
 

تم تحميل هذا الملف من موقع المناهج العُمانية

*للحصول على أوراق عمل لجميع الصفوف وجميع المواد اضغط هنا                                   

                  https://almanahj.com/om                     

* للحصول على أوراق عمل لجميع مواد الصف التاسع اضغط هنا                                              

                 https://almanahj.com/om/9                   

* للحصول على جميع أوراق الصف التاسع في مادة تربية اسالمية ولجميع الفصول, اضغط هنا                                           

                 https://almanahj.com/om/9islamic                   

* للحصول على أوراق عمل لجميع مواد الصف التاسع في مادة تربية اسالمية الخاصة بـ الفصل األول  اضغط هنا                               

     

                  https://almanahj.com/om/9islamic1                   

* لتحميل كتب جميع المواد في جميع الفصول للـ الصف التاسع اضغط هنا                                

                  https://almanahj.com/om/grade9                   

     * لتحميل جميع ملفات المدرس تامر رشاد بريقع اضغط هنا                                           

        للتحدث إلى بوت  على تلغرام:  اضغط هنا                        

                  https://t.me/omcourse_bot                                  
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ملخص يف مادة الرتبية اإلسالمية       
 للصف التاسع

 
  اية تشير الى ان النماء والطهارة ليسا مقصورين على المال بل يتجاوزانه الى

 ؟  نفس معطي الزكاة

خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم ان صالتك سكن لهم  
 (وهللا سميع عليم

  ؟  اية اثبتت فيها اهمية الزكاة

 (ويقيمون الصالة ويؤتون الزكاة 
  ؟  اخراج الزكاة من احب ما عند المزكي من أموال

 (تغمضوا فيهوال تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم باخذيه اال أن  
   اية نزلت قبل ان يعطي ابو طلحة البيرحاء للمسلمين

 (لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون
  ؟   عند وقوع المصيبة

 (الذين اذا أصابتهم مصيبة قـالوا ان � وان اليه راجعون
  ؟   عند الغضب

 (واما ينزغنك من الشيطان نزغا فـاستعذ با� من الشيطان الرجيم
  ؟   الي الفرح والحزنالتوسط في ح

http://noor-alestiqamah.com/vb/showthread.php?t=10078
http://noor-alestiqamah.com/vb/showthread.php?t=10078


 ٩٨٣٩٣٧٩٣تامر رشاد بریقع معلم تربیة إسالمیة  / ملخص صف تاسع  في مادة التربیة اإلسالمیة أ     ٢٠١٥/ ٠٩/ ٠٦ 

 (لكيال تأسوا على ما فـاتكم وال تفرحوا بما ءاتاكم وهللا ال يحب كل مختال فخور
  ؟   عدم قتل النفس

 (وال تقتلوا أنفسكم ان هللا كان بكم رحيما
  ؟  الحث على العمل

وقـل اعملوا فسيرى هللا عملكم والمؤمنون وستردون الى عالم الغيب والشهادة  
 (تعملون  فينبئكم بما كنتم

  ؟  اعتدال المنهج االلهي القومي

 (وابتغ فيما اتاك هللا الدار االخرة وال تنس نصيبك من الدنيا
  ؟  نزل القران اما اية واحدة مثل

 (وان خفتم عيلة فسوف يغنيكم هللا من فضله
  (نزل القران اما جزء من اية مثل

 (غير أولوا الضرر:
  أول ما نزل من القران الكريم

 (ربك الذي خلق  اقرأ باسم
  ؟  اثارة المشركون عدة شبهات حول نزول القران

وقـال الذين كفروا لوال نزل عليه القران جملة واحدة كذلك لنثبت به فؤادك  
 (ورتلناه ترتيال

  ؟   سؤال المشركون عن علم الساعة
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 (يسئلونك عن الساعة أيان مرساها
  ؟  الرد عليهم من سؤالهم عن علم الساعة

 (عند ربي ال يجليها لوقتها الى هوقـل انما علمها  
  ؟  اية نزلت بسبب حادثة

 (وكأين من قرية هي أشد قوة من قريتك التي أخرجتك أهلكناهم فـال ناصر لهم
  ؟  اية نزلت بسبب سؤال رفع للرسول

 (ويسئلونك ماذا ينفقون قـل العفو كذلك يبين هللا لكم االيات لعلكم تتفكرون
  ؟  المقصود منها اال بمعرفة أسباب النزولمن أمثلة االيات التي ال يتضح  

 (و� المشرق والمغرب فـأينما تولوا فثم وجه هللا ان هللا واسع عليم
  ؟  اية نزلت على الصحابي صهيب بن سنان الرومي

 (ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات هللا وهللا رؤوف بالعباد
  ؟  أخالق النبي الفضيلة

 (أسوة حسنةلقد كان لكم في رسول هللا  
  ؟  صفة المؤمنين وامرهم بالشورى

 (والذين أستجابوا لربهم وأقـاموا الصالة أمرهم شورى بينهم
  ؟  أمر هللا تعالى الرسول بالشورى

 (وشاورهم في األمر
  ؟  الحث على الثبات
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 (يا أيها الذين ءامنوا اذا لقيتم فئة فـأثبتوا
  ؟  العفو

 ( رحيموان تعفوا وتصفحوا وتغفروا فـان هللا غفور  
  -النية:شروط المزكي

 يقوم بتسليمها لمن يستحقها شرعا
  :شروط المال المزكى

 ان يكون المال مملوكا لصاحبه ملكا تاما

  ان يبلغ النصاب-

  ان يكون المال زائدا عن دين حل أجله-

 ان يمر عليه حول-
  ان تعطى للقريب المحتاج الصالح:امور تراعى عند اخراج الزكاة  

  المزكي بدفع الزكاة بنفسهان يقوم  -

  ان يخرج الزكاة من احب ما عنده من أموال-

 اخراج الزكاة في وقتها-
  :أهمية الزكاة في التشريع االسالمي

 تطهير المال وتزكيته

  تنمي المال-

  تدريب على االنفـاق في سبيل هللا-
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  تطهر صاحبها من الشح والبخل-

  تلبي احتياجات المستحق-

 ناستزيد المحبة بين ال-
  تسهم في حل بعض المشكالت االجتماعية:أثر الزكاة على المجتمع

  تقرب الفوارق بين الغني والفقير-

  تحقق االخوة اإلسالمية-

 تضمن مستوى الئقـا لمعيشة كل فرد في المجتمع-
  النتائج المترتبة على نشأة األبناء نشأة اجتماعية سليمة

 الشعور باألمن

 والطمأنينة 

  متقـل نسبة الجرائ-

 اقبال االبناء على االنتاج والبناء بروح عالية-
  :االدوار التي يجب ان يقوم بها الفرد ليسهم في تنمية مجتمعه

 الحرص على االبتسام وافشاء السالم

  مشاركة ابناء المجتمع في افرحهم واتراحهم-

التطوع والمشاركة  -تقديم العون المادي للمحتاجين من خالل الزكاة والصدقة-
  الجمعيات الخيريةفي  
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 رحمة الصغير وتوقير الكبير-
  التحدي واالعجاز:الحكمة من نزول القران الكريم منجما

  الداللة القـاطعة على ان القران الكريم من عند هللا تعالى-

  تيسير حفظ القران وفهمه-

 التدرج في التشريع ومسايرة االحداث-
  :اقسام ايات القران بناء على أسباب النزول

 زل ابتداء غير مبنيقسم ن

 -على سبب من االسباب
 قسم مرتبط بسبب

  :فوائد معرفة أسباب النزول

 االستعانة على فهم االيات وازالة االشكال

 عنها 

  معرفة اسم من نزلت االية فيه-

  معرفة الحكم التي من أجلها شرع الحكم الشرعي-

 تسهيل الحفظ وتيسير الفهم وتثبيتها في الذهن-
  :اب للوحي منهماتخذ النبي كت

 الخلفـاء األربعة
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 أبي بن كعب- زيد بن ثابت-
  :في عهد الرسول كانوا يكتبون االيات على

 اللخاف

 العسب- الرقـاع-االقتاب-االكتاف-
  :اللجنة التي شكلها عثمان بن عفـان لنسخ القران

 عبد الرحمن بن الحارث بن هشام-سعيد بن العاص-عبدهللا  -زيد بن ثابت
 :فوائد الشورى

تدفع الناس الى االلتزام بالقرارات التي  - تؤدي الى تبادل االراء وتفـاعلها
 تقوي الصلة بين الناس -شاركوا في صنعها   

 :تطبيق مبدء الثبات في حياة المسلم

 المداومة-المداومة على تقوى هللا

 االكثار من الدعاء والذكر-على العبادات والمحافظة عليها 
 :اثار العفو

 - جعل المجتمع نقيا من الحقد والكراهية-الى حب الخير للناسدفع االنسان  
 جعل المجتمع متراحما متعاطفـا  -ترغيب الناس للدخول في االسالم

 :أنواع احكام القران

 احكام مجملة-احكام مفصلة
 :خصائص التشريع االسالمي
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 الشمول-الواقعية-االيجابية-التوازن-الربانية
 :ثة أمورالتشريع االسالمي جاء لتنظيم ثال

 عالقته بغيره- عالقتة بنفسه-عالقة االنسان بربه
 

 :المد الالزم الكلمي المثقـل

 الطامة-الحاقة..هو أن تأتي بعد حرف المد سكون أصلي في كلمة مثل
 :المد الالزم الكلمي المخفف

هو أن يأتي بعد حرف المد سكون أصلي في كلمة واحدة خاليا من التشديد  
 الئن..مثل

 :الالزم الحرفي المثقـلالمد  

هو أن يأتي بعد حرف المد سكون أصلي في حرف من أحرف الهجاء بشرط أن  
 المص-الم..يكون فيه التشديد مثل

 :المد الالزم الحرفي المخفف

هو أن يأتي بعد حرف المد سكون أصلي في حرف من حروف الهجاء خاليا من  
 الر-ق- ن.. التشديد مثل

 :الزكاة في اللغة

 هارة والنماء والبركةتعني الط
 :الزكاة في الشرع

 هي الحصة المقدرة من المال والتي فرضها هللا تعالى للمستحقين
 اسم بستان البي طلحة في المدينة:بيرحاء
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 كلمة تقـال عند الرضى واالعجاب بالشىء:بخ
 :الشح

 هو شدة الحرص على الشىء واالخفـاء في طلبه وجشع النفس عليه
 :البخل

 بعد حصوله وحبه وامساكه فـالبخل ثمرة الشح والشح يدعو الى البخلمنع انفـاقه  
 :المجتمع

مجموعة من االفراد يعيشون في بيئة واحدة ويشتركون في مبادىء وقيم  
 ومعتقدات وعادات تكون في مجموعها هويتهم الثقـافية

 :المجتمع االسالمي

لتي يستقون  هو مجموعة من االفراد يشتركون في اعتقـادهم بعقيدة التوحيد ا
 اسسها واركانها من القران الكريم والسنة النبوية المطهرة

 :أسباب النزول

 هي ايات نزلت طبقـا لمناسبات واحداث
 :الحسد

 هو أن يتمنى المرء زوال النعمة عن أخيه
 :الغبطة

 هي أن يتمنى المرء مثل ما للمغبوط من نعمة دون أن يتمنى زوالها عنه
 :اللخاف

 صفـائح الحجارة
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  :الكتافا

 عظم كتف البعير والشاه
 :االقتاب

 الخشب الذي يوضع على ظهر البعير
 :الرقـاع

 الرقعة من الجلد او الورق
 :العسب

 جريد النخل
 :الشورى

هي أن يتبادل المسلمون االراه في مختلف مجاالت الحياة التي لم يرد فيها نص  
 صريح
 :العفو

 القدرة عليهالتجاوز عن أخطاء االخرين وترك العقـاب مع  
 :ابن عبد ياليل

 هو من أكابر أهل الطائف من ثقيف
 :قرن الثعالب

 مكان بينه وبين مكة يوم وليلة وهو ميقـات أهل نجد
 :األخشبيبن
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 جبالن عظيمان محيطان بمكة

 

  :القران الكريم

 هو المصدر االول للتشريع االسالمي كتاب حفظه هللا تعالى

 ما يحتاج اليه االنسانمن التحريف والتبديل وقد شمل كل   

  

 

 املد الالزم وأقسامه

 
 

 .هو أن يأتي بعد حرف المد حرف ساكن في حال الوصل والوقف: المد الالزم
 

الزم كلمي منسوب للكلمة، والزم حرفي منسوب  : وينقسم عند القراء إلى قسمين
 .للحرف، وكل منهما إما مخفف أو مثقـل

 
 :المد الالزم الكلمي

 
 :السكون األصلي مع حرف مد في كلمة، وينقسم إلى قسمينهو أن يجتمع  
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 :ـ المد الالزم الكلمي المثقـَّل
 

وال  {:وهو أن يكون بعد حرف المد حرف مشدد في كلمة واحدة نحو
، وفي مقدار مده خالف، }دآّبة{:، و}الحاقّة{:، و}الصاخة{: ، و}الضالين

 .واألرجح أنه يمد ست حركات
 

 :المخّففـ المد الالزم الكلمي  
 
 

المستفهم بها في  } ءاآلنَ {:وهو أن يكون بعد حرف المد حرٌف ساكن نحو
. بسكون الياء عند من سكن} ومحيايَ {: موضعين من سورة يونس، ونحو

 .ومقدار مده ست حركات
 
 

 :المد الالزم الحرفي
 
 

وهو أن يجتمع السكون األصلي والمد في حرٍف هجاؤه على ثالثة أحرف أوسطها  
 .{ن{:، و}حم{:، و}ص{:ولين نحو  حرف مد
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مثقـل، ومخفف وهو بقسميه يكون في فواتح السور  : وينقسم إلى قسمين
، لأللف منها  "نقص عسلكم: "ومنحصر في ثمان حروف ويعّبر عنها القراء بقولهم

ق  {:، وكاف وصاد من فـاتحة مريم، و}ص والقرءان{:أربعة أحرف وهي
الميم  : وللياء حرفـان. }الم{:، والم منمن فـاتحة الشورى} ق{:، و}والقرءان

} ن والقـلم{:وللواو حرف واحد من. }طسم{:، و}يس{:، والسين من}الم{:من
 .فهذه السبعة تمد مد�ا مشبًعا بال خالف. فقط

 
 
 

المد وهو  : أّما العين من فـاتحة مريم والشورى ففيها وجهان عند كل القراء
 .أشهر عند أهل األداء، والتوسط

 
 
 
 :لمد الالزم الحرفي المثقـَّلُ ا) أ)
 
 
 

وهو أن ُيدَغم الحرف الذي بعد حرف المد كمد الالم إذا وصلت بميم  
 .ومقدار مده ست حركات} طسم{:، والسين إذا وصلت بميم من}الم{:من
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 :المد الالزم الحرفي المخففُ ) ب)
 
 

، }ق{:، و}ن{:وهو أن يمد الحرف الذي لم يدغم ءاخره بما بعده نحو
وقد  } كهيعص{:، والكاف والعين والصاد من}حم{:، والميم من}ص{:و

 .تقدم ذكر ذلك
 
 
 

أما غير حروف المد الثالثية من كل حرف هجاؤه على حرفين أو على ثالثة وليس  
وسطه حرف مّد فـإنه يمد مد�ا طبيعيـ�ا بال خالف، واستثني من ذلك األلف فـليس  

 .فيه مد مطلقـًا ألن وسطه متحرك
 
 
 

، فـالحاء  "حي طاهر"النوع أيًضا مذكور في فواتح السور يجمعها لفظ  وهذا  
وال  } الر{:والراء من} طه{:، والطاء والهاء من}يس{:، والياء من}حم{:من

 .شىء من األلف لما مر
 
 

  :وخالصة ما تقدم أن فواتح السور على قسمين
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ين ففيها  ما عدا الع" نقص عسلكم: "ـ ما يمد مد�ا الزًما وهو المذكور في 1

 .وجهان
 

ما عدا األلف فـال تمد  " حي طاهر: "ـ ما يمد مد�ا طبيعيـ�ا وهو المذكور في 2
 .أصالً 

 


