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 الفصل الثاني –بنين وبنات  –الثالث المتوسط  –الحديث 

 : الرؤيا26

 : قارن بين ما يعمله من رأي رؤيا يحبها, وما يعمله من رأي رؤيا يكرهها.1س

 من رأي رؤيا يحبها

 يحمد هللا تعالى على أن أراه ما يفرحه. .1

 ال يحدث بها إال من يحب. .2

 يعرضها على من يحسن تعبير الرؤيا. .3

 

 ؤيا يكرههامن رأي ر 

 أن يتعوذ باهلل من الشيطان الرجيم. .1

 أن يتعوذ باهلل من شرها. .2

 أال يذكرها ألحد. .3

 أن يصلي ما تيسر له. .4
: رؤيااا األيبيااا  حااق وقااد قااف هللا تعااالى كااي الراارين الرااريم وباار يبيااين, رأي كاا  واحااد م هااا 2س

 رؤياو من هما ؟ وما رؤياهما ؟

 : 2ج

 (.10: 2أيه يذبح أب ه )سورة الصاكات :  إبراهيم عليه السالم ع دما رأي -1

 (.4رؤيا يوسف عليه السالم ع دما رأى أحد عشر كوكبًا يسجدون له )يوسف: -2
: للشيطان وسائله وطرقه كي تحزين اإليسان, تعاون مع زمالئك كي ذكرها كاي ضاو  ااياات 3س

م ه وكضاًل وهللا واسع عليم((  التالية: ))الشيطان يعدكم الفرر ويأمركم بالفحشا  وهللا يعدكم مغفرة
)البراارة(, ))إيمااا ذلراام الشاايطان ياااوال أوليااا  كااال تااااكويهم وواااكون إن ك ااتم ماا م ين(( )سااورة ي  
عماران(, ))إيمااا ال جااوى مان الشاايطان ليحاازن الاذين يم ااوا ولاايإ بضاارهم شااي ًا إال باا ذن هللا وعلااى 

 هللا كيتوك  الم م ون(( )المجادلة(.
يبث الحرن والاوال كاي يفاوس إتباعاه ويااوكهم مان الفرار إذا أيفراوا كاي سابي  الشيطان  -1: 3ج

 هللا وتصدقوا.
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 الشيطايم يوسوص لإليسان ويزرع كي يفسه الاوال من عدوه. -2

 الشيطان يوحي ألتباعه بال جوى ليبث الحزن كيمن يجلإ معهما. -3

يااز األكعااا  الصااحيحة : تأماا  اايااات كااي قصااة رؤيااا عزيااز مصاار الااوارد كااي سااورة يوسااف, م4س
 واألكعا  الاطأ المذكورة كي الرصة.

 األفعال الصحيحة

 ذهاب صاحب يوسف إليه كي السجن. -1

 تفسير يوسف للرؤيا. -2

 األفعال الخطأ

 عرض الملك رؤياه على أصحابه وهم ال يعركون تفسير الرؤيا. -1

 قو  حاشية العزيز إيها أضغاث أحالم. -2

 الترويم 

 يحبها ؟ : ماذا يفع  من رأى رؤيا1س

 : يحمد هللا تعالى على أن أراه ما يفرحه.1ج

 ال يحدث بها إال من يحب. -ب

 يعرضها على من يحسن تعبير الرؤيا. -ج

 : لماذا يأتي الشيطان برؤيا يكرهها اإليسان ؟2س

 : ليحزيه وياوكه.2ج

 : بم تطرد الشيطان وما يلي به ؟3س

 االستعاذة باهلل من الشيطان الرجيم. -1: 3ج

 االستعاذة باهلل من شر ما يأتي به. -2

 أن يصلي ما تيسر له. -3

 : ماذا يرو  من رأى رؤيا يكرهها ؟4س

 : يرو : أعوذ باهلل من الشيطان الرجيم, ويررأ المعوذتين.4ج

 أس لة إضاكية:
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 : ما مع ى الرؤيا ؟1س

 : هي : ما يراه اإليسان أث ا  يومه.1ج

 : ما أيواع الرؤيا ؟2س

 ى أمورًا محبوبة له, كهي من هللا.أن ير  -: أ2ج

 أو يرى ما يكره ويفزعه وياوكه, كهو من الشيطان. -ب

 أو يرى شي ًا كان يحدثه به يفسه ويتم اه كي يرظته, كهذا من حديث ال فإ. -ج

 : ماذا تعرال عن راوي الحديث ؟3س

 هو الصحابي الجلي  عبد الرحمن بن صار الدوسي, المك ي بأبي هريرة. -: أ3ج

 أسلم كي الس ة السابعة. -ب

 الزم رسو  هللا )ص( يحم  العلم والحديث, كران أكثر الصحابة رواية للحديث. -ج

 ها.57توكي س ة  -د

 : الحث على بر الوالدين 27

 يشاط:

 : بين كيف تستد  بهذا الحديث على ما يلي:1س

 حسن تعليم ال بي صلى هللا عليه وسلم ألصحابه. -1

 ب  قواتها.استغال  الفرص ق -2

 اعت ا  اإلسالم بب ا  المجتمع. -3

 االعتراال للمحسن بفضله وإحسايه. -4

 :1ج

 استادام أسلوب التشويق وشد االيتباه. -1

 إدراك األبوين أو أحدهما كرصة للبر بهما ودوو  الج ة. -2

 مع.الحرص على تروية الروابط األسرية ببر الوالدين, واألسرة هي األساس كي ب ا  المجت -3

 بر الوالدين اعتراال ب حسايهما وكضلهما. -4
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: لبر الوالدين ثمرات عدة, ياقش زمالئاك كاي حصار ماا يحضارك مان ثمارات بار الوالادين, ثام 2س
 ضعفها كي رسم شجري وكق تص يف م اسب.

 :2ج

   دوو  الج ة. -1

 البار لوالديه يبره أوالده. -2

    ركعة الدرجات. -3

 ترفير الس يات. -4

   العمر. طو  -5

 سعة الرزق. -6

 تيسير األمور كي الحياة. -7
: والاد أحااد أصاادقائك يشاكو ماان أن اب ااه ال يحسان التعاماا  مااع والدياه, وطلااب م ااك مساااعدته 3س

 كي ذلك. ماذا ستص ع ؟

 : أيبه الى :3ج

 عظم حروق الوالدين, إذ رتب الرسو  )ص( على برهما دوو  الج ة. -1

كي هذه الحياة, وهما اللذان يرومان برعايته ويجتهدان كي اإلحسان أيهما سبب وجود اإليسان  -2
 إليه وتربيته والريام ش ويه, ولذا كان لهما حق عظيم.

عرااوق الوالاادين ماان أعظاام الااذيوب المايعااة ماان دوااو  الج ااة, والمتسااببة كااي ضااعف بركااة العماار 
 والرزق.

هاو يرياد البار باه لران ال يعارال : استشارك أحد زمالئك كي أن والده قااس كاي التعاما  معاه و 4س
 ماذا يص ع, بم تشير عليه؟

: أشير عليه بأن يصبر علاى والاده وأن يعاملاه باالركق واللاين واإلحساان إلياه وأن يطياع أواماره 4ج
 ويدعو له.
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 : تعرال بعض األعما  أو األقوا  التي يحب والداك )أو أحدهما( أن يرياها م ك.5س

 :5ج

  الصالة مع الجماعة. -1 

 ال وم مبكرًا. -2

  السالم ع د الدوو  الى الم ز . -3

 طاعة أوامرهما. -4

 التحدث إليهما بأدب وإحترام. -5

 الترويم :

 : ما المراد ببر الوالدين ؟ وأذكر أربعة أمثله لحروقها.1س

 : المراد ببر الوالدين : رعايتهما والحرص عليهما والريام بش ويهما, وحروقهما هي:1ج

 إليهما بالرو  والفع  والدعا  لهما.اإلحسان  -1

 مااطبتهما باللين, وعدم ركع الصوت عليهما أو سبهما. -2

 إعطاؤهما ما يريدان من الما . -3

 ت فيذ أوامرهما وطاعتهما. -4

 : كيف يمك  ا البر بو الدييا.2س

 : باألعتراال بفضلهما والوكا  بحروقهما.2ج

 : صحح العبارات التالية:3س

  دين ي رطع بعد وكاتهما.بر الوال -1

 بر بالوالدين ثمن الدوو  الج ة. -2

 :3ج

 بر الوالدين ال ي رطع بعد وكاتهما. -1

 بر بالوالدين سبب كي لدوو  الج ة. -2

almanahj.com/sa



 

 : كم عدد األحاديث كي هذا الرتاب التي رواها أبو هريرة رضي هللا ع ه ؟4س

 حديثاً  11: 4ج

 أس لة إضاكية:

 لتالية:: وضح مع ى الرلمات ا1س

 رغم أيف : مع اه: لصف بالتراب, والمراد ه ا: دعاي عليه بالذ  والاسارة 

 كلم يدو  الج ة : يع ي لم يبرهما, كأبعد عن الج ة بسبب ذلك.

 ماذا يبري لإليسان بعد موته 28

 يشاط:

 : كيف تستد  بهذا الحديث على ما يلي:1س

    بر الوالدين: -1

 حسن تربية األوالد: -2

 : 1ج

 ( بر الوالدين: هو من العم  الصالح الذي ي دي لدوو  الج ة.1
( حساان تربيااة األوالد: هااو ماان العماا  الصااالح, كالذريااة الصااالحة يبرااى أثرهااا علااى اإليسااان بعااد 2

 موته.
: شاااارك بعاااض زمالئاااك كاااي زياااارة للمربااارة, وأعاااد ترريااارًا بماااا شااااهدته كيهاااا. )وال تااا إ تاااذكير 2س

 ارة(.زمالئك بالتأدب اث ا  الزي

 : 2ج

 التررير: -1

يوجد كي المربرة الربور كاي صافوال والربار مرتفاع قلاياًل عان ساطح األرض علاى طركياة شااهدا  -أ
 الربر.

 ال يوجد كي المربرة إضا ة؛ أليها محرمة. -ب

 المربرة يظيفة ال يوجد كيها قمامة. -ج

 لم ير كي المربرة يسا ؛ ألن زيارة الربور لل سا  محرمة. -د
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 يوجد كي المربرة مسجد؛ أليه ال يجوز إقامة المساجد على الربور.ال  -ها

 يداب زيارة الربور: -2

 يرو  الزائر )السالم عليكم دار قوم م م ين, أيتم السابرون وإيا إن شا  هللا بكم الحرون(. -أ

 ال يجوز المشي أو الجلوس على الربر. -ب

ون مااع زمالئااك كااي كتابااة مرااا  عاان كت ااة : كااي الحااديث إشااارة الااى حااا  الميااع كااي قبااره, تعااا3س
 الربر, وأثر الاوال من ذلك كي كع  الصالحات واجت اب الم هيات.

: الماراد بفت ااة الربار ساا ا  الملراين للميااع, كال ااس يفت ااون كاي قبااورهم كيراا  للرجاا : مان ربااك؟ 3ج
ة. كيرو  الم من: رباي وما دي ك؟. كيثبع هللا الذين يم وا بالرو  الثابع كي الحياة الدييا وكي ااور 

يبيي. وأماا المرتااب كيرو :هااه هااه, ال أدري,  -صلى هللا عليه وسلم –ومحمد  هللا واإلسالم دي ي
كيصيح صيحة يسمعها ك  شاي  إال سمعع ال اس يرولون شي ًا كرتله, كيضرب بمرزبة من حديد, 
 اإليسان كيدكعه ذلك الى كع  الصالحات واجت اب الم هيات.

 تمر ايتفاع اإليسان بماله بعد موته, ومن صور ذلك:: قد يس4س

 : 4ج

   الصدقة الجارية. -1

 الوقف للمساجد ودور العلم. -2
: قااارن بااين هااذا الحااديث وحااديث )إذا مااات أباان يدم ايرطااع إال ماان ثااالث, صاادقة جاريااة, أو 5س

 علم ي تفع به, أو ولد صالح يدعو له(

اإليسان بعد موتاه هاو عملاه الصاالح, ولايإ مع ااه أن : المرصود كي هذا الحديث أن ما ي فع 5ج
 العم  الصالح ي رطع بعد الموت ب  يستمر وهذا ما يد  عليه الحديث الوارد كي الس ا .

 : مث  لبعض األعما  الصالحة التي تحب أن ت يسك كي قبرك.6س

 التصدق على الفررا .         صيام التطوع,  : يواك  الصالة6ج

 تالوة الررين.  الدعوة الى هللا,   بر الوالدين, 
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 الترويم:

 : ما األعما  التي ت فع الميع بعد وكاته ؟1س

 : 1ج

   الصدقة الجارية. -1

 ما ورثه من تالميذ علمهم الاير, أو كتب ألفها. -2

 التربية الصالحة ألب ائه. -3

 : ه  الولد الصالح ي فع أباه وأمه بعد وكاتهما ؟ وبماذا ؟2س

 وذلك بالدعا  لهما وصلة رحمهما والبر بصديرهما.: يعم؛ 2ج

 : عدد ثالثًا من أكعا  الاير التي يجدها المسلم بعد موته.3س

 : 3ج

   التصدق على الفررا   -1

  بر الوالدين. -2

 تالوة الررين. -3
: باااين العالقاااة باااين هاااذا الحاااديث وباااين قولاااه: ))أقااارؤوا الرااارين ك ياااه ياااأتي ياااوم الرياماااة شااافيعًا 4س
 صحابة((أل

 : قرا ة الررين من األعما  الصالحة التي تبرى مع الميع.4ج

 : ما صلة أيإ بن مالك رضى هللا ع ه بال بي صلى هللا عليه وسلم ؟5س

 : كان وادم ال بي صلى هللا عليه وسلم.5ج

 أس لة إضاكية:

 : أكم  الفراغ:1س
ة ويكاون جليساًا لصااحبة يمث  العم  الصالح كي صورة رج  حسن المظهر حسن الهي ا -1: 1ج

 كي قبره.

 يمث  العلم الفاسد كي صورة رج  قبيح المظهر شي  الهي ة ويكون جليسًا له كي قبره. -2
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 : ماذا تعرال عن راوي الحديث ؟2س
صالي هللا علياه  -مالاك األيصااري, مان صاغار الصاحابةهو الصحابي الجلي  أيإ بان  -1: 2ج

 .-وسلم 

 ع دما هاجر الى المدي ة عشر س ين. -صلي هللا عليه وسلم  –رسو  هللا  -ص–ودم أيإ  -2

 كان من كرها  الصحابة وعلمائهم, وايتر  يور حياته الى البصرة ليفره ال اس ويعلمهم. -3

 ( من الهجرة. 93كان من يور الصحابة موتًا, توكي س ة ) -4

 : الحث على الداللة على الاير29

 يشاط 

 ألمور, بين وجه داللتها:: د  الحديث على عدد من ا1س

 : د  الحديث على : كض  األيبيا . 1ج

    كض  طلب العلم.

 كض  الم ذيين.

 كض  المحتسبين. 

 وجه الداللة: أليهم يدعون الى الهدى ويدلون عليه.

 أليهم ذلك ي ه  اإليسان للدعوة الى الهدى والداللة عليه.

 اليهم يدعون الى الاير )الصالة(.

 ى الاير وي هون عن الشر.أليهم يدعون ال

أال تازر : كيف تواكق بين جملة )من دعاا الاى ضااللة...( كاي هاذا الحاديث, وقولاه تعاالى: ))2س
وأزرة وزر أواارى((. وبااين جملااة: )ماان دعااا الااى هاادى.......( وقولااه تعااالى: ))وأن لاايإ لإليسااان 

 (.39إال ما سعي((, سورة ال جم: أية 
عوة الااى الهاادى هااي ماان األعمااا  التااي يرااوم بهااا اإليسااان لااذلك : أن الاادعوة الااى الضاااللة والااد2ج

 يحاسب عليها.

: يحات  بعااض ال ااس علااى مان ياادعوه الاى الاياار بحجا , م هااا قولاه عااز وجا : ))ال يضااركم 3س
 من ض  إذا اهتديتم(( كيف تجيب عن ذلك ؟
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مادعو : أن من يدعو الى الاير ال يهادال الاى دكاع الضار عان يفساه كهاو يعارال أن ضاال  ال3ج
 ال يضره, وإيما يريد مصلحة المدعو ذاته.

: أمامااك عاادد ماان التصااركات م هااا مااا ياادو  كااي هااذا الحااديث وم هااا مااا ال ياادو  كيااه, لااون 4س
كااي الاادائرة للتصااركات ( صااحالاادائرة التااي أمااام مااا ياادو  كيااه )س ضااع وطااأ(, مااع وضااع عالمااة )

 ( للتصركات المحرمة.وطأالجيدة و )

 سي ة من شبكة االيتريع كاهداها ألحد أصادقائه.: شاب حص  على صور 4ج

 شاب عثر على موقع دعو جيد كأرس  الرابط ألحد أصدقائه عبر البريد.

 شاب أعجبه أحد أجهزة الهاتف المحمو  ق صح زميله باقت ائه.

 أحد الطالب اقترح على معلم العلوم الشرعية التحدث مع الطالب عن كض  صلة الفجر.

 ة ص ع أحد أيواع الحلوى كأرسلع الطريرة لصديرتها.كتاة أعجبع بطرير

 كتاة زارت والدتها إحدى طالبات العلم كدعع صديرتها لحضور الم اسبة.

 شاب استمع لبريام  جيد كأرس  رسالة عبر هاتفة المحمو  لبعض أصدقائه يحثهم على سماعة.

 شاب أرس  رسالة ته  ة بالعيد ألصاقائه.

 األسواق كاصطحب صديرة. شاب ذهب للمعاكسة كي أحد

 الترويم:

 : ماذا يجب على المسلم أن يدعو إليه ؟1س

 : أن يدعو الى الاير )وهو ك  أمر حسن مواكق للشرع(.1ج

 : ما موقفك إذا رأيع أياسًا يعملون أمورًا ت اكي ااداب ؟2س
الااادييا  : أحاااذرهم مااان ذلاااك, وأباااين لهااام العروباااات الشاااديدة التاااي تترتاااب علاااى هاااذه األكعاااا  كاااي2ج

 وااورة.

 : أذكر ثالثة أمثلة للدعوة إلى الهدى, غير ما سبق.3س

 الدعوة الى حضور حلرات حفظ الررين الرريم كي المسجد. -1: 3ج

 الدعوة إلى محاضرة يلريها أحد الدعاة المعروكين. -2

 الدعوة الى التبرع ألحد الجيران المحتاجين. -3
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 ع ه من أصحاب الصفة.: ما مع ى كون أبي هريرة رضي هللا 4س
: أي من الفررا  الذين يسك ون كي الصفة, والصفة مكان كي م ور المسجد ال باوي مظا  أعاد 4ج

 ل زو  الغربا  كيه ممن ال مأوي له وال أه .

 أس لة إضاكية:

 : أكم  الفراغ:1س

 :1ج

 قد ترون الدعوة للاير بالعم , مث : اصطحاب صديق الى محاضرة دعوية. -1

 بالرو , مث : الدعوة للتبرع لجمعية ويرية.وقد ترون 

 قد ترون الدعوة لل شر بالعم , مث : اصطحاب صديق للتفحيط كي الشوارع. -2

 وقد ترون بالرو  مث : الدعوة الى االوتالظ بين الرجا  وال سا .

 : بين معايي الرلمات التالية:2س

 : هدى: أمر حسن مواكق للشرع.2ج

 بدعوته.من تبعه: من استجاب وعم  

 ضاللة: أمر قبيح ماالف للشرع.

 : ال هي عن إضاعة الوقع والما 30

 يشاط:
: الماااا  يعماااة أيعااام هللا بهاااا علي اااا, والواجاااب علي اااا كيهاااا مراعااااة أمااار هللا, كيماااا يتعلاااق بطريراااة 1س

 اكتسابه, وحفظه, والفاقه, وهذا الواجبات م ها ما هو كعلي, وم ها ما هو تركي.

 لذلك موضحًا بأمثلة من ع دك. ارسم شجرة تاطيطية

 : كعلي : 1ج

 االستعاية به كي أدا  العبادات كالح  والعمرة. -1

 اإليفاق على ال فإ واأله . -2

 التصدق على المحتاجين والمساكين. -3

 العم  واالجتهاد كي كسبه بالحال . -4
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 ب ا  المساجد ودور العلم. -5

 حفظه كي الب وك اإلسالمية. -6

 دم إيفاقه على المحرمات كالمادرات والدوان.ع -1تركي: 

 عدم إيفاقه كي شرا  وسائ  اللهو واللعب. -2

 عدم س ا  ال اس. -3

 عدم اإلسراال والتبذير. -4

 عدم حفظه كي الب وك الربوية. -5

 : ما الذي يدو  تحع األمور المذمومة مما يلي ؟2س

   : األعما  2ج

 استاذه لياتبر م هم معركته بها )مذموم(قرأ أحد الطالب مسألة علمية كسأ   -1

 علم محمد بجاره الفرير كذهب للجمعية الايرية يطلب م هم مساعدة له. )غير مذموم( -2

 ولع أيمن جواربه بعد الوضو  كسأ  أه  العلم: ه  يبط  وضو ه أو ال ؟ )مذموم( -3

 عة. )مذموم(اتص  أحمد بصديره, كجلسا يتحدثان عن أوبار اإلجازة لمدة يصف سا -4
كان محماد يادور مان مصاروكه الياومي, كحصالع مجاعاة كاي بعاض باالد المسالمين كتصادق  -5

 ب صف مدوراته. )غير مذموم(

 :أكم  الجدو  التالي:3س

 : من صور إضاعة الوقع3ج

 الجلوس ع د الملهيات غير المفيدة. -1

 السهر كيما ال كائدة م ه )كلعب الورق(. -2

 يزيد عن حاجة اإليسان.ال وم الرثير الذي  -3

 التسكع كي الشوارع واألسواق. -4

 من صور اغت ام الوقع

 الريام على ش ون الوالدين وت فيذ أوامرهما. -1

 تاصيف وقع لحفظ الررين ومراجعته. -2

almanahj.com/sa



 

 تعلم ص عة مفيدة كالحاسب االي والرهربا  وغيرها. -3

 حضور المحاضرات وال دوات المفيدة. -4

ى هللا عليه وسلم: )ال تزو  قدما عبد يوم الريامة حتاى يساأ  عان أرباع: عان : قا  ال بي صل4س
عمره كيما أك اه وعن جسده كيما أباله, وعان مالاه مان أيان اكتسابه وكيماا وضاعه, وعان علماه مااذا 

 عم  كيه(

 ما العالقة بين هذا الحديث وحديث الدرس ؟ -

 مور ال اكعة التي تفيد الدين والدييا.: الحديثان يتحدثان عن استغال  الوقع والما  كي األ4ج

 : اإلسراال من إضاعة الما , مث  ببعض األمثلة على اإلسراال واقترح حلواًل لهذه المشكلة.5س

 اإلسراال والتبذير كي المآك  والمشارب والمراكب. -1: 5ج

 اإلسراال كي شرا  أشيا  كمالية قد ال يستفيد م ها. -2

 اإلسراال كي شرا  المالبإ. -3

 لترويم:ا

 : ما المرصود بالري  والرا  ؟1س

 : الرالم كي أوبار ال اس بال كائدة.1ج

 : أذكر بعض الصور إلضاعة الما  ؟2س

 إيفاقه على المحرمات كالمادرات, والدوان, وشرب الامر. -1: 2ج

 إيفاقه كي شرا  وسائ  اللهو واللعب التي تتسبب كي ضياع الوقع دون كائدة. -2

 تبذير كي المأك  والمشارب والمراكب.اإلسراال وال -3

 : ما العالقة بين التسو  وكثرة الس ا  ؟3س

 : كثرة الس ا  يحتم  أحد أمرين:3ج

 ( س ا  ال اس أموالهم مما ال حاجة لإليسان كيه.1

 ( الس ا  عن دقائق المسائ  العلمية التي ال يترتب عليها عم .2

  اس أموالهم.والتسو  إذا كان بال حاجة يدو  كي س ا  ال

 : بم أشتهر المغيرة بن شعبة ؟4س
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 : بالذكا  والدها  وحسن التصرال.4ج

 : )الطالب المجد هو الذي ي اقش أستاذة(, ما مدى صحة هذه العبارة ؟ مع التعلي .5س

: العبااارة صااحيحة, الع العلاام بااالتعلم, وال ي ااا  العلاام مسااتح وال مترباار, ولااذا علااى طالااب العلاام 5ج
 األس لة التي ال كائدة م ها أو كيها إحراج للعالم.شك  عليه, بشرط تج ب الس ا  عما أ

 : ماذا تعرال عن راوي الحديث ؟6س

 هو الصحابي الجلي  المغيرة بن شعبة بن أبي عامر الثرفي. -أ

 ص.-أسلم عام الا دال, وشهد صلح الحديبية, وتولى البصرة كي عهد عمر بن الاطاب -ب

 .-ص–ث عن ال بي روى عددًا من األحادي -ج

 ( من الهجرة.50توكي بالروكة س ة ) -د

 : العبرة بصالح الرلوب31

 يشاط:

 : رتب االحاديث حسب درجة صلتها بحديث الباب:1س

عااااان ساااااه  بااااان ساااااعد السااااااعدي رضاااااي هللا ع اااااه أياااااه قاتااااا : مااااار رجااااا  علاااااى )ص(  -1: 1ج
............ 

 كي المهد إال ثالثة.....عن أبي هريرة )ص( عن ال بي )ص( قا : ))لم يترلم  -2

 عن أبي هريرة )ص( عن رسو  هللا )ص( قا : ))إيه ليأتي الرج  العظيم السمين. -3

 : احصر ما تعركه عن أعما  الرلوب, ثم ص فها كي مجموعات.2س

 : اإلوالص: 2ج

  إوالص التوحيد هلل.

   إوالص العبادة هلل.

 إوالص ال صيحة.

 اإلوالص كي العم .

 

 الحب:
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 هللا سبحايه. محبة -

    محبة الرسو  )ص(. -

 حب الما . -

 حب األبوين. -

 الاوال :

   الاوال من هللا. -

    الاوال من الشيطان. -

 الاوال من ال ار. -

 الاوال من السباع. -

 العظيم :

   تعظيم هللا سبحايه. -

   تعظيم الرسو  )ص(. -

 تعظيم السلطان. -

 ديث كي الحاالت التالية:بهذا الح –وطأ  –: يستد  بعض ال اس 3س

رجا  يعماا  معصاية وحي مااا أيرارت عليااه احات  عليااك باأن األهاام صاالح الرلااب, واساتد  بهااذا  -1
 الحديث.

 رج  يلبإ لباسًا محرمًا وحين يصحته باجت اب هذا اللباس استد  بهذا الحديث. -2

 حديث.رج  أتيحع له كرصة عم  مباحة كيها دو  جيد, كتركها استدالاًل بهذا ال -3

 كيف تبين له ال  المع ى الصحيح للحديث ؟

: أقاااااو  لهااااام أن األعماااااا  الظااااااهرة هاااااي الااااادلي  علاااااى صاااااالح الرلاااااوب أو كساااااادها, كارترااااااب 3ج
المعاصي والمحرمات ال تد  على صالح الرلاب, أماا كساب الماا  عان طرياق الحاال  وإيفاقاه كاي 

 عليه العبد. الوجوه الشرعية كهو عم  صالح ودلي  على صالح الرلب يثاب

: أربااط بااين هااذا الحااديث وحااديث )إن كااي الجسااد مضااغة إذا صاالحع صاالح الجسااد كلااه, وإذا 4س
 كسدت كسد الجسد كله(.
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 : المراد بالمضغة: الرلب, كالرابط بين الحديثين أهمية صالح الرلب وصحته.4ج

 : قا  تعالى: ))وال تازيي يوم يبعثون * يوم ال ي فع ما  وال ب ون....(.5س

 أكم  ااية التي بعدها مبي ًا صلة المع ى الذي دلع عليه بالحديث. -
: قا  تعالى:)وال تازيي يوم يبعثون * يوم ال ي فع ما  وال ب ون إالم من أتى هللا برلب ساليم( 5ج

 والربط بين ااية والحديث أن صالح الرلوب هو األساس كي قبو  العم .

 الترويم:

 وج  من عباده ؟: إلى أي شي  ي ظر هللا عز 1س

 : ي ظر الى قلوبهم وأعمالهم.1ج

 : عدد ثالثًا من صور االعتداد بالصور واألموا .2س

 االعتداد بضاامة الجسم وقوة البدن. -1: 2ج

 االعتداد بجما  المسكن وكاامته. -2

 االعتداد بكثرة الرصيد المالي كي الب ك. -3

 : مث  ببعض صور الفهم الااطئ لهذا الحديث.3س

 رج  يودع أمواله كي ب ك ربوي ويرو  العبرة بصالح الرلب. -1 :3ج

 كتاة ترلد الراكرات بلباسهن. -2

 شاب يشاهد الر وات الهابطة. -3

 : اتباع الشهوات المحرمة يرو إلى ال ار32

 يشاط:
: العبارات ااتية مرترحة موضوعًا للحديث, ضع إشارة )   ( أمام الايارات الم اسب ك  1س

 م دون العبارة الم اسبة كي المكان لها أعلى الصفحة:عبارة, ث

 م اسب للحديث( –ال صلة لها بالحديث  –: العبارة )يد  عليها جز  من الحديث 1ج

 اتباع الشهوات المحرمرة يرود إلى ال ار )يد  عليها جز  من الحديث(

 طريق الج ة محفوال بالمكارة )يد  عليها جز  من الحديث(

 لتالي ع و جميع الشهوات )ال صلة لها بالحديث(يجب على المسلم ا
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 التحذير ن األيسياق مع الشهوات )يد  عليها جز  من الحديث(

 ك  ما هو مكروه يرود إلى الج ة )ال صلة لها بالحديث(

 الشيطان حريف ك  الحرص على تزيين الشهوات المحرمة )م اسبة للحديث(
وة صالحة كي العفة, ارجع إلى اايات الواردة : تمث  قصة يوسف عليه السالم يموذجًا وقد2س

(, واست ت  األمور التي سلرها يوسف عليه السالم حتى يجا 34 -23كي ذلك كي سورة يوسف )و
 من الوقوع كي الفاحشة:

 االستعاذة باهلل من ارتراب الفاحشة. -1: 2ج

 هرب من أمرأة العزيز وأراد الاروج من الم ز . -2

 احشة أو السجن كأوتار السجن.ويرته بين كع  الف -3

 : أكم  التاطيط التالي :3س

 من وسائ  الوقاية من الوقوع من الشهوة المحرمة

 تروية الم اع م ها مث :

 كثرة االستغفار وذكر هللا  -1

  المداومة على كع  الطاعات كالصوم. -2

 التردد على مجالإ العلم -3

 إضعاال الداكع إليها مث :

 لإ السو .االبتعاد عن مجا -1

 عدم مشاهدة ما تبثه الر وات الفضائية الهابطة. -2

 عدم السفر الى البلدان التي ت شر كيها المحرمات والمعاصي. -3
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: ورد التعبير كي هذا الحديث بالمكاره. ما الفرق بي هما وبين ما ورد كي الحديث الساابق )إن 4س
 هللا كره لرم ثالثًا( ؟

ا الحديث: ك  ما يشق على يفإ اإليسان ويصعب عليها أداؤه من : المرصود بالمكاره كي هذ4ج
 أعما  الطاعة, أما ما ورد كي الحديث السابق كمع اه ال هي عن كع  األمور الثالثة.

: سبق أن درسع مجموعة من األحاديثع ولبعضها عالقاة بهاذا الحاديث, أذكرهاا, وباين وجاه 5س
 العالقة بي هما وبين هذا الحديث.

أباااي هريااارة )رضاااي هللا ع اااه( أن رساااو  هللا )ص( قاااا : )مااان قاااام رمضاااان إيماياااًا  عااان -1: 5ج
 واحتسابًا غفر له ما تردم من ذيبه(.

 ص( )من صلى البردين دو  الج ة(.)–قا  رسو  هللا  –قا   –عن أبي موسى األشعري  -2

ين ك يه يأتي عن أبي أمامة )رضي هللا ع ه( قا : سمعع رسو  هللا )ص( يرو : )أقرؤوا الرر  -3
 يوم الريامة شفيعًا ألصحابه(.

* العالقة بي ها وبين هذا الحديث أيها من األمور التاي تشاق علاى الا فإ وتراون عاقبتهاا الغفاران 
 ودوو  الج ة.

: من مكفرات الذيوب: الوضو  على المكاره, ما مع ى ذلك, وما العالقة بي هماا وهاذا الحاديث 6س
 ؟
شااادة البااارد, والعالقاااة بي هاااا وهاااذا الحاااديث, وهاااو لااازوم الطاعاااة علاااى : المرصاااود بالمكااااره ه اااا 6ج

 المكاره.

 الترويم:

 : مث  للمكاره.1س

 : صالة الفجر قيام للي , واإليفاق كي سبي  هللا.1ج

 : مث  للشهوات.2س

 : الطعام والشراب وال راح.2ج

 : صحح العبارة التالية )ال يجوز للعبد أن يلبي رغباته وشهواته(.3س

 ال يجوز للعبد أن يلبي رغباته وشهواته المحرمة.: 3ج

 : كيف يربي المسلم يفسه على امتثا  أمر هللا واجت اب يهيه ؟4س
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 اإلكثار من ذكر هللا واالستغفار. -1: 4ج

 المداومة على كع  الطاعات. -2

 البعد عن الشهوات المحرمة. -3

 يشاط:

 أذكر ما يحضرك م ها وكرًا للترسيم التالي:: ه اك وسائ  تري اإليسان ب ذن هللا من الفتن, 1س

 : كتن الشهوات 1ج

 ترديم محبة هللا ورسوله على الما  واألوالد. -1

 عدم اليشغا  بجمع الما  عن األعما  الصالحة. -2

 االبتعاد عن الر وات الفضائية الهابطة. -3

 غض البصر. -4

 كتن الشبهات

 عدم اتباع الهوى. -1

 ن أو التفريط كيه.عدم الغلو كي الدي -2

 اتباع المحكم وترك المتشابه. -3

 لزوم جماعة المسلمين وإمامهم إذا وقعع الفتن. -4

 وسائ  مشتركة.

 . التعوذ من الفتن كي ك  صالة.1

 . التمسك بالرتاب والس ة.2

 . كثرة الدعا  بأن يحميه هللا من الفتن.3

 . االبتعاد عن أه  البدع والشرك والشبهات.4
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 ن عالقة حديث الباب بك  حديث مما يلي:: بي2س

 : األحاديث :2ج

)إياااكم ومحراارات الااذيوب, كرااوم يزلااوا كااي بطاان وأد كجااا  ذا بعااود حتااى أيضااجوا وباازتهم, وإن  -1
 محررات الذيوب متى ي وذ بها صاحبها تهلرة(

ر  قلبه )إن العبد إذا أوطا وطي ة يرتع كي قلبه يرتة سودا , ك ذا هو يزع واستغفر وتاب ص -2
وإن عاااد زيااد كيهااا حتااى تعلااو قلبااه, وهااو الااران الااذي ذكاار هللا )كااال باا  ران علااى قلااوبهم مااا كااايوا 

 يكتسبون(.

 عالقته بحديث الباب.

 أن الذيوب الصغيرة تتجمع وتتراكم على الرلب حتى يعتاد عليها.

 أن التوبة من الذيوب تزي  يثارها.

 أن صالح الرلب هو األساس كي صالح العم .

 : أكم  الشك  التالي :3س

 أيواع الفتن 

 كتن الشبهات مث  

 الغلو كي الدين أو التفريط كيه.

 الاروج على جماعة المسلمين وإمامهم.

 كتن الشهوات مث  

 ال ظر لل سا  غير المحارم.

 االيشغا  عن أدا  الوجبات وعم  الطاعات.

لصالة : ))اللهم أعوذ بك من عذاب : أوجد عالقة بين هذا الحديث والدعا  الذي يرا  يور ا4س
 جه م, ومن عذاب الربر, ومن كت ة المحيا والممات, ومن كت ة المسيح الدجا ((.

 : االستعاذة باهلل من الفتن كي ك  صالة لشدة وطورتها.4ج
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 الترويم:

 : ماذا تع ي االستعاذة باهلل من الفتن كي ك  صالة ؟1س

 : الحرص على االبتعاد عن الفتن.1ج

 : قا  هللا عز وج : )كال تاضعن بالرو  كيطمع الذي كي قلبه مرض(2س

 هذا المرض من أي أيواع أمراض الرلوب )الشهوة, أم الشبهة( ؟ -

 : مرض الشهوة.2ج

 : بين كيف د  هذا الحديث على وطر اتباع الهوى.3س

 : اتباع الهوى عم  قلبي, وهو ي دي الى المي  عن الحق.3ج
باان الاطاااب رضااي هللا ع ااه الصااالة علااى بعااض ماان يمااوت إذا رأى : مااا ساابب تاارك عماار 4س

 حذيفة رضي هللا ع ه ال يصلي عليه ؟
قبااا  وكاتاااه قاااد أوبااار حذيفاااة بأساااما  الم ااااكرين كاااي  -صااالي هللا علياااه وسااالم  –: ألن الرساااو  4ج

 المدي ة, كران ال يصلي عليهم.

 أس لة إضاكية:

 : ماذا تعرال عن راوي الحديث؟1س

 حابي الجلي  حذيفة بين اليمان العبسي.هو الص -: أ1ج

 )ص(. -وصاحب سر رسو  هللا -رضي هللا ع ه –من أكاض  الصحابة  -ب

 ها كي المدائن.36توكي كي س ة  -ج

 : وضح مع ى الرلمات التالية:2س

 تعرض الفتن على الرلوب الفتن : أي تظهر الفتن للرلوب كت ثر كيها. 2ج

 بعد أورى ما ي س  الحصير عودًا عودًا. عودًا عودًا : أي تظهر لها كت ة

 يرع : يرطع.

 : الربدة : شي  من بياض يسير ياالطه السواد. مربادًا 

 : الرأس.  الروز

 : أي مالئاًل أو مرلوبًا.  مجاياً 
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 : وطورة اللسان والفرج34

 يشاط:

 : رتب األحاديث التالية حسب درجة صلتها بحديث الدرس:1س
 حااق الحيااا  كلاايحفظ الاارأس ومااا حااوي, ولاايحفظ الاابطن ومااا وعااي ( )ماان اسااتحى ماان هللا3: )1ج

 (.387 /-1وليذكر الموت والبلى.....(. )أورجه أحمد: 
( س   رسو  هللا صلى هللا عليه وسلم عن أكثر ما يدو  ال اس الج ة كرا : )تراوى هللا وحسان 1)

 الالق(, وس   عن أكثر ما يدو  ال اس ال ار كرا : )الفم والفرج(.

 ( )وه  يكب ال اس كي ال ار على وجوههم أو على م اورهم إال حصائد ألس تهم(.2)
)زين ال اس حب الشهوات من ال سا  والب اين  :: ما العالقة بين هذا الحديث وبين قوله تعالى2س

والر ااطير المر طارة مان الاذهب والفضاة والايا  المساومة واأليعاام والحارث ذلاك متااع الحيااة الاادييا 
( قاا  أؤيباا رم باياار ماان ذلراام للااذين اترااوا ع ااد ربهاام ج ااات تجااري ماان 14ع ااده حساان المااآب)وهللا 

 تحتها األيهر والدين كيها وأزواج مطهرة ورضوان من هللا وهللا بصير بالعباد(. 

:العالقة بي هما كي قوله تعالى )زين لل اس حب الشهوات من ال سا ( بمع ى أيهم ال يحفظاون 2ج
الى كااي يواار اايااات )للااذين اترااوا ع ااد رهاام ج ااات تجااري ماان تحتهااا األيهاار كااروج باادلي  قولااه تعاا

 والدين كيها وأزواج مطهرة ورضوان من هللا(.

 : كيف تستد  بهذا الحديث على للعريدة أثرًا كي سلوك اإليسان ؟3س
: أن حفااظ اللسااان والفاارج ساابب لاادوو  الج ااة, وال ياادو  الج ااة إال ماان كايااع عريدتااه صااالحة 3ج

 .سليمة

 : يشم  حفظ ما بين اللحيين أمورًا عدة, أذكرها ما يحضرك م ها.4س

 السب أو الرذال. -2  قو  الرفر أو ال فاق. -1: 4ج

 الغيبة وال ميمة. -3
: حتاااى يحراااق المسااالم حفاااظ لساااايه وكرجاااه الباااد مااان حفاااظ برياااة أعضاااائه, باااين كياااف تاااا ثر 5س

 األعضا  التالية على حفظ اللسان والفرج:

 : 5ج

 ال ظر الى المحرم هو داعية الزيا )عدم حفظ الفرج(. : العين
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: الت صااع علااى حااديث ال اااس والتجسااإ علاايهم ياا دي الااى الغيبااة وال ميمااة )عاادم حفااظ  األذن
 اللسان(.

 الترويم:
: مااا الحكمااة ماان تاصاايف ضاامان اللسااان والفاارج ال سااتحراق دوااو  الج ااة دون يرهمااا ماان 1س

 الجوارج ؟
لماار  كااي الاادييا, كماان أترااى شاارهما كااأحرى أن يترااي شاار غيرهمااا ماان : أليهمااا أعظاام اوتبااار ل1ج

 الجوارح.

 : ما المرصود بضمان ما بين اللحيين وما بين الرجلين ؟2س

 : حفظهما من الوقع كي الحرام.2ج

: سبق أن درسع بعض األحاديث التي لها عالقة وثيرة بهذا الحديث, أذكر أث ين م هاا علاى 3س
 األق .

 :3ج

يرة بين شعبة رضي هللا ع ه قا : إيي سمعع رسو  هللا صلى هللا عليه وسلم يراو : عن المغ -1
 )إن هللا كره لرم ثالثًا: قي  وقا , وإضاعة الما , وكثرة الس ا (.

عن أبي هريرة رضي هللا ع ه قا : قا  رسو  هللا عليه وسلم: )من لم يدع قو  الزور والعم   -2
 مه وشرابه(.به كليإ هلل حاجة كي أن يدع طعا

 : أذكر بعض صفات سه  بين سعد رضي هللا ع ه ؟4س

 : 4ج

 أشتهر بالزهد والترشف. -أ

 كان من صغار الصحابة. -ب

 روى مجموعة أحاديث عن ال بي صلى هللا عليه وسلم. -ج

 شارك كي بعض الغزوات مع الرسو  )ص(, وكي بعض المعارك بعده. -د

 أس لة إضاكية:
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 التالية: : وضح مع ى الرلمات1س

 : من يضمن لي ما بين لحييه : من يحفظ لي لسايه عن الرالم المحرم.1ج

 : هما العظمان اللذان عليهما األس ان.      اللحيان 

 : المرصود به الفرج. ما بين رجليه

 أضمن له الج ة: أعده بدوو  الج ة.

 : ماذا تعرال عن راوي الحديث ؟2س

 عد الساعدي الازرجي األيصاري.هو الصحابي الجلي  سه  بن س -: أ2ج

 كان أسمه كي الجاهلية : )حزيا( كسماه الرسو  صلى هللا عليه وسلم, سهاًل, بعد إسالمه. -ب

 ( س ة.96( من الهجرة وعمره )88توكي رضي هللا ع ه س ة ) -ج

 الغرض من االست ذان 35

 يشاط:

 ح  لك ؟: حين تستأذن كيف ترف بطريرة تتج ب كيها ال ظر الى ما ال ي1س

 : ع د االست ذان يرف المستأذن عن يمين الباب أو شماله وال يستربله بوجهه.1ج

 : كيف تستد  بهذا الحديث على ما يلي ؟2س

الوسائ  لها أحكام المراصد : وجوب حماية عورات ال اس وش ويهم الااصة )المرصاد( يساتدعي  
 وجوب االست ذان )الوسيلة(.

 : االست ذان يم ع العين من الوقوع على ما ال تجوز رؤيته.وجوب غض البصر عما حرم هللا 

 تحريم ال ظر إلى بيوت ااورين : االست ذان يم ع ال ظر الى بيوت ااورين.

 تحريم شرا  الصحف التي تحوي صورًا ل سا  متبرجات: حماية العين من ال ظر الى المحرمات.

األحكاام المتعلراة باذلك الاواردة كاي يواار  : أحكاام االسات ذان تشام  األيباا  ماع والاديهم, لااف3س
 .58سورة ال ور : يية 

 

 

 :3ج
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 االست ذان يكون ثالث مرات ك ن أذن لك وإال كارجع. -1 
يساتأذن األيباا  الاذين لاام يبغلاوا الحلام علاى والااديم كاي ثالثاة أوقاات : قباا  صاالة الفجار, وكااي  -2

 الظهيرة, وبعد صالة العشا .

 تأذيوا على والديهم كي غير هذه األوقات.ليإ على األب ا  أن يس -3

: قد ترع العين كي بضع األحيان على أمر ال يح  لها ال ظار إلياه, أو يكاره صااحبه أن يارى 4س
 عليه, دون أن يتطلب ذلك است ذايًا, ماذا يتعين على الشاف أن يفع  ؟

 : أن يغض بصره وي صرال, أو يدير ظهرة حتى يعد  ااور من وضعه.4ج

 :الترويم

 : بين كيفية االست ذان وعدده.1س

 :1ج

 ع د االست ذان يرف المستتأذن عن يمين الباب أو شماله وال يستربله بوجهة. -1

 االست ذان على البيوت يكون ثالث مرات ك ن أذن لك وإال كارجع. -2

 : لو وجدت الباب مفتوحًا كه  تدو  او تستأذن ؟2س

 : استأذن.2ج

 : اوتر الفع  األكض :3س

 دت زميلك وحدة يتحدث عبر هاتفه, وأيع تريد التحدث إليه كماذا تفع  ؟وج

 ( ت ظر قريبًا م ه.وطأ: )3ج

 ) صح( ت ظر بعيدًا ع ه.

 )وطأ( تستأذن.

 : ما أرقام األحاديث التي روها سه  بن سعد رضي هللا ع ه كي هذا الرتاب ؟4س

 .35: 34: 4ج
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 أس لة إضاكية :

 ا:: لالست ذان حكم عدة, م ه1س

 ستر عورات ااورين وش ويهم الااصة. -1: 1ج

 األدب كي التعام  مع ااورين. -2

 عض البصر عما حرم هللا. -3

 إشاعة الطمأيي ة واألمن. -4

 : وضح مع ى الرلمات التالية: الرلمة ومع اها2س

 االست ذان : طلب األذن كي الدوو  على الم ز  أو غيره.

  ترع عي ه على مال تجوز رؤيته.من أج  البصر: من أج  ال ظر ل ال

 : تحريم الالوة باألج بية36

 ضع إشارة )وطأ( أما ما يدو  كي الالوة المحرمة مما يأتي: 1س

 : )وطأ( ايفراد الرج  بالمرأة األج بية كي الم ز .1ج

 )وطأ( ذهاب المرأة باب ها لطبيب األطفا .

 )حطأ( ركوب المرأة مع السائق وحدها.

 أة كي مصلى ال سا  كي المسجد تستمع لاطبة الجمعة.)صح( وجود المر 

 )وطأ( برا  الاادمة كي الم ز  وحدها مع أحد أكراد األسرة الذكور.
: تعرضاااع امااارأة لحالاااة طارئاااة, وذهباااع لمستوصاااف المجااااور الاااذي ال يوجاااد كياااه طبيباااة, ماااا 2س

 الحلو  التي يمكن أن تفعلها المرأة لتج ب الالوة مع الطبيب ؟

 ذهب الى متسوصف أور إن أمكن.ت -1: 2ج

 تتص  بأحد محارمها ليكون معها ع د الطبيب. -2
: استيرظع من ال وم كوجدت أن أهلك ذهبوا وارج الم ز  ويساوا إيراظاك, والاادماة باقياة كاي 3س

 الم ز , ماذا تفع  لتالكي الالوة بها؟

 : أورج من الم ز  حتى يعودوا.3ج

 كيه إمرأة وحدها, كيف تتصرال ؟: طلبع المصعد, وحين وصلك كان 4س
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 : ال أدو  المصعد وأيتظر المصعد ااور.4ج

 : ما الفرق بين الالوة واالوتالط ؟5س

: الالااوة هااي ايفااراد الرجاا  وحاادة بااأمراة أج بيااة ع ااه. أمااا االوااتالط كهااو اجتماااع رجااا  ويسااا  5ج
 أجايب عن بعضهم كي مكان واحد.

شااكلة ركاوب الماارأة وحاادها مااع سااائق العائلااة أو سااائق : يااقش مااع زمالئااك الحلااو  الممك ااة لم6س
 األجرة.

 :6ج

 أن يكون السائق مع محارم المرأة. -1

 أن ترون مع السائق زوجته. -2

 الترويم:

 : لماذا يهى الرسو  صلى هللا عليه وسلم عن الالوة باألج بية إال مع ذي محرم ؟1س
ا وهترهااا وأليهااا ساابب للوقااوع كااي : للحفاااظ علااى األعااراض وسااد كاا  طريااق ياا دي الااى ودشااه1ج

 الفاحشة.

 : من محرم المرأة الشرعي ؟2س

 : هو الزوج وك  من ال يصح للمرأة أن تتزوجه أبدًا كاألب واألخ.2ج

 : بين كيف يد  الحديث على أن ك  أمر يوص  الى حرام كهو حرام .3س

 لفاحشة.: الالوة بذاتها ليسع حرام, وإيما حرمع أليها قد ت دي للوقع كي ا3ج

 : ما العالقة بين هذا الحديث؛ وبين حديث الدرس السابق ؟4س

 : أن ك  أمر يوص  الى حرام كهو حرام.4ج

 : ما مع ى كون ابن عباس حبر األمة وترجمان الررين.5س

 : أي أيه من أكثر الصحابة معركة بالفره, وأعلمهم بالتفسير.5ج

 أس لة إضاكية :

 : أكم  الفراغ :1س

 وة بالمرأة األج بية يفضى الى الوقوع كي الفاحشة, ولذلك حرمها اإلسالم.الال -1: 1ج
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ماان ال سااا  الالتااي تحاارم الالااوة بهاان : ب ااع العاام, وب ااع الاااا , وب ااع العمااة والاااا  وزوجااة  -2
 األخ.

 : ماذا تعرال ع و راوي الحديث ؟2س

 :2ج

م العباااس بان عبااد المطلااب هاو الصااحابي الجليا  عبااد هللا بااين عام ال بااي صاالى هللا علياه وساال -أ 
 الررشي الهاشمي رضي هللا ع هما.

 ولد قب  الهجرة بثالث س ين, ايتر  مع أبويه الى دار الهجرة س ة الفتح. -ب

 دعا له الرسو  صلى هللا عليه وسلم بسعة العلم والفره كي الدين. -ج

 س ة ثمان وستين للهجرة ال بوية كي الطائف. –رضي هللا ع ه  –توكي  -د

 : حكم ال ظر إلى ال سا  األج بيات37

 يشاط :

 بصارهم, ما ااية الواردة كي ذلك:: أمر هللا عز وج  كاًل من الم م ين والم م ات بغض أ1س

: }ق  للم م ين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا كرجهم ذلك أزكى لهم إن هلل وبير بما يص عون 1ج
 .....{.* وق  للم م ات يغضضن من أبصارهن ويحفظن كروجهن.

: بعد أن أمر هللا بغض البصر كي سورة ال ور, أعراب ااياة برولاه }هللا ياور الساماوات{ أكما  2س
 ااية, وماذا تستفيد من ذلك ؟

} هللا ياااور الساااماوات واألرض مثااا  ياااوره كمشاااكاة كيهاااا مصاااباح المصاااباح وكاااي زجاجاااة  -: أ2ج
رقية وال غربيااة يكااان زيتهااا يضاائ الزجاجااة كأيهااا كوكااب دري يوقااد ماان شااجر مباركااة زيتويااة ال شاا

ولو لم تمسساه ياار ياور علاى ياور يهادي هللا ل اوره مان يشاا  ويضارب هللا األمثاا  لل ااس وهلل بكا  
 شيً  عليم{.

 ويستفيد من ذلك أن غض البصر يكسب الرلب يورًا كلما أن إطالقه يكسبه ظلمة. -ب

 : تأم  الررا ة اإلثرائية , واستارج بعض أضرار ال ظر الحرام.3س

  :3ج

 أيه أمتثا  أمر هللا الذي هو غاية سعادة العبد كي معاشه ومعاده. -1

 أيه يم ع من وصو  أثر السهم المسموم الى قلبه. -2
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 أه يكسب الرلب يورًا كما أن إطالقه يكسبه ظلمة. -3

 من الرلب ك يه يدو  من ال ظرة وي فذ معها الى الرلب. أيه يسد على الشيطان مدوله -4

أن يبن العين والرلب م فذًا أو طريرًا يوجاب اشاتعا  أحادهما عان ااوار وأن يصالح بصاالحه  -5
 ويفسد بفساده.

: األسواق من أكثر المواطن التي يتعارض ال ااس كيهاا لل ظار الحارام, اقتاراح وساائ  ترلا  مان 4س
 ذلك:

 ن الوقوع كي ال ظر الحرام : وسائ  ترل  م4ج

 وسائ  تتص  بالمتسوقين مث :

 مراقبة هللا تعالى. -1

 االستعاية باهلل تعالى. -2

 االبتعاد عن األماكن التي ترثر كيها ال سا . -3

 أن يصحب معه إحدى محارمه. -4

 وسائ  تتص  بالبائعين مث :

 أن ال ي ظر الى ال سا  مباشرة. -1

 ث معهن.أن ال يطي  كي الحدي -2

 أن ال يرترب م هن أث ا  الحديث. -3

 غض البصر. -4

 وسائ  تتص  بال سا  مث :

 عدم التجم  ولباس المالبإ المغرية. -1

 لبإ الحجاب اإلسالمي الساتر. -2

 أن ال يترلمن بطريرة تغري من يسمعهن. -3

 أن يكون معها محرم. -4
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 الترويم:

 رد كي الحديث ؟: ما الحكمة من األمر بصرال البصر الوا1س

 : ألن ال ظر الى المحرمات من أعظم مداو  الشيطان.1ج

 : عالم يد  غض اإليسان لبصره ؟2س

 : على قوة اإليمان والعفة, والحرص على صياية ال فإ عن ك  مدو  من مداو  الشيطان.2ج

 : أذكر ثالثة من أسباب الوقوع كي الزيا.3س

 :3ج

 الالوة المحرمة. -1

  سا  األج بيات.ال ظر الى ال -2

 الجلوس أمام شاشات التلفاز وشبكات اإليتريع. -3

 : بين غض البصر والعفة رابطة قوية, وضح ذلك.4س

 : غض البصر يسد الطرق على إغرا ت الشيطان ويساعد على العفة.4ج

 إسهام كي هدم األص ام, بين ذلك. -: كان لجرير رضي هللا ع ه5س

 كحرقه. -ص م دوس -سلم الى ذي الالصة: بعثة ال بي صلى هللا عليه و 5ج

 أس لة إضاكية :

 : ماذا تعرال عن راوي الحديث ؟1س

 :1ج

 هو الصحابي الجلي  جرير بن عبد هللا البجلي. -أ

 شارك كي بعض المعارك بعد وكاة ال بي صلى هللا عليه وسلم. -ب

 ( من الهجرة ال بوية.51توكي س ة ) -ج

 مع اها: وضح مع ى الرلمات: الرلمة : 2س

 يظرة الفجأ ة: أي: ال ظر الى ال سا  األج بيات بغير قصد.

 أن أصرال بصر: أي: أن أبعده عن ال ظر إلى ال سا .

 : تحريم الزيا38
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 يشاط:
: هذا الشباب الذي جا  لل بي صلي هللا عليه وسلم كان لديه تروى وووال من هللا عز وجا , 1س

 ما الشاهد على ذلك من الحديث ؟

 يه لم يرترب الزيا, وإيما جا  الى ال بى صلى هللا عليه وسلم يستأذيه.: بدلي  أ1ج

 مع الشاب عددًا من الاطوات, أهمها:  - صلى هللا عليه وسلم -: كع  ال بي 2س

 : 2ج

 ترريبه م ه. -2    عدم زجره. -1

 تطمين الشاب. -4    الحوار. -3

 الدعا  للشاب. -5

الربائر أن يلعان الرجا  والدياه, قيا  ياا رساو  هللا: وكياف : قا  صلى هللا عليه وسلم:)إن من 3س
 يلعن الرج  والديه ؟ قا :......( أكم  الحديث, ثم وجهات من عالقته بحديث الباب.

: )إن من الربائر أن يلعن الرج  والديه, قي  ياا رساو  هللا: وكياف يلعان الرجا  والدياه ؟ قاا : 3ج
 ليعن أمه(.يعن أبا الرج  كيلعن يباه, ويلعن يمه ك

والعالقااة بااين الحااديثين : هااو ضاارورة أعمااا  العراا  قباا  الااتلفظ كمااا ال يرضاااه اإليسااان لوالديااه ال 
 يرضاث ااورون لوالديهم.

: من الوسائ  التي تعين الشاب والفتااة علاى تج اب الوقاوع كاي الشاهوة المحرماة إعماا  العرا  4س
 كي إقت اع ااورين. كما ورد كي هذا الحديث, بين كيف يمكن لك توظيف ذلك

 الهدو  والتأيي وعدم األيفعا  أو الغضب. -1: 4ج

 المحاورة والمجادلة بالتي هي أحسن وبألفاظ مهذبة. -2

 إستادام عبارات وألفاظ ت اسب المااطب من ال احية الس ية والثراكية وغير ذلك. -3

 : استارج من الحديث ما يشير الى كون الشاب متزوجًا.5س

  بي صلى هللا عليه وسلم للشاب : أكتحبه الب تك ؟: قو  ال5ج
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 الترويم :
: حين زجر الصحابة رضوان هللا عليهم هذا الشاب, يظروا لألمر من زواية, أما ال بي صالى 1س

 هللا عليه وسلم كرد يظر من زواية أورى, بين ذلك.
ت ذن الرساو  صالى : الصحابة رضوان هللا عليهم يظروا لألمر من زاوية جرأة الشاب حيث اسا1ج

هللا عليه وسلم كي ارتراب جريمة بشعة هي )الزيا(, أما ال بي صالى هللا علياه وسالم كراد يظار مان 
 زاوية ضرورة التأيي مع الماطئ ومجادلته بالتي هي أحسن ليكون ذلك سببًا إلقالعه عن وط ه.

 : عالم يد  قوله )شابًا( ؟2س

 ا  بحاجة للتعليم.: يد  على أيه لم يكتم  يضجه بعد وما ز 2ج

 : ما مع ى )مه( ؟3س

 : كلمة زجر بمع ى : أكفف.3ج

 : أورد كائدتين من الحديث غير ما ذكر.4س

 الغيرة على المحارم من الفطرة السليمة. -1: 4ج

 يتسم الشباب بااليدكاع وعدم تحكيم العر . -2

 أس لة إضاكية:

 : ماذا تعرال عن راوي الحديث ؟1س

 جلي  صدي بن عجالن, أبو أمامة الباهلي.هو الصحابي ال -1: 1ج

 كان من المكثرين من الحديث. -2

 بعد وكاة ال بي صلى هللا عليه وسلم سكن مصر ثم ايتر  الى الشام وسكن حمف. -3

 ها. وهو أور من مات من الصحابة كيها.86توكي كي حمف س ة  -4

 : وضح مع ى الرلمات التالية : الرلمة ومع اها.2س

 :2ج

 : كع  الفاحشة.  الزيا 

 : الصحابة الذين كايوا كي المجلإ يفسه. الروم 

 : أدن أي اقتراب الى.  أديه
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 حصن كرجه : أحفظه من الوقوع كي المعاصي.

 :تحريم كع  اللواط39

 يشاط:

 : لممارسة هذه الجريمة كي بعض المجتمعات أسباب, م ها:1س

 . االبتعاد عن م ه  هللا والفطرة السوية.1: 1ج

 أيها أمم تعيش لشهواتها بال هدال تعاملوا بالزيا حتى ملوا م ه كتحولوا الى اللوط.. 2

 . وجود م تديات لممارسة هذه الجريمة الش عا .3

 . وجود مس ولين يتباهون بذلك الشذوذ.4

 : لعم  قوم لو مفاسد وأضرار, أكتب ما يحضرك م ها مرسمًا له كي مجموعات متجايسة 2س

 : مفاسد وأضرار:2ج

 الازي والعار كي الدييا وااورة. -1

 الاسة والديا ة والالق المشين. -2

 التعرض لألمراض الاطيرة كاإليدز والهربإ وغيرهما. -3

 العروبة

 . العروبة الشديدة كي الدييا وهي الرت .1

 . العروبة األشد كي ااورة وهي البعد عن رحمة هللا تعالى.2

 التي عوقب بها قوم لوط, وبين جريمتهم.: ما العالقة بين يوع العروبة 3س

: قاااوم لاااوط ايرلباااوا علاااى الفطااارة السااالمية كصااااروا ياااأتون الرجاااا  دون ال ساااا , كرلاااب هللا بهااام 3ج
 األرض وجع  عاليها ساكلها.

 : البتال  ال اس بالشهوة حكم عدة, أذكر ما يحضرك م ها:4س

 إ البشري وتعمير األرض.للتزاوج بين الرجا  وال سا  من أج  استمرار الج  -1: 4ج

 لالمتحان من أج  اوتبار التزام ال اس بم ه  هللا. -3
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: الزيا واللاواط يساتويان كاي كويهماا م رارين وجاريمتين, لران عروباة مان يعما  عما  قاوم لاوط 5س
 أشد من عروبة الزايي. بين هذا الفرق, ولماذا كايع أشد ؟

 ا .: اللواط أشد من الزيا, ألن عروبته الرت  بك  ح5ج

 : ما العالقة بين هذا الحديث, وبين حديث ال هي عن ال ظر الحرام ؟6س

 : ال ظر الحرام من األسباب التي ت دي الى الوقوع كي جريمة اللواط.6ج

 الترويم:

 : ماذا ح  بروم لوط حي ما كعلوا كاحشة اللواط ؟1س

 : وسف هللا بهم األرض, حيث قلب عاليها سالفها كهلروا جميعًا.1ج

 أذكر بعض األمراض التي يصاب بها من يفع  هذا الفع  الش يع ؟ :2س

 : اإليدز , الهربإ.2ج

 : ما أهم األسباب التي ت دي الى الوقوع كي مث  هذه الجريمة ؟3س

 :3ج

   ضعف اإليمان باهلل والصلة به. -1

 البعد عن تعاليم الشريعة. -2

    مصاحبة األشرار من ال اس. -3

 مات.ال ظر إلى المحر  -4

 : اإلسالم يحذر من ك  ولق سي , كيف استفدت هذه الفائدة من الحديث ؟4س

 : حيث رتب على جريمة قوم لوط عروبة ش يعة وهو البعد عن رحمة هللا تعالى.4ج
عامااًا, مااع ذلااك كااان عالمااًا كااي كااروع 13: تااوكي الرسااو  صاالى هللا عليااه وساالم والباان عباااس 5س

 ي رأيك ؟الشريعة. كيف حرق ابن عباس ذلك ك

 :5ج

 دعا  الرسو  صلى هللا عليه وسلم له بسعة العلم والفره كي الدين. -1

 لزومه الرسو  صلى هللا عليه وسلم كي يور أيامه. -2

 اجتهاده كي طلب العلم. -3
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 أس لة إضاكية :
: كان وقوع قوم لوط كي هذه الجريمة سببًا كي أن عوقبوًا عروبة لم يعاقب بها أحد من قلبهم, 1س

 ( ايرلها كي كتابك:74وقد أذكر هللا ذلك كي )سورة الحجر يية 

 : }كجعل ا عاليها ساكلها وأمطريا عليهم حجارة من سجي {.1ج

 : وضح مع ى الرلمات التالية : الرلمة: مع اها2س

 : لعن هللا : اللعن هو السب والشتم, والمرصود ه ا: الطرد واإلبعاد عن رحمة هللا.2ج

 إتيان الذكور كي أدبارهم. عم  قوم لوط : هو

 : تحريم تشبه الرجا  بال سا  وال سا  بالرجا 40

 : ما ااثار السي ة التي ت شأ عن تشبه الرجا  بال سا  وال سا  بالرجا  ؟ 1س

 : يثار كي حق الرجا  1ج

 أيتشار الفساد كي المجتمع, كاللواط وغيره. -1
لى لهااا كالروامااة علااى ال سااا  واألطفااا  وكسااب تالااي الرجااا  عاان المهااام التااي ولرهاام هللا تعااا -2

 الرزق.

 ايتشار الوهن والضعف كي المجتمع لمي  الرجا  الى الرقة وال عومة. -3

 الطرد واإلبعاد عن رحمة هللا. -4

 يثار كي حق ال سا 

 . ايتشار الفساد كي المجتمع, كالسحاق وغيره.1

  .. اتصاال ال سا  بالروة والاشوية كال يربلهن الرجا2

 . تاليهن عن وظائفهن الطبيعية كالع اية باألطفا  والريام بش ون البيع.3

 . الطرد واإلبعاد عن رحمة هللا.4

 : أذكر صورًا من التشبه المحرم.2س

 : تشبه كي المظهر:2ج

 استعما  الرجا  وواتم الذهب والسالس .

 قف ال سا  شعورهن كما يفع  الرجا .
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 بال سا . استعما  الرجا  الزي ة الااصة

 تشبه كي اللباس 

 لبإ الرجا  المالبإ الحريرية.

 لبإ ال سا  مالبإ الرجا  كالب طا  وما أشبهه.

 عدم التزام المرأة بالحجاب الشرعي, الذي هو غطا  الوجه والعبا ة الفضفاضة.

 تشبه كي السلوك

 تشبه الرجا  بال سا  كي يعومتهن وحركاتهن وأصواتهن.

 كي المشية والحركات وركع الصوت. ترليد ال سا  بالرجا 

 مشاركة ال سا  كي أيدية الراراتيه وركع األثرا  وألعاب الروى.

: يدعو بعض ال اس الى إقحام المرأة كي مجاالت تاف الرج . ها  لهاذه الادعوة صالة بهاذا 3س
 الحديث ؟ وكيف توظف ما درسته كي هذا الحديث كي يراش هذا األمر؟

قحاااام المااارأة كاااي مجااااالت تااااف الرجااا  يااادو  ضااامن تشااابه ال ساااا  : يعااام لاااه صااالة ؛ ألن إ3ج
 بالرجا .

 : أوجد عالقة بين هذا الحديث ))لعن هللا من عم  عم  قوم لوط((.4س

: تشابه الرجاا  بال ساا  كاي يعاومتهن قاد يا دي بهاوال  الرجاا  الاى الميا  لمعاشارة الرجاا  وهاو 4ج
 عم  قوط لوط.

 الترويم:

 سد المترتبة على تشبه الرجا  بال سا  والعكإ.: عدد أربعًا من المفا1س

 :1ج

 ايتشار الفساد كي المجتمع, كاللواط وغيره. -1

 تالي الرجا  وال سا  عن المهام التي ولرهم هللا تعالى لها. -2

 ايتشار الوهن والضعف كي المجتمع اإلسالمي لمي  الرجا  الى الرقة وال عومة. -3

 يرود الى إرتراب الفواحش. كثرة العوايإ من ال سا  مما -4
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 : من الذين لع هم رسو  هللا صلى هللا عليه وسلم كي هذا الحديث ؟2س

 : المتشبهون من الرجا  بال سا , والمتشبهات من ال سا  بالرجا .2ج

 : أذكر مثالين لتشبه الرجا  بال سا , ومثالين لتشبه ال سا  بالرجا .3س

 :3ج

 تشبه الرجا  بال سا : -أ 

 إ المالبإ الحريرية.لب -1

 استعما  وواتم الذهب والسالس . -2

 تشبه ال سا  بالرجا : -ب

 ( قف شعوره و كما يفع  الرجا .1

 ( ليإ مالبإ الرجا  كالب طا  وما اشبهه.2

 : ما صلة قرابة ابن عباس ال بي صلى هللا علية وسلم ؟4س

 : هو ابن عم ال بي صلى هللا عليه وسلم.4ج

 أس لة إضاكية :

 : قارن بين مهام الرجا  ومهام ال سا  كي اإلسالم.1س

 : مهام الرجا  1ج

 . الروامة على ال سا  واألوالد.1

 . المس ولية ع هم.2

 . البحث عن رزقهم وما يكف  حياتهم.3

 مهام ال سا 

 الريام بش ون البيع الااصة, وحفظه. -1

 تربية األب ا . -2

 بث العلم والاير بين ب ات ج سها. -3
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 : تحريم لبإ الذهب على الرجا  والوعيد على ذلك41

 يشاط:

: أيرر ال بي صلى هللا عليه وسلم الم رر كي هذا الحديث بيده, وكي مواكاق أوارى كاان ي رار 1س
بلسااايه. أذكاار موقفااًا ماان ساايرة ال بااي صاالى هللا عليااه وساالم أيراار كيااه باللسااان, ثاام بااين الفاارق بااين 

 األمرين.

 يش عبادة األص ام كي بداية بعثته.: ع دما أيرر على قر 1ج

 والفرق بين األمرين أيه صلى هللا عليه وسلم لم يكن قادرًا كي بداية بعثته على إيرار الم رر بيده.

 : ما الذي يشمله ال هي كي هذا الحديث من المواقف التالية ؟2س

 : استادام الرج  ساعة مطلية بالذهب )صح(2ج

 بيع الرج  الذهب )وطأ(

 لرج  س ًا من الذهب )صح(تركيب ا

 استادام قلم مطلي بالذهب )صح(

 لبإ المرأة ساعة مطلية بالذهب )وطأ(

 : رأيع شابًا يلبإ واتمًا من ذهب ك ضحته, كرا : إن هللا جمي  يحب الجما , بم تجيبه ؟3س

بهفي : أبين له أن الجما  الذي يحبه هللا كاي الرجاا  يكاون كيماا أحلاه هللا لهام, ولايإ كاي التشا3ج
 ال سا  الرفار.

 : مالفرق بين واتم لويه ذهبي وواتم مطلي بالذهب ؟4س

 : الااتم الذي لويه ذهبي مباح, والااتم المطلي بالذهب محرم للرج .4ج

 : ما عالقة هذا الحديث بحديث .)) لعن هللا المتشبهين من الرجا  بال سا ....(( ؟5س

 ه تشبه بال سا .: أن الذهب من زي ة ال سا , ولبإ الرج  ل5ج
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 الترويم :

 : ما حكم لبإ الذهب للرج  ؟1س

 : حرام.1ج

 : ه  للرج  أن يلبإ ما يلي ؟2س

  الساعة المص وعة من الذهب, )ال(  -: أ2ج

 لدبلة( من الذهب )ال(.ا) -ب

 : ما الحكمة من تحريم لبإ الذهب على الرجا  ؟3س

 : أليه من زي ة ال سا  والرفار.3ج

 من األشيا  التي يمكن أن يتزين بها الرج  وهي متاحة. : أذكر ثالثة4س

    األلبسة ال ظيفة الطاهرة. -1: 4ج

 الروائح العاطرة. -2

 صبغ اللحية بالح ا . -3

 : كم برى أبن عباس رضي هللا ع ه من س ة بعد وقاة ال بي صلى هللا عليه وسلم ؟5س

 ( س ة.85: )5ج

  :: وضح مع ى الرلمات التالية1س

 : 1ج

 : ولعه.  يزعة

 : يرصد.  يعمد

 : رماه.  كطرحه

 جمرة من ال ار: المراد ه ا: واتم من ذهب ألن لبسه سبب للعروبة بجمر جهم.

  

almanahj.com/sa



 

 : تحريم الامر وعروبة من شربها يوم الريامة42

 يشاط:

 : قارن بين ك  من الامر والمادرات والتدوين كي الجدو  التالي:1س

 : جوايب االوتالال1ج

 رتب عليها عروبة كي الدييا.الامر: تت

 تسبب ال زيف الداولي كي المعدة واألمعا .

 ت دي الى زيادة الرولسترون كي الدم.

 المادرات : مم وعة كي جميع دو  العالم.

 المدم ة على المادرات تلد أطفااًل مدم ين.

 تسبب ايتشار بعض األمراض المستعصية مث  اإليدز.

 الدوان

 له رائحة وبيثة.

 ال ترتصر على من يتعاطاه ب  تتعدي الى من جاوره.يثاره 

 يسبب الذبحة الصدرية يسبب اوتالاًل كي الرؤية الواضحة للعين.

 جوايب االتفاق:

 إتالال الما  على ما يضر وال ي فع.

 تدمير الصحة الجسدية وال فسية.

 قد يترتب عليه أيواع من الفساد اإلجتماعي كالرت  والسرقة والزيا ويحوها.

 رث العاوة والبغضا  بين ال اس وتفرك األسرة وضياعها وشتاتها.تو 

 : رتب األسباب التالية حسب إسهامها كي وقوع الشاب كي المادات من وجهة يظرك:2س

     ( الترليد. 3)

 ( صحبة المدمين.2)

  ( الرغبة كي الشعور بالرجولة.4)

 ( التجريب.5)
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 ( الجه  بأضرار المادرات.1)

 ذكر: سببين غير ما  

    ضعف اإليمان باهلل عز وج   1

 السفر للاارج. -2

: عاان أيااإ رضااي هللا ع ااه قااا : ك ااع ساااقي الرااوم كااي م ااز  أبااي طلحااة ك ااز  تحااريم الاماار 3س
كأمر م اديًا ك ادي, كرا  أبو طلحة: أورج كأيظر ما هاذا الصاوت, قاا : كارجاع كرلاع: هاذا م ااد 

أذهب قاهرقها, قا : كجرت كي سكك المدي ة. )أورجاه ي ادي: أال إن الامر قد حرمع, كا  لي : 
 (.4620البااري : برقم 

كيااف كااان موقااف الصااحابة رضااي هللا عاا هم ماان تحااريم الاماار ؟ وكيااف يسااتفيد ماان هااذا كااي  -
 عالج بعض الظواهر كي مجتمعات المسلمين ؟

ن عاان الحاارام : ساارعة اسااتجابتهم ألماار هللا ورسااوله, ويسااتفيد ماان هااذا أن علي ااا يصااح المساالمي3ج
 بالتدري  حتى يصحوا جاهزين لترب  األمر الصعبة.

يرتااا  ماااروج  –بحماااد هللا  –: ي تشااار تاااروي  الماااادرات كاااي جمياااع باااالد العاااالم, وكاااي بالدياااا 4س
 المادرات تعزيزًا, ما أثر ذلك كي الحد من ايتشار المادرات ؟

جاادًا, وأدى هااذا بالتااالي الااى : لرااد أدى ذلااك الااى تااديي يساابة المهااربين والمااروجين بشااك  كبياار 4ج
 تديي يسبة المتعاطين, ومن ثم يسبة الجرائم.

زر إحدى الجهات المع ية بمكاكحة التدوين أو المادرات وأعد ترريرًا باذلك. )يمك اك زياارة المواقاع 
 التالبية بداًل من ذلك( :

ww.nece.org.sa      www.masc.med.sa  

 ww.sas_s.org/sas      www.alwahm.sa  

www.nosmoke.zoom.com  

: جمعية مكاكحة التدوين الايرية: تأسسع بالمملرة العربية السعودية ومركزها الرئيسي بمدي ة 5ج
تأسيإ الجمعية هو توعية الماواط ين بمضاار التادوين ويثااره المادمرة علاى الرياض, والغرض من 

 الفرد والمجتع وتشجيعهم على اإلقالع عن التدوين.
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 الترويم:

 : ما أثر شرب المسكرات والمادرات على المجتمع ؟1س

 :1ج

 ايتشار بعض األمراض المستعصية مث  اإليدز. -1

 السرقة والزيا ويحوها.قد يترتب عليها كساد يور من الرت  و  -2

 تورث العداوة والبغضا  بين ال اس وتفرك األسر وضياعها وشتاتها. -3

 : ما الفرق بين تعاطي المادرات وترويجها ؟2س

 : تعاطي المادرات يع ي ت اولها واستادامها, وترويجها يع ي المتاجرة بها وتوزيعها.2ج

 : ما عروبة من شرب الامر كي الدييا ؟3س

 ة الحد كي الدييا )وهو ثمايين جلدة(. وقد يص  الى الرت  تعزيزًا.: إقام3ج

 : كيف يتري بالمسلم شرب الامر والمادارت ؟4س

 بروة اإليمان باهلل عز وج . -1: 4ج

 عدم شرب الدوان كهو مفتاح ىلتعاطي المادرات والمسكرات. -2

 اإلبتعاد عن مصاحبة قريا  السو  وأصدقا  الفساد. -3

 هدة األكالم التي تشجع على الجريمة.عدم مشا -4

 : لماذا لم يشارك جابر بن عبدهللا رضي هللا ع هما كي بدر ؟5س

 : ألن أبوه أمره أن يبرى كي المدي ة ليالفه على أوواته.5ج

 أس لة إضاكية :

 : ماذا تعرال عن راوي الحديث؟1س

بيعاة العرباة وهاو صاغير, : هو الصحابي الجلي  جابر باين عباد هللا السالمي األيصااري. شاهد 1ج
 س ة. 94ها, وعمره 277بعض المعارك بعد وكاة ال بي صلى هللا عليه وسلم توكي س ة 

 : وضح مع ى الرلمات التالية : الرلمة : مع اها2س

 : مسكر : هو ك  ما يذهب العر  ويفتر الجسم من شراب أو يحوه.2ج

 عصارة أه  ال ار:صديد أه  ال ار وقيحهم.
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 شارة على المسلم بالسالح: وطورة اإل43

 يشاط:

 : التعبير كي الحديث بروله )أويه( يد  على:1س

 : أن المسلمين أووه.1ج

 : ضع إشارة أمام الايار الم اسب كيما يلي.2س

 غير صحيحة( -صحيحة وال يد  عليها الحديث -: العبارة )يد  عليها الحديث2ج

 يد  عليها الحدث(ركع السالح على المسلمين من الربائر )صحيحة وال 

 الشيطان يستغ  جوايب الضعف كي اإليسان )يد  عليها الحديث(

 ال تجوز اإلشارة للمسلم بغير اليد )غير صحيحة(

 حرمة االعتدا  على المسلم )يد  عليها الحديث(

 كراهة شحذ السكين أمام الذبيحة )صحيحة وال يد  عليها الحديث(

 حرمة حم  السالح )غير صحيحة(

 األحاديث التالية حسب درجة صلتها بحديث الدرس: : رتب3س
)إذا مااار أحااادكم كاااي مساااجديا أو كاااي ساااوق ا ومعاااه يبااا  كليمساااك علاااى يصاااالها, أو قاااا   -3: 3ج

 كليربض بكفه أن يصيب أحدًا من المسلمين م ها شي (

 )من حم  علي ا السالح كيإ م ا(. -1

 يدعه وإن كان أواه ألبيه وأمه(. )من أشار إلى أويه بحديدة ك ن المالئرة تلع ه حتى -2

: يعماااد بعاااض الشاااباب الاااى وضاااع عصاااا غليظاااة أو حديااادة كاااي سااايارته تحسااابًا للااااالال ماااع 4س
 ااورين.

 ما رأيك كي هذا العم  ؟ -أ

 ه  يمكن األستشهاد بهذا الحديث على ذلك ؟ -ب

 ماذا تفع  لو رأيع أحد زمالئك يعم  ذلك ؟ -ج

 لشر واالستعداد له.هذا العم  يد  على حب ا -: أ4ج

 يعم ؛ ألن العصا سالح, وجمله يد  على االستعداد لشهرة كي وجوه المسلمين. -ب
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 أيصحه بعدم حملة؛ ألن الشيطان قد يدكعه لرت  أو جرح أحد المسلمين. -ج

 : لبعض ما يعرض كي وسائ  اإلعالم )كاألكالم السي مائية, وأكالم المغامرات الررتويية (5س

 –يااه )كالبلستيشاان( أثاار كااي الع ااف وحماا  السااالح وتااأجي  الصااراعات بااين ال اااس. ووسااائ  الترك
 ياقش مع زمالئك هذه الفررة, مع التمثي  لذلك , واقتراح الحلو  الممك ة لهذه المشكلة.

: إن سلوك العدوان والع ف والرراهية باات محاور التعاما  باين أكاراد المجتماع بسابب قاوة تاأثير 5ج
  اجحة كي البث والتأثير على ع  المتلرى. ومن الحلو  لذلك: اإلعالم ووسائ  ال

 عدم السماح لألب ا  بمشاهدة هذا ال وع من األكالم. -1

 قيام الجهات المس ولة ب يتاج أكالم إسالمية بشاصيات إسالمية. -2

 : الحديث يد  على حرمة االعتدا  على المسلم, بين وجه داللته على ذلك.6س

يااد شااديد بال ااار لماان يشااير بالسااالح علااى أويااه المساالم, لااذلك كاا ن االعتاادا  : كااي الحااديث وع6ج
 على المسلم أولى بالحرمة.

 الترويم:

 : ما األسلحة التي شملها ال هي الوارد كي الحديث ؟1س
: هي ك  ما يجرح أو يرت  من سكين وب دقياة ومسادس, أو حجار كبيار أو حديادة حاادة أو ماا 1ج

 شابه ذلك.

 لسكين من األسلحة الم هي عن اإلشارة بها ؟ ولماذا ؟: ه  تعد ا2س 

 : يعم , أليها من األسلحة التي تجرح وترت .2ج

 : ما حكم من شهر السالح وكي وجه أويه المسلم مزحًا ؟ 3س

 : محرم, وقد عرض يفسه للوقوع كي ال ار.3ج

 : المزاح باألسلحة له يثار سي ة, أذكر ثالثة م ها.4س

 األوامر الشعرية وم ها حفظ دم المسلم. التهاون كي -1: 4ج

 قد ياطفه الشيطان كيتحرق ما أشار إليه. -2

 قد يكون سببًا للوقوع كي ال ار. -3
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 : بم اشتهر أبو هريرة رضي هللا ع ه ؟5س

 : بأيه أكثر الصحابة روا ة للحديث.5ج

 أس لة إضاكية:

 : وضح مع ى الرمات التالية: الرلمة : مع اها.1س

 لتعام  معه بالحق والعد .ا -1: 1ج

 عدم االعتدا  على دمه أو ماله او عرضه. -2

 عدم مضايرته كي مجا  عمله. -3

: تعاون مع زمالئك كي تعاداد أساباب تواكاد غيار المسالمين لابالد المسالمين, وواصاة المملراة 2س
 العربية السعودية.

      التجارة. -1: 2ج

 العم  كي يبار ال فط. -2

  مصايع والشركات الص اعية.العم  كي ال -2

 العم  كي الم از . -4

 : تعاون مع زمالئك كي ذكر إيجابيات وسلبيات العمالة الواكدة.3س

 : اإليجابيات:3ج

 أسهمع كي تسريع عملية الت مية الوط ية. -1

 إكساب العماللة الوط ية قدرات ومهارات مت وعة ووبرات جديدة. -2

 لوط ية السعودية.أسهمع كي التعريف بالثراكة ا -3

 لها أثر كي التعريف باإلسالم والعادات والتراليد اإلسالمية. -4

 :السلبيات

 ظهور أيماط حيايته جديدة قد ت ثر كي التماسك اإلجتماعي الوط ي. -1

 تراكم عمالة معظمها من الرجا  العزاب قد يتسبب كي يمو أيماط الجرائم األوالقية. -2

 ألج بية ي دي الى ركع معدالت البطالة.ايافاض أجور العمالة ا -3

 التأثير الصحي السلبي. -4
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 : اقترح بعض األكرار للترلي  من العمالة األج بية.4س

 تدريب وتطوير العاملين السعوديين لضمان يموهم وإستررارهم الوظيفي. -1: 4ج

 .قيام أصحاب م سسات الرطاع األهلى باستيعاب الع اصر السعودية كي م سساتهم -2
علااى الم سسااات السااعي الااى توظيااف الع صاار السااعودي حتااى لااو أجااره أعلااى ماان أجاار غياار  -3

 السعودي على أن يكون قادرًا على الريام بالعم  والتطور مع متطلبات أدائه.
: ي رسااام الطاااالب الاااى مجماااوعتين : لبياااان كوائاااد الوكاااا  بالعهاااد للمعاهااادين وأضااارار االعتااادا  5س

 عليهم.

 بالعهد للمعاهدين.: كوائد الوكا  5ج

 الفوز برضا هللا تعالى. -1

 إعطا  ك  ذي حق حره. -2

 اطم  ان المعاهدين على أرواحهم وأموالهم يجعلهم يرومون بعملهم بشك  أكض . -3

 استمرار السالم والتعاون بين األمم. -4

 أضرار االعتدا  على المعاهدين

 تحريم الج ة على المعتدي. -1

 م والمسلمين بين ال اس.تشويه صورة اإلسال -2

 سيد طرق الدعوة الى هللا. -3

 يشر الاوال والرعب بين ال اس. -4

 الترويم:

 : عل  كون الذي يتولى الرصاص من المعاهدين الحاكم الشرعي.1س

 : حتى ال تعم الفوضي, ويكثر الرت  دون تثبع.1ج
جا  اإلكسااد كاي األرض. : كي سورة المائدة يية تد  علاى تحاريم قتا  الا فإ بغيار يفاإ أو أل2س

 أذكر ااية وبين عالقتها بهذا الحديث.

 : )من قت  يفسا بغير يفإ أو كساد كي األرض كرأيما قت  ال اس جميعا(.2ج

 والعالقة بين الحديث وااية أن قت  المعاهد من اإلكساد كي األرض.
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 : ما عالقة الحديثين كي )قرا ة إثرائية( بالحديث ؟3س

 بالرفار غير المحاربين. : مشروعية البر3ج

 : بم اشتهر عبد هللا بن عمرو بن العاص رضي هللا ع هما ؟4س

 : كان له صحيفة يكتب كيها الحديث م ذ يسمعه من الرسو  صلى هللا عليه وسلم ؟4ج

 أس لة إضاكية:

 : ماذا تعرال عن راوي الحديث ؟1س

 :1ج

 كي جده كعب بن ل ي.هو عبد هللا بن عمرو بن العاص يلتري من الرسو  )ص(  -أ

 هو وأبوه صحابيان, وقد أسلم قب  أبيه. -ب

 كان عالمًا كثير الصيام وقرا ة الررين. -ج

 ها(.68توكي س ة ) -د

 : من هو المعاهد ؟2س

 : هو الراكر الذي عرد مع المسلم عرد أمان على يفسه وماله وأهله, وقد يكون هذا العهد.2ج

 ر الذين يكويون من أه  البالد التي كتحها المسلمون.( م بدًا كالعرد الذي يعرد للرفا1

 ( م قتًا كالراكر الذي يردم لبالد المسلمين لتجارة أو عم .2

 : تحريم تعذيب الحيوان45

 يشاط:

 : د  هذا الحديث على تحريم إيذا  المسلم وتعذيبه, كما وجه الداللة ؟1س

 لى تحريم إيذا  المسلم وتعذية.: إذا كان إيذا  الحيوان وتعذيبه محرمًا, كمن األو 1ج

: ماان األحادياااث ذات العالقااة بالتعامااا  مااع الحياااوان, حااديث عباااد الااه بااان مسااعود رضاااي هللا 2س
ع ااه: ك ااامع رسااو  هللا صاالى هللا عليااه وساالم كااي ساافر كاا يطلق لحاجتااه كرأي ااا وماارة معهااا كروااان, 

ياة وسالم: كراا  : مان كجاع كأوذيا كرويها كجا ت الحمارة كجعلاع تفارش, كجاا  ال باي صالى هللا عل
 هذه يولدها ؟ ردوا ولدها إليها .

 -قارن بين حديث ابن مسعود, وبين حديث هذا الدرس وكرًا لما يلي: -
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: المراريااة : حااديث )لعاان رسااوله هللا )ص( ماان اتاااذ شااي ًا كيااه الااروح (: حااديث ماان كجااع هااذه 2ج
 بولدها :

عروبة تعاذيب ذوات األرواح مان أياواع تعاذيب جوايب ايفرد بها ك  حديث: جوايب االتفاق : بيان 
 الحيوان جعله هدكًا للرماية.

 جوايب االتفاق: الرحمة كي اإلسالم التي ال ترتصر على ال سان ب  تشم  حتى الحيوان.

 سعة رحمة هللا عز وج  التي شملع ك  ذي روح.

 ليإ كيه بيان للعروبة من أيوع تعذيب الحيوان سرقة صغاره م ه.

صلى هللا عليه وسلم: )دولع أمراة ال ار كي هرة.. الحديث( ما الربط بين هاذا الحاديث : قا  4س
 وبين حديث الدرس ؟

 : العروبة الشديدة لمن يعذب الحيوان.4ج

 : ه اك صور جيدة, وغير جيدة يمارسها بعض ال اس مع الحيوان, مث  لبعضها. 5س

 : صور جيدة 5ج

 الراكة بالحيوا, ورحمته.

 اؤه.إطعامه وإسر

 تدك ته عن البرد.

 صور غير جيدة.

 ضربه بشده.

 تركه بال طعام وال شراب.

 اتااذه غرضًا للرمي أو قذكه بالحجارة.

 الترويم:

 : ما المراد بروله )غرضًا(.1س

 : هدكًا يرمي إليه.1ج

 : ما الذي يصلح أن يتاذ هدكًا للرماية ؟ ومث  لها بمثالين.2س

 , مث  :: هو الجماد الذي ليإ كيه روح2ج
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     العلب الفارغة. -1

 الشارات المص وعة من الاشب. -2

 : أمأل الفراغين التاليين:3س

 : الرحمة كي اإلسالم ال ترتصر على اإليسان , ب  تشم  الحيوان .3ج

 من صغار الصحابة : ما مع ى ذلك ؟ -رضي هللا ع هما–: يعد بان عمر 4س

 : مع ى ذلك أيه أسلم صغيرًا.4ج

 ية :أس لة إضاك

 : ما مع ى اللعن ؟1س

 هو السب والشتم, والمراد ه ا دعا  بالطرد واإلبعاد من رحمة هللا .: : اللعن1ج

 : ماذا تعرال عن الرواي ؟2س

 هو عبد هللا بين عمر بن الاطاب الررشي )من قريش(. -1: 2ج

 أسلم بمكة وهو صغير ثم هاجر الى المدي ة. -2

 اشتهر بالفره ورواية الحديث. -3

 شارك كي جميع الغزوات مع الرسو  صلى هللا عليه وسلم ما عدا بدر لصغر س ه. -4

 ( هجرية.73توكي س ه ) -5

 : ايتصار المسلمين على اليهود46
: دلع يية كي سورة اإلسرا  على أن اليهود الموجودين كي ك  األرض سيجتمعون كاي مكاان 1س

 واحد أور الزمان ليتحرق وعد هللا, كما ااية ؟
: قاااا  تعاااالى )كااا ذا جاااا  وعاااد ااوااارة ليسااا وا وجاااوهكم وليااادولوا المساااجد كماااا دولاااوه أو  مااارة 1ج

 ( (7وليتبروا ما علوا تتبيرًا )

 : التعبير بروله )يا مسلم يا عبد هللا( يع ي:2س
: يع اااي أن يصااار هللا تعاااالى للمسااالمين يكاااون إذا الترماااوا بعريااادتهم وصااادقع ييااااتهم, وتمساااكوا 2ج

 التزموا أحكامه, وصبروا وصابروا.بشريعة ربهم, و 
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: د  الحاااديث علاااى صااافة مااان صااافات اليهاااود وهاااي :                 وقاااد د  أيضاااًا علاااى 3س
 .اتصاكهم بهذه الصفة قوله تعالى : سورة الحشر

صفة من صفات اليهود وهي : الجبن, وقد ج  أيضًا على اتصاكهم بهذه الصفة قوله تعاالى :)ال 
 (14كي قرى محصلة أو من ورا  جدر( سورة الحشر يية :  يراتلويرم جميعًا غال

: تعاااون مااع زمالئااك كااي تعااداد بعااض صااور معاياااة إوواي ااا المساالمين كااي كلسااطين واقتااراح 4س
 بعض الوسائ  التي تركعون بها معاياتهم.

 : صور معاياة إوواي ا المسلمين كي كلسطين.4ج

 قصفهم بالطائرات. -

 تشريدهم من مساك هم. -

  هم وتعذيبهم.سج -

 بعض الوسائ  لركع معاياتهم.

 التبرع لهم الما . -

 الرتابة عن قضيتهم كي وسائ  اإلعالم كالصحف وااليتريع وغيرها. -

 : ضع إشارة أما الايار الم اسب كيما يلي :5س

 غير صحيحة( –صحيحة وال يد  عليها الحديث  –: العبار: )يد  عليها الحديث 5ج

 ر )يد  عليها الحديث(إثبات اليوم ااو -

 جرائم اليهود كي حق المسلمين ظلمهم. )غير صحيحة( -

 كض  المسجد األقصى. )صحيحة وال يد  عليها الحديث( -

 الجهات ماض الى يوم الريامة )يد  عليها الحديث( -

 المالوقات واضعة هلل عز وج . )يد  عليها الحديث( -

 حيحة وال يد  عليها الحديث(اليهود أشد ال اس عداوة للذين يم وا )ص -

 إذا صدق المسلمون مع هللا يصرهم ولو لم يبذلوا األسباب. )غير صحيحة( -

 : د  هذا الحديث على قدرة هللا تعالى. ووجه داللته:6س

 : أيه جع  الشجر يااطب المسلمين ويابرهم عن مواقع اليهود.6ج
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 الترويم:

 ا الحديث ؟: بم بشر الرسو  صلى هللا عليه وسلم كي هذ1س

 : بشر الرسو  صلى هللا عليه وسلم المسلمين ب صر هللا لهم على اليهود كي ال هاية.1ج

 : لمن ترون الغلبة كي يور الزمان ؟2س

 : للمسلمين , أليهم على حق.2ج

 : أذكر أربعة عوام  اليتصار المسلمين على أعدائهم.3س

    صدق ال ية.  -1: 3ج

 اتحاد الرلمة. -2

   لروة المادية الالزمة.إعداد ا -3

 التوك  على هللا تعالى واالعتماد عليه. -4

 أس لة إضاكية:

 : بين مع ى ما يلي:1س

 : ال تروم السابة : أي قب  أن ت تهي الحياة الدييا ويأتي يوم الريامة.1ج

 الغرقد: شجر كبير كيه شوك.

 : كثرة الم ررات47

 لجدو  التالي:: بين ضوابط لباس المرأة المسلمة كما كي ا1س

 : ضوابط عليها هذا الحديث.1ج

 أال يكون شفاكًا يصف ما تحته من الجسم.

 ضوابط وردت كي يصوص أورى.

 مما ياطف البصر(. –أو أن ترون الوائه  –ال يلفع ال ظر )أال يكون به من الحلي والزي ة   -

 أال يكون معطرا. -

 أن يكون ساتر لجميع الجسد. -

الحجااااب لااادي عااادد مااان الفتياااات المسااالمات, وهاااذه أساااباب محتملاااة لهاااذه : ايتشااار التسااااه  ب2س
 الظاهرة, رتبها حسب ما ترى أيه أكثر تأثيرًا.
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 (4الغزو اإلعالمي الفضائي ) -: 2ج

 ( 5شبكة االيتريع ) -

 (1تساه  األه  كي التربية . ) -

 (2ضعف اإليمان لدي الفتاة. ) -

 (3محبة ترليد ااورين ) -

 (6لشرعي لدي الفتاة )ضعف العلم ا -

 أسباب أورى : 

 ارتياد المرأة أماكن التجمعات العامة لغير حاجة كاألسواق. .1

 االهتمام بمجالت وبيوت األزيا . .2

 سلبية بعض األوليا  واألزواج. .3

 صديرات السو . .4

 : اقترح وطوات لعالج التساه  بالحجاب .3س

 : كي الم ز  :3ج

 أن يم عها وليهامن ك  لباس محرم .

 يم عها من الاروج متبرجة أو متطيبة. أن

 عدم شرا  المجالت التي تضم صورًا محرمة.

 م ع مشاهدة الر وات الفضائية الهابطة.

 كي المدرسة:

 أن ترون المعلمة قدوة لطالباتها كتلتزم بشروط الحجاب.

 م ع الطالبات المتبرجات من دوو  المدرسة.

 كي السوق:

 تبرجات الى ش اعة جرمهن.أن يروم رجا  الحسبة بت بيه الم

 م ع المتبرجات من دوو  األسواق.

 الترويم:
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 : ضع إشارة )صح( أما المع ى الصحيح:1س

 مائالت مميالت: -: 1ج

 ( م الت الى الرجا .وطأ)

 ( مائالت الى حب الجما  والتبرج.وطأ) 

 )صح( زائغات عن طاعة هللا يعلمن غيرهن مث  كعلهن,

 : عل  ما يلي :2س

 ذا الحديث من دالئ  ال بوة.يعد ه -أ

 الوعيد الشديد للص ف األو  من الحديث . -ب

 :2ج

 أليه وقع ما أوبر به ال بي صلى هللا عليه وسلم. -أ

 أليه من أكبر الذيوب وقد حرمه هللا على يفسه وحرمه على ولره. -ب

 أس لة إضاكية:

 : وضح مع ى الرلمات التالية:1س

  : 1ج

 عه  ال بي صلى هللا عليه وسلم. : لم يظهرا على لم أرهما

 قوم معهم سياط: مفردها: سوط, وهو يوع من العصي كالجلد طركها مسدود عرضها كاألصبع.
كاسيا عاريان: يلابإ مالباإ تصاف ماا تحتهاا مان الجسام, كهان كاسايات كاي الظااهر عارياان كاي 

 الحريرة, أو أيهن كاسيات بعض أجسادهن عاريات كي باقي أجسادهن.

 زائغات عن طاعة هللا . مائالت.

 مميالت : يعلمن غيرهن الدوو  كي مث  كعلهن.

 الباع : يوع من الجما  له س امان.

 : وجوب اإلسراع كي التوبة48

 يشاط:

 : يصحع أحد زمالئك بالتوبة, كرا  لك بأيه كلما تاب عاد الى الذيب, كماذا يرترح عليه ؟1س
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وت قاد ياأتي كاي اي وقاع وهاو لام يتاب, كيرادم علاى : بأن يعزم على التوبة, وأن يعرال أن الم1ج
 هللا ملي ا بالذيوب.

 : ضع إشارة كي الموضع المالئم أمام ك  عبارة كيما يلي:2س

 غير صحيحة( -صحيحة وال يد  عليها الحديث -: العبارة )يد  عليها الحديث2ج

 تستحب المبادرة بالتوبة من الذيب )يد  عليها الحديث(
ي المعصية كي ال هار كعلية التوباة بالليا , وإذا وقاع بهاا كاي الليا  كعلياه بالتوباة إذا وقع اإليسان ك

 بال هار. )يد  عليها الحديث(

 تصح توبة اإليسان ولو ترررت م ه المعصية .)صحيحة وال يد  عليها الحديث(

 إذا طلعع الشمإ من مغربها لم ترب  التوبة. )يد  عليها الحديث(

 جله ال تصح توبته. )يد  عليها الحديث(إذا أحإ اإليسان بديو أ
إذا كايع المعصية متعلرة بحق ااورين يجب على التائب التحل  م هم. )صاحيحة وال ياد  علياه 

 الحديث(

 ال ت بغي العجله بالتوبة ك يها ترب  مهما تأور الوقع. )غير صحيحة(

 ث(هللا عز وج  يفرح بتوبة عبده إذا تاب. )صحيحة وال يد  عليها الحدي

: بعض ال اس يرياد التوباة, لر اه يفشا  كاي تحرياق هاذا بااألمر, ماا األساباب التاي تحاو  بي اه 3س
 وبين التوبة كي يظرك ؟

 عدم الصدق كي ال ية. -1: 3ج

 ضعف اإلرادة. -2

 طو  األم  وعدم التفرير بالموت. -3

 حرص الشيطان على إيراع ابن يدم كي تأوير التوبة. -4
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 توبة واالستغفار ؟: ما الفرق بين ال4س

 : التوبة أمر عملي يع ي اإلقالع عن المعصية والعزم على عدم العودة إليها.4ج

 أما االستغفار كأمر قولي يع ي طلب المغفرة من هللا.

 : ماألسباب التي تعين التائب على الثبات على توبته ؟5س

 كثرة الذكر واالستغفار. -1: 5ج

 ع .مراقبة هللا تعالى كي ك  ما يف -2

 تذكر الموت وأيه قد يأتي كجأة. -3

 الترويم:

 : ما حكم المبادرة الى التوبة من الذيوب ؟ لماذا ؟1س

 : واجب , حتى يردم على هللا يوم الريامة وقد غفر هللا تعالى ذيوبه.1ج

 : كي هذا الحديث إثبات صفة هلل , ما هي ؟2س

 وعظمته.: إثبات لصفة اليد هلل وتعالى على ما يليق بجالله 2ج

 : ما مدى صحة هذه العبارة )ال بأس بتأوير التوبة للشباب( ؟3س

 : العبارة غير صحيحة, ب  يجب اإلسراع بالتوبة ألن اإليسان ال يدري متى يأتيه الموت.3ج

 : ما العالقة بين هذا الحديث؛ وبين حديث ))يتبع الميع ثالث...((؟4س

 عد الموت.: أن اإليسان ال ي فعه إال عمله الصالح ب4ج

 : ما اسم أبي موسى األشعري رضي هللا ع ه ؟5س

 : هو الصحابي الجلي , عبد هللا بين قيإ بن سليم.5ج

 : رتب أسما  الرواة الذين درسع أحديثهم كي الفص  الثايي حسب تاريخ وقياتهم.6س

 ها(.36حذيفة بن اليمان ) -1: 6ج

 ها(.42أبو موسى األشعري ) -2

 ها(.50المغيرة بن شعبة ) -3

 ها(.51جرير بن عبد هللا البجلي ) -4

 ها(.57أبو هريرة ) -5

almanahj.com/sa



 

 ها(68عبد هللا بن عباس ) -6

 ها(73عبد هللا بن عمر ) -7

 ها(77جابر بن عبد هللا ) -8

 ها(.86أبو أمامة ) -9

 ها(88سه  بين سعد ) -10

 ها(93أيإ بن مالك ) -11

 أس لة إضاكية :

 : ماذا تعرال عن راوي الحديث ؟1س

 هو الصحابي الجي  , عبد هللا بن قيإ بن سليم, أبو موسى األشعري. -1: 1ج

 اشتهر بالعلم والفره وقرا ة الررين. -2
كان من مررئي الصحابة وأحس هم صوتًا , كران ال بي صلى هللا عليه وسالم يحاب أن يساتمع  -3

 قرا ته.

 ها بالروكة.42س ة  -صلى هللا عليه وسلم–توكي  -4
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