نفس [ 
 والفسخ التوكيل حق لها / 

 / رضاها دون تزويجها يحرم / الزوج واختيار
 الزواج بعد كاملة المدنية لها شخصيتها 

 حقها وال التعاقد في وال أهليتها اسمها تفقد فام 
 .] التملك في 

 : العامة احلقوق يف املساواة

 ] الشرعية وابطالض مع العمل حق / التعليم حق [

http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=2158&idto=2158&bk_no=51&ID=2240#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=2158&idto=2158&bk_no=51&ID=2240#docu
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 ؟ما املقصود باحلضارة  -
 .هي المستوي الفكري واالجتماعي واالقتصادي والسياسي والفني والروحي لمجتمع ما

 .لة معامل احلضارة االسالمية شاهد تارخيي على العراقة واألصا -
فقد تمثلت حضارة العرب في التراث القديم على حضارات معين وسبأ وحمير في بالد  -1

 .وحضارة الحجاز التي اشتهرت بنشاطها التجاري الديني  ،اليمن 

 وبعد ظهور االسالم اشتهرت الحضارة االسالمية بالعلوم النقلية أو الشرعية التي تتصل بالقرآن والسنة  -2

 الت الشاهدة على التاريخ اإلسالمي؟اذكر بعض اجملا -
 تطور في العصر العباسي تطورا كبيرا ونهج الشعراء فيه مناهج جديدة   مجال األدب 

 نجد أن االمويين والعباسيين واألندلسيين اهتموا في ) مجال الفنون والعمارة

 (مجال التشييد والتعمير فقد برزوا في فن العمارة والزخرفة 

  وجد الفنانون المسلمون أساسا لزخارف جميلة ومن ثم صار ية  مجال األحرف العرب

  .الخط العربي فنًا رائعًا

    

 . اذكر منجزات احلضارة اإلسالمية مع ذكر علمائها -
 الرازي  -ابن سينا :  الطب .3       ابن خلدون:  االجتماع .2       حنيفة ابوو الحسن البصري  : الفكر .1

 علي المسعودي  -محمد اإلدريسي :   االجغرافي .8     أبو يعقوب الكندي : الفلسفة  .5          ماجداحمد بن : المالحة .4

 محمد بن الحسن بن الهيثم:  الفيزياء والكيمياء . 9  

 

 .اذكر دور االسالم يف تنامي احلضارة العربية  - 
 منح المرأة حقوقا واسعة *           سالمية أحل األخوة اإل*               أكد على مبدأ الحرية والمساواة*  

 ما الذي جعل مكانة الصحابة والتابعني عظيمة إىل وقتنا احلاضر ؟ -
 التزامهم باألخالق النبوية الكريمة وإبداعهم بنقل الدعوى والهدى النبوية للبشرية جمعاء  -

 .قاهلا حرص الغرب على االستفادة من احلضارة اإلسالمية ، اشرح خطوات انت -

  بدأت عالقة العرب بالغرب قديما عن طريق التجارة 

  كانت أسبانيا زمن القوط ذات رخاء قليل : يقول المؤرخ غوستاف لوبون

وثقافة واطئة فلما دخلها العرب استطاعوا بأقل من مئة عام أن يحيوا خراب 

 األرض ويقيموا أفخر المباني وينشطو الحركة التجارية 

  رافقوهم جميع المنجزات العلمية والتقنية للمسلمين العرب إلى بلدانهم نقل المحاربون وم. 



 

 

 سبب نزول اآليات 
                          فكان ممن ازدحم عليه    فازدحم الناس على ماء فيه ،    بين املصطلق روي ، أن النيب غزا

، ياللمهاجرين   وصرخ جهجاه ، نان وصرخ يالألنصارفغضب سفلطم الجهجاه سنانا  (وسنان اجلهين ) (جهجاه بن سعيد  )

 أن نقول    إال  –يعني المهاجرين  –مثلنا ومثل هوالء  أوقد فعلوها واهلل ما عبداهلل بن أبي بن سلولفقال 

يعني باألعز نفسه ،وباألذل  –أما واهلل لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن األعز منها األذل  ( مسن كلبك يأكلك)

 إنما يقيم هؤالء المهاجرون بالمدينة بسبب معونتكم وإنفاقكم عليهم ولو:هلل وصحبه ،ثم قال لقومه رسول ا

فأخبر بذلك رسول اهلل وبلغ ذلك بن سلول فحلف  (بن أرقم  زيد)قطعتم ذلك عنهم لفروا عن بلدكم ، فسمعه 

 . فنزلت هذه اآلياتوكذب زيدا قال من ذلك يئا  أنه ما

 
 (لقد أشرمت علي باالميان فآمنت وأشرمت علي بأن أعطي زكاة مال ففعلت ،ومل يبق لكم إال أن تأمروني بالسجود حملمد )
 

  عبداهلل بن أبي بن سلول     هوالقائل  

  عندما جاء اليه أقربائه من المؤمنين وقالوا له  املناسبة 

 .الرأي  إنكارا لهذافلوي رأسه  (مض الى رسول اهلل واعترف بذنبك يستغفر لك ا)  
 

 
 

 {اهلل ِذْكِر َعن َأْواَلُدُكْم َواَل َأْمَواُلُكْم ُتْلِهُكْم اَل آَمُنوْا الذين ياأيها}:آليات ماترشد إليه  ابيان 

 .خطورة وحرمة التشاغل بالمال والولد مع تضييع بعض الفرائض والواجبات  -1
 .أدائهاحرمة تأخير الفرائض كالصالة والزكاة والحج مع القدرة على  -2
 .المبادرة إلى فعل الخيرات وترك المنكرات -3

 .تقرير عقيدة االيمان باليوم االخر واالستعداد له بالعمل الصالح  -4

 .الموت حق على جميع الخالئق  ولن يؤخر اهلل نفسااذا جاء أجلها -5
 

 
                                                                                                                                                                                                                                                                                

 

م مِّن ِإْمالٍق ْقُتُلوْا َأْوالَدُكُقْل َتَعاَلْوا َأْتُل َما َحرََّم َربُُّكْم َعَلْيُكْم َأالَّ ُتْشِرُكوْا ِبه َشْيًئا َوِباْلَواِلَدْيِن ِإْحَساًنا َواَل َت) 
                                     (لَِّتي َحرَّم اللَُّه ِإالَّ ِباْلَحقِّ َذِلُكْم َوصَّاُكْم ِبِه َلَعلَُّكْم َتْعِقُلوَننَّْحُن َنْرُزُقُكْم َوِإيَّاُهْم َواَل َتْقَرُبوْا اْلَفَواِحَش َماَظَهَر ِمْنَها َوَما َبَطَن َواَل َتْقُتُلوْا النَّْفَس ا

 (مراجعة القرآن الكريم )
 (8 -5)اآليات من سورة املنافقون )الدرس األول من صورالنفاق 

 (11-9اآليات من سورة املنافقون )على ذكر اهلل تعاىل وطاعته  الدرس الثاني احلث

    (153 -151اآليات من سورة األنعام ) الوصايا العشر: الدرس الثالث 



                                         

                                                                               :فنجد فى اآلية األوىل حتريم مخسة أمور وهى

                                   .     قتل النفس(5)     أرتكاب الفواحش،             ( 4)           قتل األوالد ، ( 3)عقوق الوالدين ،         ( 2)الشرك ،          (1)

   :الشرك باهلل  :أواًل

                                        

                                                                                                               وبالوالدين إحسانًا  :ثانيًا

                         
                                                                                                                                                                        ثهذا احملرم الثال  (أوالدكم من إمالق حنن نرُزُقُكم وإياُهم وال تقتلوا) :ثالثًا

                                                                                                                (وال تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن)  :احملرم الرابع

                                                                                                           

                                                                                                           :والتقتلوا النفس التى حرم اهلل إال باحلق  :خامسًا

                                                                                           وال تقربوا مال اليتيم إال بالتى هى أحسن حتى يبلغ أشدُه  :سادسًا

                                                                   

                                                                                                                                 (:فوا الكيل وامليزان بالقسطوأو)  :سابعًا

                                 

(:وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى)  :ثامنًا

                                                                                  

                                                                                                                                                  (:وبعهد اهلل أوفوا)  :تاسعًا

            

                                                                     مستويًا قوميًا ال إعوجاج فيه  :مستقيمًا.الطريق الذى هو دين اإلسالم  :الصراط:    عاشـرًا 

  



 سورة اجلمعة أسئلة ومراجعة القرآن الكريم       
  المراد بهم العرب لندرة من كان يقرأ ويكتب منهم ؟(هو الذي بعث يف األميني رسوال )تعاىل ما املقصود باألميني يف قوله 

 محمد   من الرسول األمي ؟ 

  أمام العبارات التالية ( × ) أو عالمة (  \) ضع عالمة. 

 (×         )                      .كان الناس قبل اإلسالم يعيشون في توحيد وطاعة -1     
 (      \   )    .                           كل ما في الكون يسبح اهلل تعالى ويقدسه   -2     

  (      \)         .                ل الرسل  من فضل اهلل تعالى على اإلنسانية إرسا -3     
 ( ×        )    .                             أشد الناس عداوة للمؤمنين  النصارى  -4      
 ( ×    )                              . إدعاء اليهود بأنهم أبناء اهلل وأحباؤه صدفة   -5      
  (       \)                               .     الموت حق على الجميع وال مفر منه   -9      
 (  ×   .        )     قصر فيه الصالة وجوب صالة الجمعة على المسافر سفرا ت -6      
 (      \.  )     المؤذن لآلذان الثاني  حرمة البيع والشراء وسائر العقود إذا شرع -7      
 (      \.      )     يعطي السائلين   من شغل نفسه بذكر اهلل أعطاه اهلل أفضل ما -10      

  شبههم بالحمار                                                                ؟   ...(.... مثل الذين محلوا التوراة) مب شبه اهلل اليهود يف قوله 

 ألن الحمار علم في الجهالة والبالدة     ملاذا خص احلمار بالذكر يف التشبيه ؟. 

 مب أمر اهلل املؤمنني حينما يسمعوا النداء للصالة من يوم اجلمعة ؟ 

 .ميع أنواع المعاملةأمرهم بالسعي إلى المسجد وترك ج
 ألنه مظهر قوي من مظاهر اجتماع  مل مسى اهلل يوم اجلمعة بهذا االسم  ؟

 .                                     المسلمين على طاعة اهلل ورسوله 

 ويف هذه اآليات فوائد عديدة: 

:منها
.

:ومنها

.

.:ومنها

:ومنها

.

:ومنها

.

:ومنها

. 



 
 
 
 :تعريفه 

                                                                    حكمه

/ مسي عارضا   

                                                                                                     أمثلة املد العارض للسكون عندالوقف 

 / مثال الياء               / األلف    

                                                                                                         /مثال الواو 
 

   
                                                                              .المد الالزم مد فرعي سببه سكون أصلي ثابت ال يتغير:نوعه

ألن الحرف المشدد أصله حرفان )هو أن يأتي بعد حرف المد حرف ساكن سكونا أصليا أو حرف مشدد في كلمة واحدة  :تعريفه

                                                                                                        (.متماثالن أولهما ساكن واآلخر متحرك
                                                                                     .القراء على إشباع مده إلى ست حركات أجمع :مقدار مده

                                           .سمي هذا المد الزما للزوم سببه أو للزوم مده ست حركات باإلجماع :سبب تسميته بالالزم

                                                                                                                            .كِلمي وحريف: نقسم املد الالزم إىل قسمني ي: أقسامه 
 :كلمي، ويكون إذا كان المد الالزم في كلمة فهو:املد الالزم الكلمي

       نحو. حرف المد في الكلمة حرف مشدد إذا أتى بعد: مثقال:                                                                                              

 ( 1الحاقة )﴿اْلَحـاقَّـُة﴾           .وقعت الالم المشددة بعد حرف المد( 9الفاتحة )﴿َواَل الضَّـالِّـيَن﴾        -

ومثال ذلك ﴿ءالئن﴾ في موضعين من سورة . إذا أتى بعد حرف المد حرف ساكن سكونا أصليا وكان غير مشدد:خمففا       -

وقع بعد األلف المدية حرف ساكن أصلي غير ( 51يونس )﴿آآلَن َوَقْد ُكنُتم ِبِه َتْسَتْعِجُلوَن﴾        - :وليس لها نظير في القرآن. يونس

                                                                                          ( 71يونس )ْبُل َوُكنَت ِمَن اْلُمْفِسِديَن﴾ ﴿آآلَن َوَقْد َعَصْيَت َق   .مشدد

:املد الالزم احلريف. 
  

       نحو. إذا أتى بعد حرف المد حرف مدغم في ما بعده:مثقال: 

-        

-        

 :نحو. إذا أتى بعد حرف المد حرف ساكن غير مدغم بما بعده:خمففا       -

-        

-       

 

 املد العارض للسكون -1(  التجويد )

                                                                                                                                                 املد الالزم -2



 (ألقاب املدود)التجويد 

 

 إذا اجتمع سببان من أسباب املد يف كلمة  

 عمل بالقوي وألغي الضعيف[ ضعيف  مد+ مد قوي ]  

 يجب[  للسكون عارضين/  متصلين/  منفصلين]  واحد نوع من مدان اجتمع إذا 

 . اآلخر عن نقصه أو أحدهما زيادة يجوز وال بينهما التسوية

 دود بالرتتيب اذكر مراتب امل. 
 مد البدل -1 المد المنفصل   -9المد العارض للسكون  -2المد المتصل    -3المد الالزم   -5

  (ب ) ما يناسبه يف العمود ( أ ) اخرت من العمود 

  (أ)               
 االجابة           

 (ب)
 

1 
2 
3 
4 

 واهلل عنده أجر عظيم
 في يومين

 ال إله إال هو الملك
 ءاآلن

4 
3 
1 
2 

 مد الفرق
 مد التعظيم
 مد الصلة

 مد التمكين

 

 المد

4-5 

  حركات
 (وله أجر) 

   (به أحدًا)

مد هـاء الغائب : مد الصلة الكبرى

الواقـعة بين متحركين إذا كان الثـاني 

  منـــهما هـمزة

  مـد الـصلـة

 (أّعذبه عذابًا)  حركتين

  ) قلته فقد علمته)

د هـاء الغائب م: مد الصلة الصغرى

الواقـعة بين متحركين ولم يكن الثـاني 

  منـــهما هـمزة

 

 حركتين

   

 (في يومين)

 لطيفة مقدارها حركتان يؤتى بها مدة 

 وجوبا للفصل بين الواوين والياءين

 

 مد التمكين

 (أجرًا عظيمًا)   حركتين  

   )عفوًا غفورًا)

هو الوقف على التنوين المنصوب في   

   لمة فيقرأ ألفًا عوضًا عن التنوينآخر الك
 مـد الـِعــوض

ال إله إال )   
 (هو الملك

 سبب من أسباب المد الفرعيوهو    
 .أو مد المبالغة 

 

 مد التعظيم

 حركات 6

 

 

 (آلـذكـريـن) 

 (آهلل)

وهو عندما تدخل همزة االستفهام على 

تبدل ألف " ال: "اسم معرف ب 

ين االستفهام ألفًا مدية ليفرق ب, التعريف

 والخبر

 مـد الـفـرق



  188وحكمهما صــــ  همزتا الوصل والقطع                               

 ؟ عرف همزة الوصل وما سبب تسميتها  بهذا االسم 

هي التي يتوصل بها الى النطق في الحرف الساكن  همزة الوصل 

 وتثبت في اإلبتداء وتسقط في الدرج

ألنها يتوصل بها الي النطق بالحرف الساكن الواقع  تسميتها وسبب

 . في ابتداء الكلمة

 ؟ مثل هلمزة الوصل يف األمساء واألفعال واحلروف 

 (استغفار   -افتراء  )  يف مصدري الفعل اخلماسي والسداسي مثل  يف األمساء تكون قياسية

 (اثنين  -امرؤ  -ابنة  -ابن  )   وتكون مساعية مثل

. األفعال ال تكون اال يف الفعلني املاضي واالمر وال تأتي يف الفعل املضارع مطلقًايف 
 (انطلقوا   -اتل     -استسقى   )   مثل

  .األرض:أم غير الزمة مثل  سواء أكانت الزمة مثل الذي والتي (أل   ) يف احلروف  
 ل والخطوهي التي تثبت في اإلبتداء والوص ؟ عرف همزة القطع وسبب تسميتها 

 ,تقطع بعض الحروف عن بعض عندالنطق بها  ومسيت بذلك النها

  حكمها التحقق دائما حيثما وقعت سواء جاءت بعد : حكم همزة القطع

إال يف اهلمزة الثانية ( وإذا أردنا)أوال مثل (ءأنذرتهم )همزة استفهام مثل 
 .ففيها تسهيل (ءاعجمي )من قوله تعاىل 

  أمام العبارات التالية( ×)أو عالمة ( \)ضع عالمة 

 (         \)        همزة قطع          (أنا )كلمة  نوع الهمزة في( 1) 

 ( ×        )          .  همزة قطع   ( ابن)نوع الهمزة في كلمة ( 2)            

       (×         )    م وفي وسطه تثبت همزة الوصل في بداية الكال( 3)           

 

  ولي التوفيقواهلل
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