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 بسم هللا الرحمن الرحيم

 المقدمة

  

من يهده هللا فال  ،ت أعمالنا ئاونعوذ باهلل من شرور أنفسنا ومن سي ،الحمد هلل  نحمده ونستعينه ونستغفره إن       

 ومن يضلل فال هادي له.   ،مضل له 

ن دعا بدعوته إلى يوم الدين  صلى هللا عليه وآله وصحبه وم ،وأشهد أن ال إله إال هللا  وأن محمدا عبده ورسوله     

 ..... أما بعد:   اروسلم تسليما كثي

ء .. إني أضع بين أيديكم دليلكم ومرشدكم لكتاب التربية اإلسالمية للصف الثاني عشر  ليسهل عليكم زاالطالب األع    

 سته وفهمه وحفظه  آمال من هللا تعالى أن يكون لكم العون في ذلك.  ارد

وقد اشتمل أيضا على األسئلة  إلجابة النموذجيةاوسئلة األيل على شرح وتوضيح  لكل درس بوضع وقد اشتمل الدل   

 . الوزارية للدورات السابقة للمنهاج الجديد مع اإلجابات المطلوبة وزاريا

من  وقد تم تقسيم الدوسية إلى فصلين ، الفصل األولن درسا ييحتوي كتاب التربية اإلسالمية على خمس وثالث      

وقد اشتمل الدرس األول إلى الدرس الثامن عشر ، والفصل الثاني من الدرس التاسع عشر إلى الخامس والثالثين ، 

 م .2018المرشد ) اإلسراء في التربية اإلسالمية ( على ما تم حذفه من الوزارة  كما جاء في نسخة 

      

ختلف مستوياتهم المعرفية والثقافية إلى االستفادة منه وقد عرض الدليل بأسلوب ميسر وسهل ليجذب الطلبة  بم     

 وأن يكون لهم العون بعد هللا تعالى للحصول على العالمة الكاملة بإذن المولى جل وعال...  

  

 دعواتي لكم بالتوفيق والنجاح

  

  

  

  

  

  

  

  

 سراء سليم الحياريإ
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 الدرس األول : واجبنا تجاه القرآن الكريم

 

 بالقرآن الكريم:  ف :  عر  1س

 لجميع الناس شادرإوهداية كتاب  .3    الكتب اإللهية خاتم . 2     ملسو هيلع هللا ىلصمحمد على نبينا  ه هللا تعالىأنزلهو كتاب  .1

 تنظم أمور الفرد والمجتمع .  تشريعات حكيمةيتضمن  .4      

  

 بي ن داللة اآلية الكريمة اآلتية :  : 2س

ب يٌن  * "   قَْد َجاَءُكم م    :قال تعالى  تَاٌب مُّ ُ يَن َّللاه  نُوٌر َوك  ي ب ه  َّللاه َن  ْهد  ُجُهم م   ْضَوانَهُ ُسبَُل السهاَلم  َويُْخر  َمن  اتهبََع ر 

ْستَق يم َراٍط مُّ ْم إ لَٰى ص  يه   ". الظُّلَُمات  إ لَى النُّور  ب إ ْذن ه  َويَْهد 

 ن تشريعات حكيمة تنظم أمور الفرد والمجتمع. يتضم .2شاد.   رإالقرآن الكريم كتاب هداية و أن  .1

  

 : علل:3س

 . التمسك بالقرآن الكريم يعود على الناس بالخير والسعادة.  1  

شاد لجميع الناس ولتضمينه تشريعات رإفهو كتاب هداية  و ملسو هيلع هللا ىلصألنه كالم هللا تعالى الذي أنزله على سيدنا محمد -

 حكيمة تنظم أمور الفرد والمجتمع.   

 . يتطلب من المسلم القيام بواجبات عديدة نحو القرآن الكريم. 2   

 يعود على الناس بالخير والسعادة ورضوان هللا تعالى      .  راً ألن التمسك بالقرآن الكريم أم-

 . دعا القرآن الكريم إلى كثير من األخالق واالداب والسلوكات الرفيعة.  3

 لق واألدب. ألنها تجعل المسلم مثال لغيره في الخ-

أو ما أثر االستماع لتالوة . يحرص المسلم على االستماع لتالوة القرآن الكريم واإلنصات إليه بتدبر وخشوع. 4 

  القرآن الكريم واإلنصات إليه .

 لينال رحمة هللا تعالى.   -

 . يجب على المسلم أن يحفظ شيئا من القرآن الكريم.  5

 حتى تقوم بها الصالة.   -

 ي لمن تعلم القرآن الكريم أن يعلمه لغيره.  . ينبغ6

 ن في الحديث الشريف الحرص على فعل الخير وخاصة الخير في تعلم القرآن وتعليمه . بي   ملسو هيلع هللا ىلصألن الرسول -
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   ؟:ما واجب المسلمين نحو القرآن الكريم4س

 الستماع لتالوته واإلنصات إليه . ا3             م أحكام التجويدوتعل   راءته. ق2       ب معه. تعظيمه والتأد  1

  حفظه وتعليمه .  6 ي بما جاء فيه من أخالق وآداب التحل   .5    ر آياته والعمل به  . تدب  4 

 كين به. . الدفاع عنه أمام هجمات المشك  9                      . بيان مظاهر إعجازه8          . نشره بين الناس7  

 الفقرة قبل األخيرة من الدرس: من  9+8+7مالحظة : نقطة 

 

 :   واجب المسلمين تجاه القرآن الكريماستنتج من النصوص الشرعية اآلتية : 5س

ْم َشعَائ رَ ذَل َك َوَمن قال تعالى :"  .1 ن تَْقَوى اْلقُلُوب   يُعَظ    ".َّللاه  فَإ نهَها م 

 ب معه . تعظيم القرآن الكريم  والتأد   -

 م : عالمتان 2019سؤال وزاري شتوية 

ْم َشعَائ رَ ذَل َك َوَمن يدل عليه قوله تعالى:"  يواجب المسلم نحو القرآن الكريم الذ - ن تَْقَوى اْلقُلُوب   يُعَظ    ".َّللاه  فَإ نهَها م 

 ب. تدب ر آياته                              ي بما جاء به من أخالق   أ. التحل  

 د. قراءته وتعل م أحكام التجويد                                                     ج. التأدب معه

 

َن اْلقْرآن  "  فاَْقَرُؤوا" :قال تعالى  .2  .َما تيَسهَر م 

 القرآن الكريم  وتعلم أحكام التجويد .  قراءة  -

القرآن   أرومثل الذي يق،ة م البررراله مع السفرة الك  وهو حافظٌ  أ القرآنريق:" مثل الذي ملسو هيلع هللا ىلص. قال رسول هللا 3

   .ن "راوهو يتعاهده وهو عليه شديد فله أج

 ءة القرآن الكريم  وتعلم أحكام التجويد. راق -  

َئ اْلقُْرآُن ": . قال تعالى 4  تُواَوإ ذَا قُر  عُوا لَهُ َوأَنص   .لَعَلهُكْم تُْرَحُموَن "  فَاْستَم 

 ت له.  االستماع لتالوة القرآن الكريم واإلنصا - 

 وليتذك ر أولوا األلباب ".   ليد بروا آياتهقال تعالى :" كتاٌب أنزلناه إليك مبارك  .5 

 تدبر آيات القرآن الكريم والعمل به .  -

واذا مر    ،واذا مر  بسؤال سأل   ،إذا مر  بآية فيها تسبيح سب ح  ،:" يقرأ  القرآن مترسال ملسو هيلع هللا ىلص. كان رسول هللا 6

ذ  ".   ذ تعو    متمهال تعني : مترسال    بتعو 

 تدبر آياته والعمل به .  - 

يَشةً َضنًكا" : قال تعالى . 7 ي فَإ نه لَهُ َمع  ْكر  لُّ َوال يَْشقَى  َوَمْن أَْعَرَض َعْن ذ   ". فََمن  اتهبََع ُهَداَي فاَل يَض 

 يات القرآن الكريم والعمل به. آتدبر  -
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 .لقه القرآن"كان خُ   :" فقال ملسو هيلع هللا ىلصلق الرسول عن خُ  –ها رضي هللا عن –سئلت السيدة عائشة . 8

 داب  . آالتحلي بما جاء فيه من أخالق و - 

 أرحتى يق ،ويصعُد بكل آية درجةً  أرفيق ،واصعد  أر:" يقال لصاحب القرآن إذا دخل الجن ة : اقملسو هيلع هللا ىلصقال رسول هللا  .9 

    ".آخر شيء معه

 حفظ القرآن الكريم وتعليمه .  -

 (: عالمتان  م 2018 يةصيفي اروز 

 :على واجب المسلمين نحو القرآن الكريم هو" : يقال لصاحب القرآن إذا دخل الجن ة اقرأ.. ملسو هيلع هللا ىلصيدل قوله 

 ج. تدبر آياته .          د. االستماع لتالوته.      ب. تعظيمه والتأدب معه .      . حفظه أ.

 ".   وعلمه   تعلم القرآن:" خيركم من ملسو هيلع هللا ىلصقال رسول هللا  .10

 حفظ القرآن الكريم وتعليمه.  -  

 

 : اذكر مظاهر تعظيم القرآن.  6س   

 . عدم االتكاء عليه.  4عدم وضع فوقه شيء              .3   را . ال يمسه إال طاه2. الحفاظ عليه من التلف            1  

  

 ح ذلك .من واجبنا نحو القرآن الكريم قراءته وتعل م أحكام لتجويد ، وض  : 7س 

 تعالى أن نقرأ القرآن الكريم . أمرنا هللا .1

دة مرت لةأن تكون  .2  حسب أحكام التجويد . القراءة مجو 

 أن من يقرأ حرفا من كتاب هللا له حسنة والحسنة بعشر أمثالها.   :أ.الكريم  قراءة القرآنفضل  ملسو هيلع هللا ىلص . بي ن3

 اهر بقراءة القرآن يكون مع المالئكة الكرام.  الم ب.                                                    

 .القراءة وأجر المشقةرن : أجالذي يقرا القرآن وهو عليه شاق له أجراج.                                      

 

 مرنا بها هللا تعالى ؟ أالقرآن الكريم التي  راءةما كيفية ق: 8س

 التجويد.  ة القرآن الكريم مجودة مرتلة حسب أحكامراءق -

  

 ءة القرآن الكريم . را: بي ن فضل ق9س

 م.  راءة القرآن يكون مع المالئكة الكراالماهر بق .2حرفا من كتاب هللا له حسنة والحسنة بعشر أمثالها.   أرأن من يق .1

 ءة وأجر المشقة .  ران : أجر القراالقرآن وهو عليه شاق له أجرا الذي يق .3
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 ءة القرآن الكريم  ؟ راتعين المسلم على ق : ما الوسائل التي10س 

 ءته مشافهة عن متقن حافظرا. تلقي ق2. تعلم أحكام تجويد القرآن الكريم           1   

 

 : ما آداب االستماع واإلنصات لتالوة القرآن الكريم ؟ 11س 

 . عدم االنشغال بما يلهي عن االستماع له.   2         . حضور القلب 1

" قلت : أقرأ " اقرأ علي  : -رضي هللا عنه  –لعبدهللا بن مسعود  ملسو هيلع هللا ىلص -قال رسول هللا ** -تنتج :أتأمل وأس

 االستماع واإلنصات للقرآن الكريم . -  عليك وعليك أُنزل , قال :" إني أحب أن أسمعه من غيري ".

 

 : كيف يكون  القيام بواجب تدبر آيات القرآن الكريم . 12س

القرآن الكريم.  ءةرا التأني عند ق. 3  بما فيها من القصص واألمثالاالتعاظ . 2  د هللا تعالى منهاراوم ر باآلياتالتفك  . 1 

 .والمتخصصين  إلى كتب التفسير الرجوع. 5  ر تالوة اآلياتراتك. 4

 (  عالمات 3:  م 2018 شتوية ي راوز

 .12الجواب : إجابة س.  السؤال : أمر هللا تعالى بتدبر القرآن الكريم وضح كيف يكون ذلك  

 

 ما الوسائل التي تعين على تدب ر آيات القرآن الكريم ؟: 13س

 .والمتخصصين  الرجوع إلى كتب التفسير.  3     تكرار تالوة اآليات. 2    القرآن الكريم التأني عند قرا ءة .1

 

 هل يكتفي المسلم عند حد تدبر آيات القرآن الكريم ؟  : 14س

 أن يعمل بما فيه من األحكام والقيم والتوجيهات  في شتى مجاالت الحياة .  نما عليهإو  ،ال -

  

   أو ما أثر تدب ر آيات القرآن ؟: ما ثمرة فهم القرآن الكريم وتدبر آياته والعمل به ؟ 15س

 العيش في سعادة وهناء ورخاء.   -

 

 الكريم.   من فهم وتدبر القرآن -رضوان هللا عليهم  –ح موقف الصحابة : وض  16س

 إذا حفظوا عشر آيات لم يتجاوزوها إلى غيرها حتى يتعلموا ما فيها من العلم والعمل.   –رضوان هللا عليهم  -كانوا  -

  

   ؟: ماذا يجب على من حفظ شيئا من القرآن الكريم17س   

 جعته كي ال ينساه.  رايجب عليه أن يتعاهده ويداوم على م -
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 ؟ ين المسلم على واجب نشر القرآن الكريم والدفاع عنه: ما الوسائل التي تع18س 

 .القنوات الفضائية التي تعنى بتعليم القرآن الكريم  اراستثم - 

 

 دنية الهاشمية في القيام بواجبها نحو القرآن الكريم ؟ر: ما دور المملكة اال 19س 

 في المساجد.   إنشاء دور القرآن .2          الكريم  مؤسسات حكومية وأهلية تهتم بتعليم القرآن. وجود 1 

 على ذلك . زالكريم وتقديم الجوائ إنشاء المسابقات المتعلقة بحفظ القرآن .4  تعنى بتعليم القرآن الكريم كزراإنشاء م .3

  

ف بالمسابقة الهاشمية التي تقام في المملكة األ20س  دنية الهاشمية . ر: عر 

ت الحفاظ من كافة أنحاء العالم راعشويستضاف لها  ،لحفظ القرآن الكريم  كيةملبرعاية سنويا هي مسابقة تعقد  -  

 العربي واإلسالمي.   

 

************************************************************************* 

 ((من سورة لقمان19-12اآليات من))الدرس الثاني:توجيهات قرآنية

َ َغن ي  قال تعالى :" َولَقَْد آتَْينَ   ه  َوَمن َكفََر فَإ نه َّللاه ه  َوَمن يَْشُكْر فَإ نهَما يَْشُكُر ل نَْفس  ْكَمةَ أَن  اْشُكْر ّلِل  يٌد ا لُْقَماَن اْلح   َحم 

ْرَك لَُظْلٌم  {12}لقمان/ ْك ب اّلِله  إ نه الش   ُظهُ يَا بُنَيه اَل تُْشر  ْبن ه  َوُهَو يَع  يٌم َوإ ْذ قَاَل لُْقَماُن ال  نَساَن  {13}لقمان/َعظ  ْينَا اإْل  َوَوصه

هُ َوْهنًا َعلَى َوْهٍن َوف َصالُهُ ف ي َعاَمْين  أَن  اْشُكْر ل ي َول َوال َدْيَك إ لَيه اْلمَ  يُر ب َوال َدْيه  َحَملَتْهُ أُمُّ َوإ ن َجاَهَداَك  {14}لقمان/ص 

ْلٌم فَ  َك ب ي َما لَْيَس لََك ب ه  ع  ْنيَا َمْعُروفًا َواتهب ْع َسب يَل َمْن أَنَاَب إ لَيه ثُمه إ لَيه َعلى أَن تُْشر  ْبُهَما ف ي الدُّ ْعُهَما َوَصاح  اَل تُط 

عُُكْم فَأُنَب  ئُُكم ب َما ُكنتُْم تَْعَملُوَن  ْن َخْرَدٍل فَتَُكن ف ي َصْخرَ  {15}لقمان/َمْرج  ثْقَاَل َحبهٍة م   ٍة أَْو ف ي يَا بُنَيه إ نهَها إ ن تَُك م 

يٌف َخب يٌر  َ لَط  ُ إ نه َّللاه اَلةَ َوأُْمْر ب اْلَمْعُروف  َواْنهَ َعن   {16}لقمان/السهَماَوات  أَْو ف ي اأْلَْرض  يَأْت  ب َها َّللاه يَا بُنَيه أَق م  الصه

ْن َعْزم  اأْلُُمور   ْر َخدهَك ل لنهاس  َواَل تَْمش  ف ي اأْلَْرض  َمَرًحا  {17ان/}لقماْلُمنَكر  َواْصب ْر َعلَى َما أََصاَبَك إ نه ذَل َك م  َواَل تَُصع  

بُّ ُكله ُمْختَاٍل فَُخوٍر  َ اَل يُح  ير   {18}لقمان/إ نه َّللاه ن َصْوت َك إ نه أَنَكَر اأْلَْصَوات  لََصْوُت اْلَحم  ْد ف ي َمْشي َك َواْغُضْض م  َواْقص 

  { .19}لقمان/

 

 عالمات  6م : 2019شتوية سؤال وزاري 

". يَا بُنَيه إ نهَها إ ن تَُك... اكتب اآليات الكريمة من قوله تعالى :"  ير   " إلى قوله تعالى :" ... لََصْوُت اْلَحم 

 التصحيح :المطلوب أربع آيات:اآلية األولى عالمتان | اآلية الثانية عالمتان | اآلية الثالثة والرابعة لكل آية عالمة . 

 

 : ما الموضوعات التي عالجتها سورة لقمان ؟ 1س

حرص اآلباء على تربية أبنائهم وتوجيه سلوكهم لتضمنها قصة الرجل الصالح لقمان الذي قام بواجب التربية البنه  *

 هه ونصحه بنصائح نافعة في دنياه وآخرته . مه ووج  فعل  
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 : علل : سميت سورة لقمان بهذا االسم.  2س

 لى قصة لقمان الحكيم التي تضمنت فضيلة الحكمة الموافقة للشرع.  الشتمالها ع-

  

 : من هو لقمان الذي سميت السورة باسمه ؟ 3س

 ،ره من الشر وحذ   ،به في الخير هه ورغ  مه ووج  هو رجل صالح آتاه هللا الحكمة حيث قام بواجب التربية البنه فعل  -

 ونصحه بنصائح نافعة في دنياه وآخرته. 

 

  ؟كيب اآلتيةارا معنى المفردات والت: م4س

   : تاب ورجعأناب .3            : فطامه عن الرضاعةفصاله .2         : ضعفا  وهنا.1

لهم ا ر: ال تعرض بوجهك عن الناس احتقا ال تصع ر خد ك. 5          : الخردل نبات بذوره صغيرة جدا  خردل .4

 : اخفض.  اغضض.7                    فيه  عتدل وتوسط: ا اقصد في مشيك.6      عليهم .را وتكب

 

 التي تضمنتها اآليات الكريمة من سورة لقمان ؟  التوجيهات اإليمانية: ما أهمية 5س  

 وقيمه وأخالقه.   ضبط سلوك اإلنسانيظهر أثرها في  .2                 .تنظم عالقة اإلنسان بخالقهأنها  .1

 

 التي اشتملت عليها اآليات من سورة لقمان.   يمانيةالتوجيهات اإلاذكر  :6س

ْكَمةَ  ":( 12 ) كما في اآلية : وجوب شكر هللا تعالى .1 ه  َولَقَْد آتَْينَا لُْقَماَن اْلح  ه   أَن  اْشُكْر ّلِل  َوَمن يَْشُكْر فَإ نهَما يَْشُكُر ل نَْفس 

يدٌ  َ َغن ي  َحم   ".  َوَمن َكفََر فَإ نه َّللاه

ُظهُ يَا بُنَيه ":(13)كما في اآلية:التحذير من الشرك باهلل .2 ْبن ه  َوُهَو يَع  ْك ب اّلِله  َوإ ْذ قَاَل لُْقَماُن ال  ْرَك لَُظْلٌم  اَل تُْشر  إ نه الش  

يمٌ    ."  َعظ 

ثْقَاَل َحبهٍة م   :( 16كما في اآلية): مراقبة هللا تعالى .3 ْن َخْرَدٍل فَتَُكن ف ي َصْخَرٍة أَْو ف ي السهَماَوات  " يَا بُنَيه إ نهَها إ ن تَُك م 

ُ أَْو ف ي اأْلَْرض   يٌف َخب يٌر "  ۚيَأْت  ب َها َّللاه َ لَط   . إ نه َّللاه

اَلةَ يَا بُنَيه " : (17)كما في اآلية  :إقامة الصالة . 4 ْر َعلَٰى َما أََصابََك ۖ َوأُْمْر ب اْلَمْعُروف  َواْنهَ َعن  اْلُمنَكر  َواْصب   أَق م  الصه

ْن َعْزم  اأْلُُمور  " ل َك م 
  .إ نه ذَٰ

 

 : عالمتان ( م  2018 شتوية وزاري

 من التوجيهات: تعد  السؤال : أمر لقمان ابنه بإقامة الصالة وإقامة الصالة  

 .             ب. األخالقية   .    ج. االجتماعية   .      د. الدعوية .  اإليمانيةأ. 
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 التي اشتملت عليها اآليات من سورة لقمان.   األخالقيةالتوجيهات : اذكر 7س

اَلةَ َوأُْمْر ب اْلَمْعُروف  َواْنهَ َعن  اْلُمنَكر   :"( 17)كما في اآلية  : الصبر. 1 ل َك  َواْصب رْ  يَا بُنَيه أَق م  الصه
َعلَٰى َما أََصابََك ۖ إ نه ذَٰ

ْن َعْزم  اأْلُُمور  "  .م 

ْد ف ي َمْشي كَ " :( 19)كما في اآلية: االعتدال والتوسط.2 ن َصْوت َك ۚ  َواْقص  يرَواْغُضْض م   ."إ نه أَنَكَر اأْلَْصَوات  لََصْوُت اْلَحم 

ْر َخدهَك ل لنهاس  " :( 18كما في اآلية ) :ذم اإلعراض عن الناس .3 بُّ  إ نه َواَل تَْمش  ف ي اأْلَْرض  َمَرًحا ۖ  َواَل تَُصع   َ اَل يُح  َّللاه

 ."ُكله ُمْختَاٍل فَُخورٍ 

ْر َخدهَك ل لنهاس  ":(18)كما في اآلية :ذم التكب ر. 4 بُّ ُكله ُمْختَاٍل فَُخوٍر  َواَل تَْمش  ف ي اأْلَْرض  َمَرًحاَواَل تَُصع   َ اَل يُح   ." إ نه َّللاه

 

 ات من سورة لقمان.  التي اشتملت عليها اآلي التوجيهات االجتماعية: اذكر 8س

نَسانَ :(  15،   14)  كما في اآلية  :اإلحسان إلى الوالدين .1 ْينَا اإْل  هُ َوْهنًا َعلَٰى َوْهٍن َوف َصالُهُ  ب َوال َدْيه   " َوَوصه َحَملَتْهُ أُمُّ

يُر ) ْعُهَما ۖ ( َوإ ن َجاَهَداَك عَ 14ف ي َعاَمْين  أَن  اْشُكْر ل ي َول َوال َدْيَك إ لَيه اْلَمص  ْلٌم فاََل تُط  َك ب ي َما لَْيَس لََك ب ه  ع  لَٰى أَن تُْشر 

عُُكْم فَأُنَب  ئُكُ  ْنيَا َمْعُروفًا ۖ َواتهب ْع َسب يَل َمْن أَنَاَب إ لَيه ۚ ثُمه إ لَيه َمْرج  ْبُهَما ف ي الدُّ  .م ب َما ُكنتُْم تَْعَملُوَن " َوَصاح 

ْعُهَما " : ( 15 )ي اآلية كما ف :االقتداء بالصالحين .2 ْلٌم فاََل تُط  َك ب ي َما لَْيَس لََك ب ه  ع  َوإ ن َجاَهَداَك َعلى أَن تُْشر 

ْنيَا َمْعُروفًا  ْبُهَما ف ي الدُّ عُُكْم فَأُنَب  ئُُكم ب َما ُكنتُْم تَْعَملُونَ  َۚواتهب ْع َسب يَل َمْن أَنَاَب إ لَيه َوَصاح   ". ثُمه إ لَيه َمْرج 

ْد ف ي َمْشي َك ":(19)كما في اآلية:حسن مخاطبة الناس.3 ن َصْوت َك َۚواْقص  ير  "إ نه أَنَكَر اأْلَ  َواْغُضْض م   .ْصَوات  لََصْوُت اْلَحم 

 

 التي اشتملت عليها اآليات من سورة لقمان.   التوجيهات الدعوية: اذكر 9س 

اَلةَ  :(17)كما في اآلية : األمر بالمعروف والن هي عن المنكر- َواْنهَ َعن  اْلُمنَكر   َوأُْمْر ب اْلَمْعُروف  " يَا بُنَيه أَق م  الصه

ْن َعْزم  اأْلُُمور   ل َك م 
 ."   َواْصب ْر َعلَٰى َما أََصابََك ۖ إ نه ذَٰ

 

 لقمان أن يشكره.    : علل : أمر هللا عزوجل10س

 .  التي تقوم على وضع الشيء في مكانه المناسب كمةألن هللا تعالى أعطاه من فضله ونعمه وبخاصة نعمة الح-

 

 : ماذا تعرف عن الحكمة ؟  11س

 هي التي تقوم على وضع الشيء في مكانه المناسب.   -

  

 : ما الفائدة التي تعود على اإلنسان إذا شكر هللا تعالى على النعم التي أنعمها هللا عليه ؟  12س

 دة منها.  زا. االست3      يها. المحافظة عل2. إدامة النعمة     1
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 ء من كفر نعمة هللا عليه وجحدها ؟ زا: ما ج 13س

 يضر نفسه بحرمانه من النعم.  -

  

يَدنهُكمْ َوإ ْذ تَأَذهَن َربُُّكْم  " :ما داللة قول هللا تعالى :14س يدٌ  ۖلَئ ن َشَكْرتُْم أَلَز    ؟" َولَئ ن َكفَْرتُْم إ نه َعذَاب ي لََشد 

 فينفع الشاكر بإدامة النعمة والمحافظة عليها واالستزادة منها . وب شكر هللا على النعموج -

 

 ؟لحكمة التي جعلت لقمان يبدأ توجيهاته البنه بتحذيره من الشرك باهلل تعالى ا : ما15س

 ألن الشرك أعظم الذنوب .   -

 : عالمتان م2018 صيفية  ياروز 

 .  15الجواب : نفس إجابة س ؟ه البنه بتحذيره من الشرك السؤال : لماذابدأ لقمان توجيهات 

 

 عندما سأله :" أي الذنب أعظم عند هللا تعالى ؟ –رضي هللا عنه  –البن مسعود  ملسو هيلع هللا ىلص: ما داللة قول النبي 16س

  ؟قال :" أن تجعل هلل ند ا وهو خلقك .... " 

 .أن الشرك أكبر الذنوب  -

  

 يوم القيامة ؟ : ما أصل صالح األعمال وقبولها 17س

 توحيد هللا تعالى.   -

  

  ؟: كيف يتحقق مفهوم إقامة الصالة18س

 كانها وشروطها وواجباتها وسننها وآدابها وخشوعها . رأبأن يؤديها المسلم في أوقاتها تامة ب -

  

 : علل : أكدت اآليات الكريمة على الصالة.  19س

 .  لتكفير الذنوب. هي سبب 3    بين العبد وربه .صلة . هي 2     بين العبادات. منزلة عظيمة. لما لها من 1

  

ت ما رامكف   ،ورمضان إلى رمضان ،والجمعة إلى الجمعة  ،الصلوات الخمس :"  ملسو هيلع هللا ىلص: ما داللة قول الرسول 20س

  ؟إذا اجتنبت الكبائر " بينهن  

 فهي سبب لتكفير الذنوب.  ،  أن للصالة منزلة عظيمة  -
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 واالبتعاد عن معصيته .  ،حريصا على طاعة هللا تعالى  الفرد يجعل السلوك الذيسورة لقمان  من آياتاستنبط : 21س

وال تخفى عليه ، فاهلل تعالى يعلم أدق األمور  ،والعلن  تصرفاته في السر   للفرد في كل   قبة هللا تعالىرام اراستشعهو  -

 يوم القيامة.   سيحاسبهم عليهاخافية من أعمال عباده و

  

 قبة هللا تعالى.  ار: استنتج أثر استجابة المسلم لم22س 

 م سلوك الفرد ويجعله حريصا على طاعة هللا تعالى  واالبتعاد عن معصيته. قو  ي   -

  

 قبة هللا تعالى له في كل تصرفاته في السر والعلن. را: علل : المسلم يستشعر م23س

 يوم القيامة .  وسيحاسبهم عليهافية من أعمال عباده ألن هللا تعالى يعلم أدق األمور  وال تخفى عليه خا-

 

 ن سعة علم هللا تعالى :ح المثال الذي يبي  ثم  وض   ،أتدب ر وأوض ح .... تدب ر اآلية الكريمة 

ْن َخْرَدٍل فَتَُكن ف ي َصْخَرٍة أَْو ف ي السهمَ  قال تعالى :" ." ثْقَاَل َحبهٍة م   اَوات  أَْو ف ي اأْلَْرض  يَأْت  يَا بُنَيه إ نهَها إ ن تَُك م 

يٌف َخب يٌر  َ لَط  ُ إ نه َّللاه فيكن في  ه العبد ن حبة من خردل من خير أو شر عملأن األمر إذا كان يز -  ".ب َها َّللاه

 جزاؤه. هحتى يوفي،صخرة أو في السماوات أو في األرض يأت بها هللا 

 

 مة ؟ ينتها اآليات الكرالتي تضم التوجيهات األخالقية: ما أهمية 24س

 إلى ما يرضي هللا تعالى.   بها االرتقاء. 2اإلنسانية .    النفس ةتزكي. 1

  

 : ما األمور التي يجب على المسلم أن يصب ر نفسه عليها ؟  25س

 تحمله .  في رادة إ. كل ما يحتاج إلى قوة  و5      . قلة المال   4       . األذى3      . المصائب2    ض ا. األمر1

  

 الذي يعين المسلم على الصبر ؟  : ما26س

 . احتساب األجر المترتب على الصبر عند هللا تعالى يوم القيامة1

 الفرج الذي يعقبه.   ار. استحض2

 . التواصي بالصبر والحث عليه.  3

  

   ؟االتية السورة الكريمة: ما داللة 27س
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ال َحات  َوتََواَصْوا ب اْلَحق   َواْلعَْصر  * إ نه " قال هللا تعالى   ** لُوا الصه يَن آَمنُوا َوَعم  نَساَن لَف ي ُخْسٍر * إ اله الهذ  َوتََواَصْوا اإل 

ْبر    .  التواصي به والحث عليه ما يعين المسلم على الصبر -". ب الصه

اب ُروَن أَْجَرُهم ب غَْير  إ نهَما يَُوفهى الصه أتعاون وأستنتج : أتعاون في استنتاج داللة قوله تعالى :"  

َساٍب   األجر العظيم المترتب على الصابرين يوم القيامة بدخولهم الجنة من غير حساب . ".ح 

 

ةً ":: ما داللة قول هللا تعالى28س ل َك َجعَْلنَاُكْم أُمه
ُسوُل َعلَْيكُ  َوَسًطاَوَكذَٰ يًدا ل  تَُكونُوا ُشَهَداَء َعلَى النهاس  َويَُكوَن الره  ؟"ْم َشه 

 .(واالعتدال في كل شيءالوسطية الدعوة إلى )للفرد المسلم  األخالقية من التوجيهات -

 

 بي ن ذلك .  ،دعت اآليات الكريمة إلى التوسط واالعتدال في مشية اإلنسان :  29س

 .  قالاوال بطيئا متث ،ه ارفال يستعجل فيه فيخل بوق ،دعا لقمان ابنه أن يكون مشيه معتدال  -

 

 : : علل30س 

 . نهى هللا عزوجل في كتابه الكريم عن التكبر والمفاخرة واالختيال في المشي.  1

 ألن الكبر يولد العداوة والبغضاء بين الناس ويصرفهم عن الحق.  أ. 

 ألن المتكبر المتعالي يرى نفسه أعظم من الناس وأكبر منهم.  ب. 

 بإمالة الوجه عنهم أثناء مخاطبتهم .  ض عن الناسرانهى لقمان ابنه عن اإلع .2

 ألنه صورة من صور الكبر والتعالي على الناس.  - 

  

 : ما الواجب على المسلم القيام به إذا تكلم إليه الناس ؟ 31س

 آخر كالهاتف ونحوه .  أن ال يشغل عنه بشيء. 3     ال يقاطعه. أن 2 لمن يكلمه    أن يصغي. 1

 

 التي تضمنتها اآليات الكريمة ؟  ت االجتماعيةالتوجيها: ما أهمية 32س

 والمحبة بين الناس .   ز روابط األلفةيتعز .2          من الناس وتوثقها.  م عالقة المسلم مع غيرهيتنظ .1

  

 ؟ انًاۚ "َوب اْلَوال َدْين  إ ْحسَ َوقََضٰى َربَُّك أاَله تَْعبُُدوا إ اله إ يهاهُ  ": : ما داللة قول هللا تعالى33س

 وجوب اإلحسان إلى الوالدين واالعتناء بهما.   -

  

 ؟: ما الحكمة التي من أجلها خص هللا عزوجل األم بمزيد من الرعاية واإلحسان 34س
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 والفطام.   ،والرضاعة  ،والحضانة  ،وحين الوالدة  ،لما تعانيه في مدة الحمل  -

  

 : علل: 35س

 لوالدين.  .  دعت اآليات الكريمة إلى شكر ا1 

 عليه في الطفولة .  نفاقإو عناء ومشقة.  لما تحماله من 2        ورعايتهما له. لجهودهما على تربيتهماا ريتقد .1

 قد مت اآليات الكريمة شكر هللا تعالى على شكر الوالدين .  .2

 ن حق هللا تعالى أعظم من حق الوالدين.  بأرا إشعا -

 الديه إلى الشرك باهلل أو إلى معصية عدم طاعتهما.  يجب على االبن إذا دعاه و. 3 

 ألنه ال طاعة لمخلوق في معصية الخالق.  -

 

ما الواجب على األبناء التعامل به إذا صدر من بعض اآلباء واألمهات من التصرفات والتوجيهات ما يخالف : 36س

   ؟شرع هللا تعالى

 .مرااحتسبل الهداية وطريق الحق بأدب ولهم أن يبينوا  .1

 ن كانا مشركين.  إأن يصاحبوهما بالمعروف في األحوال كلها حتى  و .2

  

 ؟: ما حكم هجر الوالدين أو عقوقهما37س

 م  .  راح             -

  

ْلٌم فاَل تط   :"قال تعالى  ،اآلية الكريمة  بي ن سبب نزول: 38س َك بي  َما لْيَس لَك به  ع   ْعُهَما َوإن  َجاَهَداَك َعلى أَن تْشر 

ْنياَ َمْعُروفاً ". ْبُهَما في  الدُّ   َوَصاح 

وال تأكل وال  حلفت أمه أن ال تكلمه أبدا حتى يكفر بدينهحين  ( سعد بن أبي وقاص )نزلت في الصحاب الجليل  -

 ،هد ن الج  وأنا آمرك بهذا قال:مكثت ثالثا حتى غ شي عليها م ،وأنا أمك  ،قالت : زعمت أن هللا وصاك بوالديك  ،تشرب 

  التعب يعني هدالج     فأنزل هللا هذه اآلية.  ،فجعلت تدعو على سعد  ،فسقاها  ،ة ارفقام ابن لها يقال له عم

 

 : ما داللة أمر هللا تعالى المسلم أن يتبع سبيل الذين تابوا إلى هللا واستقاموا على هديه ؟ 39س

 . ضرورة االقتداء بالصالحينة إلى ارإش .1

 .   تعين المسلم على طاعة هللا وتبعده عن معصيتهالتي هي من األسباب التي  همية الصحبة الصالحةألبيان  .2
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فحامل  ،ما مثل الجليس الصالح والجليس السوء كحامل المسك ونافخ الكير :" إن  ملسو هيلع هللا ىلص: ما داللة قول الرسول 40س

ما أن تجد إونافخ الكير إما أن يحرق ثيابك و،طيبةما أن تجد منه ريحا إو،ما أن تبتاع منه إك ويَ ذ  حْ المسك إما أن يُ 

 أو اذكر أثر استجابة المسلم باالقتداء بالصالحين.      ؟ريحا خبيثة "

 .  عين على طاعة هللا تعالى واالبتعاد عن معصيتهتاالقتداء بالصالحين من األسباب التي  -

ذيَك : يعطيك \حديد وينفخه فيتطاير الشرر نافخ الكير : الحداد الذي يصهر ال )ملحوظة لفهم غريب الحديث    ( يُح 

 ليست مطلوبة فقط للتوضيح .

  

 .  من التوجيهات االجتماعية التي دعت إليها اآليات الكريمة ) حسن مخاطبة الناس ( ، وض ح ذلك : 41س

 ويتعامل معها على هذا األساس .  ،االختالف كحقيقة إنسانية طبيعية أقر اإلسالم  .1

 ه إحدى ركائز التعايش بين الناس . وعد   ، ارأهمية الحود القرآن الكريم على أك .2

 .يحافظ المسلم على هدوئه. أن : أارر مبادىء الحوارقحرص اإلسالم على إ .3

 .بصوت هادىء غير مرتفع . أن يكون كالمه ب                                                         

 .  بطريقة عصبية ج. أن ال يكون كالمه                                                         

  

 الجيد ؟  اررها أو ما مبادىء الحوراالذي حرص اإلسالم على إق ارما مبادىء الحو :42س

 .يحافظ المسلم على هدوئه. أن 1

  . بصوت هادىء غير مرتفع أو بطريقة عصبية. أن يكون كالمه 2

  

ن َصْوتك  إن   أنََكَر اأْلْصَوات  لَصْوُت  :"ح الصورة الفنية في قوله تعالى : وض  43س ْد في  َمْشيك  َواْغُضْض م  َواْقص 

ير  "  من التنفير من رفع الصوت.    اْلَحم 

 شبهت اآليات الكريمة من يرفع صوته من غير حاجة بنهيق الحمير في البشاعة والقبح.   -

  

ود على المسلم إذا التزم التوجيهات اإليمانية والتعبدية واألخالقية واالجتماعية التي جاءت التي تع ار: ما اآلث44س

 في اآليات الكريمة السابقة ؟ 

 سلم بدعوة الناس لكل خير وفضيلة األمر بالمعروف والنهي عن المنكر فيقوم المشاد لآلخرين برتقديم النصح واإل -

 وينهاهم عن كل شر ورذيلة.  

  

 وينهاهم عن كل شر ورذيلة.   ،لل : يقوم المسلم بدعوة الناس لكل خير وفضيلة : ع45س

قاعدة مهمة من قواعد اإلصالح في المجتمع تدل على  .2.       عروف والنهي عن المنكر مبدأ عظيمألن األمر بالم .1

 اإليمان باهلل تعالى .   ارهو ثمرة من ثم .3     المسلم بدينه.  زام الت
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  ياَ بنُيه أقَم   :"في اآلية الكريمة الصبر بعد األمر بالمعروف والنهي عن المنكر   ما داللة ذكر هللا تعالى : 46س

اَلةَ َوأُْمْر با ْلَمْعُروف  َواْنهَ َعن  اْلُمنَكر  َواْصبر  َعلَى  ْن َعْزم  اأْلُمور   " أَصابكَ  َماالصه  ؟إن   ذَل َك م 

 فعليه أنر ويعرضون عنه فال يقبلون نصحه ون من يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكة إلى أن الناس قد يصدارإش-

 وال ييأس من ذلك .  يصبر عليهم ويحرص على هدايتهم 

 .للتحبب والتودد لقبول النصائح وااللتزام ما سبب تكرار عبارة ) يا بني ( ثالث مرات في وصايا لقمان البنه ؟  أفكر :

 

 :اآلتيين ات سورة لقمان ما يؤكد معاني الحديثين النبويين الشريفين : استخرج من آي47س

فحامل المسك إما أن  ،ما مثل الجليس الصالح والجليس السوء كحامل المسك ونافخ الكير :" إن  ملسو هيلع هللا ىلصرسول .قال ال1

 .ن تجد ريحا خبيثة "ما أإونافخ الكير إما أن يحرق ثيابك و،ما أن تجد منه ريحا طيبةإو،ما أن تبتاع منه إك ويَ ذ  حْ يُ 

ْعر  قال تعالى :"- ا فِي الدُّْني ا م  اِحْبه م  ص  ا ۖ و  م  ا ل ْيس  ل ك  بِِه ِعْلٌم ف ال  ت ِطْعه  اه د اك  ع ل ٰى أ ن ت ْشِرك  بِي م  إِن ج  اتَّبِْع و  وفًا ۖ و 

ا ك   ْرِجع ك ْم ف أ ن ب ِئ ك م بِم  ْن أ ن اب  إِل يَّ ۚ ث مَّ إِل يَّ م  بِيل  م  ل ون  "س   .نت ْم ت ْعم 

عندما سأله :" أي الذنب أعظم عند هللا تعالى ؟ قال :" أن تجعل  –رضي هللا عنه  –البن مسعود  ملسو هيلع هللا ىلصقول النبي . 2

  ؟هلل ند ا وهو خلقك .... "

ُظهُ يَا بُنَيه قال تعالى :  - ْبن ه  َوُهَو يَع  ْك ب اّلِله  "َوإ ْذ قَاَل لُْقَماُن ال  يمٌ  إ نه  اَل تُْشر  ْرَك لَُظْلٌم َعظ   " الش  

 (ي ارفيما يخص االمتحان الوز وص الشرعية ) اآليات واآلحاديثمالحظات تخص النص) 

ال يخلو أي امتحان في الثانوية العامة في مادة التربية اإلسالمية  من إكمال الطالب كتابة ما حفظ من النصوص الشرعية 

فالتصحيح دقيق جدا إذ : يحاسب الطالب على الزيادة   ،لنص الشرعي حرفياوهنا ال بد من الدقة في نقل ا ،المطلوبة 

على حروف الجر وحروف العطف  لذلك ويحاسب  ،كل مقطع على حدة  ويكون ذلك ،والتقديم والتأخير  ،والنقصان 

الطالب على وأنبه أنه ال يحاسب  ، -ويحسم نصف عالمة على كل خطأ  -يجب التأكد من كتابة النص الشرعي كما هو 

ومة السؤال أي اآليات الموجودة في رأدة في اروكذلك إذا أخطأ الطالب في اآليات الو ، تشكيلال ،ية ئاإلمالاالخطاء  )

 رجو االهتمام بضبط الحروف للكلمات في النص الشرعي للقرآن واألحاديث.أو .( السؤال

*************************************************** 

 الثالث : تنظيم األولويات الدرس

 ح مفهوم تنظيم األولويات.  : وض  1س

 ت تتعلق باألهمية والنتيجة والقدرة والحاجة والوقت.  راهي ترتيب البدء بتنفيذ الحقوق والواجبات والمهام وفق اعتبا-

  

  ؟"نه ما استطعتمفأتوا مواذا أمرتكم بأمر فإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه  :"...ملسو هيلع هللا ىلص: ما داللة قول الرسول 2س
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فال يقع ضمن تنظيم  يجب تركه من المحرماتأما ما  ، حسب األولوياتينبغي القيام بها  األعمال المشروعةأن  -

 يجب اجتنابه واالبتعاد عنه .   فعل غير صحيحنما هو إو  ،األولويات 

 يها من فوائد عظيمة.  لما يترتب عل - : علل : قد م اإلسالم نماذج كثيرة على تنظيم األولويات . 3س 

 على مبدأ تنظيم األولويات.   القرآن الكريممن ) مثاال ( : هات أنموذجا 4س 

لمشركون اتفاخر فعندما : ترتيب أعمالهم وفق أهميتها ونتائجها على الفرد والمجتمعه القرآن الكريم المسلمين إلى وج   -

اإليمان والتوحيد  فضلن هللا تعالى لهم بي    مراة المسجد الحارمن أهل مكة المكرمة على المسلمين بسقاية الحجاج وعم

د  : يقول تعالى  ،مراة المسجد الحاروالجهاد في سبيله على سقاية الحجاج وعم َماَرةَ اْلَمْسج  قَايَةَ اْلَحاج   َوع  " أََجعَْلتُْم س 

ر  َوَجاَهَد ف ي سَ  ينَ اْلَحَرام  َكَمْن آَمَن ب اّلِله  َواْليَْوم  اآْلخ  ي اْلقَْوَم الظهال م  ُ اَل يَْهد  نَد َّللاه  ۗ َوَّللاه  ."  ب يل  َّللاه  ۚ اَل يَْستَُووَن ع 

  

 على مبدأ تنظيم األولويات. السنة النبوية : هات أنموذجا من 5س

في  الجهاد:  ثانيها ،باهلل ورسوله  اإليمان : أولها ،أي العمل أفضل ؟ فكانت اإلجابة متعددة  ملسو هيلع هللا ىلصسئل النبي عندما -

 المبرور.   الحج : ثالثها ،سبيل هللا 

  

 علل ذلك.  ،بل متعددة  ،: كثرة األحاديث النبوية التي تتضمن األسئلة عن أي العمل أفضل؟ ولم تكن اإلجابة واحدة 6س

 وما يتناسب معها.   اختالف األوقات. بسبب 2      وظروفهم.  اختالف أحوال السائلينبسبب  .1

  

 ؟"فاستأذنه في الجهاد  فقل :" أحٌي والداك  ملسو هيلع هللا ىلصداللة الحديث الشريف اآلتي : جاء رجل إلى الرسول  : ما7س

  ".قال :" ففيهما فجاهد  ،قال : نعم  

 عاة تنظيم األولويات ببيان فضل تعظيم الوالدين وتقديم برهما على الجهاد في سبيل هللا تعالى.  رايدل الحديث على م -

 

 ت الشرعية التي من خاللها يتم تحديد األولويات  ؟ ارواالعتبا: ما الضوابط 8س

 .  الوقت. وفق 5       النتيجة . وفق 4      القدرة . وفق 3        الحاجة. وفق 2       األهمية وفق  .1

ات ضمن ات تحديد األولوياراعتب -على كل مما يلي:  السؤال : هات مثاال صحيحا  - : عالمة  م 2018صيفية ي اروز

   .8إجابة سالضوابط الشرعية.الجواب:

 

 ح ذلك.  وض   ، (األهمية  )منها ،ت كثيرة اراعتبا م األولوياتيظتنل: 9س 

فالتوحيد وفهم  ، فيقدم األهم على المهم... وهكذا ، ،عمال المباحة والنافلة تقدم على األ الفرض يقدم على النافلة .1

 ألنه أساس لها .  ،ألعمال ف وااركان اإليمان يقدم على المعرأ

 وتمكين العقيدة في نفوس المسلمين.   نشر التوحيدقبل الهجرة هو  مكة المكرمةفي  ملسو هيلع هللا ىلصل اهتمام النبي كان ج   .2
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 : علل :10س

كان اإليمان يقد م رأفالتوحيد وفهم  ،المطلوب من المسلم أن يضع كل عمل حسب أهميته فيقد م األهم على المهم . 1 

 ألنه أساس لها. -  ف واألعمال. ارالمععلى سائر 

 في مكة المكرمة قبل الهجرة هو نشر التوحيد وتمكين العقيدة في نفوس المسلمين.  ملسو هيلع هللا ىلصكان جل  اهتمام النبي  . 2

 ألنه أولى األولويات وألنه أساس لقبول أي عمل.  -

  

 . ح ذلكوض   ، ( الحاجة) منها  ،ت كثيرة ارام األولويات اعتبيتنظل:   11س

ألن المسلم إذا قام إلى الصالة  ،فإن السنة البدء به  حضر الطعام عند أي صالةفإذا  ، فتقدم الحاجة الملحة على غيرها -

 ،فالسنة أن يبدأ به ويأكل طعامه ثم يصلي ،فال يؤدي صالته كما ينبغي ،وقد حضر الطعام وهو جائع انشغل قلبه بذلك 

  . ألنه سيؤديها  وقلبه مقبل بخشوع وحضور ل هو تعظيم لشأنها ب وليس هذا من باب التساهل بالصالة

  

 .علل ذلك .: من تعظيم شأن الصالة أن ال يصليها اإلنسان وقد حضر الطعام 12س

 .وحضورفسيؤديها وقلبه مقبل بخشوع أكمل طعامه وانما إذا  ،ألنه سوف ينشغل عنها فال يصليها كما ينبغي -

  

 ح ذلك. وض  ،  (القدرة  )منها ،ت كثيرة رااعتبام األولويات يتنظل:  13س

فال يلزم نفسه برياضة شديدة لمرة  على العمل المنقطعن كان قليال إو ر فيهراالذي يستطيع االستم م العمل الدائميقد   .1

 . أو مرتين يرهق بها نفسه بل يخصص لنفسه وقتا معي نا يومي ا لممارسة الرياضة 

 ولو كانت بسيطة سيفاجأ بعد مدة أنه تجاوزها بأشواط عدة.   ية عادةعلى أ يداوم المسلم حين.2

 اراالختب ارألن مد ،ء دون تدبر أو خشوع زاخمسة أج راءة أولى من ق جزء من القرآن بتدبر وخشوعراءة فق. 3

 . ثرتهانوعية األعمال وليس على كواالبتالء على 

 

   ص ترتيب األعمال وفق القدرة ؟فيما يخ : ما داللة النصين الشرعيين اآلتيين14س 

 داومالدين إليه ما  وكان أحب   ،وا هللا حتى تمل   فاهلل ال يمل   ما تطيقونعليكم من العمل  :"ملسو هيلع هللا ىلص. قال رسول هللا 1

   .عليه صاحبه "

مل الكثير رعلى العمل القليل أفضل عند هللا على القيام بالعرافاالستم يات ترتيب األعمال وفق القدرةومن تنظيم األول -

 المنقطع.  

 َعَماًل ".  أْحَسنُ  قال تعالى ": الذ  ي َخلَق اْلَمْوَت َواْلَحياَةَ لي بَلَوُكْم أيَكُّمْ  .2
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 .  كثرتهاواالبتالء على نوعية األعمال وليس على  اراالختب ارأن مد -

 

  

 ح ذلك. وض   ، (النتيجة  )منها  ،ت كثيرة ارم األولويات اعتبايتنظل:  15س

 وال يتعدى نفعه لآلخرين.  م العمل الذي يحقق المصالح العامة على العمل الذي يحقق مصلحة شخصيةتقدي .1

ألن نفعه يعم ،  العلم أعلى رتبة من نوافل العبادةمثال :  .3وأجره عند هللا تعالى.   قدر نفع العمل يكون فضلهعلى  .2 

 ويستفيد منه االخرون.  

 

   ن فيما يخص ترتيب األعمال وفق النتيجة ؟شرعيين اآلتييما داللة النصين ال: 16س 

    .على العابد كفضلي على أدناكم" فضل العالم:" ملسو هيلع هللا ىلصقال رسول هللا  .1

 أن العلم له أجر عظيم أكثر من نوافل العبادات لعموم نفعه على اآلخرين ولعظم اإلفادة منه. - 

أو ولد  ، علم ينتفع بهية أو ارإال من ثالثة: إال من صدقة ج :" إذا مات اإلنسان انقطع عملهملسو هيلع هللا ىلصقال رسول هللا  .2 

    .صالح يدعو له"

 أن العلم له أجر عظيم أكثر من نوافل العبادات لعموم نفعه على اآلخرين ولعظم اإلفادة منه. - 

  

 ح ذلك. وض   ، (الوقت  )منها  ،ت كثيرة ارظم األولويات وفق اعتبايتنل:  17س

ة ارأداء صالة الظهر قبل خروج وقتها أولى من زيمثال :  -.  مل المستعجل على غيره من األعماليقدم المسلم الع -

 " .  ... احرص على ما ينفعك:" ملسو هيلع هللا ىلصلقول الرسول فهي مهمة لكن غير مستعجلة.   ضيمرال

 

 ة:  من النصوص الشرعية اآلتي وفق الضوابط واالعتبارات الشرعيةتحديد األولويات : استنتج كيفية 18س 

 داوموكان أحب الدين إليه ما  ،وهللا ال يمل هللا حتى تملوا ف ما تطيقون:" عليكم من العمل  ملسو هيلع هللا ىلص. قال رسول هللا 1

   .عليه صاحبه "

 .  وفق القدرةترتيب األعمال  -

 َعَماًل ".  أْحَسنُ قال تعالى ": الذ  ي َخلَق اْلَمْوَت َواْلَحياَةَ لي بَلَوُكْم أيَكُّْم  .3

 .  وفق القدرةيب األعمال ترت -

   .على العابد كفضلي على أدناكم" العالم:" فضل ملسو هيلع هللا ىلصقال رسول هللا  .4

 . وفق النتيجةترتيب األعمال  -
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أو ولد  ،ية أو علم ينتفع به ار: إال من صدقة جانقطع عمله إال من ثالثة :" إذا مات اإلنسانملسو هيلع هللا ىلص. قال رسول هللا 5

 ".صالح يدعو له

 .  فق النتيجةوترتيب األعمال  -

 " . ما ينفعك:" ... احرص على ملسو هيلع هللا ىلص. قال الرسول 6

 .  وفق الوقتترتيب األعمال  -

 

  . ت الالزمة لتنظيم األولوياتارالمها: اذكر 19س

 واإلمكانيات الخاصة.    تارومعرفة القد ،ة الذات ارإد.1

 بقة.   السا ترافها حسب االعتبايوتصن ،والمهام المطلوبة  فهم طبيعة األعمال.2

 في تنظيم أولويات األعمال والمهام. التخطيط المستمر.3

 عالمات  4م : 2019سؤال وزاري شتوية 

 19اذكر مهارتين من المهارات التي تستطيع من خاللها تنظيم األولويات . الجواب : إجابة س -

 

  من النصوص الشرعية اآلتية :  ت الالزمة لتنظيم األولوياتارالمها: استنبط 20س

ه   نَساُن َعلَىقال تعالى :" بل  اإل   .1 يَرةٌ ".  نفَس   بص 

 واإلمكانيات الخاصة.    راتومعرفة القد ،ة الذات ارإد -

   ".: أمك وأباك وأختك أخاك ثم أدناك أدناك  بمن تعولوابدأ  ،:" يد المعطي العليا ملسو هيلع هللا ىلصقال رسول هللا  .2

 السابقة.  راتها حسب االعتبافيوتصن،فهم طبيعة األعمال والمهام المطلوبة  -

ياً َعلَى  :"قال تعالى  .3   ي َسو  ن يْمش  ه  أْهَدى أمه باً َعلَى َوْجه  ي ُمك  ْستقَي مٍ أفََمن يْمش  َراٍط مُّ  ".  ص 

 التخطيط المستمر في تنظيم أولويات األعمال والمهام.   -

 

 هام؟ : كيف يكون التخطيط المستمر في تنظيم أولويات األعمال والم21س

 تحديد األهداف والغايات من تلك األعمال والمهام.  * 

 

 : أعط مثاال واحدا صحيحا على كل مما يأتي : 22س

 : التوحيد أساس لقبول األعمال .. عمل يعد أساسا لغيره1

 : العلم يقدم على النوافل . . عمل يرتبط بالمصالح العامة2
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************************************************************************* 

 

 

 الدرس الرابع : السنة النبوية ومكانتها               

 

 علل ذلك.   ،: تحتل السنة النبوية مكانة عظيمة في التشريع اإلسالمي  1س

ُق َعن  اْلَهَوى * إن  ُهَو إال    :"قال تعالى  ، هللا تعالى دوحي من عن.ألنها 1  ".  َحىيوُ  َوْحيٌ  َوَما ينَط 

 لما جاء في القرآن الكريم من أحكام وتوجيهات.   التطبيق العملي. ألنها 2

  

ُق َعن  اْلَهَوى *إن  وَ  :": ما داللة قوله تعالى  2س   ؟يُوَحى " َوْحيٌ  ُهَو إال    َما ينَط 

 هللا تعالى.  دأن السنة النبوية  وحي من عن -

 : وضح مفهوم السنة النبوية.  3س 

 من قول أو فعل أو تقرير أو صفة.   ملسو هيلع هللا ىلصالرسول  نع وردما  -

 ثم أعطي مثاال على كل منها .  ،أتذكر وأمثل: أتذكر الفرق بين السنة القولية والسنة الفعلية والسنة التقريرية 

 ".  إنما األعمال بالنيات:" ملسو هيلع هللا ىلصمثل قوله  :ملسو هيلع هللا ىلص: هي السنة التي قالها الرسول  السنة القولية -

 مثال : صالته وحجته المبينة لمجمل القرآن. :من أفعال  ملسو هيلع هللا ىلصما صدر عن الرسول  : هي السنة الفعلية -

ولم  علم بها عليه السالم فسكت عنها  : هي ما صدر عن صحابي أو أكثر من أقوال أو أفعال السنة التقريرية -

 . ولم ينكر عليهم ذلك ملسو هيلع هللا ىلصأكل الصحابة الضب على مائدة النبي  :مثال  :ينكرها 

 

 ية السنة النبوية ؟ : ما حج4س 

 والسنة النبوية وعمل الصحابة واإلجماع .  وتوجيهاتها وقد ثبت ذلك بالقرآن وية والعمل بأحكامهايجب األخذ بالسنة النب -

  

 مع التوضيح.   ،: بم تثبت حجية السنة النبوية 5س

 ، ر من مخالفتهوتحذ   باعهوات   ملسو هيلع هللا ىلصآيات كريمة تأمر المسلمين بطاعة رسول هللا : ورود بالقرآن الكريم .1

ُسوُل فُخذُوهُ َوَما نَهاُكْم َعْنهُ فاَنتُهواقال تعالى :"    ". َوَما آتاَُكُم الره

وتبليغه  وحفظه واالستماع إلى حديثه ملسو هيلع هللا ىلص: ورود األحاديث التي تأمر المسلمين بأخذ المناسك عنه بالسنة النبوية .2

 ".  أمرين لن تضلوا ما تمسكتم بهما : كتاب هللا وسنة نبيه  تركت فيكم:" ملسو هيلع هللا ىلصقال  إلى من لم يسمعه والتمسك بسنته
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الشرعية عندما  : كان الصحابة ومن بعدهم يرجعون إلى السنة النبوية لمعرفة األحكاماألمة  جماعإعمل الصحابة و .3

 . ملسو هيلع هللا ىلص وكانوا رضوان هللا عليهم أحرص الناس على معرفة أقول رسول هللا  يجدون الحكم في القرآن الكريم ال

 

 

 : كيف ترد عل من يد عون إلى االكتفاء بالقرآن الكريم وترك السنة النبوية ؟ 6س

 رآن الصحابة ومن بعدهم كانوا يرجعون إلى السنة النبوية لمعرفة األحكام الشرعية عندما ال يجدون الحكم في الق أن   .1

 . ملسو هيلع هللا ىلصل هللا ل رسواأقو الكريم  وكانوا رضوان هللا عليهم أحرص الناس على معرفة 

:" َوَما آتاَُكُم قال تعالى   ر من مخالفتهباعه وتحذ  وات   ملسو هيلع هللا ىلصورود آيات كريمة تأمر المسلمين بطاعة رسول هللا  .3

ُسوُل فُخذُوهُ َوَما نَهاُكْم َعْنهُ فاَنتُهوا ".   الره

 لى من لم يسمعهتبليغه إواالستماع إلى حديثه وحفظه و ملسو هيلع هللا ىلصورود األحاديث التي تأمر المسلمين بأخذ المناسك عنه  .4

 ".   تركت فيكم أمرين لن تضلوا ما تمسكتم بهما : كتاب هللا وسنة نبيه:"  ملسو هيلع هللا ىلصوالتمسك بسنته  قال 

  

 :  حجية السنة النبويةثم استنتج داللتهما على ،: أتدب ر النصوص الشرعية اآلتية7س

ُسوُل فُخذُوهُ َوَما  :". قال تعالى 1  ". ْم َعْنهُ فاَنتُهوا َوَما نَهاكُ  آتاَُكُم الره

 فته. الر من مخوتحذ   باعهوات   ملسو هيلع هللا ىلصة تأمر المسلمين بطاعة رسول هللا:ورود آيات كريمتثبت حجيتها من القرآن الكريم -

  ".:" تركت فيكم أمرين لن تضلوا ما تمسكتم بهما : كتاب هللا وسنة نبيه  ملسو هيلع هللا ىلصقال . 2

واالستماع إلى  ملسو هيلع هللا ىلصيث التي تأمر المسلمين بأخذ المناسك عنه لورود األحاد تثبت حجيتها من األحاديث النبوية -

 وتبليغه إلى من لم يسمعه والتمسك بسنته.   حديثه وحفظه

  

 مع ذكر مثاال عن كل عالقة.   عالقة السنة النبوية بالقرآن الكريم: وضح 8س

دليل من القرآن  :ورد دليلين على ذلك  فقد التأكيد على األخوة في اإلسالملما جاء في القرآن الكريم: مثال :  مؤكدة .1

َوةٌ " ،ودليل من السنة نُوَن إخ  ا اْلُمْؤم     ".المسلم أخو المسلم ،.. وكونوا عباد هللا إخوانا :"ملسو هيلع هللا ىلصقال ،قال تعالى :" إن مه
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 جاءتلما جاء في القرآن الكريم :ورد في القرآن الكريم أحكام وتوجيهات مجملة غير مبينة وال مفصلة ف مبي نة .2

مْ :"قال هللا تعالى  ،السنة النبوية ببيانها وتفصيلها َل إل ْيه  ْكَر لت بُيَن   لل ناهس  َما نز   ْيَك الذ   ْم يتَفَكهُروَن ".  َوأنََزْلناَ إل  مثال : َولعَلهُّ

 ملسو هيلع هللا ىلصعل رسول هللا كل ذلك بف فبينت السنة ،كانها وركعاتها رأمن غير بيان ألوقاتها و بأداء الصالةأن هللا تعالى أمر 

 ."يتموني أصليرأوا كما صل  :"   ملسو هيلع هللا ىلصقال رسول هللا ،وتعليمه ألصحابه كيفيتها 

رآن : فقد ورد في السنه النبويه أحكام وتوجيهات لم ترد في القبأحكام وتوجيهات لم ترد في القرآن الكريممستقلة  .3

رأة وعمتها أو المرأة مع في الزواج بين المتحرم على الرجل أن يجالكريم,ومن أمثله هذا النوع: األحاديث التي 

 وغير ذلك.  ،وكل ذي ناب من السباع ،واألحاديث التي تحرم أكل اللحم الحمر األهلية  ،وخالتها

  عالمات 3:  م 2018 صيفية يارسؤال وز** 

  فقط النقاط .8إجابة سالجواب :  .اذكرها ،عالقة السنة النبوية بالقرآن الكريم من حيث األحكام ثالثة أنواع -

 

 : بي ن عالقة السنة النبوية بالقرآن الكريم من خالل ما يأتي :   9س

 .لما جاء في القرآن الكريم نةمبي   . كيفية أداء الصالة :1

 بأحكام لم ترد في القرآن الكريم. مستقلة: . تحريم أكل لحوم الحمر األهلية 2

 رد في القرآن الكريم.بأحكام لم ت مستقلةأة وعمتها : ر. الجمع بين الم3

 لما جاء في القرآن الكريم. مؤكدة المسلم أخو المسلم ". ، إخوانا :".... وكونوا عباد هللاملسو هيلع هللا ىلص. قال 4

 

 عالمات  4:  م2019** سؤال وزاري شتوية 

 صن ف الحديثين النبويين اآلتيين حسب عالقتهما بالقرآن الكريم من حيث األحكام الواردة فيهما : -

 ن كيفية أداء الصالة  .وا كما رأيتموني أصلي"واألحاديث التي تبي  :" صل    ملسو هيلع هللا ىلص أ( قوله   

 ة لما جاء في القرآن الكريم.نة أو مفصل  مبي   -الجواب :             

 يوم خيبر عن أكل كل ذي ناب من السباع .           ملسو هيلع هللا ىلصب(عن ابن عباس رضي هللا عنهما قال : نهى رسول هللا 

 مستقلة بأحكام لم ترد في القرآن الكريم. -:  الجواب            

 

   .ملسو هيلع هللا ىلصالرسول ن واجب المسلمين نحو سنة : بي   10س

 من أحكام وتوجيهات وأخالق.فيها  والعمل بما جاء ك بهاالتمس   . 1

 .ونشرها بين الناس  مها وتعليمهاتعل  . 2
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 .ملسو هيلع هللا ىلصوالدفاع عنها وعن الرسول  الشبهات رد  . 3

 .تمييز صحيحها من ضعيفها د فيواالجتها لضياعمن الحفظها . بذل األسباب 4

  

************************************************************************* 

                   

 الدرس الخامس : عالمات الساعة               

 

 تدل على قرب وقوعه؟ دها هللا تعالى من جعل ليوم القيامة عالمات تسبقهر: ما الحكمة التي أ1س 

 باألعمال الصالحة.  استعدادا للقائه. 2     لينتبهوا من غفلتهم ويتوبوا إلى ربهم.  رحمة بالعباد. 1

 

 ن ذلك .بي   ،: تعد عالمات يوم القيامة من األمور الغيبية 2س 

 اإليمان باليوم اآلخر .  عرف إال من خالل نصوص القرآن الكريم والسنة النبوية الصحيحة وهي جزء منألنها ال ت  -

   

   ن مفهوم كل من:: بي  3س

 .هي اسم من أسماء يوم القيامة  الساعة: -

ى القرآن وتدل على قرب وقوعها  اث التي يسبق وقوعها قيام الساعةهي الظواهر أو األحد:عالمات الساعة- وقد سم 

 . باألشراطالتي تقع قبل هذا اليوم  العالمات واألماراتالكريم 

  

 ت التي تقع قبل يوم القيامة؟ارى به القرآن الكريم العالمات واألما: ما االسم الذي سم  4س 

ْكَراُهمْ  أْشَراطَها َجاء السهاَعةَ أَن تأَتْي َهم بغَتةَ فقَدْ  فَهْل ينَظُروَن إال    لقوله تعالى :" ، شراطاأل - ا َجاءتُْهْم ذ   ". فأَنَىه لُهْم إذ 

 

 : عالمتانم  2018شتوية  ياروز -

ى القرآن الكريم الظواهر واألحداث التي تدل على قرب يوم القيامة بـ :  السؤال : سم 

 ج. العالمات                 د. الدالئل.              األشراطب. ات .                ارأ. األم 

 

ْكرَ  أْشَراطَها فقَْد َجاء َهم بغَتةَ ي  السهاَعةَ أَن تأَتْ  : ما داللة قوله تعالى:" فَهْل ينَظُروَن إال   5س   ا َجاءتُْهْم ذ   ؟ْم "اهفأَنَىه لُهْم إذ 

 .راط ت التي تقع قبل يوم القيامة األشراى القرآن الكريم العالمات واألماسم   -
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 : اذكر أقسام عالمات الساعة. 6س  

عضها ببطة مع راوهي متتابعة مت الساعة ب قيامراشدة اقت: وهي العالمات التي يدل ظهورها على  العالمات الكبرى .1

 . عن ترتيبها ؤمن أن يؤمن بها جميعا بغض النظرويجب على الم تبعها سائر العالمات البعض فإذا ظهرت إحداهن  

 : وهي العالمات التي تسبق ظهور العالمات الكبرى.  العالمات الصغرى .2

  

 : اذكر أقسام العالمات الصغرى. 7س 

 :  ملسو هيلع هللا ىلص النبي ما وقع زمن. 1  

 .  "السبابة والوسطى أنا والساعة كهاتين"قال: وضم   بعثتقال عليه الصالة والسالم:" :ملسو هيلع هللا ىلص بعثة النبي -أ        

 ". َوانَشقه اْلقَمرُ اْقتَربت  السهاَعةُ قال تعالى":   ، انشقاق القمر -ب       

  ة: عالم م 2018 صيفية ياروز

 -:ملسو هيلع هللا ىلصرى التي وقعت زمن السؤال : من عالمات الساعة الصغ 

  انشقاق القمرد.                  ج. تضييع األمانة            ب. كثرة الزالزل           أ . التطاول في البنيان      

 

 أو سيقع:  ملسو هيلع هللا ىلص.ما وقع بعد وفاة النبي 2 

 تغير في السنن االجتماعية:  -أ         

رب تها  :"..... أن تلد األمةملسو هيلع هللا ىلصقال رسول هللا  ،وعقوق الوالدين  كالقتل والزنى وشرب الخمر المعاصي ارانتش .1

 ".  :"..... ويكثرفيها الهرج والهرج القتلملسو هيلع هللا ىلص...." وقوله 

 ".  ة العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيانرا.. وأن ترى الحفاة الع:".ملسو هيلع هللا ىلصقال رسول هللا  ، التطاول في البنيان .2

بين يدي الساعة أياما يرفع فيها العلم وينزل   إن  :"ملسو هيلع هللا ىلصقال رسول هللا  ،لشرعيالعلم اوال سيما  الجهل ارانتش .3

 ". فيها الجهل.. .

كيف  " قال : عت األمانة فانتظر الساعةي  فإذا ضُ :"ملسو هيلع هللا ىلصقال رسول هللا ،بإسناد األمر إلى غير أهله تضييع األمانة .4

  إضاعتها ؟ قال:" إذا وس د األمر إلى غير أهله فانتظر الساعة ".

 معنى تضييع األمانة : إسناد األمر إلى غير أهله.
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 ر في السنن الكونية: تغي    -ب      

 كثرة الزالزل.  .1

 حتى يخرج ، ال تقوم الساعة حتى يكثر المال ويفيض :" ملسو هيلع هللا ىلصقال رسول هللا .  راض العرب مروجا وأنهارأعودة  .2

 ". راض العرب مروجا وأنهارأوحتى تعود ،الرجل بزكاة ماله فال يجد أحدا يقبلها منه  

  

 د عالمة الساعة الصغرى التي تدل عليها النصوص الشرعية كما في الجدول:  : أتعاون وأحد   8س

 العالمة الدليل الشرعي ا

 انشقاق القمر ملسو هيلع هللا ىلصالنبي  زمن ما وقع "اقتربت الساعة وانشق القمرقال تعالى :"  1

بعثت أنا قال عليه الصالة والسالم :"  2

السبابة  اعة كهاتين ".قال :" وضم  والس

 .والوسطى

 ملسو هيلع هللا ىلصما وقع زمن النبي 

 (ملسو هيلع هللا ىلصبعثة النبي ) 

 ،أن تلد األمة رب تها :"ملسو هيلع هللا ىلصقال رسول هللا  3

ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء  وأن

 ". يتطاولون في البنيان

 

 )عقوق الوالدين ( .: ملسو هيلع هللا ىلصوفاة النبي  بعد ما وقع -

 سنن اجتماعية

              (   التطاول في البنيان)  ملسو هيلع هللا ىلصفاة النبي و بعدقع ما و -

 سنن اجتماعية

الساعة  بين يدي   إن  :".ملسو هيلع هللا ىلصقال رسول هللا  4

 ،يرفع فيها العلم وينزل فيها الجهل أياما

 ".ويكثرفيها الهرج والهرج القتل

 

  ملسو هيلع هللا ىلصوفاة النبي بعد ما وقع 

 )انتشار الجهل والمعاصي كالقتل (

 .سنن اجتماعية

عت األمانة ي  فإذا ضُ :"ملسو هيلع هللا ىلصول هللا قال رس 5

فانتظرالساعة " قال : كيف إضاعتها ؟ 

قال:" إذا وس د األمر إلى غير أهله فانتظر 

 ".الساعة

 

 .ملسو هيلع هللا ىلصما وقع بعد وفاة النبي 

 ( تضييع األمانة)                     

 .سنن اجتماعية

 ال تقوم الساعة حتى:" ملسو هيلع هللا ىلصقال رسول هللا  6

يخرج الرجل حتى  ،يكثر المال ويفيض

وحتى  ،فال يجد أحدا يقبلها منه  بزكاة ماله

 ".تعود أرض العرب مروجا وأنهارا

 

 ملسو هيلع هللا ىلصما وقع بعد وفاة النبي 

   ( عودة أرض العرب مروجا وأنهاراً )

 سنن كونية   

 

 بطة مع بعضها البعض ؟  رالمقصود بالقول : أن عالمات الساعة الكبرى هي عالمات متتابعة متا : ما9س

 عن ترتيبها.رمؤمن أن يؤمن بها جميعا بغض النظويجب على ال تبعها سائر العالمات ه إذا ظهرت إحداهن  ن  أ - 

  

     : اذكر عالمات الساعة الكبرى.   10س 

 . يأجوج ومأجوج. ظهور 3            عليه السالم    نزول سيدنا عيسى. 2          الالدج  . ظهور 1 
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 . ارالن. 8           الدابة . خروج 7     الشمس من مغربها. طلوع 6      الدخان .5      الثالثة . الخسوف. 4 

  

     ح ذلك.  وض   ، ظهور الدجال: من عالمات الساعة الكبرى 11س 

 عي األولوهية .يد   رجل يظهر في آخر الزمانال الدج   .1

 . ق العاداتارعن دينهم بما أعطاه هللا من خو لفتنة الناسيسعى  .2

 : لشدة دجله وكذبه.  ي بالدجالسم   .3

ض من الفساد فإذا خرج عرفه المؤمنون  روما يحدثه في األ ن بعض صفاتهوتبي  رمن فتنته تحذ  وردت أحاديث كثيرة  .4

 بعوه .فال يفتتنون به وال يت  

 

      ؟كر بأحاديث تبين عالمات الساعة: من هو المهدي الذي ذُ 12س 

 بين الناس.  العدل.  ينشر 4    يحكم بالقسط. 3    ب الدجالاريح.  2  ملسو هيلع هللا ىلصهل بيت النبي من أ رجل صالح. هو 1 

وقد بالغ بعض المسلمين في انتظار خروج المهدي وإظهاره على أنه وحده الذي سينجيهم من الفتن والمصائب التي  

 اب يوم القيامة .بي ن أن ه عالمة من عالمات الساعة التي تدل على اقتر ملسو هيلع هللا ىلصتحيط بهم لكن  الرسول 

 

 : ما األعمال التي تعصم المسلم من فتنة الدجال ؟13س 

 . األعمال الصالحة. الحرص على 2                   .   تعالى  اإليمان باهلل. 1 

 . في الصالة قبل التسليمما ال سي   ذ من فتنتهالتعو  . 4             .فواتح سورة الكهفراءة . ق3 

 : عالمة  م2018 صيفية ياروز 

  :ةمسلم من فتنة المسيح الدجال قراءالسؤال : مما يعصم ال 

 .ب.خواتيم سورة البقرة    ج خواتيم سورة آل عمران       د. سورة الفاتحة     ..  فواتح سورة الكهفأ

 

 ح ذلك. وض   ، عيسى عليه السالم: من عالمات الساعة الكبرى نزول 14س  

 .لسالم من السماء حكما عدالعيسى عليه اينزل سيدنا  .1

 . بونه ومن معهارويح وجه الدجالومن معهم في  يقف هو والمهدي .2

ال وينهي الحرب  عليه السالم سيدنا عيسى يقتل.  3   .الدج 

  . بالقرآنسيدنا عيسى عليه السالم  يحكم . 4

 ويفيض المال ويعم الخير . ينشر األمن في عهده  .5   
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  ح ذلك.وض  ،  يأجوج مأجوجت الساعة الكبرى ظهور من عالما:  15س  

 . -عيسى عليه السالم  –بعد نزول سيدنا  آخر الزمانتخرج في  أمة كبيرةهي  .1

 .ضرفي األ ارتنشر الفساد والدم .2

 بإذنه.  يهلكهم هللا عزوجلثم  .3

 

 ح ذلك. وض  ،  الخسوف الثالثة: من عالمات الساعة الكبرى 16س

 الفساد. ارض بسبب انتشرألهل األ هو عذاب من هللا تعالى .2        ض.راب الشيء في األهو غي الخسف .1

المغرب  وخسف في  المشرققبل قيام الساعة : خسف في تقع  ثالثة خسوف كبيرةت األحاديث الشريفة إلى ارأش .3

 . جزيرة العربوخسف في 

  

 ح ذلك. وض   ، الدخان : من عالمات الساعة الكبرى17س 

 . ضيق شديدمنه  ارالكفيصيب  .3  شكل زكامعلى  المؤمنيصيب  .2  يعم الناس كافة دخانا من السماءيبعث هللا  .1

  

 ح ذلك. وض   ، طلوع الشمس من مغربها: من عالمات الساعة الكبرى  18س 

هذه  . جهة الغرب . تطلع الشمس من3بقدرة هللا تعالى.  تختل سننه  . 2في نظام الكون .  انقالب عظيم. يحدث 1 

ألن التوبة بعد ظهورهذه  ، من الطاعات والتقرب إلى هللا تعالى والتوبة الدائمة إليه ارتدفع المؤمنين إلى اإلكثالعالمة 

 العالمة ال تنفع صاحبها إذا لم يكن قد تاب قبل ذلك .

 

 ح ذلك. وض   ، خروج الدابةمن عالمات الساعة الكبرى :  19س  

يمان اإلبصفته من  المؤمن.تصف 3  اس الن   متكل  . 2  ال هللاإال يعلم نوعها وال شكلها لوقات هللا .هي مخلوق من مخ1

 .الكفر بصفته من غير المسلموتصف 

  

 ح ذلك. وض   ،ارالن: من عالمات الساعة الكبرى 20س 

 .ظهوراً عالمات الساعة  من آخر عالمة. هي 3   في الدنيا لى محشرهمإ تطرد الناس. 2   تخرج من اليمن ار.هي ن1 

  

 الذي دل عليه كل نص منها:  أحدد عالمات الساعه الكبرى: أتدبر النصوص الشرعيه اآلتيه ثم 21س 

بيتي يواطىء  أو من أهل رجال منيل هللا ذلك اليوم حتى يبعث فيه :"  لو لم يبق من الدنيا إال يوم لطو  ملسو هيلع هللا ىلصقال . 1

  ". اسمه اسمي واسم أبيه اسم أبي 

 هور المهدي بعد ظهور الدجال .ظ - 
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ْستقَي ٌم  َوإن هه   )): قال تعالى. 2 َراٌط مُّ ون  َهذَا ص  ا َواتبهع  ْلٌم لل  سهاَعة  فاَل تْمتُرنه به   . ((لع 

 نزول سيدنا عيسى عليه السالم .   -

 م : عالمتان 2019** سؤال وزاري شتوية 

ْلٌم لل  سه  َوإن هه تدل اآلية الكريمة :"  ْستقَي ٌم ((على عالمة من عالمات لع  َراٌط مُّ ون  َهذَا ص  ا َواتبهع  اَعة  فاَل تْمتُرنه به 

 ج. ظهور يأجوج ومأجوج  د. خروج الدابة   ب. نزول عيسى عليه السالمأ. ظهور الدجال    الساعة الكبرى هي :

َخانٍ  تقَب  يْوَم تأَتْي  السهَماءارف :"قال تعالى . 3  بي   بد  هَس َهذَا َعذَاٌب أَلي ٌم ".مُّ    ٍن * يغََشى النا

 الدخان .   -      

فإذا طلعت فرآها الناس آمنوا أجمعون ,  تطلع الشمس من مغربها:" ال تقوم الساعة حتى ملسو هيلع هللا ىلصقال رسول هللا .4

      را". فذلك حين ال ينفع نفس إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خي

 الشمس من مغربها .  طلوع  -     

ْم أْخَرْجناَ لُهْم  "قال تعالى: .5 ا َوقَع اْلقْوُل َعلْيه  َن األَدابةه َوإذ  َ  ُهْم أنه ض  تُكلمُّ رم      ".  يُوقن ُونَ  الَ  الناهَس َكانُوا بآ ياَتن ا

 ة  . خروج الداب   -     

      .إثرها قريبا" فاألخرى على هما ما كانت قبل صاحبتهاأي  :"  ملسو هيلع هللا ىلصقال رسول هللا  .6

 بتان جدا . ارة عالمتان متقطلوع الشمس من مغربها وخروج الداب   أن   -     

   ."من اليمن تطرد الناس إلى محشرهم تخرج ارن:" وآخر ذلك   ملسو هيلع هللا ىلصقال رسول هللا  .7

 .  ارالن -     

ن كُ  يَأُْجوُج َوَمأُْجوجُ َحتهى إ ذَا فُت َحْت  :".  قال تعالى 8 لُوَن ". َوُهم م    ل   َحَدٍب يَنس 

 ظهور يأجوج ومأجوج.   -     

 

 : علل ما يلي تعليال وافيا : 22س 

 لشدة دجله وكذبه.   -ي الدجال بهذا االسم.   .  سم  1 

 لفتنة الناس.   -ق العادات.  ارال خو. أعطى هللا تعالى الدج  3

 

 :  ن بينهما من حيثارق ،وظهور الدجال  ،م : من عالمات الساعة الكبرى نزول سيدنا عيسى عليه السال23س

 ظهور الدجال سيدنا عيسى عليه السالم وجه المقارنة

 كافر باهلل تعالى مؤمن باهلل تعالى . اإليمان باهلل تعالى1
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 فعل كل منهما في

 األرض

.ينزل سيدنا عيسى عليه السالم من السماء 1

 حكما عدال.

الدجال . يقف هو والمهدي ومن معهم في وجه 2

 ويحاربونه ومن معه.

 . يقتله سيدنا عيسى عليه السالم . 3

 . يحكم سيدنا عيسى عليه السالم بالقرآن .4

 .لخيرا. ينشر األمن في عهده ويفيض المال ويعم 5

 . يدعي األلوهية.1

 .  يسعى لفتنة2

 الناس بما أعطاه

 هللا من خوارق

 العادات.

************************************************************************ 

 

 الدرس السادس : أحداث اليوم اآلخر

 

نه َواال   :"قال تعالى ،: ما داللة اآلية الكريمة اآلتية1س   ".   لي عَبُدون   نَس إال   َوَما َخلقَُت اْلج 

 . ض وفعل الطاعات واالبتعاد عن المعاصيرة األارعم: أن الغاية من خلق اإلنسان  - 

  

 ن مفهوم اإليمان باليوم اآلخر. : بي  2س 

واإليمان بكل ما أخبر به يحاسب هللا فيها اإلنسان على أعماله  بوجود حياة أخرى أبدية بعد الموتهو االعتقاد الجازم  -

ول وحتى دخ بعد النفخة األولىمما يكون  مةيوم القيا ارمن أخب ملسو هيلع هللا ىلصهللا تعالى في كتابه الكريم وبما أخبر به الرسول 

 . وما يجري فيهما ارالن ارأهل الجنة الجنة ودخول أهل الن

  

 ؟: ما دالئل عناية القرآن الكريم باليوم اآلخر3س 

 . كان اإليمان ال يصح إيمان المسلم إال بهرأعد  القرآن الكريم اإليمان باليوم اآلخر ركنا من .1 

سلوك اإلنسان في الحياة الدنيا   إليمان بهما هو الذي يضبط ألن ا، ربط اإليمان باليوم اآلخر باإليمان باهلل تعالى .2

   .بين اإليمان باهلل تعالى واإليمان باليوم اآلخر ملسو هيلع هللا ىلصوكذلك ربط الرسول  فيحرص على العمل الصالح

  فال تكاد تجد موضوعا من موضوعات القرآن الكريم إال ويذكر في ثناياه اليوم اآلخر. ،من ذكر اليوم اآلخر اراإلكث .3

 .عةارة والقة والصاخ  ويوم القيامة والواقعة والطام  يوم الدين ويوم الحساب مثل : ،تسمية هذا اليوم بأسماء متعددة .4

 (عالمات   4الدورة الشتوية :  2018ي ارسؤال وز)

 3.إجابة ساعتنى القرآن الكريم باليوم اآلخر ، اذكر مظهرين يدالن على هذه العناية السؤال  : 

  

 .دالئل عناية القرآن الكريم باليوم اآلخرتنتج من النصوص الشرعة اآلتية : اس4س
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ب  .  1 ق  َواْلَمْغر  نه اْلبر   َمْن آَمَن با  قال تعالى: "لْي َس اْلبر   أَن تَولُّواْ ُوُجوَهُكْم قب َل اْلَمْشر  ر  هلل َولك  ة    َواْليْوم  اآلخ  َواْلَمآلئك 

تاَب  َوالنبهي ي  نَ   ".   َواْلك 

    كان اإليمان ال يصح إيمان المسلم إال به.رأعد  القرآن الكريم اإليمان باليوم اآلخر ركنا من  - 

 ".ومن يتق هللا يجعل له مخرجا يؤمن باهلل واليوم اآلخر. قال تعالى :" ذلكم يوعظ به من كان 2 

 ربط اإليمان باليوم اآلخر باإليمان باهلل تعالى. - 

فليكرم رومن كان يؤمن باهلل واليوم اآلخ هارفال يؤذ ج يؤمن باهلل واليوم اآلخر:" من كان   ملسو هيلع هللا ىلص . قال رسول هللا3

 ".أو ليصمت رافليقل خيومن كان يؤمن باهلل واليوم اآلخر  ضيفه

لعمل فيحرص على ا  سلوك اإلنسان في الحياة الدنيا يضبط هو الذي ،فربط اإليمان باليوم اآلخر باإليمان باهلل تعالى -  

 .بين اإليمان باهلل تعالى واإليمان باليوم اآلخرملسو هيلع هللا ىلص ربط الرسول وكذلك الصالح 

 : من دالئل عناية هللا تعالى باليوم اآلخر أنه ربط اإليمان باليوم اآلخر باإليمان باهلل تعالى.علل ذلك. 5س  

  .عمل الصالحألن اإليمان بهما هو الذي يضبط سلوك اإلنسان في الحياة الدنيا فيحرص على ال-

  

 : ما داللة تسمية اليوم اآلخر بأسماء عدة ؟6س 

 ة إلى األحداث التي تقع في هذا اليوم العظيم. ارإش- 

 أستنتج داللة واحدة لكل اسم من أسماء يوم القيامة اآلتية على بعض األحداث التي تكون فيه :

: ألن هللا يفصل فيه بين العباد .يوم الفصل  - : أن الساعة يحق فيها الجزاء على الهدى والضالل . الحاقة -  

: ألن النار تغشى على الكفار وتظهر خوفهم وهلعهم . الغاشية -  

  

 : علل : أخفى هللا تعالى عن عباده وقت اليوم اآلخر. 7س

 حتى يكون على استعدادا دائما على طاعة هللا والبعد عن معصيته.  - 

 

عن  الساعة  ملسو هيلع هللا ىلصأن رجال سأل النبي  –رضي هللا عنه –عن أنس بن مالك  ما داللة الحديث الشريف اآلتي :8س

 ؟"عة ؟ قال :" ماذا أعددت لها ؟فقال متى السا

 أن وقت يوم القيامة من األمور الغيبية التي استأثر هللا تعالى به ولم يطلع أحدا عليها. - 

 

 :اذكر أحداث اليوم اآلخر: 9س  

 .العرض والحساب. 4       . الحشر والشفاعة الكبرى .3    ( ) البعثالثانيةنفخة . ال2        النفخة األولى.. 1 

 .  الشفاعة الصغرى. 8       . ارالجنة أو الن. دخول 7    . طراالص. المرور فوق 6    . الحوض. الورود على 5
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  ؟: ماذا يحصل بعد النفخة األولى10س 

     . اتنتهي بها الحياة الدنيهي النفخة التي .أ 

 .بالنفخ في البوقيأمر هللا تعالى الملك  . ب

        ض.رمن في السماوات ومن في األ يموت .ج 

     : مذهلة تحدث للكون  أحداث كونيةهذه النفخة  رافقي .د  

 . ضرتتفتت اال. 3       .  تتناثر النجوم  والكواكب. 2       .. تنشق السماء 1            

 

 

  ؟يحصل بعد النفخة الثانية: ماذا 11س  

  .تعود الحياة إلى األموات .ج       .النفخة الثانية في الصوريأمر هللا تعالى الملك فينفخ .ب     .  البعثهي نفخة  .أ

 (  : عالمةم 2018 صيفية يارسؤال وز** 

 نفخة:  : النفخة الثانية في الصور تسمى  السؤال

 د. العرض        ج الحشر                     .البعثب            .الموت    أ

 

 : علل يجمع هللا الناس يوم القيامة في مكان واحد يسمى المحشر.  12س

 حساب رب العالمين.را لانتظا -  

أن هللا تعالى يظلهم في ظله في أرض المحشر يوم ال ظل إال ظله  ملسو هيلع هللا ىلصأستذكر وزمالئي األصناف السبعة بين النبي  

رجل عف نفسه عن  ،رجالن تحابا في هللا ،رجل قلبه معلق في المساجد ،شاب نشأ في عبادة هللا تعالى  ،) إمام عادل :

رجل ذكر هللا خاليا ففاضت عيناه (. ،اإلخالص في الصدقة  ،الحرام   

 :بي ن كيفية الحشر يوم القيامة .  13س 

. يرجع الناس 4حسب أعمالهم.   يصيبهم العرق. 3منهم.    تدنو الشمس. 2.  حفاة عراةالناس يوم القيامة  يحشر. 1

 .  شفاعته الكبرى بتعجيل الحساب للناس جميعهم ملسو هيلع هللا ىلص –فيشفع لهم الرسول إلى من يشفع لهم عند ربهم 

 م : عالمتان 2018سؤال وزاري شتوية  

 السؤال : ما الحدث من أحداث اليوم اآلخر الذي يشفع فيه النبي شفاعته الكبرى ؟ 

 د. البعث .                 ج. العرض             ب. الحساب                 الحشر أ.  

 م : عالمتان2019سؤال وزاري شتوية  

ما الحدث من أحداث اليوم اآلخر الذي تشتد فيه أهوال الموقف من طول الوقوف وانتظار الحساب حيث يكون  -
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 :  الناس فيه حفاة عراة وتدنو الشمس منهم هو

 د. تطاير الصحف                 ج. العرض             رب. الحش                عثأ. نفخة الب

  

 ؟ملسو هيلع هللا ىلص: ما هي الشفاعة الكبرى للنبي 14س

 بتعجيل الحساب للناس جميعهم. -

 

 وضح مفهوم الشفاعة.  : 15س

 هي التوسط عند اآلخرين لجلب منفعة أو دفع مفسدة.   -

 

 ن ذلك. بي   ، ض والحسابالعرمن أحداث يوم القيامة : 16س

  . صفوفايوم القيامة على هللا تعالى  يعرض الناس. 1

  تتطاير الصحف. ثم 2 

ومنهم من  ،كتابه بيمينه فمنهم من يأخذ :التي  سجلتها عليه المالئكة في الحياة الدنيا  عمالهأيأخذ كل واحد صحيفة . 3

 . كتابه بشمالهيأخذ 

 ال يعلم طبيعته  إال هللا عز وجل.   نزافتوزن هذه األعمال بمي. 5هم صغيرها وكبيرها.  الناس على أعمال يحاسب هللا. 4 

 

 ما المقصود بالحساب ؟: 17س

 هو سؤال هللا عزوجل الناس عن أعمالهم في الحياة الدنيا  صغيرها وكبيرها .   -

 

 : اذكر أنواع الحساب. 18س

بها فيسترها هللا  ذا عرضت عليه ذنوبه أقر  إو ب بما يشرح صدرهل عن أعماله فيجيي سأ : خاص بالمؤمنحساب يسير-1

 عليه ويتجاوز عنه  . 

جلهم وجلودهم بما كانوا رأحيث ينكرون معاصيهم فتشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم و ار: خاص بأهل النحساب عسير-2

 يعملون  . 

   

     ؟  ملسو هيلع هللا ىلص: ماذا تعرف عن حوض الرسول 19س 

    .يوم القيامة ملسو هيلع هللا ىلصسيدنا محمد  يكرم هللا بههو حوض  .1

 أحلى من العسل.  ماؤه .2
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 من الثلج. أبيض. 3

   . بعد معاناتهم من أهوال المحشر. يرد عليه الناس 4

          الصادقون. المؤمنون وهم من يشرب منهمنهم  .5

 . ملسو هيلع هللا ىلصالرسول بسنة  تفريطهم بسبب يبعد عنهومنهم من  .6

 

         ط ؟ را: ما هو الص20س   

 لخالئق . افيمر عليه جميع ، ارهو جسرمنصوب فوق جهنم وحوله ظلمة دائمة من اجتازه دخل الجنة ومن سقط عنه دخل الن-

 

 

 بين ذلك.  ( اردخول الجنة أو الن):  من أحداث اليوم اآلخر 21س 

وفيها أنواع ال تحصى من   ،عته ها هللا تعالى لعباده الذين آمنوا به وأقبلوا على طاالتي أعد   رار الق ار: هي د لجنةا-

 وهي درجات تتناسب مع ما قام به اإلنسان من أعمال صالحة.  النعيم

وهي منازل ودركات تتناسب مع مستوى الذنوب   : هي مثوى الكافرين باهلل فيها أنواع كثيرة من العذاب ارالن-

 تكبها اإلنسان. اروالمعاصي التي 

  

     لهم هللا تعالى بالشفاعة الصغرى : : اذكر األصناف الذين يأذن 22س 

 (  شفاعة الصائم \ئ القرآن ارشفاعة ق \شفاعة الشهيد  \والصالحين  \والشهداء  \األنبياء  ) 

 

 .ملسو هيلع هللا ىلصسيدنا محمد   - : من أول من يؤذن له بالشفاعة يوم القيامة ؟ 23س 

 م : عالمتان 2019سؤال وزاري شتوية  

 لشفاعة يوم القيامة هو سيدنا :أول الخلق الذين يؤذن لهم با -

 د. عيسى عليه السالم          ملسو هيلع هللا ىلصج. محمد        ب. إبراهيم عليه السالم        أ. آدم عليه السالم 

  

 :أحداث اليوم اآلخر: استنتج من النصوص اآلتية ما تدل عليه من 24س

َق َمن في  السهَماَوات   َونفُخ  في  الصُّور  :". قال تعالى 1    ". َمن َشاء َّللاه  ْرض  إال   َوَمن في  ااْل  فَصع 

 النفخة األولى.  - 

ا اْلبح    :". قال تعالى2  ُب انتثََرْت * َوإذ  ا اْلَكَواك  ا السهَماء انفَطَرْت * َوإذ  ْت ". ارإذ  ا اْلقبُُوُر بعُثر  َرْت * َوإذ   فج  

 النفخة األولى.  - 
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ا ُهم قي اٌَم ينَظُروَن ". ىنفُخ  في ه  أْخرَ ثمه  :"قال تعالى  .3  فإَذ 

 . (البعث)النفخة الثانية - 

َراًعا ذَلك  ااْل  تَشققُّ  يْومَ   :"قال تعالى .4 يٌر ".  َحْشرٌ ْرُض َعْنُهْم س   َعلْيناَ  يس 

 الحشر والشفاعة الكبرى. - 

ُضوا  :"قال تعالى  .5 ئْتُموناَ َكَما َخلقَنَوُعر  عََل َعلَى َربك   َصفهاً لقهْد ج  ٍة بْل َزَعْمتْم ألَنه نْج  َل َمره ًدا ".  اَُكْم أوه ْوع   لُكم مه

 لعرض والحساب. ا - 

ينه  * فَسْوَف  :"قال تعالى  .6 تاَبهَ بي م  ا َمْن أُوتي  ك  ا َمْن   يَحاَسبُ فأَمه يًرا * َوينَقلَب  إل َى أْهله  َمْسُروًرا * َوأمه َساباً يس  ح 

تاَبهَ َورَ  يًرا ". أُوتي  ك  ه  * فَسْوَف يَدُعو ثبُُوًرا* َويَصلَى َسع   اء ظْهر 

 مطلوبة .: هالكا  ارمعنى :  ثبو –العرض والحساب.          - 

َط لي ْوم  اْلقي اََمة  فالَ  :". قال تعالى 7 يَن اْلقس  ْن َخْرَدلٍ  َونَضُع اْلَمَواز  ثْقاََل َحبٍة  م   ا َوَكفَى   تُظلُم نفٌَس َشْيئاً َوإن  َكاَن م  أتَْيناَ به 

بي َن  ".  بن اَ َحاس 

 العرض والحساب.  - 

 .علي شرب ومن شرب لم يظمأ أبدا" من مر   الحوض:" إني فرطكم على  - ملسو هيلع هللا ىلص –. قال 8 

 الورود على الحوض. - 

كلمه ما منكم من أحد إال وسي ملسو هيلع هللا ىلصثم أبين الدرس المستفاد منه :قال رسول هللا  ،أتدب ر الحديث الشريف اآلتي  

ثم ينظر بين يديه فتستقبله النار فمن  ى شيئا قدامهثم ينظر فال ير يامة ليس بين هللا وبينه ترجمانهللا يوم الق

أن الناس سيعرضون على هللا تعالى وسيحاسبهم على أعمالهم.-استطاع منكم أن يتقي النار ولو بشق تمرة.   

 اإليجابية لإليمان باليوم اآلخر ؟  ار: ما اآلث25س

 قبة هللا تعالى في السر والعلن. راوم ،مه العمل الصالح زااستقامة اإلنسان وانضباطه والت .1

وذلك إليمانه بما أعده هللا تعالى للمؤمنين من النعيم في   ،ئق غير مشروعة راعدم التعلق بالدنيا وطلب ملذاتها بط .2

 ئلة. زافيفضله على ملذات الدنيا ال ،الجنة 

 وذلك عندما يستشعر عدل هللا وحسابه الناس يوم القيامة..  ،نينة في قلب المؤمن ق الطمأتحق   .3

  

 : علل : 26س  

 ئق غير مشروعة.اراإليجابية لإليمان باليوم اآلخر عدم التعلق بالدنيا وطلب ملذاتها بط ار.  من اآلث1

 ئلة. ازى ملذات الدنيا الفيفضله عل نةإليمانه بما أعده هللا تعالى للمؤمنين من النعيم في الج - 

 اإليجابية لإليمان باليوم اآلخر تحقق الطمأنينة في قلب المؤمن. ار. من اآلث2 

 ألنه يستشعر عدل هللا وحسابه الناس يوم القيامة. - 
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 قارن بين أحداث اليوم اآلخر اآلتية :: 27س

 ما .النفخة األولى والنفخة الثانية من حيث النتيجة المترتبة على كل منه . أ

 النفخة األولى : تنتهي الحياة لجميع المخلوقات في الدنيا . -

 النفخة الثانية : تعود الحياة إلى جميع األموات. -

 من حيث وقت كل منهما . ملسو هيلع هللا ىلصالشفاعة الكبرى والشفاعة الصغرى للنبي  . ب

 الشفاعة الكبرى : وقت الحشر .  -

 . الشفاعة الصغرى : بعد دحول الجنة أو النار  -

 

 

 أتي :ا يائرة حول رمز اإلجابة الصحيحة في مضع د: 28س 

 ( يجمع هللا تعالى يوم القيامة في مكان واحد يسمى المحشر ويكون ذلك بعد :1

 . د. النفخة الثانية        ج.العرض والحساب .         النفخة األولى .ب.     أ. الورود على الحوض .

 ( ما يعقب النفخة الثانية في البوق هو :2

 د.الحساب .                     .    ج.البعث            ب. العرض .         تهاء الحياة الدنيا  . أ. ان

************************************************************************* 

 ( شرح وحفظ)الدرس السابع: أفعال الخير صدقة              

:" كلُّ ُسالمى من النهاس  علَْيه  صَدقَةٌ، ُكله يوٍم تَْطلُُع    ملسو هيلع هللا ىلص: قال رسول هللا  عن أبي هريرة رضي هللا عنه قال

ُل َعلَْيها أو يَرفَُع علَي ُجَل على دابهت ه  فيحم  ُل بْيَن االثْنَْين  صَدق ةٌ ، ويعيُن الره ها متاَعهُ صدقَةٌ، فيه  الشهمُس يَْعد 

 يَْخطوها إلى الصالة  صدقةٌ ويميُط األذى عن  الطريق  صدقةٌ ". ُخطوةٍ والكل مةُ الطي بَةُ صدقةٌ ،وكلُّ 

 

 عالمات  4م : 2019وشتوية 2018سؤال وزاري شتوية 

 ".  عن الطريق صدقة.." إلى قوله :"....  كل سالمى:" ملسو هيلع هللا ىلصالسؤال : اكتب الحديث النبوي من قوله  

ُل بْيَن االثْنَْين  صَدق ةٌ| من النهاس  علَْيه  ص ...  كل مقطع عليه عالمة:  التصحيح َدقَةٌ، ُكله يوٍم تَْطلُُع فيه  الشهمُس يَْعد 

ُل َعلَْيها أو يَرفَُع علَيها متاَعهُ صدقَةٌ  ُجَل على دابهت ه  فيحم   \عالمة ...  والكل مةُ الطي بَةُ صدقةٌ  \عالمة ... ويعيُن الره

 .عالمة \ةٌ ويميُط األذى عالمة ...  وكلُّ ُخطوٍة يَْخطوها إلى الصالة  صدق

ف ب1س   . (أفعال الخير صدقة  )ي حديث راو: عر 

.  ملسو هيلع هللا ىلصالزم الرسول. 3.     للهجرة السابعةأسلم في السنة . 2.     اليمني ن صخر الدوسيعبدالرحمن ببو هريرة .أ1

 .  لمنورةفي المدينة ا  ـه57توفي سنة  .5.  فكان من أحفظ الصحابة كثرة الحفظب ملسو هيلع هللا ىلص دعا له النبي. 4
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 كيب اآلتية:  را: ما معنى المفردات والت2س 

 : كل ما يستحق األجر والثواب.   صدقة -    : تبعد وتزيلتميط  -  وهي مفاصل اإلنسان.  : : مفرد سالميات سالمى -

  

  فيما يخص حديث أفعال الخير صدقة ؟: ما داللة كل من النصوص الشرعية اآلتية 3س

َمتَ ن  تعُدُّواْ قال تعالى ": َوإ .1  ".  تْحُصوَها اله  َّللاه  نع 

 أن هللا تعالى أنعم علينا بنعم كثيرة ال تعد وال تحصى.   -

يمٍ نَساَن في  لقَْد َخلقَناَ اال  :"قال تعالى  .2  ".  أْحَسن  تقَو 

 لمنظر.  تتجلى قدرة هللا وعظمته في خلق اإلنسان على هذا النحو من التناسق ومرونة الحركة وجمال ا -

 يَدنكُّْم ". ز  اْل  َشَكْرتمْ لئَن   :"قال تعالى  .3

 وينال األجر والثواب  فبذلك ينال زيادة النعمة   على نعمه رهللاأن قيام المسلم بأعمال البر والتقوى بأنواعها تعد شك -

 من هللا تعالى على أعماله الصالحة.  

 

 : علل ما يلي تعليال وافيا:  4س

 ل التي أنعم هللا بها على اإلنسان من أعظم النعم.  . نعمة المفاص1

 تعتمد عليها . حركة اإلنسانألن أ.     

 على هذا النحو من التناسق ومرونة الحركة وجمال المنظر.  قدرة هللا وعظمته في خلق اإلنسانتدل على ب.    

 الشامل.  . ذكر الحديث الشريف أن شكر هللا على هذه النعم يكون بالصدقة بمعناها 2

وذلك باستخدام هذا الجسم في طاعة  ألن الصدقة بالمعنى الشامل تعني كل أفعال الخير التي يمكن أن يقوم بها اإلنسان -

 .  هللا تعالى ومساعدة الناس فكل مفصل يتحرك في طاعة هللا يكسب صاحبه ثوابا 

فة .     .3  جاءت كلمة صدقة بالحديث نكرة غير معر 

 لصدقة بالمعنى العام فتشمل األجر على كل أنواع البر والخير من غير تقييد.لتدل على ا  - 

 ( : عالمة  م 2018 صيفية يارسؤال وز) 

 .3فرع  4إجابة س نكرة.   (صدقة)السؤال : لماذاجاءت كلمة  

 من القيم العظيمة التي حث عليها اإلسالم الحكم بالعدل بين المتخاصمين واإلصالح بينهما. .4

 .   بين الناس تزول البغضاء والشحناءبه  .ب   .  في المجتمع  يزيل عوامل الفرقةألنه  .أ  

 دعا الحديث الشريف إلى مساعدة اآلخرين في أمور دنياهم وقضاء حوائجهم.   .5

 بينهم. أهمية التكافليؤكد على  .ب        د المجتمع .اربين أف يزيد المحبةألنه  .أ 
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 ي الحديث مقيدة بالطيبة.  ف (الكلمة  ) تجاء  .6

 لتخرج بذلك كل كلمة غير طيبة.   -

 المسلم إلى المداومة على قصد بيوت هللا لصالة الجماعة.   ملسو هيلع هللا ىلصدعا الرسول  .7

فهي تؤلف بين المصلين وتزيد المحبة والعالقات الطيبة اصة إذا كانت في جماعة ليدل على أهمية الصالة وفضلها وخ -

 بينهم.  

 فق العامة.  رالة كل ما يؤذي الناس في الطرق والماعلى إز ملسو هيلع هللا ىلص حث النبي .8

 فق العامة.  راللتأكيد على أهمية نظافة البيئة والم -

 

  

 : ما هي طرق شكر هللا على النعم كما بينها الحديث الشريف ؟ 5س

 .  استخدام الجسم في طاعة هللا تعالى .أ 

 مساعدة الناس.ب 

 جهد كبيروال تتطلب أن تكون صدقة أموال فقط . رغي منطيع كل الناس القيام بها يستالتي  معنوية الصدقاتج.  

 

 :عدد أعمال الخير الذي ذكرها الحديث النبوي الشريف.  6س

 . الكلمة الطيبة 3                      . إعانة اآلخرين 2                . العدل بين المتخاصمين  1

 . إماطة األذى عن الطريق.   5              . كثرة الخطى إلى الصالة  4 

 

   ؟: على ماذا تشتمل الكلمة الطيبة7س

 قول كلمة الحق.  \النصيحة  \: كرد السالم  طيبة في حق الناس.ب: كالتسبيح والتهليل.   طيبة في حق هللا تعالى .أ 

 

 : ما أهمية صالة الجماعة ؟8س 

 .ة والعالقات الطيبة بينهموتزيد المحب -         تؤلف بين المصلين -

 

 : اكتب من الحديث الشريف النص النبوي الذي يدل على كل مما يأتي : 9س 

 ". كل يوم تطلع فيه الشمس يعدل بين االثنين صدقةن : "" يْ . إصالح ذات الب  1

 "". ويميط األذى عن الطريق صدقة. االهتمام بالبيئة :"" 2

 ". ل على دابته فيحمل عليها أو يرفع عليها متاعه صدقةويعين الرج. التعاون بين الناس :" 3
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 . بي ن ثمرة ذلك ،:إن قيام المسلم بأعمال البر والتقوى تعد شكرا هلل  10س  

 . من هللا تعالى الثواب ينال المسلم –          .  زيادة النعمينال المسلم  -

 

 : الصدقة بمفهومها العام  من أعمال : استنتج داللة النصيين الشرعيين اآلتيين 11س  

:" أال أخبركم بأفضل من درجة الصيام والصالة والصدقة ". قالوا : بلى يا رسول هللا  قال :" ملسو هيلع هللا ىلص. قال رسول هللا 1

 ". إصالح ذات البين

 إصالح ذات البين . -

 

 بٍَة أَْصلَُها ثَاب ٌت َوفَْرُعَها ف ي السهَماء".ي   َكَشَجرٍة طَكل َمةً طيَبَةً َب َّللاه َمثََل . قال تعالى :" أَلَْم تََر َكْيَف َضرَ 2

 .الكلمة الطيبة  -

 ثم أستخرج منها صورة من صور الصدقة بالمعنى العام : ،أتدبر النصوص الشرعية اآلتية 

ُ َحالالً َطي  بًا َواْشُكُرواْ ن ْعَمَت َّللا   إ ن ُكنتُمْ  .1 ا َرَزقَُكُم َّللا  مه  السعي إلى الرزق الحالل -إ يهاهُ تَْعبُُدوَن ". قال تعالى :" فَُكلُواْ م 

 ،وكل تحميدة صدقة  ،فكل تسبيحة صدقة  ،:" يصبح على كل سالمى من أحدكم صدقة ملسو هيلع هللا ىلص قال رسول هللا.2

 صالة الضحى . -........ويجزىء من ذلك ركعتان يركعهما من الضحى ". 

 مساعدة اآلخرين إعانتهم . في عون أخيه ".وهللا في عون العبد ما كان العبد  :"ملسو هيلع هللا ىلصقال رسول هللا . 3

 

 رمز اإلجابة الصحيحة في ما يأتي :: ضع دائرة حول 12س

 . يقصد بالكلمة الطيبة في الحديث الشريف :1

 د. كل ما ذكر صحيح                 أ. ذكر هللا تعالى               ب. القول الحسن                ج. التواصي بالخير

 

 ة ) صدقة ( في الحديث الشريف تعني : كلم. 2

 د. صدقة الفطر       ج. كل ما يستحق األجر والثوابأ. التبرعات المادية           ب. الزكاة                      

************************************************************************** 

 الجمعة ةاَل الدرس الثامن : ص                   

 : وضح أهمية الصالة في حياة المسلم.  1س

 . الشعور بالراحة والطمأنينة.  3. سبب في استقامة سلوك اإلنسان.      2. صلة بين العبد وربه      . 1

  

   :فيما يخص صالة الجمعة  : استنتج داللة النصوص الشرعية اآلتية2س
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خرج وفيه أُ  ،دخل الجنة وفيه أُ ،لق آدم فيه خُ  ،يوم الجمعة  شمس:" خير يوم طلعت عليه الملسو هيلع هللا ىلصقال رسول هللا  .1

 وال تقوم الساعة إال في يوم الجمعة ".   ،منها 

 أن هللا تعالى فض ل يوم الجمعة على ما سواه من األيام . -

ي م يصل  ث،ثم أنصت حتى يفرغ من خطبته  ،ر له د  فصلى ما قُ  ، أتى الجمعة:" من اغتسل ثم ملسو هيلع هللا ىلصقال رسول هللا  .2

 .   "وفضل ثالثة أيام ،غفر له مابينه وبين الجمعة األخرى  ،معه 

 تكفير الذنوب والخطايا.  في فضل صالة الجمعة  -

اَل  :"قال تعالى  .3 ي لل صه ا نُود  ن يْوم  اْلُجُمعَة  ياَ أيَُّها الذ  يَن آَمنُوا إذ  ْكر  َّللاه  فاَْسعَْواة  م  ْم َخْيٌر  َوذَُروا اْلبيَعَ  إل َى ذ  لكُّْم إن  ذَلك 

 ُكنتْم تْعلُموَن ".

 أثناء الصالة.   حرمة البيع  –على كل مسلم بشروط معينة.   واجبة حكم صالة الجمعة -

     ".م الجمعات أو ليختمن هللا على قلوبهم ثم ليكونن  مع الغافلين ه  ع  دْ :" لينتهين  أقوام عن وَ ملسو هيلع هللا ىلصقال رسول هللا  .4

حكم صالة الجمعة واجبة على كل  -ن التهاون في أداء صالة الجمعة أو تركها بغير عذر.  م ملسو هيلع هللا ىلصحذ ر الرسول  -

 معنى ودعهم : تركهم.                         مسلم بشروط معينة.  

ن إو خطبةوأقصروا ال فأطيلوا الصالة هة من فقهن  ئ  مَ وقصر خطبته  :" إن طول صالة الرجلملسو هيلع هللا ىلصقال رسول هللا  .5

 . مئنة : تعني عالمة".   راحمن البيان س

 وأن تكون الثانية أقصر من األولى.   نالجمعة عدم اإلطالة في الخطبتي يسن عند أداء صالة -

 أويمس من طيب بيتهويد هن دهنه  ما استطاع به من طهر يتطهروة :"ال يغتسل رجل يوم الجمعملسو هيلع هللا ىلصقال رسول هللا .6

 وبين الجمعة األخرى ". ه غفر له ما بينله ثم ينصت إذا تكلم اإلمام إالثم يخرج فال يفرق بين اثنين ثم يصلي ما كتب 

 من آداب صالة الجمعة االغتسال والتطيب ولبس أحسن الثياب.   -

 فقد لغا ".  مس  الحصى:" من ملسو هيلع هللا ىلصقال رسول هللا  .7

 ثناء.أي شيء أغال بوترك العبث وعدم االنش ثناء الخطبةأمن آداب صالة الجمعة االنصات للخطيب وعدم التحدث  -

   ".حتى تميل الشمسيصلي الجمعة  ملسو هيلع هللا ىلص. عن أنس بن مالك قال : "كان الرسول 8  

 أن وقت صالة الجمعة هو وقت صالة الظهر الذي يبدأ من زوال الشمس.    -

 حتى تميل الشمس: حتى تميل إلى جهة الغرب وتزول عن وسط السماء.

  

 : اذكر فضل صالة الجمعة.  3س

إلى أنه من اغتسل يوم الجمعة وبك ر إلى الصالة واستمع  ملسو هيلع هللا ىلص: فقد أشار الرسول جر العظيم من هللا تعالىنيل األ.1

 .وأنصت إلى خطبة لجمعة كان له بكل خطوة يخطوها أجر سنة صيامها وقيامها 

 الذنوب والخطايا.   تكفير. 2

يصلي يسأل هللا شيئا إال أعطاه  :" فيه ساعة ال يوافقها عبد مسلم وهوملسو هيلع هللا ىلصأتدبر وأستخرج قال رسول هللا 
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 فض ل هللا تعالى يوم الجمعة  أن فيه ساعة يستجاب فيها الدعاء. إياه ". 

  

 : ما حكم صالة الجمعة ؟  4س

وأمر بترك البيع وقت   حكم صالة الجمعة واجبة على كل مسلم بشروط معينة  فقد أمر هللا بالسعي إلى صالة الجمعة -

 من التهاون في أداء صالة الجمعة أو تركها بغير عذر.   ملسو هيلع هللا ىلصول الصالة وقد حذ ر الرس

 

 : عدد شروط وجوب صالة الجمعة:  5س

 .وقت صالة الظهر الذي يبدأ من زوال الشمس فال تصح صالة الجعة في غير وقتها ووقتها دخول الوقت .1

 أة والصبي والمريض .واستثنى من ذلك المر ( المسلم البالغ العاقل ) . القدرة والذكورة والتكليف2

 .فال تجب الجمعة على الشخص إذا كان وحده  . وجود مجموعة من الناس3

 .  فال تجب الجمعة على المسافر بل يصلي الظهر ، وإن صلى الجمعة أجزأته عن صالة الظهر  . اإلقامة4

 (عالمات 4الدورة الصيفية :  2018ي ارسؤال وز)

 .5الجواب : إجابة سروط. اذكر اثنين منها. السؤال : يشترط لوجوب صالة الجمعة ش

 

 ن وقت صالة الجمعة . : بي  6س

 وقتها وقت صالة الظهر الذي يبدأ من زوال الشمس. -

 

 ن كيفية أداء صالة الجمعة.  : بي  7س

 صعود اإلمام إلى المنبر .  .1

 ملسو هيلع هللا ىلصويصلي على رسوله  يحمدهللا  تعالى فيهما يخطب اإلمام خطبتينقيام المؤذن باألذان الثاني لصالة الجمعة  .2

 ويوصي الناس بتقوى هللا تعالى.  

 ن تكون الثانيه أقصر من األولى . أو عدم اإلطالة في الخطبتين يسن   .3

ومعرفه  خالق اإلسالمية والقيم النبيلةباألزام توجيه الناس إلى االلتن يحرص الخطيب في خطبته على أينبغي  .4

 عدم التشهير بالناس وعدم تجريح  الهيئات ومؤسسات الدولة . و أحكام الدين

ن الخير لما في ذلك م وفيق لخدمه العباد وحمايه البالدأن يدعو لولي األمر بالصالح والسداد والتكما يستحب له  .5

 .ه  ءراوبعد االنتهاء من الخطبه يصلي اإلمام بالمصلين ركعتين يجهر فيهما بالق لألمة في دينها ودنياها

 . ةوفي الركعه الثانية بسوره الغاشي،  بسوره األعلى في الركعه األولىرأ يقيستحب أن  .6

 أقارن بين صالة الجمعة وصالة الظهر كما في الجدول اآلتي: 
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 صالة الظهر صالة الجمعة 

 أربع ركعات ركعتان عدد الركعات

 ال يوجد خطبة خطبتان الخطبة

 سزوال الشم زوال الشمس الوقت

 سرية جهرية الجهر والسر
 

  

 :اذكر آداب وسنن يستحب للمسلم أن يقوم بها عند أدائه صالة الجمعة. 8س

 ولبس أحسن الثياب.  االغتسال والتطيب.1

 ويكره له تخطي رقاب المصلين.  والجلوس حيث يرى المصلي متسعا التبكير في الذهاب الى المسجد.2

 ثناء الخطبة كالهاتف. أ ي شيءأوعدم االنشغال بوترك العبث  ناء الخطبةثأوعدم التحدث .االنصات للخطيب 3

 بعد صالة الجمعة.  بع ركعاترأيصلي ركعتين أو .أن 4

 ته في المكان المناسب. ارأمام المساجد بل يقف بسي ال يغلق طرق المرور.أن 5

  

 : علل : 9س

 وفيق. يستحب للخطيب أن يدعو لولي األمر بالصالح والسداد والت. 1

 لخدمه العباد وحمايه البالد لما في ذلك من الخير لألمة في دينها ودنياها.    -

 . سم ى هللا تعالى سورة من سور القرآن الكريم بسورة الجمعة .2

 ألن هللا تعالى فض ل هذا اليوم على ما سواه من األيام . -

  

 ن الحكم الشرعي في كل مسالة من المسائل االتية: :بي  10س

 ة صالة الجمعة في المسجد. رأت ام. صل  1

 صالتها صحيحة وتجزؤها عن فرض الظهر.   -

 م : عالمتان 2018وزاري شتوية 

 .1فرع  10الجواب : إجابة س.  امرأة صالة الجمعة في المسجد صل تى صحة التصرفات التي تحتها خط : بي ن مد  

 ى عجوز مقعد صالة الجمعة ركعتين في بيته. صل   .2

 ر صالة الظهر في البيت. ة الجمعة لكن ال يعذر من قصيعذر من صال ارته غير صحيحة فهو من أصحاب األعذصال -

 ى مسافر صالة الجمعة في المسجد. صل   .3
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 ته عن صالة الظهر لكنها غير واجبة عليه ألنه مسافر.زأصالته صحيحة وأج -

 ة يوم الجمعة صالة الظهر في بيتها. رأت امصل   .4 

 ة أن تصلي في بيتها وصالتها في المسجد غير واجبة عليها. تها صحيحة فمن األفضل للمرأصال -

  

 : اذكر األجر العظيم لمن يصلي صالة الجمعة.   11س

 أجر سنة صيامها وقيامها.  -

  

 : ما حكم صالة الجمعة على كل من اآلتية ذكرهم:   12س

 ه األجر في حثه على الصالة . : صالته صحيحة / تحتسب تطوعا / لوالدي الصبي .1

 كه.  را: صالته باطلة لعدم إد المجنون .2

 تهم عن فرض الظهر . زأوا الجمعة صح ت صالتهم وأج: إن صل   ة والمريضرأالم .3

  

 ت غير الصحيحة في ما يأتي:  رابجانب العبا ( X )ة ارواش ،ت الصحيحة اربجانب العبا (√  )ة ار: ضع إش13س

  واجبة . ( X )مستحبة على كل مسلم قادر صالة الجمعة.1

 يحرم( Xبعد أذان الجمعة . )  البيع والشراء رهيك. 2

 .)√ (من يتهاون في صالة الجمعة يطبع هللا على قلبه ويكن من الغافلين .3

************************************************************************* 

 الدرس التاسع : مقاصد الشريعة                         

 :اذكر أهداف الشريعة اإلسالمية. 1س

 عنهم.ودفع الضررلهم  بجلب المنافعفي الدنيا واآلخرة  تحقيق مصالح الناس - 

  

 ن مفهوم مقاصد الشريعة.بي   :2س 

عنهم في الدنيا واآلخرة  اسدهي الغايات التي جاءت الشريعة اإلسالمية لتحقيقها وتتمثل في جلب المنافع للناس ودرء المف -

 ".  يعَلُم َمْن َخلَق َوُهَو اللط  يُف اْلَخبي رُ  أالَ قال تعالى:"  ،وهو األعلم بما يحقق مصالحهم ها هو هللا تعالىرألن مصد

  

 .علل ما يلي تعليال وافيا.3س 

 . من مقاصد الشريعة اإلسالمية تحقيق مصالح الناس في الدنيا واآلخرة.1 
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 وهو األعلم بما يحقق مصالحهم.    مصدرها هو هللا تعالى ألن    -  

 .(حفظ الدين). من أهم مصالح الناس التي يجب المحافظة عليها 2 

 فهو يلبي الحاجة الفطرية التي تدفع الناس الى عبادة هللا عزوجل. ألنه يمثل النظام العام الذي تستقيم به حياة اإلنسان- 

 . ة بغير وجه حق كقتل الناس جميعا.جعل اإلسالم قتل نفس واحد3 

م النفس اإلنسانية وأمربحفظها ألن هللا عزوجل -   .كر 

    .مي ز هللا عزوجل اإلنسان عن غيره بالعقل.4 

 ليرشده الى طريق الخير والصواب. -  

    حث  اإلسالم على التناسل . .5 

 ض. راال ارإلعم-     

   شرع اإلسالم الزواج ورغ ب فيه . .6

 الطريق الشرعي للحفاظ على بقاء النسل واألنساب من االختالط.  هألن -  

  ُعد  تحريم قتل النفس من الضروريات . .7 

 ألنه لو كان القتل مباحا لمات الناس وانعدمت الحياة.  -  

 . مشروعية القصاص في اإلسالم.  8 

 لحفظ النفس.  -   

 

 : اذكر أنواع مصالح الناس بالترتيب .4س

     .  العقل.حفظ 3                          .  النفس. حفظ 2                       . الدينحفظ .1

 .المال.حفظ 5       . النسل والعرض. حفظ 4 

 

 . أنواع مصالح الناس:استنتج من النصوص الشرعية اآلتية 5س

 .حفظ الدين –".  ليعبدون:" وما خلقت الجن   واإلنس إال .قال تعالى1 

 حفظ النفس. -". ض فكأنما قتل الناس جميعاربغير نفس او فساد في اال قتل نفسامن .قال تعالى:"2 

 حفظ النفس. –.  " لبابولي األأيا   حياةولكم في القصاص .قال تعالى:"3 

 .حفظ العقل –. "  أولوا األلبابقل هل يستوي الذين يعلمون والذين ال يعلمون إنما يتذكر .قال تعالى:"4 

 .حفظ العقل –. "  مراح مسكر كل:" ملسو هيلع هللا ىلص.قال  5 

 حفظ النسل والعرض. –. "  فاجلدوا كل واحد منهما مئة جلدة نيانية والزاالز.قال تعالى:"6 
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 حفظ المال. –. " التي جعل هللا لكم قياما أموالكم وال تؤتوا السفهاء .قال تعالى:"7 

 حفظ المال. –". مل يدهقط من أن يأكل من ع حدا طعاماأما أكل :"ملسو هيلع هللا ىلص.قال 8 

 .حفظ المال –" .  فاقطعوا ايديهما قهارق والساروالس.قال تعالى:"9 

  

 اذكر الوسائل التي شرعها اإلسالم لحفظ الدين.: 6س 

 م تعاليمه في شتى مناحي الحياة. زاوالت أداء العبادات على اختالفها.1

 وردا للعدوان عليه.  الجهاد دفاعا عنه.2 

 التي تؤثر في عقائد الناس. فاتاردع والختحريم الب.3 

  

 

 ن واجب الدولة في حفظ الدين.بي  : 7س 

 .ارختيأن تضمن لإلنسان حرية اال .1

 .ومنع اإلعتداء عليها  سة العبادةاروحرية مم .2

 غير المسلمين على  اعتناق اإلسالم. راهوتحريم إك.3

  

 .لحفظ النفساذكر الوسائل التي شرعها اإلسالم :8س 

 عليها بأي صورة من الصور. عتداءاليذاء النفس اإلنسانية أو اإتحريم .1

 إذا أصيب اإلنسان بمرض.  وجوب التداوي.2 

 لمن يعتدي على النفس وينتهك حرمتها. تشريع عقوبة القصاص.3 

 

 .لحفظ العقلاذكر الوسائل التي شرعها اإلسالم :9س  

 . النهي عن التقليد األعمى.2                          . طلب العلم والبحث والتفكر.الحث على 1

 ت. ارويضعف قوته ويؤثر عليه والمعاقبة عليها كشرب الخمر وتناول المخد تحريم كل ما يفسد العقل.3 

 عالمتانم : 2019سؤال وزاري شتوية 

 9بة سوسيلة شرعية لحفظ العقل .   الجواب : إجا -هات مثاال واحدا صحيحا على كل مما يأتي :

 

 .لحفظ النسل والعرضاذكر الوسائل التي شرعها اإلسالم :10س 



 0796534456مركز العساف للكورسات    0779556664إسراء سليم الحياري                         ية الفصل األولدوسية التربية اإلسالم

44 

 

 . رادعة  وما يؤدي إليه وحدد لمرتكبه عقوبه حرم الزنا.3        .بغض البصر.أمر 2     ورغب فيه. شرع الزواج.1

  

 .لحفظ المالاذكر الوسائل التي شرعها اإلسالم :11س 

 وأكل أموال الناس بالباطل.  السرقة تحريم .2مشروعة.     وتحصيله بالطرق ال السعي لكسب المال.1

 على كل من يعتدي على أموال اآلخرين.  دعةرافرض عقوبات . 3

  

 نتها الشريعة اإلسالمية.  كما بي   تب تحقيق مصالح الناسرام: وضح 12س

فإذا لم تتحقق تنعدم الحياة ويختل  ياوجودهم في الدن ويتوقف عليها ،حياة الناس  قيامل ا: هي ما البد منه الضروريات.1 

 . نظامها وتفسد مصالح الناس وتعم الفوضى 

عاة ألحوالهم وظروفهم وبدونها ال تنعدم  راوالتخفيف عنهم م، : هي ما يحتاج إليه الناس للتوسعة عليهم  لحاجياتا .2

 . والحرج  الحياة لكن يقع الناس في المشقة 

يها الحاجة وتقوم  م األخالق مما ال تمس إلاريليق باإلنسان من محاسن العادات ومك: هي األخذ بما  التحسينيات .3

 ذا فقدت ال تتأثر حياة اإلنسان ولكن وجودها يجعل الحياة ذات بهجة وجمال. إو الحياة بدونها

  

   اآلتية ؟مصالح الناس ما آثار عدم تحقيق : 13س 

 . عموم الفوضى في المجتمع 4     . فساد مصالح الناس   3  ها  . اختالط نظام2  . انعدام الحياة1:الضروريات  . أ

 والحرج . ال تنعدم  الحياة لكن يقع الناس في المشقة: الحاجيات  . ب

 ذا فقدت ال تتأثر حياة اإلنسان ولكن وجودها يجعل الحياة ذات بهجة وجمال.إو وتقوم  الحياة بدونها : التحسينيات ج.

 

   :  يلي  كل مماعلى أمثلة هات : 14س

  تحريم السرقة . \مشروعية الزواج  \تحريم شرب الخمر  \وجوب الصلوات الخمس  \:تحريم قتل النفسلضرورياتا .1

إباحة الجمع بين الصلوات  \ للمريض اركإباحة اإلفط : الرخص التي شرعت للتخفيف على الناس: الحاجيات  .2

 . سيميا الزواج بين من ينجبون أطفاال مصابين بالتالتحريم \يات العالج إباحة التخدير لغا\تحريم شتم اآلخرين \المسافر 

وجوب  \ما نهى عنه كتحريم بيع اإلنسان على بيع أخيه : ة البدن والثوبارمثل ما أمر به الشرع كطه: التحسينيات  .3

وجوب  \وب غض البصر وج \ندب السعي لطلب العلم  \لبس المالبس الساترة الجميلة  \طهارة البدن لصحة الصالة 

 التقرب إلى هللا تعالى بنوافل الطاعات من صالة وصدقة  . \أخذ الزينة عند كل مسجد  \التوسط واالعتدال في اإلنفاق 
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قول   ثم أصنف األعمال التي نهانا عنها حسب المصالح الخمسة التي تندرج تحتها ملسو هيلع هللا ىلصأتأمل قول الرسول 

؟ قال :" الشرك باهلل والسحروقتل النفس التي اجتنبوا السبع الموبقات " قي ملسو هيلع هللا ىلصالرسول  ل يارسول هللا وما هن 

م هللا إال بالحق وأكل مال اليتيم أكل الربا والتولي يوم الزحف وقذف المحصنات الغافالت المؤمنات ".  الشرك حر 

قذف المحصنات  -ل .وأكل مال اليتيم أكل الربا : حفظ الما -وقتل النفس : حفظ النفس .  -باهلل : حفظ الدين .   

 الغافالت المؤمنات: حفظ العرض والنسل .

 

 حاجي :  ، تحسيني  ،: صن ف األمور التالية إلى : ضروري 15س

 ( تحسيني)األخذ بآداب األكل والشرب    .1

 ( ضروري  )تحريم أكل أموال الناس بالباطل     .2

 ( حاجي  )رمضان للمريض   ارفي نه ارإباحة اإلفط .3

 ( تحسيني  )وب غض البصر عن المحرمات   وج .4

 (عالمات  4الدورة الصيفية :  2018ي ارسؤال وز)

  -بحفظ النفس صنف ما يلي: السؤال : من خالل دراستك لمقاصد الشريعة ومراتبها المرتبطة 

  (ضروريات / حاجيات / تحسينيات )                                      

   (تحسينيات )  .ل والشرب أ . األخذ بآداب األك

   (حاجيات)  .رمضان للمريض والمسافر  ارفي نه ارب . إباحة اإلفط

 (ضروريات )     .ج . تحريم قتل النفس 

  (تحسينيات )  .د . عدم اإلسراف في الطعام والشراب  

 

 (الدورة الشتوية : عالمتان  2018ي ارسؤال وز)

 اس حسب األولوية هو:  السؤال : الترتيب الصحيح لمصالح الن 

 حفظ الدين ، حفظ العقل ، حفظ النفس ، حفظ النسل والعرض ، حفظ المال  .  .أ

 حفظ الدين ، حفظ النفس  ، حفظ النسل والعرض ، حفظ العقل ،  حفظ المال  .  .ب

 حفظ الدين ، حفظ النفس ، حفظ العقل ، حفظ النسل والعرض ، حفظ المال.   .ج

 ظ النفس ، حفظ العقل ، حفظ المال ، حفظ النسل والعرض  . حفظ الدين ، حف .د

 ( بجانب العبارات غير الصحيحة في ما يأتي:   Xواشارة )  ،بجانب العبارات الصحيحة √ ( : ضع إشارة ) 15س

  ( . √ لتحسينيات هي األخذ بما يليق من محاسن العادات ومكارم األخالق). ا1

 ( .Xالنفس يقدم حفظ النفس  . )عند تعارض حفظ الدين مع حفظ . 2

 )√ (البحث وطلب العلم من وسائل حفظ العقل  . 3

************************************************************************* 
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 سالمنسان في اإْل الدرس العاشر :حقوق اإْل 

 خ للعام الذي أعلن فيه العالم حقوق اإلنسان ؟  ر  أ: 1س

 م  1948عام  -

  

 : بماذا تمي ز اإلسالم في تأكيده على مبادىء حقوق اإلنسان ؟ 2س

 تعالى .   عند هللامن ج .      اإلنسانية .  مالئمة للفطرة. ب     ال تتغير وال تتبدل .  ثابتة مبادىء أ. أنها  

 

 : بي ن مفهوم حقوق اإلنسان في اإلسالم . 3س

مها والسعي لتحقيقها بما يؤدي راعة اإلسالمية لإلنسان وألزمت اآلخرين باحتالتي أثبتتها الشري تزاالمصالح والمي  هي  -

   . المال ،النسل  ،العقل  ،النفس  ، الدين  : مقاصد اإلسالم الخمسةإلى حفظ 

  

 ت التي أقام اإلسالم عليها حقوق اإلنسان ؟ ا: ما األسس والمرتكز4س

 .بين الناس  العدل اإلنساني.              ج .تكريم الللجنس البشري.           ب .  وحدة األصلأ.  

 ح ذلك.  وض  ، وحدة األصل للجنس البشري: من األسس التي أقام عليها اإلسالم حقوق اإلنسان 5س

ف ارواالختالف بينهم في الجنس أو اللون أو الدين ينبغي أن يكون دافعا للتع ،خلق هللا الناس جميعا من نفس  واحدة  -

 ع والشقاق بينهم.  زاوالتعاون وليس للنوالتآلف 

  

 ح ذلك.  وض   ،التكريم البشري : من األسس التي أقام عليها اإلسالم حقوق اإلنسان 6س

م هللا تعالى ا - قية يأمن فيها على نفسه ارفمن حق اإلنسان أن يحيا حياة ، ناس جميعا على اختالف جنسهم ودينهم لكر 

 .  ألي سبب كان اروالقهر وال يعامل باحتقوماله وعرضه فال يتعرض للظلم 

 

 ح ذلك.  وض   ، العدل بين الناس: من األسس التي أقام عليها اإلسالم حقوق اإلنسان 7س 

عدلت الشريعة اإلسالمية بين الناس جميعا في الحقوق والواجبات دون النظر إلى عرق أو لون أو جنس أو دين أو  -

 غنى أو فقر.  

 

 :  حقوق اإلنسان في اإلسالمنصوص الشرعية اآلتية أسس : استنتج من ال8س

ه  :"قال تعالى  .1 هُس إ نا ن ذََكٍر َوأنُثىَ ياَ أيَُّها النا نَد َّللاه ارَوَجعَْلناَُكْم ُشعُوباً َوقبَاَئل  لت عَ  َخلْقناَُكم م   أتْقاَُكْم إن    فُوا إن   أْكَرَمُكْم ع 

 ة األصل للجنس البشري. وحد -  َعلي ٌم َخبي ٌر ".   َّللاه 
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ْمناَ بنَي  آَدمَ َولقَْد :"قال تعالى  .2 ْن َخلقَناَ  َكره مه ْلناَُهْم َعلَى َكثي ٍر م   َن الطيهب  اَت  َوفضه َوَحَمْلناَُهْم في  اْلبره َواْلبَحر  َوَرَزْقناَُهم م  

ياَل   التكريم اإلنساني.   -  ".  تفَض 

ظُكْم لعَلكُّْم َواال   با ْلعَْدل   يأَُمرُ  َّللاه ن   إ :"قال تعالى  .3 ي اْلقْربَى َوينََهى َعن  اْلفْحَشاء َواْلُمنَكر  َواْلبغَي  يع  ْحَسان  َوإي تاَء ذ 

 العدل بين الناس.   -  تذَكهُروَن ".

  

 في اإلسالم.   حقوق اإلنسان: اذكر  9س

 .  السياسية. الحقوق 4.       االجتماعية. الحقوق  3.  ةاالعتقادية والفكري. الحقوق 2.        الشخصية. الحقوق 1

  

 نها اإلسالم . لإلنسان كما بي    الحقوق الشخصية: عدد أبرز 10س

 .  المساواة. حق 2 .           الحياة. حق 1             

  

 ؟  حق الحياة: كيف ضمن اإلسالم لإلنسان 11س

   منزلة االعتداء على الناس جميعا .وعد  قتل نفس واحدة ب ،ريةم اإلسالم االعتداء على النفس البشحر   .1

 .راره وصيانة ألمن المجتمع واستق ،حفظا لحياة اإلنسان  ،شرع القصاص  .2

 أوجب تأمين الوسائل الالزمة لحماية هذا الحق من الغذاء والدواء  واألمن.   .3 

 

 كحق من حقوق اإلنسان الشخصية ؟  حق المساواةنى : ما مع12س

طبقة أومذهب أوعصبية أو ون غير تفرقة أو تمييز بسبب جنس أأن يتساوى الناس جميعا في الحقوق والواجبات م -

 حسب أو نسب أو مال.  

  

 :  الحقوق الشخصيةاستنتج من النصين الشرعيين اآلتيين  :13س

يعًا".  اقتََل نفَسً . قال تعالى ": َمن 1 هَس َجم  ا قتََل النا ْير  نفٍَس أْو فَساٍد في  ااْلْرض  فَكأنَمه  بغ 

 حق الحياة.   -     

َ اله فضل لعربي على عجمي واله لعجمي على  :" يا أيها الناس أاله إن ربكم واحد ، وإن    ملسو هيلع هللا ىلص. قال 2 أباكم واحد ، أال 

 ". إاله بالتقوى عربي واله أحمر على أسود واله أسود على أحمر 

 : حق اإلنسان في الحياةثم استنتج داللة كل منهما على  ،تدب ر الحديثين النبويين اآلتيين 

 حرمة ترويع الناس وتخويفهم . -يس منا ". :" من حمل علينا السالح فلملسو هيلع هللا ىلصقال رسول هللا  

:" من ترد ى من جبل فقتل نفسه فهو في نار جهنم يتردى فيه خالدا ملسو هيلع هللا ىلصل رسول هللا قا

 حرمة قتل النفس ) االنتحار (. مخلدا فيها أبدا ..".  
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 حق المساواة .   -    

 

 لإلنسان كما بينها اإلسالم.    الحقوق االعتقادية والفكريةعدد أبرز  :14س

 .   ي والفكررأحرية ال. حق 3               .  التعلم. حق 2         .   حرية التدي ن. حق 1

 م : عالمتان  2019سؤال وزاري شتوية 

 م يعد من الحقوق :حق اإلنسان في التعل 

 د. السياسية         ج. االجتماعية                         ب. االعتقادية والفكرية            أ. الشخصية 

 

 ، وض ح ذلك . حق حرية التدينمن الحقوق االعتقادية والفكرية : 15س

 أعطى اإلسالم اإلنسان حق اختيار دينه . .1

 م االعتداء عليها .دعا إلى احترام بيوت العبادة وحر   .2

 . ومن مظاهر احترام حق التدين عدم االستهزاء بالذات اإللهية والرسل والدين وشعائره .3

 

 

  كحق من الحقوق االعتقادية . حق حرية التدينم اربي ن مظاهر احت:16س

 والرسل والدين وشعائره.    بالذات اإللهية زاء عدم االسته -

  

 ، وض ح ذلك . حق التعلمفكرية من الحقوق االعتقادية وال :17س

أعطى اإلسالم اإلنسان حق اكتساب المعرفة واختيار نوع العلم الذي يرغب في تعل مه لتحقيق تقدم أمته ونيل رضا  .1

 هللا تعالى .

 ومن أهم العلوم التي يتعلمها الناس العلم الشرعي لما له من أثر عظيم في استقامة حياتهم .  .2

 

 ، وض ح ذلك .  حرية الرأي والفكرية والفكرية حق من الحقوق االعتقاد :18س

 أك د اإلسالم حق اإلنسان في حرية التفكير ولتعبير عن آرائه وقناعاته . .1

 بي ن أنه ال يجب أن تتخذ حرية الرأي والفكر وسيلة لينشر األفكار الهدامة والمذاهب المنحرفة واالستهزاء باألديان.   .2

 

 ء باألديان ؟ زاالهدامة والمذاهب المنحرفة واالسته اروالفكر وسيلة لينشر األفك أيريك بمن يتخذ حرية الرأ :ما19س
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نه ال يجب أن أن لكنه بي   ،ي والتفكير ودعا اإلنسان للتفكر بآيات كثيرة من القرآن الكريم أرأكد اإلسالم على حرية ال -

 ء باألديان.  احرفة واالستهزالهدامة والمذاهب المن اري والفكر وسيلة لينشر األفكأرتتخذ حرية ال

  

 ضبط اإلسالم حرية الرأي والفكر بقيد ، وض حه .: 20س

 بي ن أنه ال يجب أن تتخذ حرية الرأي والفكر وسيلة لينشر األفكار الهدامة والمذاهب المنحرفة واالستهزاء باألديان -

 

 لإلنسان ؟ الحقوق االجتماعيةما أهمية : 21س

 في المجتمع.  فاعالاإلنسان عنصرا . تجعل 1 

 منا على نفسه وماله وعرضه .  آليعيش  تتحقق بها المواطنة الصالحة. 2 

  

 لإلنسان كما بينها اإلسالم. الحقوق االجتماعية : عدد أبرز 22س

 .   العمل. حق 1   

ف. حق 2    .  التملك والتصر 

  

 

 ن ذلك.  بي  ،  ملحق الع: من الحقوق االجتماعية التي كفلها اإلسالم لإلنسان 23س

 ودعا اإلنسان إلى األخذ باألسباب والسعي في طلب الرزق.   حث اإلسالم على العمل .1

 إذا ما قصد به مرضاة هللا تعالى.   عد  العمل عبادة .2

 عليه وحذ ر أصحاب العمل من أكل حقوق العمال .  أوجب على الدولة أن تهيىء العمل للقادرين .3

 

 ن ذلك.  بي  ، تملك حق المن الحقوق االجتماعية التي كفلها اإلسالم لإلنسان الم إلى المال ؟ : كيف نظر اإلس24س 

 .  عصب الحياة. المال في نظر اإلسالم هو 1

 .  فرادلألمم واأل للحياة الكريمة اآلمنة. وسيلة 2

 .  يخدم نفسه وأمته. به يستطيع اإلنسان أن  3

 به كما يشاء من غير استغالل آلخرين أو أكل أموال الناس بالباطل.   ويتصرفأن يمتلك ما يريد من حق اإلنسان  .4

 تمنع االعتداء على أموال االخرين بالسرقة او النهب أو خيانة األمانة.   دعةارعقوبات شرع  .5

  

 لإلنسان كما بينها اإلسالم.  الحقوق السياسية: عدد أبرز 25س
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 وتشمل  :  نشطة السياسيةسة األارمم -

   في الدولة.  تولي المناصب العامة. 1

  .  الترشح واالنتخاب. حق 2

 .  العمل السياسيسة ار. مم3

  

 ضمان حقوق اإلنسان ؟  طرق: ما 26س

  التي تكفلها.   سن القوانين.  1

   .وتحث على رعايتها  يدركون هذه الحقوقالتي تجعل الناس  نشر الثقافة. 2

 

 :   الحقوق االعتقادية والفكريةية اآلتية : استنتج من النصوص الشرع27س

َ  :". قال تعالى 1 َراَه في   ال  ين  إك    ".  الد  

 حق حرية التدين.   -   

ه نَخوُض َونلَعَُب قْل  :". قال تعالى 2 ا ُكنا ُؤونَ  ّلِل   أبَا  َولئَن  َسأْلتَهْم ليَقَُولنه إن مه ُرواْ ت * اله  َوآياَته  َوَرُسوله  ُكنتْم تْستْهز  ْعتذ 

ْم ".   قْد َكفْرتُم بعََد إي َمانك 

 ء بالذات اإللهية والرسل والدين.   امن حرية التدين عدم االستهز -    

نُكْم َوالذ  يَن  يَرفع  َّللاه :". قال تعالى 3 ْلمَ الذ  يَن آَمنُوا م  ا تْعَملُوَن  َخبي ٌر ".  َدَرَجاٍت َوَّللاه  أُوتُوا اْلع   بم 

 علم.  حق الت -   

ه  :". قال تعالى 4 َدٍة أَن تقَُوُموا ّلِل  اح  ظُكم بو  ا أع   ". تتَفَكهُروا  َمثْنَى َوفَراَدى ثمه  قْل إن مه

 ي والفكر. أرحق حرية ال -   

  

 :  الحقوق االجتماعية: استنتج من النصوص الشرعية اآلتية 28س

ا اًل  ْرَض ذَلوُ ااْل  الى:"ُهَو الذ  ي َجَعَل لُكمُ قال تع .1 به  ْزقه   فاَْمُشوا في  َمناَك  ن ر    ."َوإل ْيه  النشُّورُ  َوُكلُوا م 

 حق العمل.   -   

ورجل ،فأكل ثمنه راورجل باع حرجل أعطى بي ثم غدر،: " قال هللا : ثالثة أنا خصمهم يوم القيامة:ملسو هيلع هللا ىلصقال  .2

 ."ولم يعط أجرهرا فاستوفى منه استأجر أجي

 .أنه حذر أصحاب العمل من أكل حقوق العمال   من حق اإلنسان في العمل -  

َ  تأَُكلُواْ أْمَوالُكم قال تعالى ":  َواله  .3  ل  ". ط  بيَنُكم با ْلبا

 حق التملك والتصرف.   -   
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 : علل ما يلي تعليال وافيا:  29س

 ( 2018 شتوية وزارة ).  شرع اإلسالم القصاص .   1

  .راره المجتمع واستق وصيانة ألمن ،حفظا لحياة اإلنسان  -

 ض مع مبادىء اإلسالم . ارمه ما دام ال يتعنوع العلم الذي يرغب في تعل   ارأعطى اإلسالم للفرد حق التعلم واختي .2

ته ونيل مرضاة هللا تعالى . -   لتحقيق تقد م أم 

 .  ( العلم الشرعي )من أهم العلوم التي يجب على الناس تعلمها كحق من حقوقه الفكرية  .3

 لما له من أثر عظيم في استقامة حياتهم.   -

 أستنتج مزايا حقوق اإلنسان في اإلسالم .

 . ثابتة ال تتغير وال تتبدل .4. صالحة لكل زمان ومكان .   3. العدل .   2المساواة .   . 1

 

 ح مسؤولية الدولة فيما يتعلق بحق اإلنسان في العمل .: وض  30س

 يىء العمل للقادرين عليه وحذ ر أصحاب العمل من أكل حقوق العمال .  أوجب على الدولة أن ته -

************************************************** 

 (1)الدرس الحادي عشر : القيم التربوية في السيرة النبوية

 ( القيم اإليمانية واألخالقية والسلوكية )           

 : بين مفهوم كل مما يلي: 1س 

وينطلق منها في سلوكه  ،: هي المعايير التي يصدر الشخص بناء عليها أحكامه على األشياء واألحداث  قيمال .1

    ( المفهوم توضيح عالمتان : الصيفية الدورة 2018 ياروز سؤال)     وعالقته مع اآلخرين.  

 ،قائق اإليمان التي تنظم عالقة اإلنسان  بربه : هي القيم التي تتعلق بالمعايير واألحكام المستمدة من ح القيم اإليمانية .2

  والقدر خيره  وشره. \واليوم اآلخر  \ورسله  \وكتبه  \ومالئكته  \اإليمان باهلل تعالى مثل : 

د عالقته باآلخرين على  ه سلوك اإلنسان وتحد  : هي القيم التي تتعلق بالمعايير التي توج   القيم األخالقية والسلوكية .3

 ما يؤدي إلى تكوين مجتمع فاضل تسوده المحبة والوئام.  على التفاعل والتوافق معهم را ه قادنحو يجعل

 .  راك فإنه ي راهه فإن لم تكن ت: أن تعبد هللا كأنك ترا اإلحسان .4

  

 : من أين يستمد اإلنسان القيم التربوية ؟2س

 السلوك السوي المرغوب فيه من السلوك غير السوي. وهي التي تحدد ،وعالقاته االجتماعية  ،قه اروأع ،من دينه  -  
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 : اذكر أهمية القيم في بناء الفرد والمجتمع .3س 

  يتعديل السلوك اإلنسان. تساعد على 3المؤثرة  .  تبني الشخصية اإليجابية. 2.  تكوين الجيل الصالح.  تسهم في 1

 .في المجتمع   إلى سلوك إيجابي

 عالمات 4:  م2019وشتوية  م 2018ي شتوية ارسؤال وز** 

 . 3السؤال : للقيم أهمية كبرى في بناء الفرد والمجتمع ، اذكر أمرين يوضحان هذه األهمية .الجواب : إجابة س - 

 

 تربوية متكاملة .علل ذلك.   : تعد السيرة النبوية بأحداثها وتفاصيلها مدرسة 4س

وحسن   ،ة منهجا للتربية الصحيحة التي تعنى بتقويم سلوك اإلنسان لما تحمله بين ثناياها من قيم عظيمة تضع للبشري -

 التعامل مع المواقف الحياتية المختلفة .

  

 عليها. القيم اإليمانية ملسو هيلع هللا ىلص:اذكر األسس والقواعد التي أقام النبي 5س 

 ى. . التقو4                    . اإلحسان .3     . اإلخالص . 2        . تعظيم هللا تعالى .1 

 

 

 . القيم اإليمانية: استنتج من النصوص الشرعية اآلتية نماذج من 6س

 ك  ". راه فإنه يرافإن لم تكن ت هراكأنك ت:" أن تعبد هللا   ملسو هيلع هللا ىلصقال  .1

 اإلحسان . -      

ذئب يخاف إال هللا أو الموت ال كب من صنعاء إلى حضر راهذا األمر حتى يسير ال وهللا ليتمن  هللا... :" ملسو هيلع هللا ىلصقال  .2

 . "  على غنمه ولكنكم تستعجلون

 الثقة باهلل تعالى والتوكل عليه.  -     

ه تنَُصُروهُ قال تعالى ":  .3 ا  ل ليقَو إذ   ارإذ  أْخَرَجهُ الذ  يَن َكفُرواْ ثاَني  اثْنْين  إذ  ُهَما في  اْلغَ  فقَْد نَصَرهُ َّللاُّ إال  زن به  الَ تحْ حص 

   َمعَناَ ".هللا  ن  إْ 

 لثقة باهلل تعالى والتوكل عليه.ا -    

 

 قبة هللا تعالى له. راشعور اإلنسان بم ت ونتائجراثم: استنتج 7س  

 ويؤدي واجباته في الحياة أحسن صورة. ،ويبتعد عن المعاصي  ،فيحرص على الطاعات  ،يضبط بذلك أقواله وأفعاله  -
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 سئلة: الحديث الشريف اآلتي ثم أجب عما يليه من األ أر:اق8س  

كب من صنعاء إلى حضر موت ال يخاف إال هللا أو الذئب  على را... وهللا ليتمن  هللا هذا األمر حتى يسير ال:" ملسو هيلع هللا ىلصقال 

 ".غنمه ولكنكم تستعجلون

  له هذا الكالم ؟ ملسو هيلع هللا ىلصه الرسول ما اسم الصحابي الذي وج   -أ  

  ( ترخباب بن األ)الصحابي الجليل  -            

  قيل هذا الحديث ؟متى أين و -ب   

 حين كان المسلمون ضعافا مضطهدين.  قبل الهجرة  مكة المكرمةفي  -         

 

  دل  عليها الحديث الشريف . قيمة إيمانيةاستنتج -ج  

 .الثقة باهلل تعالى والتوكل عليه -        

 

ه تنَُصُروهُ فقَْد نَصَرهُ َّللاُّ زول قول هللا تعالىن سبب ن: بي  9س اْلغَار  ثاَني  اثْنْين  إذ  ُهَما في   إذ  أْخَرَجهُ الذ  يَن َكفُرواْ  : " إال 

ا   حبه  الَ تْحزن نزلت اآلية العظيمة في حادثة الهجرة إلى المدينة حين دنت قريش من  -َّللا  َ َمعَناَ ".  ن  إْ  َإذ  يقَُول لص 

فخاف أبو بكر أن يطلع عليهما  –عنه  رضي هللا –وأبو بكر الصديق  هو ملسو هيلع هللا ىلصالذي يختبىء فيه الرسول  ارالغ

 أن هللا معهم.  ملسو هيلع هللا ىلصالمشركون فطمأنه النبي 

  

 ح ذلك .وض   ،(الثقة باهلل تعالى  ): من القيم اإليمانية 10س

  . ارويعتمد عليه في جلب المنافع ودفع المض، على المسلم أن يثق باهلل تعالى  -

  

 يستمد أخالقه ؟   ملسو هيلع هللا ىلص: من أين كان النبي 11س 

 ".كان خلقه القرآنحينما سئلت عن أخالقه  قالت ":  –رضي هللا عنها  –لقول السيدة عائشة  ،من القرآن الكريم  -

  

 بغرس القيم األخالقية والسلوكية في نفس المؤمن؟ ملسو هيلع هللا ىلص: كيف اعتنى الرسول 12س

   بط بين الناس.رامن خالل التأكيد على األخوة والت -1

  العناية بالعالقات األسرية . -  2

 األبناء تربية صحيحة. رص على تربيةالح -3

   

 : القيم األخالقية والسلوكية: استنتج من النصوص الشرعية اآلتية نماذج من 13س 
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ا األَماناَت  إْن َّللاه يأَُمُرُكْم أْن َتُؤدُّواْ قال تعالى ":  .1  ". إل َى أْهله 

        . األمانة -       

 .   "  فليغرسها في يد أحدكم فسيلة فإن استطاع أن ال يقوم حتى يغرسها إن قامت الساعة و:" ملسو هيلع هللا ىلصقال  .2

 . عةاربالحث على الز  السلوك اإليجابي نحو البيئة -    

 ."   ض رربطتها فلم تطعمها ولم تدعها تأكل من خشاش اال هرةفي  ارة النرأدخلت ام:"ملسو هيلع هللا ىلص قال .3

 . يوانبالرفق بالحالسلوك اإليجابي نحو البيئة    -     

ن كنت إو،:" نعم  يا سعد ؟ قال : أفي الوضوء سرف ؟ قال  رفما هذا الس  :" بسعد وهو يتوضأ فقال  ملسو هيلع هللا ىلصمر   .4

 ".   على نهر جار

 .  االقتصاد بالماءالسلوك اإليجابي نحو البيئة في  -  

 

  . ح ذلك وض  ، خلق األمانة  ملسو هيلع هللا ىلص:من أشهر األخالق التي اتصف بها الرسول 14س

األمانات إلى أهلها التي كانت عنده لقريش الذين كانوا يستأمنونه على  قبيل الهجرة على رد   ملسو هيلع هللا ىلصرسول . حرص ال1

 أعز ما لديهم وهو المال . 

 . باألمين. وعرف بين قومه 2

أن يرد  علي بن أبي طالبمن  ملسو هيلع هللا ىلص. وبالرغم من العداوة واإليذاء الذي وجده من قومه إال أنه قبل أن يهاجر طلب 3

 إلى أصحابها . األمانات

 في خلق األمانة ؟ ملسو هيلع هللا ىلص: كيف يقتدي المسلم بالرسول 15س 

 على أتم وجه قاصدا بها وجه هللا تعالى .  ئضرايؤدي الف -1

 فال يستعملها فيما  يغضب هللا تعالى. حه وأعضائهاريحافظ على جو -2

 . ويرجعها إليهم عندما يطلبونها ألصحابها  يحفظ الودائع -3

 .  يؤديه على أكمل وجهو يتقن عمله -4

  .راره فال يخونه وال يفشي أس أخيهريحفظ س -5

   

 ن ذلك. بي   ، السلوك اإليجابي نحو البيئةالناس إلى  ملسو هيلع هللا ىلص: دعا النبي 16س

  ماطة األذى عن الطريق .إو  بتنظيف الطرقات. أمر 1

 . ارعة األشجراز. حث على 2 

    . بالرفق بالحيوان. أمر 3 

 . قتصاد في الماءاالدعا إلى  .4 
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 عالمة  م  2018 صيفية سؤال وزاري ** 

 .  إلى السلوك اإليجابي نحو البيئة ملسو هيلع هللا ىلصه الرسول يمن السيرة النبوية دعا ف -السؤال : هات مثاال: 

  .16الجواب : واحدة من إجابة س  

  عالمات 4م :  2018سؤال وزاري شتوية **

 من حيث ما يتعلق به كل منهما . خالقية والسلوكيةالقيم المهارية والقيم اآلالسؤال :قارن بين 

 الجواب : القيم المهارية : تتعلق بالقدرات واإلمكانات المكتسبة لدى اإلنسان .

القيم اآلخالقية والسلوكية : تتعلق بالمعايير التي توجه سلوك اإلنسان وتحدد عالقته باآلخرين على نحو يجعله قادرا 

 على التفاعل والتوافق معهم

 

 . وض ح أثرمراقبة هللا تعالى للطالب في المدرسة : 17س

. يفعل كل سلوك محمود 4. يطيع والديه   3. يعامل معلميه وزمالئه باحترام  2يحافظ على مرافق المدرسة   .1

 ويتجنب كل سلوك مذموم ألنه يشعر أن هللا تعالى مطلع عليه وسيحاسبه على أفعاله .

************************************************* 

 

  ( يةارالقيم المه)  (2)الدرس الثاني عشر : القيم التربوية في السيرة النبوية

 ن مفهوم كل مما يلي: : بي  1س

والتي تساعده على تسهيل سبل  ، ت واإلمكانات المكتسبة لدى اإلنسان ار: هي القيم التي تتعلق بالقد يةارالقيم المه .1

 وغيرها. اركالتعلم والقيادة والحو ،وتكوين عالقات إيجابية مع اآلخرين وتسيير سبل حياته ، تمعهحياته والتكيف مع مج

 إلنجاز الهدف المطلوب . : هي محاولة التأثير في الناس وتوجيههم  ة القيادةارمه .2

 

 ية. ارة القيم المه: اذكر أهمي  2س 

     تمعه.مع مج تسهيل سبل حياته والتكيف. تساعد اإلنسان على 1 

 .  مع اآلخرين تكوين عالقات إيجابية.  2 

  وغيره.  اركالتعلم والقيادة والحو،تسيير سبل حياته. 3

 .تويات النجاحأعلى مس. الوصول إلى 4

 . تامن اإلنجاز تحقيق الكثير.  5  
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 لصحابة.لمواهب ا ملسو هيلع هللا ىلص: اذكر أمثلة على اكتشاف الرسول 3س 

 تهما في القضاء.ارلمعرفته بمه قاضيين على اليمن –رضي هللا عنهما  – األشعري معاذ بن جبل وأبو موسىسل رأ.  1

لمعرفته في إقناع الناس بالحجة والمنطق.  اإلسالم فيهارلنش المدينة المنورة عنه إلى رضي هللا مصعب بن عميرسل رأ. 2 

 المسلمين .في خدمة اإلسالم و الشعرفي  –رضي هللا عنه – حسان بن ثابتة ار. استثمر مه3

 ما يأتيه من كتب بهذه اللغة. ملسو هيلع هللا ىلصكي يترجم للنبي السريانية أن يتعلم  -رضي هللا عنه – زيد بن ثابت. طلب من 4 

 

      :علل ما يلي تعليال وافيا: 4س  

 قاضيين على اليمن . –رضي هللا عنهما  –معاذ بن جبل وأبو موسى األشعري  ملسو هيلع هللا ىلصسل النبي رأ. 1 

 ما في القضاء.تهارلمعرفته بمه -   

     إلى المدينة المنورة لنشر اإلسالم فيها. –رضي هللا عنه –مصعب بن عمير  ملسو هيلع هللا ىلصسل رأ. 2

 لمعرفته في إقناع الناس بالحجة والمنطق. - 

 أن يتعلم السريانية.  -رضي هللا عنه –من زيد بن ثابت  ملسو هيلع هللا ىلص. طلب 3 

 عالمتان : الصيفية الدورة 2018 يوزار سؤالما يأتيه من كتب بهذه اللغة.  ملسو هيلع هللا ىلصكي يترجم للنبي  -

 

 ية العالية. ارة القيادة من القيم المهارمه ملسو هيلع هللا ىلص.عد  الرسول  4 

ألنها محاولة التأثير في الناس وتوجيههم إلنجاز الهدف المطلوب فإذا امتلك اإلنسان شخصية تتمتع بالمسؤولية ومعرفة -

 اآلخرين والحرص على نفعهم وخدمتهم .  

 بتنظيم الوقت .اعتنى اإلسالم . 5

 تقليل األخطاء.   – سرعة إنجاز العمل  – ألنه يؤدي إلى الموازنة بين األهداف والواجبات - 

  

 عليها.    ملسو هيلع هللا ىلصية التي حث الرسول ار: اذكر القيم المه5س

    . القيادةة ارمه .1

 مع اآلخرين.  بناء العالقات اإليجابيةة ار. مه 2

       ارالحوة ار. مه 3  

 ة الوقت .ارإدة ار. مه4 

  

 بي ن ذلك.  ، فن القيادةقدوة حسنة لمن بعده في  ملسو هيلع هللا ىلص:كان النبي 6س



 0796534456مركز العساف للكورسات    0779556664إسراء سليم الحياري                         ية الفصل األولدوسية التربية اإلسالم

57 

 

هة واللباقة والشورى وحسن زاالشجاعة والعدل والصبر والحزم والن . كان يتمتع بأخالق وكفايات القائد الناجح في1

 التعامل  وكان ذلك سببا في حب الناس له واقتداءهم به .

 ة والمسؤولية. دالقيا ة ارعلى  مه -رضوان هللا عليهم –حابة بتربية الص ملسو هيلع هللا ىلص. اعتنى 2

  

 : ية ارالقيم المه: استنتج من النصوص الشرعية اآلتية 7س

أوال أدلكم على شيء إذا  فعلتموه تحاببتم ؟  ،وال تؤمنوا حتى تحابوا  تدخلون الجنة حتى تؤمنوا:" ال ملسو هيلع هللا ىلصقال  .1

 ."  أفشوا السالم بينكم

 .(الحث على نشر السالم )بناء العالقات اإليجابية مع اآلخرين ة ارمه -       

 ".    جعارال فإفإن أذن لك و ثالث االستئذان:" ملسو هيلع هللا ىلص قال .2

 .   (االستئذان قبل الدخول إلى البيوت)مع اآلخرين  العالقات اإليجابيةة بناء ارمه    -    

 ."  في وجه أخيك صدقة مكتبس   :"ملسو هيلع هللا ىلصقال  .3

 .(البشاشة في وجه الناس)مع  اآلخرين  العالقات اإليجابيةة بناء ارمه   -        

 ".     النفضوا من حولك ولو كنت فظا غليظ القلبقال تعالى ":  .4

 .المرونة في التعامل وتجاوز الزالت برفق ولين مع اآلخرين العالقات اإليجابيةة بناء ارمه   -       

 

    ".  اللع ان وال الفاحش وال البذيءليس المؤمن بالطع ان وال :" ملسو هيلع هللا ىلص قال .5

     . الحوارمهارة    -       

 

 .؟" أتحب ه ألمك:"للشاب الذي جاءه يطلب اإلذن بالزنى  ملسو هيلع هللا ىلص قول الرسول .6

 . ارالحوة ارهم -      

 ".   هم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفاارفلعلك باخع نفسك على آث :"قال تعالى  .7

 . ارالحوة ارمه   - 

 :" كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته ".  ملسو هيلع هللا ىلص قال .8

 مهارة القيادة . - 

غك قبل اروف ،وغناءك قبل  فقرك ،وصحتك قبل سقمك  ،شبابك قبل هرمك  ":اغتنم خمسا قبل خمس  ملسو هيلع هللا ىلص قال. 9

   ". و حياتك قبل موتك ،شغلك 

 ة الوقت. ارة إدارمه  -    
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 م : عالمتان 2019سؤال وزاري شتوية 

غك اوفر ،وغناءك قبل  فقرك ،وصحتك قبل سقمك ،:"اغتنم خمسا قبل خمس : شبابك قبل هرمك ملسو هيلع هللا ىلص هلوقيدل 

 على مهارة :و حياتك قبل موتك " ،قبل شغلك 

  د. إدارة الوقت             ج. الحوار             ب. بناء العالقات اإليجابية مع اآلخرين         أ. القيادة     

 

 اإذ:"ملسو هيلع هللا ىلصقال  يؤدي إلى بناء عالقات إيجابية بين الناس عن طريق الحديث النبوي الشريف االتي ،أعطي مثاال آخر  

 ."  فليضطجعإال غضب أحدكم وهو قائم فليجلس فإن ذهب عنه الغضب  و

 (عالج الغضب. )ة بناء العالقات اإليجابية مع اآلخرين من خالل ارمه  -

 

 ؟المسلم لبناء العالقات اإليجابية مع اآلخرين: ما الكفايات التي ينبغي أن يمتلكها 8س 

 ومنطلقاتهم .  فهم اآلخرين. القدرة على 1 

 مع اآلخرين . حسن التعامل. 2 

 م : عالمة 2018سؤال وزاري شتوية ** 

السؤال : هات كفاية واحدة من الكفايات التي ينبغي أن يمتلكها المسلم لتحقيق مهارة بناء العالقات اإليجابية مع 

 .8آلخرين.  الجواب : جواب سا

 

 تدل على حسن التعامل مع الناس لبناء العالقات اإليجابية .      ملسو هيلع هللا ىلص:اذكر أمثلة من حياة الرسول 9س

 .  نشر السالم. الحث على 1   

   قبل الدخول إلى البيوت . االستئذان. 2  

  .. البشاشة في وجه الناس 3  

 ت برفق ولين  .في التعامل وتجاوز الزال المرونة .4   

 واالطمئنان عليه. ة المريضاراألمر بزي. 5   

 

 .    ارة الحوارفي استخدام مه ملسو هيلع هللا ىلص: اذكر أساليب الرسول 10س 

 وأساليبه وآدابه. اريتقن فنون الحو. كان عليه السالم 1 

 ويكلمه بتهذيب من غير شتم أو سب.  يحترم من يحاوره. كان 2

 .هم  وال يقاطع يستمع لآلخرين. كان 3

 العقلية المنطقية.  بالحججآراءه يدعم . كان 4
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 باللطف واللين  .  يحاور غير المسلمين. كان 5 

   

 بي ن ذلك  .، : اعتنى اإلسالم بتنظيم الوقت11س

 ال بها.إومواقيت معلومة ال تصح  العبادات في مواعيد محدودهجعل  -1

 ه.سأل اإلنسان عنها يوم  القيامي  الوقت أمانة  عد   -2

 ر من تضييعه والتفريط فيه. ه في ما يفيد وحذ  ارإلى تنظيم الوقت واستثم ملسو هيلع هللا ىلصدعا الرسول  -3

 عالمات  4م : 2019سؤال وزاري شتوية 

  11اذكر مظهرين يوض حان اعتناء اإلسالم بتنظيم الوقت . الجواب : إجابة س

*********************************************************************** 

 

 

 

 

 

 ( ناعمر لاآليات من سورة آ  ) الدرس الثالث عشر : من عوامل قوة األمة  

ْسل ُموَن ق َ َحقه تُقَات ه  َوالَ تَُموتُنه إ اله َوأَنتُم مُّ يَن آَمنُواْ اتهقُواْ َّللا  ُمواْ  {102عمران/ }آلال تعالى :" يَا أَيَُّها الهذ  َواْعتَص 

قُواْ َواْذُكُرواْ ن ْعَمةَ َّللا   َعلَْيُكْم إ ْذ ُكنتُْم أَْعَداء فَأَلهَف بَْيَن قُلُوب ُكْم فَأَْصبَحْ ب َحْبل  َّللا   َجم   تُم ب ن ْعَمت ه  إ ْخَوانًا َوُكنتُْم يعًا َوالَ تَفَره

ُ لَُكْم آ ْنَها َكذَل َك يُبَي  ُن َّللا  َن النهار  فَأَنقَذَُكم م   ةٌ  {103}آل عمران/يَات ه  لَعَلهُكْم تَْهتَُدوَن َعلََى َشفَا ُحْفَرٍة م   نُكْم أُمه َوْلتَُكن م  

َوالَ تَُكونُواْ  {104}آل عمران/يَْدُعوَن إ لَى اْلَخْير  َويَأُْمُروَن ب اْلَمْعُروف  َويَْنَهْوَن َعن  اْلُمنَكر  َوأُْولَئ َك ُهُم اْلُمْفل ُحوَن 

قُواْ َواْختَلَ  يَن تَفَره يٌم َكالهذ  ن بَْعد  َما َجاءُهُم اْلبَي  نَاُت َوأُْولَئ َك لَُهْم َعذَاٌب َعظ  يَْوَم تَْبيَضُّ ُوُجوهٌ  {105}آل عمران/فُواْ م 

يَن اْسَودهْت ُوُجوُهُهْم أَْكفَْرتُم بَْعَد إ يَمان ُكْم فَذُوقُواْ اْلعَذَاَب ب َما ُكنْ  ا الهذ   {106}آل عمران/فُُروَن تُْم تَكْ َوتَْسَودُّ ُوُجوهٌ فَأَمه

ْت ُوُجوُهُهْم فَف ي َرْحَمة  َّللا   ُهْم ف يَها َخال ُدوَن  يَن اْبيَضه ا الهذ  ت ْلَك آيَاُت َّللا   نَتْلُوَها َعلَْيَك ب اْلَحق    {107}آل عمران/َوأَمه

يَن  يُد ُظْلًما ل  ْلعَالَم  ُ يُر   {". 108مران/ع}آل َوَما َّللا 

  

ف بسور1س  ن .راة آل عم: عر 

 . سورة مدنية  . 1

صدق * إثبات    وحدانية هللا تعالىبعد كماله وبيانه * إثبات  الثبات على اإلسالممتعددة منها : *  مواضيع. تناولت 2

 والتحذير من كيدهم .  شبهات غير المسلمينرد  .* القرآن الكريم 
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 كيب اآلتية :را: بي ن معاني المفردات والت2س 

 باإلسالم  اوك: تمس   عتصموا بحبل هللا جميعاأ. وا    

 : ال تختلفوا ب.وال تفرقوا    

  : حافةج.شفا   

  .: الدالئل الواضحةد.البينات   

  

 : اذكر عوامل قوة األمة اإلسالمية. 3س 

  تعالى   تقوى هللا .1

     على دين اإلسالم باتاالستقامة و الث.2 

 باإلسالم. االعتصام.3 

 .الدعوة الى الخير.5وعدم التفرق    الوحدة.4

 

 عالمات 4:  2019سؤال وزاري شتوية 

 ... المطلوب نقطتين كل نقطة بعالمتين . 3اذكر عاملين من عوامل قوة األمة . الجواب : إجابة سؤال  - 

 

       :وضح مفهوم كل مما يلي:4س  

 .شعور بمراقبتهوالوامر هللا تعالى واجتناب نواهيه :هي االمتثال أل.التقوى1

 :االلتزام بأحكام اإلسالم وقيمه وأخالقه وتشريعاته مع الثبات واالستمرار على ذلك حتى الممات .  . االستقامة2

  :عالمتانم  2018صيفية  يارسؤال وز** 

 . 1فرع  4جابة س إوضح كيف يتقي المسلم هللا حق تقاته.  -

 م : عالمتان2019** سؤال وزاري شتوية 

َ َحقه تُقَات ه ". الجواب : ينبغي على المؤمنين أن  معنى قوله تعالى :"بي ن  –  يَن آَمنُواْ اتهقُواْ َّللا  يَا أَيَُّها الهذ 

والشعور  المتثال ألوامر هللا تعالى واجتناب نواهيهيخافوا هللا تعالى وأن يتقوه حق التقوى وذلك با

 .بمراقبته

: " يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك ".  ملسو هيلع هللا ىلصه  قال رسول هللا تدبر الحديث الشريف ثم استنتج داللتأ  

الدعاء بالثبات على دين هللا تعالى . -   
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   عالمتان | م 2018 شتوية ياروز: ما داللة مجيء التعبير القرآني بكلمة " جميعا ."5س 

 ه تجاه مجتمعه ويكونون بحق أخوة. ة إلى أهمية المسؤولية المجتمعية التي يكلف فيها كل فرد بأن يقوم بدورارإش -

 

 .  السبب والنتيجةمن حيث  الدنيا واآلخرةفي  ء الكافرينزاء المؤمنين وجاجزن بين ار:ق6س

 الكافرين المؤمنين وجه المقارنة

 الفرقة واالختالف الوحدة واألخوة السبب

 يدخلون النار ( \وم القيامةد وجوههم ي)تسو   يدخلون الجنة ( \ض وجوههم يوم القيامة ) تبي   النتيجة

   

 : عوامل قوة األمة اإلسالمية: استنتج من النصوص الشرعية اآلتية 7س

و تقُاَته   حق اتقهُواْ َّللاه ياَ أيَُّها الذ  يَن آَمنُواْ   :"قال تعالى .1 ْسلم  ه َوأنَتُم مُّ  ."نْ َوالَ تُموتنه إال 

 تقوى هللا تعالى.        **     

ْبل  َّللا     :"الىقال تع .2 ُمواْ بح  يعًا َواْعتص  قُواْ  َجم  َمةَ هللا   َوالَ تفَره ْم    َواْذُكُرواْ نع   َعلْيُكْم إذ  ُكنتْم أْعَداء فأَلَفه بيََن قلُُوبك 

 ً َوانا َمته  إخ   ".  فأَْصبَحتُم بن ع 

 و *** الوحدة وعدم التفرق.         *** االعتصام باإلسالم .   

 

ةٌ يَدُعْو إل َى اْلَخْير  الى :" قال تع .3 نُكْم أمه وْ ن عن َوينََهوْ  َويأَُمُرْو با ْلَمْعُروف  َوْلتَكن م    ".  ن اْلُمنَكر  َوأْولئَك  ُهُم اْلُمْفلح 

 لدعوة الى الخير .*** ا     

 

ْبل   قول هللا تعالى: بي ن سبب 8س ُمواْ بح  قوُ  َّللا   :"  َواْعتص  يعًا َوالَ تفَره َمةَ َّللا   َجم  فأَلَفه  َعلْيُكْم إذ  ُكنتْم أْعَداء  اْ َواْذُكُرواْ نع 

َواناً " .  َمته  إخ  ْم فأَْصبَحتُم بن ع   بيََن قلُُوبك 

ى رأفغاظه ما ،مجتمعين في مجلس واحد  ( األوس والخزرج ) اراليهودي على نفر من األنص ( شأس بن قيس )مر   -

األوس على  ارسل إليهم شابا يذكرهم بانتصرأف،د العداوة التي كانت بينهم في الجاهليةلفتهم وصالح ذات بينهم بعمن أ  

فخرج  ملسو هيلع هللا ىلصع القوم وتغاضبوا وقالوا : السالح السالح ... فبلغ ذلك الرسول زفتنا ،أيام الجاهلية ( يوم بعاث  )الخزرج

بين أظهركم بعد أن هداكم هللا لإلسالم ، أيا معشر المسلمين ، هللا هللا ، أبدعوى الجاهلية وانا وقال :" وعاتبهم 

فعرف القوم أنها  ، وأكرمكم به ، وقطع به عنكم أمر الجاهلية ، واستنقذكم به من الكفر ، وأل ف به بين قلوبكم ؟"

 فألقوا السالح وعانق بعضهم بعضا . ،وأنها نزغة من الشيطان،مكيدة من مكائد األعداء 

َ ة في المجتمع اإلسالمي من اآلية الكريمة اآلتية ." قال تعالى :" استنتج اآلثار السلبية من التفرق يعُواْ َّللا  َوأَط 

ينَ  اب ر  َ َمَع الصه يُحُكْم َواْصب ُرواْ إ نه َّللا  الضعف والفشل والهزيمة .     -  ". َوَرُسولَهُ َوالَ تَنَاَزُعواْ فَتَْفَشلُواْ َوتَْذَهَب ر 

ذهاب الهيبة والغلبة والقوة . –  

 إل َى اْلَخْير  ". في قوله تعالى :" يَدُعْون بالخيرد را: بي ن الم9س 

الذي هو واجب على كل مسلم ومسلمة  حسب  ،الدعوة إلى اإلسالم عن طريق األمر بالمعروف والنهي عن المنكر  -

 مسؤوليته وسلطته وعلمه.   
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 عوة إلى الخير.   الد ارالمعروف والنهي عن المنكر . آثاألمرب : ما أهمية10س 

    ف والتطرف. من الفساد واإللحاد واالنحرا مجتمعأمان لل. 1 

 الفاضلة.   قيم اإلسالم ار.انتش2  

  وافر البيئة التي يجد المسلم فيها أعوانا على الخير . . ت3

   .  الشر ارانحص. 4 

 ها  .  بين أفراد األخوةازدياد . 5 

  

 . عدل هللا تعالىالكريمة ما يدل على  : اكتب مما تحفظ من اآليات11س 

يُد ظْلًما َّللاُّ َوَما نتْلُوَها َعلْيَك با ْلَحق    تل َك آياَُت َّللا   قال تعالى :"  - ينَ  ير   ".  لل  عَالم 

  

 للوحدة واألخوة .  اإليجابية اراآلث: اذكر 12س 

 ق الوجوه فرحا وسعادة والنعيم العظيم في الجنة .را: إش في اآلخرة –   : العزة والرفعة والقوة والغلبة  في الدنيا -

  

 للتنازع واالختالف.  السلبية اراآلث: اذكر 13س

 التوبيخ على الكفر . ،: اسوداد الوجوه من الحزن والكآبة  في اآلخرة –: الضعف والهزيمة والتشتت     في الدنيا -

 الدرس الرابع عشر : وثيقة المدينة المنورة

 إليها.  ملسو هيلع هللا ىلصات السكانية التي تشكل مجتمع المدينة بعد هجرة الرسول : ما الفئ1س 

   غير المسلمين. سكان المدينة من العرب . 3  اليهود .2 ارمن المهاجرين واألنصالمسلمون . 1: كان فيها  -

   

 اآلتية:   نصوص الوثيقةن داللة كل نص من : بي  2س  

أمة  أنهم  ،المؤمنين والمسلمين من قريش وأهل يثرب ومن تبعهم .... " هذا كتاب من محمد النبي رسول هللا بين 1

 من دون الناس " .  واحدة 

 إعالن األمة الواحدة المستقلة       .  - 

 مع المؤمنين " .   أمة بني عوف يهود. " 2 

     حق المواطنة.   -  

 وللمسلمين دينهم مواليهم وأنفسهم  " .   لليهود دينهم. " 3 
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 االعتقاد والتدين. حق  - 

 ومن قعد آمن بالمدينة إال من ظلم وأثم " .  آمن ه من خرج . " وأن  4 

 حق األمن والتنقل.  - 

 غير مظلومين وال متناصر عليهم" .  واألسوة . " وأنه من تبعنا من يهود فإن له النصر 5 

 حق المساواة.  - 

 م : عالمتان 2019سؤال وزاري شتوية ** 

ألهل المدينة :" وأنه من تبعنا من يهود فإن له النصرواألسوة غير مظلومين  ملسو هيلع هللا ىلصقة النبي جاء في وثي -

 وال متناصر عليهم" يدل هذا الحديث على حق من الحقوق التي تنظم عالقات أفراد المجتمع هو حق :

 ملك د. الت              ج. المساواة            ب. األمن والتنقل     أ. االعتقاد والتدين   

 

 وعلى المسلمين نفقتهم " .   نفقتهمعلى اليهود  ن  . "  وإ6 

 حق التملك.  - 

 " .  والى محمد رسول هللا مرد ه إلى هللايخاف فساده فإن  اره ما كان بين أهل هذه الوثيقة من حدث أو اشتج"وأن  .7 

 أو مشكالت.  ار: شج ارشتجا                                 .سيادة النظام والقانون راماحت -

 ". يفدون عانيهم."المهاجرون من قريش على ربعتهم يتعاقلون بينهم وهم 8 

 :األسير. العاني    ف حسنة. ارالتكافل االجتماعي.                     ربعتهم : أع -

 

 والبر دون اإلثم" .    النصح والنصيحةبينهم  ن  إ" و .9

 التناصح والتواصي بالخير. - 

    ....ولو كان ولدي أحدهم  " ، أيديهم على كل من بغى منهم."وأن المؤمنين المتقين 10

 التعاون في منع الظلم.  -

 أهل الوثيقة " .    باربينهم النصر على من ح . " أن  11

 د المجتمع جميعهم في أمن المجتمع.كة أفرااروجوب مش -

 بين " .  ارحما داموا م ينفقون مع المسلميناليهود  . " أن  12 

 المجتمع جميعهم في أمن المجتمع. رادكة أفاروجوب مش - 

 وال نفسا وال يحول دونه على مؤمن" .   ال يجير مشرٌك ماال لقريشه . "إن  13 

 ج. ارمنع تقديم أي عون أو مساعدة لمن يتهدد الدولة من الخ - 
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 :ما أهداف وثيقة المدينة المنورة: 3س 

ماعات مبعثرة ترتبط بروابط قبلية أو عصبية أو غيرها الى أمة واحدة هي أمة اإلسالم التي تقوم تحويل المجتمع من ج -

 . بطة اإلسالمرابطة واحدة هي راأساس على 

   

  د المجتمع. راالتي ضمنتها الوثيقة في تنظيم عالقات أف الحقوق :اذكر4س

 التملك.. حق 5        المساواة. حق 4     ألمن والتنقلا. حق 3     االعتقاد والتدين. حق  2      المواطنة. حق 1 

حقوق أفراد المجتمع ، فما الحق الذي  ملسو هيلع هللا ىلصالسؤال: بي نت وثيقة   -  عالمات 4م :  2018ي شتوية ارسؤال وز** 

 يدل عليه كل نص من نصوص الوثيقة اآلتية :

 التملك.  وإن على اليهود نفقتهم وعلى المسلمين نفقتهم " .  الجواب :  حق" .1

 الجواب : حق األمن والتنقل. .." وأنه من خرج آمن ومن قعد آمن بالمدينة إال من ظلم وأثم "2

  

 ثبتت الوثيقة حق المواطنة للمسلمين ولغير المسلمين.  أ:بم 5س

 لوثيقة .  بأحكام ا زاملتواال \:  بمقتضى اإلقامة في المدينة  لغير المسلمين –: بمقتضى إسالمهم    .  للمسلمين -

 الدورة الصيفية : عالمتان 2018ي ارسؤال وز  

ثبت وثيقة المدينة المنورة حق المواطنة للمسلمين بمقتضى إسالمهم ، فبأي مقتضى أثبتت هذا الحق لغير أالسؤال :  

 .لغير المسلمين :  بمقتضى اإلقامة في المدينة وااللتزام بأحكام الوثيقة الجواب :  المسلمين. 

 

 .وضح ذلك ،المواطنةحق من الحقوق التي ضمنتها الوثيقة في تنظيم عالقات أفراد المجتمع  :6س 

إسالمهم ولغير حق المواطنة للمسلمين بمقتضى  لم تحصر الوثيقة المواطنة في المسلمين وحدهم بل أثبتت .1

 .بأحكام الوثيقة مالمسلمين بمقتضى اإلقامة في المدينة وااللتزا

المسلمين المقيمين في المدينة أمة مع المؤمنين لهم من الحقوق والواجبات كما للمسلمين فقد نصت على أن غير  .2

 بصفة عامة .

 

 وضح ذلك.   ، حق االعتقاد والتديند المجتمع رامن الحقوق التي ضمنتها الوثيقة في تنظيم عالقات أف: 7س

 .هم اإلسالميةرلهم عقيدتهم وشعائ المسلمون .1

 الدخول في اإلسالم . وال يجبرون على سة شعائر دينهمارلهم حق مم وأهل الكتاب .2

 

 وضح ذلك.  ، حق األمن والتنقل د المجتمع راا: من الحقوق التي ضمنتها الوثيقة في تنظيم عالقات أف8س 

 .  إذا التزموا أحكام الوثيقةأو أموالهم  في اإلقامة والسفر  راضهمالعيش بال خوف على أنفسهم أو أع -    
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 وضح ذلك.  ، حق المساواةد المجتمع  ارالحقوق التي ضمنتها الوثيقة في تنظيم عالقات أف: من 9س

ألن  النفس  وذلك بمقتضى المواطنة   المعاملة وعصمة الدماءالمجتمع جميعهم أمام القانون سواء  من حيث :  رادأف -

 ن.البشرية لها الحرمة نفسها أمام الشرع  ال فرق بينهم في ذلك ألي سبب كا

  

 وضح ذلك.  ، حق التملك د المجتمعار: من الحقوق التي ضمنتها الوثيقة في تنظيم عالقات أف10س

 ة إلى حرية العمل والتصرف في األموال . اروفي هذا إش مين فلهم ذمتهم المالية المستقلةقرت الوثيقة حق التملك لغير المسلأ -

 

 : علل ما يلي تعليال وافيا: 11س 

 د المجتمع جميعهم  .ارالمدينة حق المساواة بين أف ضمنت وثيقة .1

 ال فرق بينهم في ذلك ألي سبب. ية لها الحرمة نفسها أمام الشرع ألن النفس البشر -   

 ضمنت وثيقة المدينة حق التملك لغير المسلمين  .  .2

 ة إلى حرية العمل والتصرف في األموال. ارإش -   

       ة لقريش أو أموالها . منعت الوثيقة تقديم أي حماي .3

 هم وأموالهم بغير حق. ارأخرجت المسلمين من دي -بت دعوة هللا تعالى  .     بارألنها ح  -أ    

   

 

 د المجتمع  .  ارالتي أقرتها الوثيقة في تنظيم عالقات أف الواجبات : أذكر12س 

       سيادة النظام والقانون راماحت .1

 التكافل اإلجتماعي.   2

    والتواصي بالخير  التناصح  .3  

 في منع الظلم.  التعاون.  4  

 

 :بين مفهوم كل مما يلي: 13س   

.احترام سيادة 1

 النظام والقانون

أن القانون يتمثل في مرجعيته للقرآن الكريم والسنة النبوية في الحكم بأي نزاع يقع في 

 .المجتمع وحكمه نافذ في العالقات بين  أفراده

ناصح .الت2

 بالخير

 .رادة الخير لكل أفراد  المجتمع لإلفادة من خبرات الناس جميعا وتحقيق الثقة المتبادلة بينهمإ

. التعاون 3

 في منع الظلم 

 ن كان ولد أحدهم .إمنع الظالم من ظلمه و
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   التي أقرتها الوثيقة وكانت سائدة في المجتمع الجاهلي . أشكال التكافل االجتماعي: اذكر 14س 

 . فداء األسرى.    1 

 . دفع الدية في القتل الخطأ.   2 

 

 من الواجبات التي أقرتها الوثيقة التكافل االجتماعي ، وض ح ذلك .: 15س 

ت الوثيقة أشكال التكافل االجتماعي التي كانت سائدة قبل كتابة الوثيقة مثل : - دفع الدية في القتل  و فداء األسرىأقر 

ويبدأ التكافل من العشيرة فإذا عجزت العشيرة ينتقل عليها وهم بقون على الحال التي جاء اإلسالم ، أي أنهم ي الخطأ

 واجب التكافل إلى المجتمع .

 

  ؟ما داللة واجب الوثيقة المتمثل بالتعاون في منع الظلم: 16س

        المجتمع جميعهم .  رادتحقيق األمن ألفتأكيد على   -     

 

 جي .  ارالتي أقرتها الوثيقة في حماية الدولة من العدوان الخ ادىءالمب: أذكر 17س 

 في أمن المجتمع  . د المجتمع جميعهم راكة أفاروجوب مش .1

 ج. ارمنع تقديم أي عون أو مساعدة لمن يتهدد الدولة من الخ .2

  

د المجتمع راكة أفارب مشوجو جيار: من المبادىء التي أقرتها الوثيقة في حماية الدولة من العدوان الخ18س 

 ح ذلك.  وض   ، من المجتمعأجميعهم في 

من أي عدو يعتدي عليها أو على أهلها   التعاون في حمايتهاد المجتمع راإذا حدث اعتداء على الدولة وجب على أف .1

   ما داموا يعيشون معهم  في بلد واحد  .

 مع المسلمين في أثناء القتال.  اإلنفاقيجب عليهم  .2

   

هها لأل ورقته النقاشية السادسةفي  الملك عبدهللا الثاني الدور الذي قام به: ما  19س  دنيين ؟رالتي وج 

 . بناء دولة القانون والمواطنةالتي تقوم على  ملسو هيلع هللا ىلصبوثيقة المدينة المنورة التي أقرها الرسول  استشهد .1

في الحقوق والواجبات   مواطنون متساوونالمجتمع راد يخ البشرية حيث يؤكد أن أفارفي ت عد ها أول دستور مدني .2

 بغض النظر عن جنسهم أو عرقهم أو أصلهم أو دينهم وأنهم جميعا تحت مظلة القانون. 
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************************************************************************* 

 ي اإلسالميارالدرس الخامس عشر : البناء الحض

 ة . ارالحضح مفهوم : وض  1س 

ت األمة المادية والمعنوية في جميع مجاالت الحياة السياسية والعسكرية واالقتصادية واالجتماعية والدينية  زاهي منج-

 . من المجاالت والفنية وغيرها 

 

 . لماديي ااروالجانب الحض المعنويي ار: هات أمثلة على الجانب الحض2س 

 ث واآلداب .راوالت ارلقيم واألفك: القوانين واي المعنويارالجانب الحض -

 ة والبناء والصناعات وغيرها. ار: وسائل االتصاالت والمواصالت والعمي الماديارالجانب الحض -

   

 ة اإلسالمية أسس بنائها؟ار: من أين استمدت الحض3س

 شرية المكتسبة. ت والعلوم الباراإلفادة من الخب –السنة  والنبوية         -من القرآن الكريم           -

 (م : عالمتان  2018ي شتوية ارسؤال وز)  

 . 3الجواب : جواب س  ة اإلسالمية بناءها منهما .ارالسؤال : اذكر أساسين استمدت الحض 

 

 

 ة اإلسالمية ؟ ار:على ماذا قامت الحض4س 

 ها وحي من هللا تعالى. مصدر ربانية عقيدةوعلى   –   لقية واالجتماعية واإلنسانيةالخُ قامت على الفضائل  -

  

 ن سبب ذلك. بي   ة باقية ببقاء اإلسالم .ارة اإلسالمية حضار: الحض5س 

  . واالجتماعية واإلنسانية لقيةالفضائل الخُ ألنها قامت على . 1

 مصدرها وحي من هللا تعالى.  عقيدة ربانيةوعلى  . 2 

  

 ة اإلسالمية . ارت وخصائص الحضزا: اذكر ممي  6س

 سانية والعالمية . اإلن1

 . الوسطية والتوازن  2 
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 . المرونة واالنفتاح.  3 

 6الجواب : إجابة س ة اإلسالميةارخصائص الحض -هات مثاال: -الدورة الصيفية : عالمتان 2018ي ارسؤال وز )

 

 وضح ذلك. ، اإلنسانية والعالميةة اإلسالمية ار:من خصائص الحض7س

 .تعالى اإلنسان أهم مخلوقات هللا أن  ساس ة اإلسالمية على أارقامت الحض .1

 . سعادته ورفاهيتهأن األنشطة البشرية جميعها البد أن  تؤدي إلى . 2

 .تعالى  عمل في سبيل هللاأن كل عمل يقصد به تحقيق هذه الغاية هو  .3 

فتخر بالعلماء الذين  وت ، شملت الناس جميعهم من غير النظر إلى جنسهم أو لونهم أو دينهمة اإلسالمية ارالحض .4

 أقاموا صرحها من الشعوب جميعا التي عاشت في ظل سماحة اإلسالم وعدله  .

  

 بي ن كيف تنعكس إنسانية الحضارة اإلسالمية وعالميتها خيرا على البشرية .: 8س

أقاموا صرحها من  وتفتخر بالعلماء الذين  ،شملت الناس جميعهم من غير النظر إلى جنسهم أو لونهم أو دينهم أنها  - 

 .  الشعوب جميعا التي عاشت في ظل سماحة اإلسالم وعدله

 

 وضح ذلك.  ،  الوسطية والتوازنة اإلسالمية ارمن خصائص الحض: 9س

 وال غلو . بالحياة الدنيا فال تفريط وال إفراطوالتمتع  الجانب الروحي والجانب المادية بين ارالحضوازنت . 1 

 فيها .  أقرت حق المجتمع -ب   بالملكية الفرديةسمحت  -: أ  فرد وحاجات الجماعةوازنت بين حاجات ال.2 

 .  باآلخرين رارأن يفعل في ماله ما يريد ما لم يكن فسادا أو يؤدي إالى اإلضأباحت للمسلم  -ج    

: أول من الرازي أبو بكر  -أستذكر علماء المسلمين الذين كان لهم دور في الحضارة اإلسالمية والشعوب األخرى .

: مكتشف الدورة الدموية .ابن النفيس  -: مؤسس علم الجبر واللوغاريتمات الخوارزمي  –ابتكر خيوط الجراحة    

 بي ن كيف تنعكس وسطية الحضارة اإلسالمية ومرونتها  خيرا على البشرية .: 10س

   بالملكية الفرديةسمحت  . أ

 فيها . أقرت حق المجتمع -ب

 . أن يفعل في ماله ما يريد ما لم يكن فسادا أو يؤدي إالى اإلضرار باآلخرين أباحت للمسلم -ج

  

 وضح ذلك.  ، المرونة واالنفتاح: من خصائص الحضارة اإلسالمية 11س    

 .فاستفادت وأفادتة اإلنسانية ارة اإلسالمية حلقة من حلقات الحضارجاءت الحض .1

 .التي عرفتها شعوب العالم  نيةت والثقافات اإلنساراأخذت من الحضافقد  .2
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 :  ة اإلسالميةارخصائص الحض: استنتج من النصوص اآلتية 12س 

ن ذََكٍر َوأنُثَى َوَجعَْلناَُكْم  :". قال تعالى 1 ه َخلقَناَُكم م   هُس إن ا نَد َّللاه ن  إْ  فُواارُشعُوباً َوقبَاَئل  لت عَ ياَ أيَُّها النا  ن  أتْقاَُكْم إْ  أْكَرَمُكْم ع 

    َعلي ٌم َخبي ٌر ". َّللاه 

 اإلنسانية والعالمية     .  -   

َرةَ  ارالده  آتاََك َّللاه  َواْبتغ  في َما :". قال تعالى 2 ْنياَ َوأَ  َواَل تنَسَ اآْلخ  َن الدُّ يبَك م  ن َكَما أَ حنص  إل ْيَك َواَل تْبغ  اْلفَساَد  َسَن َّللاه حس 

بُّ  َّللاه  نض  إْ رفي  األ يَن ". اَل يح  د     اْلُمْفس 

 الوسطية والتوازن      .     -     

    

 ة اإلسالمية. ارالحض ارازده أسباب: اذكر 13س 

     .  العلم .2.      اإليمان.  حقائق 1 

  

 وضح ذلك   . ، الحقائق اإليمانيةة اإلسالمية ارالحض ار: من أسباب ازده14س 

ويستمد هذا التصور من  من تصور للوجودويحدد سلوكه ويبني مجتمعه  لحياةموقفا في اال بد لإلنسان كي يتخذ  .1

 ة. ارفاعال في بناء الحض اريخا  رالتي تقوده إلى أن يصبح عنص كان اإليمان الستةرأالقائمة على  حقيقة اإليمان

ز القلب فيحس  مجرد إلى حي  ز الفكر التنقل اإلنسان من حي   ،لحقائق اإليمان  العملي والسلوكيالمظهر العبادة تعد  .2

 ويشعر لتكون بذلك قوة دافعة إلى العمل والتطبيق. 

فالمجتمع األقدر على الثبات والتضحية هو  ،لمواجهة مصاعب الحياة  رادةالقوة واإل تمنح اإلنسان العبادة  .3

 ته. اراألقدرعلى بناء حض

 ي وال يوظفها في الشر والطغيان.  ارالحض فيوظف طاقاته في البناء روح اإلنسان وقلبهتغذي العبادة  .4

 وضح ذلك   . ،العلمة اإلسالمية ارالحض ار: من أسباب ازده15س 

 ة. ارة الكون وبناء الحضاروليتمكنوا من اإلسهام في عم، ليتعرفوا إلى خالقهم  طلب العلمحض هللا تعالى على  .1

ويظهر ذلك في إطالق لفظ العلم   العلم عامةنت دعوته إلى بل كا علوم الدين وعلوم الدنيالم يفصل اإلسالم بين  .2

 قال تعالى :" وقل رب زدني علما ".  ،والعلماء في كل مكان وردا فيه

 النافعة لألمة ولإلنسانية . العلوم التجريبيةومن هنا جاءت دعوته لتعلم  العلم والعمل والحياةربط اإلسالم بين  .3

والتخصص  في  ،العلم بواقعنا المعاصرئد من العلم هو ار يارلبناء دور حضتسلح به أهم ما يجب على المسلم أن ي .4

 والعلم بالسنن الكونية واالجتماعية واالجتهاد الفكري.  ،ش عب المعرفة 

 

 ة اإلسالمية  .  ارالحض ارفي ازده دور العبادةن :بي  16س 

ز القلب  فيحس ز الفكر المجرد إلى حي  تنقل اإلنسان من حي   ، العبادة المظهر العملي  والسلوكي لحقائق اإليمانتعد  .1

 ويشعر لتكون بذلك قوة دافعة إلى العمل والتطبيق. 
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فالمجتمع األقدر على الثبات والتضحية هو األقدر  ، ة لمواجهة مصاعب الحياةرادالعبادة تمنح اإلنسان القوة واإل .2

 ته. ارعلى بناء حض

 ي وال يوظفها في الشر والطغيان . ارفيوظف طاقاته في البناء الحض وقلبه تغذي العبادة روح اإلنسان .3

  

 هللا تعالى المسلمين على طلب العلم . : علل : حض  17س  

 ة. .ارة الكون وبناء الحضار. ليتمكنوا من اإلسهام في عم2. ليتعرفوا إلى خالقهم   . 1 

  

 ي للمسلمين  .ارالدور الحض جعارالتي أدت إلى ت  األسباب الداخلية:اذكر  18س 

 لبعض مفاهيم اإلسالمية .  الحياة المادية وغياب الفهم الصحيحسيطرة  -أ   

 . الفرقة والعصبية ارانتش -ب  

 التقليد.  اروتوقف حركة البحث واالجتهاد وانتش جع العلميراالت -ج  

اذكر ثالث أسباب من األسباب الداخلية  السؤال :  - عالمات 3: م  2019شتوية و  م  2018ي شتوية ارسؤال وز 

 16جواب س ي للمسلمين  .ارلتراجع الدور الحض

  

 ي للمسلمين  .ارجع الدور الحضراالتي أدت إلى ت جيةاراألسباب الخ:اذكر  19س 

 .  العسكرية والسياسيةالهيمنة  -أ   

 . االقتصاديةالهيمنة  -ب  

 . الثقافية والفكريةالهيمنة  -ج  

 سيطرة الحياة المادية وغياب الفهم الصحيح لبعض مفاهيم اإلسالميةن كيف كان من األسباب الداخلية ي  : ب 20س

 .ي للمسلمين  ارجع الدور الحضراسببا من أسباب ت

تْهم الحياة المادية فتوجهوا للدنيا تاركين حقائق الدين واإليمان فيوجد  - من يفهم الدين بمفاهيم مختلفة : فهناك من أس ر 

 ي  فقط مالزمة المسجد والعبادة .وأن التقوى ه ،فمنهم من يفهم أن الدين هو ترك الدنيا وملذاتها 

  

 ي للمسلمين .ارجع الدور الحضراسببا من أسباب ت الفرقة والعصبية ارانتش:بين كيف كان من األسباب الداخلية 21س 

وأنه تنوع يفيد األمة فقد   ،من سنن هللا تعالى في الكون  ء على أنه سنةرابدل أن ينظر المسلمون إلى االختالف في اآل -

 .ع والتباغض زاجعله بعضهم مجاال للن

 

 يارجع الدور الحضارسببا من أسباب ت الهيمنة العسكرية والسياسيةجية ارن كيف كان من األسباب الخ:بي  22س 

 للمسلمين .
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لى شعوبها وعمل على بث الخالف والفرقة بين المسلمين ن األجنبي من احتالل بالد المسلمين والسيطرة علقد تمك   -

 ؛ليسهل عليه مواجهتهم والتغلب عليهم. 

  

 ي للمسلمين.ارجع الدور الحضراالتي أدت إلى ت الهيمنة االقتصادية: ما طرق 23س 

 .في العالم اإلسالمي  مصادر الثروةسيطرة بعض القوى العالمية على  . 1

 بالعمالت األجنبية.      العمالت الوطنيةربط  .2 

  

 ي للمسلمين. ارجع الدور الحضارالتي أدت إلى ت الهيمنة الثقافية والفكرية: ما طرق 24س

 ة. ارواتباع أنماطها بوصفها سببا للحض، تعظيم الحياة الغربية . 1

 .لدى المسلمين  إضعاف الروح اإلسالمية . 2

 ض مع القيم اإلسالمية .ارتتع والمبادىء الوافدة التي الغربية ارقبول األفك.3

 ة اإلسالمية .  اروالحض يخارتشويه الت. 4

  

 العربية واإلسالمية ؟  ةارتعين المسلم على إعادة بناء الحض: ما األمور التي 25س

 .بأحكامه زام لتوجدية اال ، فهم اإلسالم. حسن 1

 . في صناعة المعرفة والتقدم اإلفادة من المنهج العلمي. الحرص على 2

 التي يعيشها الناس اليوم . التخلص من السلبيات.المبادرة الى 3

  

  حسن فهم اإلسالم وجدية االلتزام ة العربية واإلسالميةار: من األمور التي تعين المسلم على إعادة بناء الحض26س 

 ح ذلك.   وض  ،  بأحكامه

 .العودة الى الفهم الصحيح لدين اإلسالم لذا ينبغي  تكامل وتوازن بال تطرف وال جمود،يكون ذلك عن طريق تطبيقه في  .1

 .وقيامها بواجبها في عمارة األرضألنه الخطوة األولى الى إيجاد الشخصية المسلمة   تقوية اإليمان والعمل الصالحيجب  .2

  

ة من المنهج  الحرص على اإلفاد  ة العربية واإلسالميةار: من األمور التي تعين المسلم على إعادة بناء الحض27س

 وضح ذلك.    ،  العلمي في صناعة المعرفة والتقدم

 سواء تلك التي أوجدها المسلمون وغيرهم  .  اإلفادة من تقنيات العصر و معطياتهيكون ذلك عن طريق  .1

 ض مع مبادىء اإلسالم . ارالتي ال تتع في األشياء المفيدة والنافعةات األخرى ارالحضيستفيد المسلم من  .2
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 ة اإلسالمية.    ارالحض ارالتي يعيشها الناس والتي تحول دون ازده السلبيات:اذكر 28س 

 .التطرف الفكري والسلوكي .  2                                                    . التعصب المذهبي .1

 . ك قيمة الوقترادعدم إ .4             . تباط الدين بالحياةاررفض الذي يقوم على اإللحاد  .3

************************************************************************* 

 الدرس السادس عشر : االنتــمـــــــــاء

 ن مفهوم كل مما يلي: : بي  1س 

ويقوم  ، حكومةممثل في  نظام سياسييحكمهم  يعيش عليها مجموعة من الناسض لها حدود رأ: هو  لوطنا .1

 . ض والشعب والنظامرمقومات : األعلى ثالث  وطنال

فكري وثقافي واحد يشمل الدين اإلسالمي واللغة العربية   ار: هي مجموعة من الناس يجمعهم إط األمة اإلسالمية .2

 يخ اإلسالمي والمصالح المشتركة  .اروالت

 

 : على ماذا يدل انتماء المسلم لوطنه وأمته. 2س 

 يمانه باهلل تعالى .إلدينه ويدل على انتمائه  -  

  

 :  ما المقومات  التي يقوم عليها الوطن ؟ 3س 

 . النظام .3. الشعب        2ض       ر. األ1 

 

        

 : ما أهمية الوطن بالنسبة لإلنسان ؟ 4س 

ه ، فيدافع عنه  ويعتز يمثل الحياة المستقرة ، يعمل فيه ، ويعيش فيه بين أهله وذويه، ويرى فيه تحقيق آماله وطموحات -

 به ويفتخر باالنتساب إليه.

  

 لوطنه ؟ صور انتماء اإلنسان: ما 5س 

 ضد كل من يعترضه من تهديدات. والدفاع عنه وثقافته ،  يخهارفهم ت .1

 واإلخالص له وقت الشدة كما في الرخاء.  ه ورعاية مصالحهحب   .2

 ة الناس. التي تنظم حيا م بالقوانين والتشريعاتاااللتز .3

 والعمل على تطويرها.  المحافظة على مؤسساته .4

 ومساعدتهم والدفاع عنهم وعدم إيذائهم.  حب أبناء الوطن ورعايتهم .5
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 :اذكر الصور التي يتحقق فيها االنتماء لألمة اإلسالمية  . 6س 

 . تهااربحضز اواالعتز تهاامنجز. المحافظة على 1 

 .  ائهاعنها والحذر من أعد الدفاع. 2

 .  وحدة أوطاننابالمحافظة على وحدة األمة اإلسالمية . الحرص على 3

 الدورة الصيفية : عالمتان  2018ي ارسؤال وز 

 6الجواب : إجابة س  الصور التي يتحقق فيها االنتماء لألمة اإلسالمية.    -السؤال : هات مثاال: 

 

 لوحدة األمة اإلسالمية ؟  الطيبة اراآلث:ما 7س

                  بين أبنائها  المحبة .1 

 بعضهم البعض .  نصرة. 2  

   .على الخيرفي ما بينهم  التعاون.3 

 بينهم.  التفرق عواملبة ارمح.4 

   

 ؟اذا يجب على المسلمين للمحافظة على وحدة أمتهم اإلسالمية م :8 س

 .  ملسو هيلع هللا ىلصأن يعودوا إلى كتاب هللا تعالى وسنة رسوله   -

 

 

 : فيما يخص االنتماء للوطن ولألمة اإلسالمية  نتج داللة النصوص الشرعية اآلتية: است 9س 

أن أحب البالد إلى هللا عزوجل مكة ولوال أن قومي أخرجوني ما خرجت ، اللهم  :" قد علمتُ  ملسو هيلع هللا ىلص. قال رسول هللا 1

 ". اجعل في قلوبنا من حب المدينة مثل ما جعلت في قلوبنا من حب مكة

 .را من مظاهر االنتماء لهحب الوطن مظه -

تُُكْم 2 ه  أُمه َدةً .قال تعالى :" إ نه َهذ  ةً َواح   ".َوأَنَا َربُُّكْم فَاْعبُُدون   أُمه

 .الحرص على وحدة األمة اإلسالمية بالمحافظة على وحدة أوطاننا -

 

 : ما أهمية األمة اإلسالمية ؟10س

ن الكريم ويصلون باتجاه واحد ويصومون رمضان  معا ويحجون يجمعها رب واحد ورسول واحد ويؤمنون بالقرآ أنه -

 .معا ويلتزمون بسائر العبادات نفسها(
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************************************************************************* 

 الدرس السابع عشر : آداب المستفتي والمفتي

  ن مفهوم كل مما يلي:: بي  1س 

 ب ل أهل العلم واالختصاص.قِ  في مسألة من المسائل من م شرعيحكبيان : هي  الفتوى .1

 أهل العلم الشرعي عن حكم مسألة معينة . سؤال: هو االستفتاء  .2

 بيان الحكم الشرعي في المسألة.  الذي يطلب:  هو  المستفتي .3

  أو أنثى.ا رالذي يبين األحكام الشرعية سواء أكان ذك العالم المتخصص: هو المفتي  .4

فيها وينبغي أن تكون مما يتصل بحياة المستفتي بعيدا عن   د بيان الحكم الشرعيراالمسألة الم: هي  المستفتى عنه .5

 الجدل واالفتراضات التي ال فائدة منها. 

السنة ن الكريم أوارمعينة ويستمد من الق عن المفتي بشأن مسألةرالذي يصدالحكم الشرعي الخاص هو : المفتى به .6

 غيرها من مصادر االجتهاد كاإلجماع والقياس. بوية أوالن

  

  فيما يخص الفتوى ؟: ما داللة النصوص الشرعية اآلتية 2س 

 يفُتي ُكْم في  اْلَكاللَة  " .      َّللاُّ قل   يَستفَتُونكَ :". قال تعالى 1  

 مشروعية الفتوى من القرآن الكريم.  -   

ن أجر  ارعن جواز إنفاقها على زوجها وأوالدها :" نعم لها أج سألتاهن تين اللتيرأللم ملسو هيلع هللا ىلص. قول رسول هللا 2

 بة وأجر الصدقة ".ارالق

 مشروعية الفتوى من السنة النبوية.  - 

ْكر    :". قال تعالى3   إن  ُكنتْم الَ تْعلُموَن " .      فاَْسألَُواْ أَْهَل الذ  

 . أهل العلم لمعرفة األحكام الشرعيةوجوب سؤال  -   

 :" إن هللا كره لكم ثالثا : قيل وقال ، وإضاعة المال ، وكثرة السؤال ".  ملسو هيلع هللا ىلص . قال4 

 ينبغي على المستفتي أن يسأل عن األمور التي تتصل بحياته بعيدا عن الجدل واالفتراضات .  -

 

 في حياة المسلم . أهمية الفتوى: اذكر 3س 

 جابة المفتي يتعلم فيها السائل أحكام الدين. إسؤال المستفتي  و ألن ئق لمعرفة األحكام الشرعيةأهم الطراتعد من  .1

 والقيام بواجباتهم وأعمالهم بما يتفق مع أحكام الدين .  إعانة المسلمين على أداء التكاليف الشرعية .2

 تجدة .وقدرتها على حل المشكالت اإلنسانية المس مرونة الشريعة اإلسالمية وصالحيتها لكل زمان ومكانتأكيد  .3
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االجتهاد.   - اإلجماع  – السنوة النبوية – القرآن الكريم -أناقش طريقة من طرائق معرفة الحكم الشرعي .  

 

 :علل ما يلي تعليال وافيا: 4س 

 ئق لمعرفة األحكام الشرعية .را. تعد الفتوى من أهم الط1 

 .لة الجهل ان، وهذا بدوره يؤدي إلى إزجابة المفتي يتعلم فيها السائل أحكام الديإألن سؤال المستفتي  و -

 . من آداب المستفتي إذا سأل المفتي عن مسألة أن يكون دقيقا وأمينا في سؤاله.2 

 عالمتان م 2018 شتوية وزاريألنه هو من يتحمل الحكم الذي يجيبه به المفتي .  -  

 فيه  .. من آداب المستفتي إذا سأل المفتي أن يكون السؤال واضحا ال إبهام 3 

 حتى تكون الفتوى صحيحة .  -  

.من آداب المستفتي أن يعمل بمقتضى الفتوى التي صدرت عن المفتي من غير أن يبحث عن فتاوى أخرى تناسب 4

 هواه . 

 تضى المفتي لبيان الحكم الشرعي ووثق بعلمه وورعه . ارألنه -

 . ء المفتين في الفتوى الواحدة وتتعدد وجهات النظرارتختلف أ .5

 بسبب االختالف في فهم النصوص واألدلة. -أ 

 بسبب االختالف باإلحاطة بالمسألة المستفتى فيها وواقع حال المستفتى . -ب 

 المسلم بحاجة لمعرفة الحكم الشرعي في كثير من أمور حياته.  .6

 ألن المسلم مطالب أن تكون تصرفاته وأعماله موافقة ألمر هللا في كل صغيرة وكبيرة.  - 

  

 

 الفتوى  . فراأط: عدد 5س 

 . المفتى به.4. المستفتى عنه .         3. المفتي.          2. المستفتي .        1 

 5الجواب : إجابة س.وى أطراف الفت  -لسؤال : هات مثاال:ا الدورة الصيفية : عالمتان  2018ي ارسؤال وز 

 .   المستفتيالتي يجب أن يلتزم بها  اآلداب:ما 6س

ه سؤاله إال إلى أهل العلم واالختصاص .1  ، فكما أن األمور الدنيوية يرجع فيها إلى المتخصصينأال يوج 

 األحكام الشرعية . فكذلك في 

، ألنه هو من يتحمل الحكم الذي يجيبه  به  يجب عليه أن يكون دقيقا وأمينا في سؤالهإذا سأل المفتي عن مسألة  .2

 ؤال واضحا ال إبهام فيه حتى تكون الفتوى صحيحة .المفتي، وينبغي أن يكون الس

، فال يرفع صوته أمام المفتي   والسؤال ارمه للمفتي وأن يلتزم آداب الحوراأن يظهر احتن يحرص المستفتي على أ .3

 من غير حاجة وال يقاطعه في الكالم حتى يتم الجواب. 
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مفتي من غير أن يبحث عن فتاوى أخرى تناسب هواه التي صدرت عن ال أن يعمل بمقتضى الفتوىعلى المستفتي  .4

 تضى المفتي لبيان الحكم الشرعي ووثق بعلمه وورعه. ار،ألنه 

 

 ؟ المفتي الواجب توافرها في الشروط: ما 7س

 وبما يفتي الناس به.   عامال بمقتضى علمه،  معروفا بالتقوى والصالح. أن يكون 1 

 الخبيرين بواقع الناس وأحوالهم . يعرفون األحكام الشرعيةلذين ا أهل العلم واالختصاص.أن يكون من 2 

   

 : الشروط الواجب توافرها في المفتي: استنتج من النصوص الشرعية اآلتية 8س 

تاََب أفاََلَ تْعقل ُوَن ". با ْلبر    . قال تعالى ": أتَأَُمُروَن الناهسَ 1            َوتنََسْوَن أنَفَسُكْم َوأنَتْم تتَلُوَن اْلك 

 ، عامال بمقتضى علمه وبما يفتي الناس به. بالتقوى والصالحأن يكون المفتي معروفا  -   

َب 2 نتَُكُم اْلَكذ  ُف أْلس  ا تص  َب  إن   الذ  يَن يفَتُروَن  لت  فَتُرواْ َعلَى َّللا    َهذَا َحالٌل َوَهذَا َحَرامٌ . قال تعالى":  َوالَ تقَُولُواْ لم   اْلَكذ 

وَن ".  َعلىَ  َب الَ يفُلح   َّللا   اْلَكذ 

الذين يعرفون األحكام الشرعية الخبيرين بواقع الناس وأحوالهم ، مع   أهل العلم واالختصاصأن يكون المفتي من  -

 ء على هللا تعالى .راالتحذير من الفتوى من غير علم وعد ها هللا تعالى من الكذب واالفت

  

 م بها .زاااللت يجب على المفتيالضوابط واآلداب التي :اذكر 9س 

 فال يتسرع في الفتوى قبل أن يعطيها حقها من التثبت والنظر والفكر .      الفتوى ارالتأني في إصد .1

 "  . الأدري، فإذا سئل عما ال يعلم يقول : " يفتي بما يعلم أنه الحقأن  .2

 عي ظروفه ويرفق به  ويكتم سره .  رافال يعنفه بل ي  معاملة المستفتي بالحسنى والرحمة واللين .3

    اذكر اإليجابيات والسلبيات بين الفتوى الجماعية الصادرة عن الهيئات المختصة والفتوى الفردية .  

  اإليجابيات السلبيات

. تحقيق مبدأ الشورى.1 ------  

.تحقيق الدقة في الوصول للحكم الشرعي .2  

 الفتوى الجماعية

ا أكثر مظنة وقوع الخطأ فيه

 من الفتوى الجماعية .

. يعتبر حقا لكل مسلم توافرت فيه شروط 1

 االجتهاد.

. فتح الطريق أمام الجميع لمعرفة أحكام الحالل 2

 والحرام في اإلسالم.

 الفتوى الفردية

 
 . االختالف في الفتوى : وضح موقف اإلسالم من 10س

 و،  بسبب االختالف في فهم النصوص واألدلةت النظر المفتين في الفتوى الواحدة وتتعدد وجها راء آتختلف  .1

 . االختالف باإلحاطة بالمسألة المستفتى فيها وواقع حال المستفتى
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بين المفتين  ارتوسيع دائرة الحو، بل إلى  عزاومهما يكن سبب االختالف ينبغي أال يؤدي إلى الفرقة والن  .2

 دم التعنيف والقسوة.وع ارعلى أساس حسن الظن  والتماس األعذ والمستفتين

 

  -رضوان هللا عليهم  -زمن الصحابة  االختالف في الفتوى: هات مثاال على 11س  

ال يصلين  أحد العصر إال :"ملسو هيلع هللا ىلصفي فهمهم لقول الرسول  بايوم األحز –رضوان هللا عليهم  –عندما اختلف الصحابة  -

 وفهم آخرون،  فصلوا العصر في الطريق يرع في المساراإلس ملسو هيلع هللا ىلصد الرسول راأن م ففهم البعض في بني قريظة "

ته في ذلك ارمنهم ألن عب لم يعن ف واحدا ملسو هيلع هللا ىلص، إال أن النبي  فلم يصلوا العصر إال في بني قريظةالنص على ظاهره 

 الظرف  تحتمل معنيين. 

 

 : اذكر أمرين تتحقق بها شرط العلم عند المفتي. 12س 

   .. معرفة األحكام الشرعية  1 

 والهم.  حبواقع الناس وأ. الخبرة 2 

  

 .مع مواقعها اإللكترونية : اذكر أسماء بعض المجامع الفقهية الخاصة باإلفتاء 13س 

  http://aliftaa.joدني. ردائرة اإلفتاء األ .1

     http:\www.iif-aifi.orgمنظمة المؤتمر اإلسالمي.  نمجمع الفقه اإلسالمي المنبثق ع .2

 http:\ar.themwl.org       بطة العمل اإلسالمي.رااإلسالمي التابع ل مجمع الفقه .3

        http:\www.azhar.eg\magmaaمجمع البحوث اإلسالمية التابع لألزهر.  .4

***********************************************************************  

 السلبية لألحاديث الموضوعة اراآلثالدرس الثامن عشر : 

 ح ذلك. : قام علماء الحديث بجهود عظيمة في حفظ السنة النبوية ، وض  1س

نوا األحاديث باألسانيد. 1 ن سمعوها منهم .  دو   عم 

 كتبا في أحوال الرواة . صن فوا . 2

 . القبول أو الرد. حكموا على كل حديث بما  يستحق من 3 

 والموضوعة المكذوبة .   المقبولة من األحاديث الضعيفةمي زوا األحاديث . 4 

  من الشذوذ .  د. السالمة   ج. الضبط    ب. عدالة الرواة   أ .اتصال السند .شروط الحديث المقبول تذكر أ

  

http://aliftaa.jo/
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 : وضح مفهوم الحديث الموضوع . 2س

 .ملسو هيلع هللا ىلصهو القول الذي ينسب كذبا إلى رسول هللا -

 

      موضوع والعمل به ؟:ما حكم رواية الحديث ال3س  

كذبا علي  ليس ككذب على  أحد  الذي قال :" إن   ملسو هيلع هللا ىلص، ألن فيه كذبا على رسول هللا  تحرم رواية الحديث الموضوع -

 ". ارمن كذب علي  متعمدا فليتبوأ مقعده من الن

وه حديثا بالنظر إل وال يعد حجة شرعية،  ليس حديثا نبوياالحديث الموضوع -  يه . اورى زعم لكن العلماء سم 

أفكر وأعلل : لماذا عد  النبي ملسو هيلع هللا ىلص الكذب عليه أخطر وأشد من الكذب على غيره من الناس.ألن كالم الرسول ملسو هيلع هللا ىلص  في 

 أمور الدين وفعله وتقريره تشريع لألمة كالقرآن الكريم فمن كذب على رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص كمن كذب على هللا تعالى.

 

 . عالمات 3 | منها ثالثة اذكر م 2018 ي اروزلشريف ا ب الوضع في الحديث النبويأسبا: عدد 4س

بة اإلسالم بمحاولة تشويه صورته عن طريق وضع  األحاديث ار: لجأ المنافقون وغيرهم إلى مح العداء لإلسالم .1

 المكذوبة.

هم ،  وتأييدا : قام بعض الجهلة المتعصبين للمذاهب العقدية أو الفقهية بوضع أحاديث نصرة لمذاهب التعصب المذهبي .2

 لما يقولون. 

الذين وضعوا بعض   اعظين: مثل الو ترغيب الناس في فعل الطاعات وترهيبهم من فعل المعاصي والمحرمات .3

 األحاديث في فضائل بعض السور من القرآن الكريم. 

  

 

 

 تجاه األحاديث الموضوعة ؟العلماء الذي يقوم به  الدور: ما 5س 

 في الحديث.  ب الكذبع العلماء أسباتتب  . 1 

 ، لبيان كذبها وتحذير الناس منها . جمعوا الكثير من األحاديث الموضوعة في كتب خاصة .2

ثم استنتج سبب الوضع . ملسو هيلع هللا ىلصأتأمل وأستنتج النصوص اآلتية المنسوبة كذبا إلى الرسول     

التعصب المذهبي.  -." علٌي خير البشر من أبى فقد كفر ".1  

ترغيب الناس في فعل الطاعات . -أحدكم فليصل علي , وليقل ذكر هللا بخير من ذكرني ." . " إذا طن ت أُذُن2  

 

 : اذكر اسم كتاب اقتصر صاحبه على جمع  األحاديث الموضوعة . 6س
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 ي. ارلعلي الق    :    (المصنوع في معرفة الحديث الموضوع  ) - 

 

 (الدورة الصيفية : عالمة  2018ي ارسؤال وز ) 

 -هو:(المصنوع في معرفة الحديث الموضوع ):مؤلف كتاب  السؤال 

 د.علي بن محمد بن األثير .            يرا.علي القج            ب.علي بن أبي طالب       أ .أحمد بن علي بن حجر. 

 

 : علل ما يلي تعليال وافيا: 7س

 .. إذا علم المسلم حديثا ثبت أنه موضوع فيجب عليه تركه وعدم نشره 1  

 ألنه ال يجوز العمل به وال تصديقه وال تعليمه للناس إال بغرض التحذير منه وبيان ضعفه أو وضعه .  - 

. لوسائل التواصل الحديثة دور كبير في نشر مثل هذه األحاديث الموضوعة ، فكثير من الناس تصله هذه  األحاديث 2

 سالها .رإويعيد 

 ن غير التثبت من صحتها. ألنه يهدف إلى  نشر الخير بين الناس م- 

  

 األحاديث الموضوعة . ارالنتش السلبية اراآلث: عدد 8س 

 بين المسلمين : مثل األحاديث التي تدعو إلى عبادات ليس لها أصل في الدين.   البدع ارانتش .1

 .  الشركالوقوع في  .2

م الصحابة وتكفيرهم وتنشر القصص  والطعن فيهم : بعض المذاهب المنحرفة تدعو إلى ذ تشويه صورة الصحابة .3

 أمرنا بحبهم وتوقيرهم وعدم ب غض أحد منهم وعدم اتهامهم أو ذكرهم بسوء.  ملسو هيلع هللا ىلصالمكذوبة ، في حين أن الرسول 

 

 م : عالمتان 2019شتوية  يسؤال وزار 

 من آثار انتشار األحاديث الموضوعة :

 لطعن فيهم  ب. تشويه صورة الصحابة واأ. نشر العلم بين المسلمين     

 ج. دعوة الناس إلى التوحيد    د. بيان العبادات الصحيحة 

 

 الحديثين الموضوعين اآلتيين :   ارالذي  يترتب على انتش األثر السلبي: ما 9س 

 ُغفر له" .(يس  ) فقرأ يوم الجمعة قبر والديه أو أحدهما زار . " من1 

 البدع بين المسلمين. ارانتش - 

      ".بحجر لنفعه حدكم ظنهأحسن أ. " لو 2 
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 . ارالوقوع في الشرك ، فهو يدعو إلى عبادة األحج - 

  

 : استنتج ما يرشد إليه الحديثين النبويين اآلتيين : 10س

 ".ارفليتبوأ مقعده من الن كذب علي  متعمدا:" من ملسو هيلع هللا ىلص. قال رسول هللا 1  

 . ملسو هيلع هللا ىلصحرمة رواية الحديث الموضوع ألنه كذب على رسول هللا  - 

، فوالذي نفسي بيده لوأن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ما أدرك ُمد   أحدهم  ال تسبوا أصحابي:" ملسو هيلع هللا ىلص. قال رسول هللا 2

 ".وال نصيفة

غض أحد منهم وعدم اتهامهم أو  وتوقيرهم وعدم ب   -رضوان هللا عليهم  – بحب الصحابةأمرنا  ملسو هيلع هللا ىلصأن الرسول  -

 ذكرهم بسوء. 

  

 األحاديث الموضوعة.  من موقف اإلسالم: بي ن 11س 

: حيث إن  التثبت من صحة الحديث ومدى توافر شروط الحديث القبول فيه قبل التسرع في نشره ونقله للناس .1

وسائل التواصل الحديثة تقوم بدور كبير في نشر مثل هذه األحاديث، فكثير من الناس تصله هذه األحاديث ويعيد  

 الناس من غير التثبت من صحتها .  سالها بحسن نية بهدف نشر الخير بينرإ

 : الرجوع إلى المصادر الحديثة المعتمدة .2

 .  ي وصحيح مسلمارصحيح البخ :كتب الحديث الصحيحة  أ.    

 .عن صحة األحاديث سؤال أهل العلم المتخصصين ب.   

    .من صحتها والحكم عليها  عند العلماء في تخريج األحاديث للتحققالرجوع إلى الموسوعات الحديثية المعتمدة ج.  

 في ذلك . الرجوع إلى المواقع اإللكترونية الموثوقة المتخصصة د.   

فيجب عليه تركه وعدم نشره ، ألنه ال يجوز العمل به وال تصديقه وال   إذا علم المسلم حديثا ثبت أنه موضوع .3

 تعليمه للناس إال بغرض التحذير منه وبيان ضعفه أو وضعه .

 

 : اذكر المصادر الحديثة المعتمدة للوصول إلى األحاديث الصحيحة.  12س  

 . ( ي وصحيح مسلمارصحيح البخ )مثل كتب الحديث الصحيحة  .1

 عن صحة األحاديث.  أهل العلم المتخصصينسؤال  .2

 حكم عليها. المعتمدة عند العلماء في تخريج األحاديث للتحقق من صحتها وال الموسوعات الحديثيةالرجوع إلى  .3
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       وفي الختام أبنائي وبناتي الطلبة أدعو هللا لكم بالتوفيق والنجاح والوصول إلى أعلى درجات العلم 

ويرفع فيها درجاتكم إلى  روا على خطاكمين تكونوا منارات يستنير بها من خلفكم ليسأوالعمل و

 الفردوس األعلى 

 

 

 ال تنسونا من صالح دعائكم                      

 

 ات حفظ المعلومفي سأله تعالى أن يكون هذا الكتاب قد حقق لكم سهولة أ        

 

 


