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 بسم هللا الرحمن الرحيم

 المقدمة  

  

من يهده هللا فال مضل  ،ونعوذ باهلل من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا  ،الحمد هلل  نحمده ونستعينه ونستغفره  إن       

ومن يضلل فال هادي له.   ،له   

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

 وسلم تسليما كثيرا ..... أما بعد:  

 ) التربية األخالقية ( الفصل األول اإلسالمية علومالطالب األعزاء .. إني أضع بين أيديكم دليلكم ومرشدكم لكتاب ال    

ن من تسعة عشر درسا همه وحفظه ل عليكم دارسته وفليسه   ،الفرع األدبيللصف الثاني عشر   المكو   

مال من هللا تعالى أن يكون لكم العون في ذلك.  آ   

وقد اشتمل أيضا على األسئلة  إلجابة النموذجيةوقد اشتمل الدليل على شرح وتوضيح  لكل درس بوضع األسئلة وا   

. الوزارية للدورات السابقة للمنهاج الجديد مع اإلجابات المطلوبة وزاريا  

            

الدليل بأسلوب ميسر وسهل ليجذب الطلبة  بمختلف مستوياتهم المعرفية والثقافية إلى االستفادة منه وأن  وقد عرض     

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

  

 دعواتي لكم بالتوفيق والنجاح

  

  

  

  

  

  

  

  

 إسراء سليم الحياري 
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 : البحث العلمي والحضارة اإلسالمية الدرس األول

 :  ل ما يلي تعليال وافيا:  عل  1س

 . أنعم هللا عزوجل على اإلنسان بالحواس .1

 .لتؤهله الكتساب المعرفة  -  

 .ء التجارب المختلفةراجإو فرضية أو أكثر تراح يقوم المنهج التجريبي على اق .2

 . ح ما لوحظ وتفسرهلتكتمل المعرفة التي توض  لتفسير المالحظات  واختبار صدق الفرضيات    -

 .وضع علماء الحديث النبوي الشريف قواعد علم الجرح والتعديل .3

 .لتمييز الرواية الصحيحة لألحاديث من غيرها -

 .من أساسيات البحث العلمي عند علماء المسلمين عدم إخضاع األمور الغيبية المطلقة للبحث التجريبي .4     

كاإليمان  فيجب اإليمان بها كما وردتت تصورها فيجب اإليمان بها كما وردكها ورارة العقل البشري على إدلعدم قد -

 .بالمالئكة واليوم اآلخر وما يماثلها وإنما يعتمد فيها على ما أخبرنا به القرآن الكريم والسنة النبوية 

 

 :: وضح مفهوم كل مما يلي2س

 :عالمتان المصطلح اسم ذكر م2019 صيفية + شتوية وزاري           :البحث العلمي .1

والوصول إليها باستخدام األدوات الموضوعية المتاحة التي ال تتأثر بذاتية الباحث  م في اكتشاف المعرفةأسلوب منظ  هو -

 .ومشاعره

 :العلوم اإلنسانية واالجتماعية .2

وعلوم التربية، واالجتماع، والنفس، واالقتصاد  )وأصولهالفقه (علوم الشريعة اإلسالميةهي العلوم التي تشتمل على   -

 .،والتاريخ ، وعلوم اللغة العربية ، وغيرها

 :العلوم التطبيقية .3

غالبا: كعلم الطب، والهندسة، والرياضيات، والكيمياء  بتطبيق المعرفة ونقلها إلى البيئة الماديةهي العلوم التي تعنى  -

 .وغيرها

 :سمع(الدليل النقلي )ال .4

كاألخبار الواردة في القرآن الكريم ، والسنة  قن السامع من صدق مخبرهيالنقل الصحيح الذي يتهو الدليل القائم على  -

 .النبوية الصحيحة ، وما نقل عن العدول الثقات

 : الدليل التجريبيأو  دليل المالحظة والتجربة  )البصر( .5

 . العلوم في مسائل التجربة واالختبارهو ما يقع تحت 

 .السليم استنتاج العقلهو الدليل القائم على  :دليل االستنتاج واالستنباط  )الفؤاد( .6
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 ( : عالمتان X( أو ) √م : ضع ) 2019وزاري شتوية 

 ( Xالدليل القائم على النقل الصحيح هو الدليل التجريبي . )  -

 

 لتجريبي ؟المنهج ا خطوات:على ماذا يقوم المنهج التجريبي أو ما 4س

 .المالحظة العلمية               عن طريقجمع المعلومات  .1

 .أو أكثر لتفسير هذه المالحظة اقترح فرضية .2

 . الختبار صدق الفرضيات لتكتمل المعرفة التي توضح ما لوحظ وتفسره إجراء تجربة .3

 

 . في مناهج البحث العلميالتي استفاد منها علماء المسلمين  األمم السابقة: اذكر أسماء بعض 5س

 .الفرس -            الهنود  -        الرومان  -      اليونان -

 

 . : بين كيف استفاد علماء المسلمين من األمم السابقة في مناهج البحث العلمي6س

روها. 3منها ما يصلح لهم.        أخذوا . 2مناهجهم.             درسوا .1  . ا فيهاعليها وحس نوا وزادو طو 

 

 ما أسباب نهضة العالم الغربي؟أو .: وضح كيف استفادت الحضارة الغربية من علوم المسلمين7س

 الغربيين.  سالمي قبلة الباحثينالعالم اإلكان  .1

 من معارفه وعلومه.نهلوا . 2

 .اللغة العربيةموا . تعل  3 

 بعض ما كتبه علماء المسلمين.   ترجموا .4

 .وعملوا على دارستها واالستفادة منها بلدانهمنقلوا الكتب إلى . 5

 

 .  : عدد أسماء بعض علماء المسلمين الذين ترجمت كتبهم واستفاد منها الغرب8س

 .الرازي.4                   . ابن سينا .  3             . ابن الهيثم . 2               الخوارزمي .   .1

 . الزهراوي. 8                 . ابن النفيس . 7              ابن رشد .  .6               ابن خلدون .   . 5

 

 .: وضح غايات وأهداف البحث العلمي9س

 .لإلنسان ير سبل الحياةستي. اإلسهام في 2                    والرقي الحضاري.  التقدم العلميتحقيق  .1

 .لغاية التي خلق اإلنسان من أجلهافيها ليتوافق مع ا عمارة األرض واالستخالفتحقيق  .3
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 .للبشرية الخير والسعادة. وسيلة لتحقيق 5تعالى من خالل البحث العلمي.      التقرب إلى هللا  .4

 

 .  ن نظرة اإلسالم للبحث العلمي الضار: بي  10س

 .بالضررعلى البشريةالبحث العلمي الذي يعود  يرفض اإلسالم .1

 .بالناس ررإليقاع الضاستخدامه  يحرم .2

 

 .بها االلتزام :اذكر األخالقيات التي يجب على الباحث العلمي 11س

 .  التوثيق والتثبت. 4. األمانة والصبر. 3في عرض النتائج .  الصدق.2والتعصب والتحيز.  البعد عن الهوى.1

 

َها الَِّذيَن آَمنُوا إِن َجاءُكْم فَاِسٌق بِنَبٍَأ يَا أَي  )قال تعالى: ، خلقا من أخالقيات البحث العلمي: استنتج من اآلية الكريمة 12س

 .  التوثيق والتثبت -  ن". َعلَى َما فَعَْلتُْم نَاِدِمي أَن تُِصيبُوا قَْوًما بَِجَهالٍَة فَتُْصبُِحوا فَتَبَيَّنُوا

بِنَبٍَأ فَتَبَيَّنُوا أَن تُِصيبُوا قَْوًما بَِجَهالٍَة  يَا أَي َها الَِّذيَن آَمنُوا إِن َجاءُكْم فَاِسقٌ م : يدل قوله تعالى:" 2019وزاري شتوية 

 ن " على خلق من أخالقيات البحث العلمي هو :فَتُْصبُِحوا َعلَى َما فَعَْلتُْم نَاِدِمي

 د. األمانة والصبر       ج. التوثيق والتثبيتأ. البعد عن الهوى           ب. الصدق في عرض النتائج         

 

 تهم في الرواية والنقل ؟ت مثاال على دقة علماء المسلمين وتثب  : ها13س

 ومافيها من اتصال وانقطاع . عوا أسانيد الرواياتتتب   .1

 . ز الرواية الصحيحة من غيرهاالذي يمي   وضعوا قواعد علم الجرح والتعديل. 2

 

 . : اذكر مجاالت البحث العلمي14س

 .التطبيقية. العلوم 2     .     اإلنسانية واالجتماعيةـ العلوم 1

 

 .  اإلنسانية واالجتماعية :اذكر أمثلة على بعض العلوم15س

  .النفس،االقتصاد،التاريخ، علوم اللغة العربية، وغيرها االجتماع،علوم التربية،علوم الشريعة اإلسالمية الفقه وأصوله،-

 

 .التطبيقية: اذكر أمثلة على العلوم 16س

 . والهندسة ، والرياضيات ، والكيمياء وغيرها كعلم الطب ، -         
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 .ز بها البحث العلمي في اإلسالم: ما الصفة التي تمي  17س

أنه بحث منظم له أساسيات وقواعد استمدها العلماء المسلمون من القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة وما أفادوه من  -

 .ت األخرىراعلوم الحضا

 

 البحث العلمي ؟أساسيات وقواعد لعلماء المسلمين : من أين استمد ا 18س 

 . األخرى الحضارات . ما أفادوه من علوم 3. السنة النبوية.            2القرآن الكريم.               .1

 

 . :عدد األسس والقواعد التي استند عليها العلماء المسلمين في البحث العلمي19س

 .كل علم من العلوممتطلبات  مراعاة. 2         الدعاءات .       إلثبات الفرضيات وا إقامة الدليل .1

 .المطلقة في البحث التجريبي عدم إخضاع األمور الغيبية. 3

 

َوالَ تَْقُف َما لَْيَس لََك بِِه عْلٌم إِنَّ )قال تعالى : ، األدلة المعتبره في البحث العلمي:استنبط من اآلية الكريمة االتية 20س

 .)ُكل  أُولئَِك َكاَن َعْنهُ َمْسُؤوالً  اْلبََصَر َواْلفَُؤادَ السَّْمَع وَ 

كاألخبار الواردة  قن السامع من صدق مخبرهيالنقل الصحيح الذي يتو الدليل القائم على ه - :السمع (الدليل النقلي ).1

 .في القرآن الكريم ، والسنة النبوية الصحيحة ، وما نقل عن العدول الثقات

 .في مسائل العلوم التجربة واالختبارهو ما يقع تحت  . ( دليل المالحظة والتجربةالبصر ) . 2

 .السليم استنتاج العقلهو الدليل القائم على  : دليل االستنتاج واالستنباط( الفؤاد )  . 3

َواْلبََصَر َواْلفَُؤاَد ُكل  أُولئَِك َكاَن َعْنهُ َوالَ تَْقُف َما لَْيَس لََك بِِه عْلٌم إِنَّ السَّْمَع )قال تعالى : م : 2018سؤال وزاري شتوية 

تبين اآلية األدلة المعتبرة في البحث العلمي وهي :) السمع ، البصر ، الفؤاد ( وضح المقصود بكل واحد منها  )َمْسُؤوالً 

 . 20الجواب : إجابة س - عالمات  6. 

 ؟ ن (إِن ُكنتُْم َصاِدقِي بُْرَهانَُكمْ قُْل َهاتُوا (: ما داللة قوله تعالى : 21س

 . ي ليس عليه دليل وال تقوم به حجةأفال قيمه لفكر او ر  إقامة الدليلمن أسس البحث العلمي  -

 

 .زي في بناء المستشفىارلر الدليل الذي سار عليه اإلمام ا: اذك22س

 .التجريبي الدليل -

 

 .ختياره المكان المناسب إلقامه المستشفىعند ا لرازياألساس العلمي الذي سار عليه اإلمام ا ح: وض  23س

 في أماكن متعددة.  وضع قطعا من اللحم. 2. بحثا علميا جراء إبقام  .1

 .في تلك األماكن قب صالحية اللحمرا. 3

 .قطعة اللحم صالحة ألطول مدةفي إقامة المستشفى في المكان الذي بقيت فيه رأيه استقر  .4



0796534456مركز العساف                                 إسراء سليم الحياري                         العلوم اإلسالمية الفصل األول  دوسية       

6 
 

 . كح ذلوض  (  السمع) بحث العلمي الدليل النقلي : من األدلة المعتبرة في ال 24س

هو الدليل القائم على النقل الصحيح الذي يتقن السامع من صدق مخبره كاألخبار الواردة في القرآن الكريم  والسنة النبوية 

 .الصحيحة ، وما نقل عن العدول الثقات

 

 .ح ذلكوض   (البصر) لتجربةدليل المالحظة وا: : من األدلة المعتبرة في البحث العلمي  25س

عند اختياره المكان  لرازيفاإلمام افي مسائل العلوم ،  التجربة واالختباروهو ما يقع تحت  الدليل التجريبيهو  -

قب صالحية اللحم في تلك راووضع قطعا من اللحم في أماكن متعددة و بحثا علميا بإجراءالمناسب إلقامة المستشفى فقام 

 .مستشفى في المكان الذي بقيت فيه قطعة اللحم صالحه ألطول مدةقامة الإل األماكن

 

 . كوضح ذل ( الفؤاد) االستنتاج واالستنباط  : من األدلة المعتبرة في البحث العلمي  دليل 26س

ه وبديع هو الدليل القائم على استنتاج العقل السليم مثل االستدالل على وجود هللا تعالى عن طريق النظر والتفكر في آيات -

 .صنعه في الكون

 

 .ح ذلكوض  ، متطلبات كل علم من العلوم راعاة: من أساسيات البحث العلمي م27س

 . قواعد اللغة العربية ودالالتها:  *** علوم القرآن والحديث الشريففمتطلبات  .1

 . قواعد استنباط االحكام ، ** أصول الفقه: ** علوم الفقه والتشريعمتطلبات  .2

 عى فيها قواعد المنهج الذي يقوم علي التجارب الميدانية أو المخبرية ،راي: **  العلوم التطبيقيةات متطلب .3

 . سة نتائجها للتأكد من أمكانيه تطبيقها في الواقعراود**

 

 .ح ذلكوض  ، عدم إخضاع األمور الغيبية المطلقة في البحث التجريبي: من أساسيات البحث العلمي 28س

ما أخبرنا به القرآن الكريم والسنة النبوية ما يعتمد فيها على ن  إ، و مالئكة واليوم اآلخر وما يماثلهابالكاإليمان  -

 .كها وتصورها فيجب اإليمان بها كما وردترادلعدم قدرة العقل البشري على إ، وذلك  الصحيحة

 

 .ن ذلكبي   ،: أصبح  للبحث العلمي مأسسة خاصة به  29س

 .ترعاه وتعتني به أصبح عمال مؤسسيا له جهات ومؤسسات خاصةعند المسلمين حتى  ر البحث العلميتطو  ـ 1

 :مثل التي عنيت بالبحث العلمي وجود عدد من المكتبات والمؤسساتفي تاريخ الحضارة اإلسالمية  اشتهر -2

 هارون الرشيدفي عهد الخليفة العباسي  دار الحكمة أ.

 . صد الفلكيةراالم ب.

 . التي عنيت بالجانب البحثي طبيةالمستشفيات الج. 

 .ث العلميةووتنشر البح مؤسسات تعنى بالبحث العلمي وتوفر له مستلزماته والمال الالزم لهفي العصر الحديث  -3
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 .ن دور المؤسسات التي تعنى بالبحث العلمي: بي   30س
 الالزم له .  التوفير الم -2الخاصة بالبحث العلمي.          توفير المسلتزمات واألدوات -1
 . نشر البحوث العلمية -4.                                              تعزيز الباحثين -3 

 
 : اذكر المراكز والمعاهد الخاصة بالبحث العلمي في األردن . 31س
 في الجامعات.الموجوده  مراكز البحث-3.     الجمعية العلمية الملكية -2.        الجغرافي الملكيالمركز  -1

 
 : استنتج المنهج الصحيح للبحث العلمي في اآلية الكريمة اآلتية :32س

 "َوإِْن ُهْم إِالَّ يَْخُرُصوَن  الظَّنَّ إِن يَتَّبِعُوَن إِالَّ " قال تعالى :
 يخرصون : يكذبون . -                في البحث العلمي .  البعد عن الهوى والتعصب والتحيز -

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

 األخالق مفهومها وأهميتها في حياتنا:  الدرس الثاني

 

 .ح هذه األهمية بشكل عاموض   ،: لألخالق الفاضلة أهمية كبيرة 1س

 .جعوالمجتمعات من السقوط والترا تراتصون الحضا. 2من االنحالل والتفكك .    تحمي المجتمعات .1

 

   المصطلح اسم ذكر : :عالمتان م2018 شتوية وزاري    :ح مفهوم األخالق: وض  2س

 .  هي كل ما يتصف به اإلنسان من صفات تجعله محل تقدير واحترام بين الناس وينال بها األجر العظيم من هللا -

 

َ يَأُْمُر بِاْلعَْدِل َواإْلِ ن داللة قول هللا تعالى :" : بي  3س ْحَساِن َوإِيتَاِء ِذي اْلقُْربَىو َويَْنَهىو َعِن اْلفَْحَشاِء َواْلُمنَكِر َواْلبَْغيِ إِنَّ َّللاَّ

 ". يَِعُظُكْم لَعَلَُّكْم تَذَكَُّرونَ 

 . من نقيضهارم األخالق الفاضلة وحذ  زاحث اإلسالم على الت -

 

 .د بعض مكارم األخالق التي حث عليها اإلسالم: عد  4س

 . الصدق والوفاء بالعهود والمواثيق والتسامح والصفح والتعاون على الخيرالعدل واإلحسان و -

 .والرذائل  التي نهى عنها اإلسالم رات: عدد بعض المنك5س

 .الكذب والظلم والفحش في القول والعمل -
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 : هل األخالق الفاضلة مكتبسة أم أن اإلنسان مفطور عليها ؟6س

 . ق الفاضلةنسان على األخالاإل فطر هللا تعالى .1

 .ومحيطه حسنا وقبحا يتأثر بأخالقيات مجتمعهاإلنسان قد  إال أن  . 2

 . م بطرائق كثيرةلَّ ممكن أن تُكتسب وتُعَ فاألخالق  .3

 

 .  : اذكر طرق اكتساب األخالق الفاضلة7س

 .البيئة االجتماعية.  2        .  التدريب والتعويد والممارسة .1

 هات مثاال واحدا على كل مما يأتي : –عالمتان  م :2018سؤال وزاري شتوية 

 7بة ساالجواب : إج طريقة من طرق اكتساب األخالق . -

 ة:الفاضلة من النصوص الشرعية اآلتي: استنتج طرق اكتساب األخالق 8س

 ىق ويتحرَّ دُ صْ يَ ل الرجل زاة وما ييهدي إلى الجن   ر  البِ  ن  إو ر  الصدق يهدي إلى البِ  فإن   عليكم بالصدقملسو هيلع هللا ىلص:" قال  .1

ل الرجل ازالفجور يهدي إلى الناروما ي ن  إو،الكذب يهدي إلى الفجور ياكم والكذب فإن  إو،يقا الصدق حتى يُكتب عند هللا صد  

 ".كتب عند هللا كذابايكذب ويتحرى الكذب حتى يُ 

 يكتب      -: يبالغ  يتحرى  -يرات: اسم جامع للخ البر )مفردات الحديث للفهم فقط        .التدريب والتعويد والممارسة - 

  (.: اسم جامع للشر الفجور -: يثبت 

 )الحلم :ضبط النفس ه".ومن يتق الشر يوق،ر  الخير يعطهومن يتح مبالتحل   وان ما الحلم مبالتعل  إن ما العلم :"ملسو هيلع هللا ىلصقال  .2 

 .فيعزز األخالق الفاضلة في النفسفممارسة السلوك المحمود طاعة هلل تعالى        التدريب والتعويد والممارسة.  -

ءُ  : "قال تعالى  .3 َِخَّلا تاِقينَُُاْلأ ُالأم  ُإَِّلا ُِلبَعأٍضَُعد وٌّ مأ ه  َمئٍِذُبَعأض   ."ُُُيَوأ

 . البيئة االجتماعية -

 

 ل البيئة االجتماعية ؟: بماذا تتمث  9س

 .. الرفقة والصحبة2                         األسرة . .1

 

 :يلي تعليال وافيا: علل ما 10س

 . أوجب اإلسالم اختيار الزوجة الصالحة والزوج الصالح واختيار الصديق الصالح .1

 .ألن التنشئة على األخالق تتحقق عن طريق البيئة االجتماعية كاألسرة والرفقة -

يؤدي العبادات  أن من يقوم بالعبادات المفروضة فقط وال يؤذي الناس أفضل حاال عند هللا ممنملسو هيلع هللا ىلص ن النبي بي   .2

 .المفروضة ويكثر من النوافل إال أنه يؤذي الناس
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 .ألنه لم يحقق المقاصد المطلوبة من العبادة -

 

ءُ   :"ن داللة قوله تعالى : بي  11س َِخَّلا ُِلبَعأٍضُُاْلأ ه مأ َمئٍِذُبَعأض  تاِقينَُيَوأ ُالأم  ُإَِّلا ُ:"َُعد وٌّ

 ( صحاب) األخالء تعني األ :وافق معه في صفاته وأخالقهتدل اآلية الكريمة أن اإلنسان يصاحب من يت -

 .  في اآلخرة عداوة               في الدنيا لصحبة في معصية هللاا -

 .في الدنيا واآلخرة باقية ودائمة                  وتقواه الصحبة في طاعة هللا تعالى -

 

 :كرها لألخالق أهمية عظيمة تتمثل في عد ة جوانب ، اذ:   12س

 . ب إلى هللا والفوز برضوانه. التقر  4   األحكام الشرعية .  .3.     العبادات . 2  اإليمان . .1

 

 .الجانب اإليمانين أهمية األخالق في : بي   13س

 .وثمرة من ثماره جزء من اإليماناألخالق  .1

باإليمان باهلل تعالى والبذل ما يكون ن  إو وحدها ةال يكون بالعباد ( حسن الخلق) الذي هو ر  البِ أخبر القرآن الكريم أن  .2

والعطاء في سبيل هللا واإلحسان إلى المحتاجين والعمل على نشر الخير والفضيلة بين الناس والوفاء بالعهود والمواثيق 

ُقِبََلُالأمَُ:"  تعالى ولهقكما في .والصبر على مصائب الدهر وَهك مأ ج  ُأَنُت َولُّواُو  ُِلايأَسُالأبِرا ُآَمَنُبِاَّللا َُمنأ ُالأبِرا ِكنا
ِرِقَُوالأَمغأِرِبَُولََٰ شأ

َُوالأيَتَُ بَىَٰ ب ِِهُذَِويُالأق رأ ُح  ِخِرَُوالأَمََّلئَِكِةَُوالأِكتَاِبَُوالنابِي ِيَنَُوآتَىُالأَماَلَُعلَىَٰ ِمُاْلأ َُوالأَمَساِكيَنَُوابأَنُالسابِيِلَُوالساائِِليَنَُوفِيَُوالأيَوأ اَمىَٰ

ابِِريَنُفِيُالأبَأأَساِءُوَُالر ُِ ُإِذَاَُعاَهد واَُُۖوالصا ِدِهمأ وف وَنُبِعَهأ َكاةََُوالأم  ََّلةََُوآتَىُالزا ئَِكُالاِذيَنُقَاِبَُوأَقَاَمُالصا اِءَُوِحيَنُالأبَأأِسُُۗأ ولََٰ را الضا

تاق ونَُ ئَِكُه م ُالأم 
 ".َُصَدق واَُُۖوأ ولََٰ

 ".ال إيمان لمن ال أمانة له :"بقوله  ان باألخالقنا صلة اإليممبي  ملسو هيلع هللا ىلص أخبرالرسول  .3

 

 :من العبادات اآلتية المقاصد األخالقيةن : بي  14س

 .الوقوع في الفواحش واآلثامالصالة عن  تنهى:  الصالة .1

 .المجتمع الغني منهم والفقير رادوتطهرها من الشح والبخل ، فتشيع المحبة بين أف فسب الن  تهذ  :  الزكاة .2

 .لترك السلوك المذموم: حافز عظيم  لصياما .3

 

 

 .ح ذلك: للعبادت أهمية عظيمة في تقويم أخالق المسلم وض  15س

متهفإذا قام بها العبد على أتم وجه  للشعائر التعبدية في اإلسالم مقاصد أخالقية .1  : حس نت سلوكه وقو 
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 .: تنهى الصالة عن الوقوع في الفواحش واآلثام الصالة . أ

 .المجتمع الغني منهم والفقير أفراد: تهذب النفس وتطهرها من الشح والبخل ، فتشيع المحبة بين  زكاةال .ب

 .: حافز عظيم لترك السلوك المذموم الصيام .ج

أفضل حاال عند هللا ممن يؤدي العبادات  اسمن يقوم بالعبادات المفروضة فقط وال يؤذي الن   أن  ملسو هيلع هللا ىلص ن النبي بي   .2

 .اس ألنه لم يحقق المقاصد المطلوبة من العبادةأنه يؤذي الن   من النوافل إالالمفروضة ويكثر 

 

 .بأهمية العبادات في األخالقن داللة النصوص الشرعية اآلتية فيما يتعلق : بي  16س

اَلةَ ۖ  :"قال تعالى .1 اَلةَ تَْنَهٰى َعِن اْلفَْحَشاءِ َوأَقِِم الصَّ ُ يَْعلَُم َما تَْصنَعُونَ  َواْلُمنَكِر ۗ َولَِذْكرُ  إِنَّ الصَّ ِ أَْكبَُر ۗ َوَّللاَّ  ".َّللاَّ

 .الصالة تنهى عن الوقوع في الفواحش واآلثام  -

 ا ". ِكيِهم بِهَ َوتُزَ  ُرُهمْ َصَدقَةً تَُطهِ ْن أَْمَواِلِهْم قال تعالى :" ُخْذ مِ  .2

 .المجتمع الغني منهم والفقير أفرادن والبخل ، فتشيع المحبة بي رها من الشح  ب النفس وتطه  الزكاة تهذ   أن    -

 ". شرابهأن يدع طعامه ومن لم يدع شهادة الزور والعمل به فليس هلل حاجة في ملسو هيلع هللا ىلص:" قال رسول هللا  .3

 .أن الصوم حافز عظيم لترك السلوك المذموم -

خير فيها هي في النار ال " فقال: بلسانها رانهاتصوم النهار وتقوم الليل وتؤذي جي رأة امملسو هيلع هللا ىلص عندما ذُكر لرسول هللا  .4

 ". تصلي المكتوبة وتتصدق ببعض الطعام وال تؤذي أحدا بلسانها فقال :" هي في الجنة رأة كر له ام" وذُ 

من يقوم بالعبادات المفروضة فقط وال يؤذي الناس أفضل حاال عند هللا ممن يؤدي العبادات المفروضة ويكثر من  أن    -

 .س ألنه لم يحقق المقاصد المطلوبة من العبادةالنوافل  إال أنه يؤذي النا

 

 .  المتعلقة باألخالق األحكام الشرعية: وضح أقسام 17س

 .يثاب فاعلها ويعاقب تاركهاحيث                       : مثل :  الصدق واألمانة الواجب .1

 .وال يأثم تاركهايثاب فاعلها حيث                      : مثل : الشجاعة والكرم المندوب  .2

ر ويؤدب على ارتكابها ويثاب تاركهاحيث                   : مثل : الكذب والغش والكبرم االحر .3  .يأثم فاعلها ويعز 

 

 . ح ذلكوض   ،(التقرب إلى هللا تعالى والفوز برضوانه): من الجوانب التي تظهر فيها أهمية األخالق 18س

 ن العباد.بي مجاال للتنافسـ تعد األخالق 1

 يوم القيامة. أساسا للتفاضل بين الناسـ تعد 2

 . ةفي الجن  ملسو هيلع هللا ىلص  سبب للقرب من الرسولهي  -3

 . أهمية األخالق في جوانبه المتعددة: استنتج من النصوص الشرعية اآلتية 19س
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ِكنَّ اْلبِرَّ َمْن  لَّْيَس اْلبِرَّ أَن تَُول وا ُوُجوَهُكْم قِبََل اْلَمْشِرِق َواْلَمْغِربِ قال تعالى :" . 1
َواْليَْوِم اآْلِخِر َواْلَماَلئَِكِة  آَمَن بِاّللَِّ َولَٰ

قَاِب َوأَقَاَم الصَّ َواْلِكتَاِب َوالنَّبِي ِيَن َوآتَى اْلَماَل َعلَٰى ُحب ِِه َذِوي اْلقُْربَٰى َواْليَتَاَمٰى َواْلَمَساِكيَن َواْبَن السَّبِي اَلةَ ِل َوالسَّائِِليَن َوفِي الر ِ

اِء َوِحيَن اْلبَأْ  رَّ ابِِريَن فِي اْلبَأَْساِء َوالضَّ َكاةَ َواْلُموفُوَن بِعَْهِدِهْم إَِذا َعاَهُدوا ۖ َوالصَّ ئَِك ُهُم َوآتَى الزَّ ئَِك الَِّذيَن َصَدقُوا ۖ َوأُولَٰ ِس ۗ أُولَٰ

 ". اْلُمتَّقُونَ 

 .اإليماني أهمية األخالق في الجانب -

 ".لمن ال أمانة لهيمان إ الملسو هيلع هللا ىلص :" قال  .2

 .اإليماني أهمية األخالق في الجانب -

 ".نكرمتنهى عن الفحشاء والْ  ةالصالَّ  ة إن  قال تعالى :" أقم الصالَّ  .3

 .(في نهيها عن الفواحش الصالةأثر )   العبادات أهمية األخالق في جانب -

 ا ". ِكيِهم بِهَ َوتُزَ  مْ ِهُرهُ َصَدقَةً تُطَ ْن أَْمَواِلِهْم ُخْذ مِ  :"قال تعالى  .4

 .)  في تهذيب النفس وتطهيرها من الشح والبخل الزكاةأثر ) العبادات أهمية األخالق في جانب -

 ".بهاأن يدع طعامه وشرمن لم يدع شهادة الزور والعمل به فليس هلل حاجة في ملسو هيلع هللا ىلص:" قال رسول هللا  .5

 (.  باره حافزعظيم لترك السلوك المذمومباعتالصيام أثر  ) العباداتأهمية األخالق في جانب  -

 ".أحاسنكم أخالقا خياركم إن  ملسو هيلع هللا ىلص:"قال رسول هللا  .6

 . والفوز برضوانه التقرب إلى هللا تعالىأهمية األخالق في  -

 ".يوم القيامة أحسنكم أخالقا أحبكم إلى هللا أو إلي وأقربكم مني مجلسا :"إن  ملسو هيلع هللا ىلص قال رسول هللا  .7

 .ملسو هيلع هللا ىلص والقرب من الرسولوالفوز برضوانه  التقرب إلى هللا تعالىأهمية األخالق في  -

على التزام المسلم باألخالق الواردة فيه : قال رسول هللا  وأستخرج منه الثواب المترتبأتأمل الحديث الشريف اآلتي 
ن كان محقا ، وبييت في وسط الجنة لمن ترك الكذب ملسو هيلع هللا ىلص ن  أنا زعيم ببيت في ربض الجنة لمن ترك المراء وا  وا 

ن ُخُلقه ".    .  الفوز بأعلى الجنة -كان مازحا ، وببيت في أعلى الجنة لمن حس 

 

    :عالقة اإلنسان باهلل تعالىم األخالق ن كيف تنظ  : بي  02س

 .5   كل ما أخبر به هللا تعالىتصديق .4سبحانه وتعالى.  توثيق الصلة باهلل. 3تعالى.  تعظيم هللا. 2تعالى.  تقوى هللا .1

 .بالدعاء والتوكل عليه اللجوء إليه في الرخاء والشدة.7 اجتناب نواهيهو أوامرهب االلتزام. 6ومراقبته لخوف من هللاا

 

 :   عالقة اإلنسان بنفسه: بين كيف تنظم األخالق 21س

 باطنها وظاهرها  .    تهذيب النفس .1

 .  من السوء والشرور تقويمها وتطهيرها. 2
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 فيها كالحياء والحلم والرفق.  غرس القيم الرفيعة .3

 .في الدنيا واآلخرة سبب الفالح والنجاح. فهي 4

 

 :   اسعالقة اإلنسان بالن  م األخالق ن كيف تنظ  : بي  22س

كالرحمة والعدل واإلحسان بما يحفظ نفوسهم  أن تكون عالقته مع الناس قائمة على حسن الخلقيجب على المسلم  .1

 .ل عدم االعتداء عليهاضهم وأموالهم ، ويكفوأعرا

 .يعيش بمحبة وسعادة المجتمع قويا متماسكايكون بذلك  .2

 :" ال تحقرن من المعروف شيئا ولو أن تلقى أخاك بوجه طلق ".  ملسو هيلع هللا ىلصاستنتج أثر االبتسامة في قوله 

 تدخل المودة والمحبة بين الناس مما يؤدي إلى توثيق العالقات بينهم .   - 

 

 :  عالقة اإلنسان بالبيئةاألخالق  من كيف تنظ  : بي  23س

 .من مخلوقات أساس الرفق والرحمة مع من حولهقيام هذه العالقة على  .1

 .وعدم إتالفها والمحافظة عليها حسن استخدام البيئة ومواردها .2

 .بنظافة البيئةاالهتمام  .3

 .في استعمال المصادر الطبيعية سرافإلاو أ البعد عن االستغالل الجائر .4

 

 ا :ظيم األخالق لعالقات اإلنسان كلهتن: استنتج من النصوص الشرعية اآلتية 24س

 ". *َوقَْد َخاَب َمن َدسَّاَهاَزكَّاَها قَْد أَْفلََح َمن  :"قال تعالى  .1

 ).:من اتصف بجميع األخالق الرذيلة دس اها -: خسر خاب -: طهرها  زكاها -: فاز أفلح  ( بنفسهعالقة اإلنسان  -

م النارعليه تحرم على ملسو هيلع هللا ىلص:"قال رسول هللا  .2 م على النار وبمن تحرَّ  ".قريب سهل كل هي ن لي نأال أخبركم بمن يحرَّ

 .بالناسعالقة اإلنسان  -

 ا ".حبسته هرةدخلت النار في رأة سقاه وأن ام كلبأن رجال دخل الجنة في ملسو هيلع هللا ىلص:"أخبر الرسول هللا  .3

 .بالبيئة عالقة اإلنسان -

 ."  بَْعَد إِْصاَلِحَهااَل تُْفِسُدوا فِي اأْلَْرِض وَ " :لىقال تعا .4

 .بالبيئةعالقة اإلنسان  -

 

 

 :: كيف نرضي هللا تعالى عن طريق كل مما يأتي25س
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 .الرفق والرحمة                 التعامل مع الحيوانات .1

 .ومواردها وعدم إتالفها والمحافظة عليهاحسن استخدام البيئة أ.                التعامل مع البيئة ومواردها .2

 .االهتمام بنظافة البيئة .ب                                                 

 .اف في استعمال المصادر الطبيعيةرالبعد عن االستغالل الجائر او اإلس .ج                                            

 عالمات6\2019صيفية وزاري منظ مة لعالقات اإلنسان كلها،اذكر هذه العالقات.: جاءت األخالق اإلسالمية 26س

 اإلنسان نفسه . ما يتصل بعالقة 2                        باهلل تعالىما يتصل بعالقة اإلنسان  .1

 ما يتصل بعالقة اإلنسان بالبيئة .  بالناس. ما يتصل بعالقة اإلنسان 3 

َيا َأيَُّها  قال تعالى :"في اآليات الكريمة على عالقات أفراد المجتمع مع بعضهم البعض :استنتج أثر األخالق الواردة 
ْنُهْم َواَل ِنَساء مِ ن نِ َساء َعَسى َأن يَ  ْنُهنَّ َواَل الَِّذيَن آَمُنوا اَل َيْسَخْر َقوٌم مِ ن َقْوٍم َعَسى َأن َيُكوُنوا َخْيًرا مِ  ُكنَّ َخْيًرا مِ 

يَماِن َوَمن لَّْم َيُتْب َفُأْوَلِئَك ُهُم الَتْلِمُزوا َأنفُ  َيا َأيَُّها  {11}ظَّاِلُموَن َسُكْم َواَل َتَناَبُزوا ِباأْلَْلَقاِب ِبْئَس ااِلْسُم اْلُفُسوُق َبْعَد اْلِْ
ُسوا َواَل َيْغَتب بَّْعُضُكم َبْعًضا َأُيِحبُّ َأَحُدُكْم َأن َيْأُكَل َلْحَم  الَِّذيَن آَمُنوا اْجَتِنُبوا َكِثيًرا مِ َن الظَّنِ  ِإنَّ َبْعَض الظَّنِ  ِإْثٌم َواَل َتَجسَّ

ِحيٌم   {12}َأِخيِه َمْيًتا َفَكِرْهُتُموُه َواتَُّقوا َّللاََّ ِإنَّ َّللاََّ َتوَّاٌب رَّ
 . تقدم المجتمع وتحضره .3. توثيق العالقات بين الناس .   2. المحبة والمودة بين الناس .      1

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

 الهدي النبوي في التعامل مع الناس:   الدرس الثالث
 

 . اس على اختالف أجناسهممع الن  ملسو هيلع هللا ىلص قي في تعامل رسول هللا راح أثر األسلوب ال: وض  1س

 .واالقتداء به حرص على طاعتهال. 3من الهدى والحق .    قبول ما جاء به. 2ملسو هيلع هللا ىلص .      له  همحب  .1

 

من الذي ال يخالطهم وال يصبر على  راأعظم أج يخالط الناس ويصبر على أذاهمالمؤمن الذي  ملسو هيلع هللا ىلص:": ما داللة قول 2س

 ".أذاهم

 . يخالط الناس ويشاركهم همومهم ويلبي حاجاتهمملسو هيلع هللا ىلص كان الرسول  -

 

 مع الناس ؟ملسو هيلع هللا ىلص : ما األساليب التي تعامل بها الرسول 3س

 .واالنصات إليه االستماع للمتحدث . 3            بمن حوله. الرفق .2             .   مع الناس ن التواصلحسـ 1

 .وتقبل النصح المشاورة. 6   وهفواتهم.  التجاوز عن زالت الناس. 5  .   تجاه اآلخرين التعبير عن المشاعر. 4

  .3س:إجابةالجواب.منها كر أربعةذعامل مع الناس االتأساليب عدة في ملسو هيلع هللا ىلصاستخدم النبي: ع4م:2019زاري شتوية و

 .  المجتمع رادن أثر حسن التواصل بين أف: بي  4س
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 .  بينهم األخوة والمحبةتوثيق معاني  -

 

 . بحسن التواصل معهممع الناس ملسو هيلع هللا ىلص ح كيفية أسلوب تعامل الرسول : وض  5س

 .منهم يتفقد من غاب. 3الناس.     يسأل عن حاجات. 2عن أحوالهم.     يزور الناس ويطمئنملسو هيلع هللا ىلص كان  .1

 .من دعاه يجالسهم ويجيب دعوة. 5عند التحدث إليهم.        يخاطب الناس بأحسن األلفاظ .4

 .حزانهم أو ف من آالمهميخف  . 7في مصابهم.           يواسيهم .6

 

 . مع الناسملسو هيلع هللا ىلص حسن تعامل الرسول : هات أمثلة على  6س

 . يوم بئر معونةالذي استشهد  م بن ملحانابمقتل أخيها حرلها  مواساته، و دوامألم ُسليم على ال ملسو هيلع هللا ىلصزيارته  .1

 ". ألك حاجة :"دوما  لخادمهملسو هيلع هللا ىلص سؤاله  .2

الضيف يخبره عن زال وسؤاله عن الناس وسعادتهم باإلسالم وحالهم مع الصالة فما  ضيفا من الباديةملسو هيلع هللا ىلص استضافته  .3

 .فرحاملسو هيلع هللا ىلص سول رحالهم حتى استبشر وجه ال

ن إدخال السرورعليهم ، فكان ال يرفض دعوة إلى مناسبة أو وليمة  وإو على اللقاء بالناس والتحدث إليهمملسو هيلع هللا ىلص رصه ح .4

 .كانت بسيطة

 

 :ثم أجب عما يليه من األسئلةملسو هيلع هللا ىلص قول الرسول رأ : اق7س

 "معي أخوها قتل أرحمها إني "               

 ؟ملسو هيلع هللا ىلص من المقصود بقول الرسول  .1

 . أم ُسليم -                  

 ما مناسبة هذا القول ؟ .2

 .بن ملحان يوم بئر معونة حرام عندما استشهد أخوها  -       

 ". بقوله :" قتل أخوها معيملسو هيلع هللا ىلص ماذا قصد الرسول  .3

 .في طاعتيقُتِل أي  -       

 مع أم ُسليم ؟ملسو هيلع هللا ىلص ما األسلوب الذي يظهر من تعامل الرسول  .4

 .سسن التواصل مع الناح -        

 

 :الحديث الشريف اآلتي ثم أجب عن األسئلة رأ: اق8س

  "ألجبت عاركُ  أو عاذر إلى ُدعيت لو ملسو هيلع هللا ىلص:" الرسول قال 

 ؟   (ع راالك)ما المقصود ب .1
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 . القليل من اللحم، وهو ما يدل على  َصغَُر من ساق الشاةهو ما  - 

 

 ما داللة الحديث الشريف ؟ .2

ن إ،فكان ال يرفض دعوة إلى مناسبة أووليمة وحدث إليهم وادخال السرورعليهموالت اللقاء بالناسعلى ملسو هيلع هللا ىلص حرصه  -

 .كانت بسيطة

 في إجابته للدعوة مهما كانت بسيطة ؟ملسو هيلع هللا ىلص ما األسلوب الذي يظهر في تعامل الرسول  .3

 .حسن التواصل مع الناس -

 

 .  : ما أثر خلق الرفق9س

 . مفتاح لقلوبهم. 3ضهم البعض.        لبع سبب لمحبة الناس. 2.        جاذب للناسخلق  .1

 توثيق روابط المحبة والمودة بين الناس.:"إن  الرفق ال يكون في شيء إال زانه".ملسو هيلع هللا ىلصأتأمل وأستنتج:أثر الرفق من قوله

 

ِ ِلنَت لَُهمْ فَبَِما : ": ما ما داللة قوله تعالى 10س َن َّللاَّ  ؟"  ْلِب اَلنفَض وا ِمْن َحْوِلكَ  َولَْو ُكنَت فَظاا َغِليَظ اْلقَ  َۖرْحَمٍة م ِ

 .لي ن الجانب في تعامله مع الناس رحيما بهمملسو هيلع هللا ىلص كان النبي  -

 ( ) للتوضيح فقط (      : قاسي القلب غليظ \: من الجفاء  فظا \: رفقت بهم  لنت لهم)       

 

 . مع الناسملسو هيلع هللا ىلص في تعامل الرسول  تمثل الرفق: اذكر مواقف 11س

 .يستأذنه بالزنىي جاءه الذ بالشابملسو هيلع هللا ىلص رفقه  .1

 .صغيرا اشتكى عليه الصحابة بأنه يرمي نخلهم فيسقط الثمر وكان وقتها  الذيفع الغفاريرافي توجيهه ألبي ملسو هيلع هللا ىلص رفقه.2   

 

 .مع الشاب الذي جاءه يستأذنه بالزنىملسو هيلع هللا ىلص : بي ن كيف تعامل الرسول 12س

 .ليزوجوهبعد أن أقبل عليه الصحابة  رفق به .1

 .  قتراباالطلب منه . 2 

فرد الشاب : ال وهللا ". أترضاه ألمك أو البنتك أو ألختك أو لعمتك أو لخالتكملسو هيلع هللا ىلص :" ، بقوله  حاوره بأسلوب رقيق .3

 .جعلني هللا فداك

 .فصرف هللا قلب الشاب عن الزنا".  ر قلبه وحص ن فرجهاللهم اغفر ذنبه وطه   ":لفقاملسو هيلع هللا ىلص   دعا له .4

 

 . عندما اشتكى منه الصحابة برميه نخلهم ليسقط الثمر(الغفاري ي رافعأب)الفتى معملسو هيلع هللا ىلص : بي ن كيف تعامل الرسول 13س

 . الجوع ه، فأجاب أن   عن سبب ذلكملسو هيلع هللا ىلص برفق حيث سأله الرسول تعامل معه  .1
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 . ما يأكل مما يسقط على األرضن  إو أن ال يرمي النخلملسو هيلع هللا ىلص مه الرسول عل   .2

 ". أرواكأشبعك هللا و :" بقولهملسو هيلع هللا ىلص دعا له  .4             .رأسهمسح على  .3

 

 ، وض ح ذلك.  كان يستمع للمتحدث وينصت له هأن  مع الناس ملسو هيلع هللا ىلص : من أساليب تعامل الرسول 14س

 .يهتم للمتحدثملسو هيلع هللا ىلص كان .1

 .يهأولو كان مخالفا لرلما يقوله،  ه إليه مستمعا واعيايتوج  . 2

 .إلى الحق هه ويرشدهيوج  . 3

ذا قرىء القرآن أتلو وأفكر : ما الفرق بين االستماع و  اْلنصات الوارد في االية الكريمة اآلتية : قال تعالى :" وا 
:  اْلنصات -: إلقاء السمع وحضور القلب وتدبر ما ُيسمع .االستماع  فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون ".

 ترك التحدث أو االنشغال بما يلهي عن استماعه .

 

مه إال أقبل عليه لم يكن أحد يكل  ملسو هيلع هللا ىلص  رسول هللا  د من قول أبي هريرة :" إن  : ما آداب التعامل مع المتحدث المستفا15س

  ".بوجهه ثم لم يصرفه عنه حتى يفرغ من كالمه

 . عدم مقاطعة المتحدث. 3          . االستماع للمتحدث. 2          إليه.المتحدث بالنظر  احترام .1

 

 .عندما جاءه يفاوضه في ترك دينه مقابل عروض دنيوية(عتبة بن ربيعة)معملسو هيلع هللا ىلص ن كيف تعامل الرسول : بي  16س

 .  عليه أوائل سورة فصلت رأق. 3             .   لم يقاطعه. 2    .       إلى أن أكمل استمع إلى حديثهـ 1

 

 ؟ رنا تجاه اآلخرين: ما أثر التعبير عن مشاع17س

 .بهماالهتمام . 3         هم.     مع التفاعل .2                .      التأثر بحالهمإظهار  .1

 

 ابة مؤثرة فيمن حوله ؟شخصية جذ  ملسو هيلع هللا ىلص : ما الذي جعل الرسول  18س

ملسو هيلع هللا ىلص  فما من حزن أو فرح أو حب إال وعب ر عنهويتفاعل معهم  ويهتم بهم ،  يظهر التأثر بحال الناس من حولهملسو هيلع هللا ىلص كان  -

 .شخصية جذابة مؤثرة فيمن حولهملسو هيلع هللا ىلص هذا كله جعل الرسول 

 

 . في تعبيره عن مشاعره تجاه اآلخرينملسو هيلع هللا ىلص ات أمثلة على أسلوب الرسول :  ه19س

 .) َعدي بن حاتم)بإسالم  فرحه الشديد وتبُسط وجهه.1

:وأنا ، فقال معاذ"إني ألحبك يا معاذ:"وقال له ملسو هيلع هللا ىلص عندما أخذ بيده (معاذ بن جبل)ـ كما حدث لملسو هيلع هللا ىلص  تعبيره عن حبه لغيره.2

 ". ي على ذكرك وشكرك وحسن عبادتكأعن   :" فال تدع أن تقول بعد كل صالة:رب  ملسو هيلع هللا ىلص،فقال رسول هللا أحبك يارسول هللا
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ل عثمان بن يقب  ملسو هيلع هللا ىلص قالت : أريت رسول هللا –رضي هللا عنها  –فعن عائشة ، ( عثمان بن مظعون)عند وفاة ملسو هيلع هللا ىلص حزنه .3   

 .ت حتى أريت الدموع تسيل من عينيهمظعون وهو مي  

 19في كل من : تعبيره عن مشاعره لآلخرين.جواب س ملسو هيلع هللا ىلصاحدا للنبي ع :وضح موقفا و3م:2019وزاري صيفية 

 

 "؟في دعائه للمشركين :" اللهم اغفر لقومي فإنهم ال يعلمونملسو هيلع هللا ىلص : ما داللة قول الرسول 20س

 . بالتجاوزعن زالتهم وهفواتهممع اآلخرين ملسو هيلع هللا ىلص  يدل على أسلوب تعامل الرسول  -

 

والصفح عن إلى التجاوزعن الزالت  ملسو هيلع هللا ىلصعلل:دعوة الرسول عضهم ؟:ما أثر تعامل الناس بالتجاوز عن زالت ب21س

 المسيء.

 .  فيما بينهم أسلوب التسامحنشر   -بين الناس.       عالقة المحبةإدامة  -

 

 .عن زالت الناس ملسو هيلع هللا ىلص في تجاوزهملسو هيلع هللا ىلص : هات أمثلة على أسلوب الرسول 22س

عنقه الشريف،ثم قال : يا  وأث ر فيملسو هيلع هللا ىلص رسول هللا الق رداء حتى تشق   فقبضه قبضة شديدةملسو هيلع هللا ىلصإلى الرسول  عرابيأجاء .1

عن ملسو هيلع هللا ىلص يدل على كمال خلقه وحلمه وعفوه وهذا ثم أمر له بعطاء،ملسو هيلع هللا ىلص ك فضحك الرسول لي من مال هللا الذي عند ر،مُ محمد

 .الناس

هه إليه ووج  وهونائم ملسو هيلع هللا ىلص ألخذ سيف الرسول  ل أحد المشركينفتسل  من شدة التعب ،  نائما تحت شجرةملسو هيلع هللا ىلص عندما كان البني .2

السيف في غمده وجلس، فلم  االعرابيهللا " فأدخل ملسو هيلع هللا ىلص:" ال " فقال : من يمنعك مني ؟ قال ملسو هيلع هللا ىلص:" وقال : تخافني ؟ فقال 

 .وعفا عنهملسو هيلع هللا ىلص يعاقبه الرسول 

 

عندما قبضه قبضة شديدة ومع ذلك أمر له ملسو هيلع هللا ىلص رفي عنق الرسول بي الذي أث  رامع األعملسو هيلع هللا ىلص : ما داللة تعامل الرسول 23س

 ؟ اءبعطملسو هيلع هللا ىلص الرسول 

 .عن الناسملسو هيلع هللا ىلص  كمال خلقه وحلمه وعفوهيدل على  -

 

 ألصحابه مع أنه مؤيد بالوحي . ملسو هيلع هللا ىلصعلل : مشاورته  أو  .: اذكر فوائد الشورى24س

 لقرارفي تحمل نتائج ا مشاركة الناس. 3       األصوب .  الرأيالوصول إلى . 2               .  تحري الحق .1

 .لهم جلب المحبة.  6                  بهم . شعارهم بالثقةإ .5 .  بالتواضع للناسالشعور  .4

 

 ؟"   َوَشاِوْرُهْم فِي اأْلَْمِر ۖ : "   : ما داللة قول هللا تعالى25س

 .وتعليم المسلمين ذلك بالشورىملسو هيلع هللا ىلص أمر هللا تعالى للرسول  - 
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 .في األخذ بالشورىملسو هيلع هللا ىلص : هات أمثلة على أسلوب الرسول 26س

المشركين  وأن   غي ر أبو سفيان طريق القافلةبمقاتلة المشركين عندما  بدر غزوةأصحابه في ملسو هيلع هللا ىلص   لعندما شاور الرسو.1

 .فأشاروا عليه بأنهم مستعدون للقتالقد جمعوا جموعهم وجاؤوا لحرب المسلمين 

 .همرأيذ بليه بالقتال خارج المدينة وأخعوأشاروا،أن يقاتل المشركين داخل المدينةملسو هيلع هللا ىلص يه رأكان  أحد غزوةويوم  .2

 

 :في تعامله مع اآلخرين ملسو هيلع هللا ىلصأسلوب النبي ن داللة النصوص الشرعية اآلتية على : بي   27س 
 ها معي ". ُقتل أخو  إن ي أرحمها:"   ملسو هيلع هللا ىلصقول الرسول . 1
 حسن التواصل مع الناس . - 
 ".  ألجبت:" لو ُدعيت إلى ذراع أو ُكراع ملسو هيلع هللا ىلصالرسول . قال 2
 حسن التواصل مع الناس . - 
 ولو كنت فظا غليظ القلب النفضوا من حولك ". لنت لهمتعالى :" فبما رحمة من هللا . قال 3
 الرفق بمن حوله . -
ن فرجه ".وطه   اغفر ذنبه:" اللهم ملسو هيلع هللا ىلص.  دعاء الرسول 4  ر قلبه وحص 
 الرفق بمن حوله . -
 وأرواك ".  أشبعك هللا :" ملسو هيلع هللا ىلص. دعاء الرسول5
 الرفق بمن حوله . -
 ثم لم يصرفه عنه حتى يفرغ من كالمه". إال أقبل عليه بوجههيكن أحد يكلمه  لمملسو هيلع هللا ىلصرسول هللا قول أبي هريرة:"إن  .6
 االستماع واإلنصات للمتحدث . - 
 ؟" قال: نعم. أقد فرغت يا أبا الوليدألبي الوليد ) عتبة بن ربيعة ( :"   ملسو هيلع هللا ىلص. قال رسول هللا 7
 االستماع واإلنصات للمتحدث . -  
  ". " ، فقال معاذ : وأنا أحبك يارسول هللا  إني ألحبك يا معاذ :"ملسو هيلع هللا ىلص. قال رسول هللا 8
 التعبير عن المشاعر تجاه الناس . - 
 فإنهم ال يعلمون ".  اللهم اغفر لقوميفي دعائه للمشركين :"  ملسو هيلع هللا ىلص. قول الرسول 9
 التجاوز عن زالت اآلخرين . -
 

 :مع الناس من خالل كل مما يلي ملسو هيلع هللا ىلصالرسول :استخرج األسلوب الذي تعامل به عالمات6م 2018وزاري شتوية  

مه إال أقبل عليه بوجهه ثم لم يصرفه عنه حتى يفرغ يكل   أحد يكن لم  ملسو هيلع هللا ىلصرسول هللا  إن   . وصف أبو هريرة :"1

 الجواب : األسلوب االستماع للمتحد ث واإلنصات له.  -  ".من كالمه
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 ب : التعبير عن المشاعر تجاه اآلخرين .الجوا -    ".إني ألحبك يا معاذ لمعاذ :" ملسو هيلع هللا ىلصقول الرسول . 2

 يزور أم سليم على الدوام ويواسيها بمقتل أخيها حرام بن ملحان.الجواب:حسن التعامل مع الناس . ملسو هيلع هللا ىلص.كان النبي3
***************************************************************************** 

 التوبة من الذنوب:  الرابع الدرس                                
 

 ".  : ما داللة قوله تعالى :" َوَهَدْينَاهُ النَّْجَدْينِ 1س

 . الضاللوطريق  الهدايةأن هللا خلق اإلنسان وبي ن له طريق  -

 

 : ما أسباب وقوع اإلنسان في الضالل والذنوب ؟2س

 .ارة بالسوءاألم   بية لرغبات النفستل. 3المحيطة به.     التأثر بالبيئة. 2اإليمان  .         ضعف .1

 

 ن "؟ ابوائين التو  اء وخير الخط  آدم خط   كل بنيملسو هيلع هللا ىلص:" ما داللة قوله : 3 س

 .لمن أخطأ منهم باب التوبة مفتوحامن رحمة هللا بعباده أن جعل لهم  -

 

 :ح المقصود بكل مما يلي: وض  4س

 . تعد  ذنبا فة فيها ترك ألمر أو فعل لنهيمخالمات فكل : هو ترك الواجبات أو ارتكاب المحر   الذنب .1

 .صغيرة أم كبيرةسواء كانت  من ارتكب معصية: هو كل  المذنب .2

 الذنب . -كل مخالفة فيها ترك ألمر أو فعل لنهي . -م : عالمتان : اذكر اسم المصطلح : 2019وزاري شتوية 

 

 .   "ح هذه العبارة :" الذنوب ليست متساوية في خطورتها: وض  5س

 . بحسب آثارها على الفرد والمجتمع تتفاوت الذنوب .1

 .في الدنيا واآلخرة وجزاءعقوبة بما يترتب عليها من  تتفاوت .2

 .بصغائر الذنوب وكبائرهاهناك ما يسمى  .3

 

 

 .مع ذكر مثاال على كل منها ،: اذكر أنواع الذنوب 6س

 . الشتم \السب           الصغائر .1

 . الزنى \ المسكرات والمخدرات تعاطي  \السرقة  \عقوق الوالدين            الكبائر .2
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  (  √يعد  السب  والش تم من الصغائر . )  -( :  X(أو )  √: عالمتان : ضع إشارة )  م2019وزاري شتوية 

 

 .التي تدل على المخالفات الشرعية كما عبر عنها القرآن الكريماأللفاظ : اذكر 7س

 .لحرام . ا 6. الُجرم .      5. اإلثم      . 4. السيئة.       3. المعصية       . 2     الذنب .   .1

 

 :كما عبر عنها القرآن الكريم األلفاظ التي تدل على المخالفات الشرعية: استنتج من النصوص الشرعية اآلتية 8س

 ." بَْعِدِهْم قَْرنًا آَخِرينَ َوأَْنَشأْنَا ِمن  بِذُنُوبِِهمْ فَأَْهلَْكنَاُهم قال تعالى :"  .1

 .الذنب  -

ِهينٌ  يَْعِص  َوَمن ":قال تعالى .2 َ َوَرُسولَهُ َويَتَعَدَّ ُحُدوَدهُ يُْدِخْلهُ نَاًرا َخاِلًدا فِيَها َولَهُ َعَذاٌب م   ."  َّللاَّ

 .المعصية -

 ". ثِْلَهاَجَزاُء َسي ِئٍَة بِمِ السَّي ِئَاِت َوالَِّذيَن َكَسبُوا :  قال تعالى  .3

 . السيئة  -  

 . إرجاع الحقوق إلى أصحابها. 3. اإلصرار والعزم على عدم العودة . 2الندم على الذنب .1:شروط التوبة ستذكرا

 

 .: وضح موقف اإلسالم إذا ارتكب المسلم ذنبا9س

 .ع بهااوالمبادرة واإلسر التوبة من الذنوبدعا اإلسالم إلى  .1

 .لمن تاب إليه هللا تعالى يغفر الذنب أنأكد القرآن الكريم  .2

 .أنه يغفر الذنوب جميعاأكد هللا تعالى في القرآن الكريم  .3

 

 : موقف اإلسالم من المسلم إذا ارتكب ذنبافيما يخص  : استنتج داللة النصوص الشرعية اآلتية10س

 ". تمحها وخالق الناس بخلق حسن أتبع السيئة الحسنةملسو هيلع هللا ىلص:" قال  .1

 .بها راع لى التوبة من الذنوب والمبادرة واإلسالدعوة إ  -

 ."  ل َِمن تَاَب َوآَمَن َوَعِمَل َصاِلًحا ثُمَّ اْهتََدٰى  َوإِن ِي لَغَفَّارٌ : " قال تعالى  . 2

 .التأكيدعلى أن هللا تعالى يغفر الذنب لمن تاب إليه  -

 ".كمن ال ذنب له التائب من الذنبملسو هيلع هللا ىلص:" قال .3

 . تعالى يغفر الذنب لمن تاب إليهالتأكيدعلى أن هللا  -

ِ   " : قال تعالى  .4 ْحَمِة َّللاَّ َ يَْغِفُر الذ نُوبَ  قُْل يَا ِعبَاِدَي الَِّذيَن أَْسَرفُوا َعلَٰى أَنفُِسِهْم اَل تَْقنَُطوا ِمن رَّ  ". َجِميعًا إِنَّ َّللاَّ

 ح باب التوبة للمذنبين وتبشيرهم بالمغفرة .فت .تأكيد هللا تعالى في القرآن الكريم أنه يغفر الذنوب جميعا -
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 .في تعامله مع المذنبينملسو هيلع هللا ىلص : اذكر األساليب التي استخدمها الرسول 11س

 .بالمغفرةوتبشيرهم للمذنبين  . فتح باب التوبة 2                                   والتنفير منه.   التعريف بالذنب.1

 وعدم إشاعة ما فعلوه من معاصي.  الستر عليهم.4    . لحة التي تكفر سيئاتهمإلى األعمال الصا إرشاد المذنبين .3

 .وحقوقهم حفظ كرامتهم. 5

 11 سع استخدم النبي أساليب عدة في التعامل مع المذنبين اذكر أربعة منها . إجابة 4م :2018وزاري شتوية  

 

 .لمذنبينفي تعامله مع املسو هيلع هللا ىلص  : ما أثر األساليب التي استخدمها الرسول 12س 

 .للناس  ملسو هيلع هللا ىلصة وهذا ما سن ه الرسول دفعهم إلى التوبلها أثرعظيم في   -  

 

 :: علل ما يلي تعليال وافيا13س

 ع 3 : م2019 صيفية   .ن للمذنب قبح الذنب وخطورتهيبي  ملسو هيلع هللا ىلص كان النبي  .1

 .ره منه حتى ال يعود إليهلينف   -

 .بعث فيهم األمل واإلقبال على الخير والصالحر المذنبين بمغفرة هللا ورحمته وييبش  ملسو هيلع هللا ىلص كان النبي .2

 .حتى ال تمنعهم ذنوبهم من التوبة والعمل الصالح -

 .المذنبين بعد التوبة إلى المداومة على األعمال الصالحةملسو هيلع هللا ىلص أرشد الرسول  .3

 .وتكفر عن سيئاتهم –ألنها تزيد من أجورهم   .  -

 :عالمتان م2018 شتوية وزاري سؤال  .عن لعن ذوات الناس وجعله محرماملسو هيلع هللا ىلص نهى الرسول  .4

 .ألن اللعن هو حكم على الناس بالطرد من رحمة هللا تعالى يوم القيامة وهذا ال يعلمه إال هللا -

 .ف واألشغالرَ معالجة اإلدمان تعليم الجناة بعض الحِ  راكزوم اإلصالح والتأهيل مراكزمن األعمال التي تقوم به  .5

 .يسهمون في بناء المجتمع ادرلهم إلى أفها تحو  ألن    -

تفرض الدولة القوانين وسيادة النظام بتطبيق العقوبات المناسبة على المذنبين الذين يخرجون عن القانون وتقدمهم  .6

 . لمحاكمة عادلة

 .التي تقوي االنتماء للوطن ومحبته يتعزز الشعور بالعدالةعلى النفس والعرض والممتلكات.   ب  ليتحقق األمن. أ 

 

 .عن إيذاء المذنبينملسو هيلع هللا ىلص نهى النبي  .7

 . إلنسانيتهم ومراعاة  لكرامتهم حفظا  -

 .في تعامله مع المذنبين أساليب عدةملسو هيلع هللا ىلص الرسول استخدم . 8
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 .للناس  ملسو هيلع هللا ىلصة ، وهذا ما سن ه الرسول دفعهم إلى التوبلها أثرعظيم في  ألن  -  

َوإِن ِي لَغَفَّاٌر ل َِمن تَاَب َوآَمَن َوَعِمَل عن ذنبه:قال تعالى:"تكفير ة ما يجب على المذنب فعله للاستنتج من اآلية الكريمة اآلتي

 . التوبة واإليمان باهلل والعمل الصالح والهداية": َصاِلًحا ثُمَّ اْهتََدى 

 

 .في تنفيره للمذنب من الذنبملسو هيلع هللا ىلص : هات أمثلة من أسلوب الرسول  14س

أتدرون ملسو هيلع هللا ىلص:" ، فقد قال الرسول  (ظالم يوم القيامة بحال المفلس في الدنيا ه حال الر من الظلم بأن شب  نف   )ملسو هيلع هللا ىلص النبي  أن   .1

المفلس من أمتي من يأتي  يوم القيامة بصالة  إن  ملسو هيلع هللا ىلص:" ؟ " قالوا : المفلس فينا من ال درهم له وال متاع . فقال  من المفلس

يعطى هذا من حسناته وهذا من حسناته وصيام وزكاة يأتي وقد شتم هذا وقذف هذا وأكل مال هذا وسفك دم هذا وضرب هذا ف

 ".فإن فنيت حسناته قبل أن يقضى ما عليه أخذ من خطاياه فطرحت عليه ثم طرح في النار

 ". لقد قلت كلمة لو مزجت بماء البحر لمزجتهملسو هيلع هللا ىلص:" رسول القال لها  لما ذكرت إحدى أمهات المؤمنين أخرى بما تكره.2

 

 ؟فيما يخص درس التوبة من الذنوب  ن اآلتيين: ما داللة  كل من النصيين الشرعيي15س

 ". لمزجتهلقد قلت كلمة لو مزجت بماء البحر ملسو هيلع هللا ىلص:" قول الرسول هللا  .1

 .أن هذه الكلمة السيئة يمكن أن تلوث ماء البحر لسوئهاالتعريف بالذنب والتنفير منه و تدل على -

إن المفلس من ملسو هيلع هللا ىلص:" من ال درهم له وال متاع . فقال  أتدرون من المفلس ؟ " قالوا : المفلس فيناملسو هيلع هللا ىلص:" قال الرسول  .2

هذا شتم هذا وقذف هذا وأكل مال هذا وسفك دم هذا وضرب أمتي من يأتي يوم القيامة بصالة وصيام وزكاة يأتي وقد 

فيعطى هذا من حسناته وهذا من حسناته فإن فنيت حسناته قبل أن يقضى ما عليه أخذ من خطاياه فطرحت عليه ثم طرح 

 ."النار في

 .تدل على قبح هذه األفعال لما لها من آثار سلبية عظيمة على حياة الناس -

 

 .ح ذلكوض   ،متهم وحقوقهمراحفظ ك،في تعامله مع المذنبينملسو هيلع هللا ىلص : من األساليب التي استخدمها الرسول 16س      

 . ى مصيرهم في اآلخرةعل حذ ر من الحكم. 2    هجرهم.واإلساءة إليهم أوأ نهى عن سبهم ولعنهم وتعنيفهم.1

  .رشادهمإإلصالحهم  و. يسعى 4                                                   معهم. رفيقا كان .3

 . ما ينتقد الفعل ويقول : ما بال أقوام يفعلون كذا وكذان  إو،  ح باسمهلم يصر  ذا بلغه عن المذنب شيء إكان  .5 

 

 

  .ض األفعال باللعن على عمومها دون غيرهابعملسو هيلع هللا ىلص تخصيص الرسول علل :  : 17س

 عالمتان : م2019 شتوية وزاري .منها ترابمن االق اتنفير. 2.        خطرها على الفرد والمجتمعلبيان .1
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 .على عمومهاملسو هيلع هللا ىلص : عدد بعض األفعال التي لعنها الرسول 18س

 .. آكل الربا2شارب الخمر وحاملها وعاصرها وبائعها.            .1

 .المتشبهين من الرجال بالنساء والمتشبهات من النساء بالرجال .3

قول الشيخ محمد الغزالي عندما سئل عن حكم تارك الصالة ، فأجاب :" أن تأخذه معك إلى المسجد ".  وأناقش : أتأمل
 وأستنتج أثر األسلوب الحسن على المذنبين . 

  .والترغيب في العمل الصالح وحب اْلسالم وااللتزام الصحيح بالهدايةعلى المذنب  إيجابيايؤثر األسلوب الحسن  -  

 

 :مع المذنبينملسو هيلع هللا ىلص األساليب التي تعامل بها الرسول :استنتج من النصوص الشرعية اآلتية 19س

إن المفلس من أمتي ملسو هيلع هللا ىلص:" أتدرون من المفلس ؟ " قالوا : المفلس فينا من ال درهم له وال متاع . فقال ملسو هيلع هللا ىلص:" قال الرسول .1

ي  يوم القيامة بصالة وصيام وزكاة يأتي وقد شتم هذا وقذف هذا وأكل مال هذا وسفك دم هذا وضرب هذا فيعطى من يأت

فطرحت عليه ثم طرح في هذا من حسناته وهذا من حسناته فإن فنيت حسناته قبل أن يقضى ما عليه أخذ من خطاياه 

 ."النار

 .التعريف بالذنب والتنفير منه -

 ".لقد قلت كلمة لو مزجت بماء البحر لمزجتهملسو هيلع هللا ىلص:"قال لها رسول هللا  مهات المؤمنين أخرى بما تكرهدى ألما ذكرت إح. 2

 .التعريف بالذنب والتنفير منه -

ولم ملسو هيلع هللا ىلص "فسكت الرسول  فقال :" إني أصبت ذنبا فعاقبنيم اوهو في المسجد وحوله الصحابة الكرملسو هيلع هللا ىلص جاء رجل إلى الرسول .3

ملسو هيلع هللا ىلص:" الرسول  فقال له فتبعه الرجل وقال له كما قال له قبل الصالةملسو هيلع هللا ىلص نصرف الرسول يسأل عنه حتى أقيمت الصالة فا

قال الرجل " ثم شهدت الصالة معنا "  قال: بلى، قال:يت حين خرجت من بيتك أليس قد توضأت فأحسنت الوضوء ؟ " أرأ

 ".  غفر لك ذنبكفإن هللا قد ملسو هيلع هللا ىلص:" فقال له الرسول  : نعم يارسول هللا ،

 .التوبة للمذنبين وتبشيرهم بالمغفرةفتح باب  -

ْحَمِة َّللاَِّ قُْل يَا ِعبَاِدَي الَِّذيَن أَْسَرفُوا َعلَٰى أَنفُِسِهْم  ":قال تعالى  .4 َ يَْغِفُر الذ نُوَب َجِميعًا   اَل تَْقنَُطوا ِمن رَّ  ".  إِنَّ َّللاَّ

 .فتح باب التوبة للمذنبين وتبشيرهم بالمغفرة -

 ".إذا اجتنبت الكبائر ت ما بينهن  ارمكف  ،ورمضان إلى رمضان،والجمعة إلى الجمعة،ات الخمسالصلوملسو هيلع هللا ىلص:" قال  .5

 .إرشاد المذنبين إلى األعمال الصالحة التي تكفر سيئاتهم -

أقم الصالة :" يخبره أنه ارتكب ذنبا فأرشده إلى الصالة واألعمال الصالحة وتال عليه قوله تعالىملسو هيلع هللا ىلص جاء رجل إلى النبي  .6

هذا له خاصة ؟ ، ذاكرين " فقال رجل : يا نبي هللاالحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى لل إن   ي النهار وزلفا من الليلطرف

 ". بل للناس كافةملسو هيلع هللا ىلص:" فقال النبي 

 .إرشاد المذنبين إلى األعمال الصالحة التي تكفر سيئاتهم -

 ". كما يطفىء الماء النار والصدقة تطفىء الخطيئةملسو هيلع هللا ىلص:" قال  .7

 ملسو هيلع هللا ىلص هي إحدى أبواب الخير التي أرشد إليها الرسول الصدقةإرشاد المذنبين إلى األعمال الصالحة التي تكفر سيئاتهم ، و -



0796534456مركز العساف                                 إسراء سليم الحياري                         العلوم اإلسالمية الفصل األول  دوسية       

24 
 

 ". لك ارلو سترته بثوبك كان خيملسو هيلع هللا ىلص:" لرسول فقال له ا بغالم قد ارتكب معصية ليعاقبهملسو هيلع هللا ىلص جاء أحد الصحابة للنبي .8

 .الستر عليهم وعدم إشاعة ما فعلوه من معاصي -

ما أكثر ما يؤتى به؟ فقال الرسول ،فقال أحدهم : اللهم العنه،بجلدهملسو هيلع هللا ىلص برجل يشرب الخمر فأمر الرسول ملسو هيلع هللا ىلص جيء للنبي .9

 ".ه يحب هللا ورسولفوهللا ما علمت إال أن  ، ال تلعنوهملسو هيلع هللا ىلص:" 

  .متهم وحقوقهمراحفظ ك -

  9جواب:ذكر المثال نقطةقهم.في حفظه لكرامة المذنبين وحقو ملسو هيلع هللا ىلصع: وضح موقفا للنبي 3م 2019صيفية        

 ". كقتله لعن المؤمنملسو هيلع هللا ىلص:" قال  .10

 . متهم وحقوقهم ، حرمة لعن الناساحفظ كر -

 

 نحو المذنبين ؟ مسؤولية الدولة والمجتمع: ما الطرق التي تتحقق من خاللها 20س

 . عقوبة الُجناة .3                      . المعالجة المسلكية.  2          صح والتوجيه.    . الن  1 

 

 . عن طريق نصحهم وتوجيههماآلتية في إصالح سلوك المذنبين  مؤسسات المجتمعن دور كل من : بي  21س

 .في التعامل مع األبناء االسترشاد بالهدي النبوي .أاألسرة :  .1

 .بصورة تشعرهم أنه ال يمكن معالجتها أو التوبة منها عدم تضخيم أخطاءهم .ب              

 : المدرسة : التعامل مع الطالب الذين يقعون في بعض األخطاء السلوكية بأساليب تربوية بهدف .2

هانتهم وشتمهم والتشهير إاالبتعاد عن  .بذور الخير الموجودة فيهم  . د خراجاست .ج  تعديل سلوكهم . .إصالحهم .   ب .أ

 .استثنمار طاقاتهم بأنشطة هادفة .ـ بهم فضال عن ضربهم.  ه

  .د المجتمعفراالسوية الهادفة أل ئة االجتماعيةالتنش.:  أاإلعالم .3

 .د والمجتمع ،وعقوبتها في الدنيا واآلخرةراببيان خطر الذنوب على األف  رادهنشر الفضيلة والوعي بين أف .ب

  .التي تأخذ بيد المذنبين نحو التوبة واالستقامة مج اإلصالحيةرابث الب .ج

 

 

 .للمذنبين المعالجة المسلكيةفي  دولةالن دور : بي  22س

 :  عن طريقفال بد من إصالحهم وتأهيلهم ويكون ذلك  هؤالء المذنبين من قام بارتكاب الجناياتإذا كان من  .1

 .معالجة اإلدمان راكزمب.   اإلصالح والتأهيل  راكزمأ. مثل :  ، المؤسسات المختصة

 : عن طريق بالحد منها والسيطرة على أسبابها وآثارها، فتقوم  طفاله الدولة بمؤسساتها لظاهرة جنوح األتتنب   .2

 .بعة في التعامل مع هذه الفئة ورفع سوية الخدمات المقدمة لهمت المت  اءاتطوير القوانين وتحسين اإلجر
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 ؟ كز معالجة اإلدمانراوم ،اإلصالح والتأهيل راكز م: ما الدور الذي تقم به 23س

 . عادة التأهيل للجناةإو  تقديم العالج. 1 

 .د يسهمون في بناء المجتمعراالتي تحولهم إلى أف تعليمهم بعض الحرف واألشغال .2

 .م العلوم الشرعية واللغة العربية وغيرهاالكريم وتعل   رآن:كحفظ القتشجيعهم على التعلم واكتساب المعارف النافعة .3

 

 ؟ لبظاهرة جنوح األطفا: ما دور الدولة فيما يسمى 24س

 .  عن طريق تطوير القوانين . السيطرة على أسبابها وآثارها2                                 .منها  تقوم بالحد .1

 .المقدمة لهم رفع سوية الخدمات. 4لفئة .افي التعامل مع هذه  المتبعةراءات تحسين اإلج.3

 

 .ن دور الدولة في عقوبة الجناة: بي   25س

مهم الذين يخرجون عن القانون وتقد   انين وسيادة النظام بتطبيق العقوبات المناسبة على المذنبينالقوتفرض الدولة  -

 : لمحاكمة عادلة

 .على النفس والعرض والممتلكات ليتحقق األمن .أ

 .التي تقوي االنتماء للوطن ومحبته يتعزز الشعور بالعدالة .ب

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

 ثقافة الحوار:  الدرس الخامس
 

 : ما أهم أداة من أدوات التواصل الفكري والثقافي واالجتماعي بين الناس ؟1س

 .أسلوب الحوار -

 

 : ما األهداف والثمار المرجوة من الحوار ؟2س

 .إلى الحقائق الوصول .3             بينهم  التعاون .2         بين الناس  التفاهم .1

 

 ؟ة منهالمرجو  رة : ما المتطلبات الواجب توفرها حتى يؤتي الحوار الثم3س

 . المجتمع كافة ومؤسساته كلها رادانتشار ثقافة الحوار بين أف -

 

  المصطلح اسم اذكر عالمتان: : م2018 شتوية وزاري          :ح مفهوم الحوار: وض  4س

 .سليمة وفق ضوابط وأسس بهدف الوصول إلى الصوابواألفكار بصورة دائمة راء في تبادل اآل رادارسه األفأسلوب يم -
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 :  : علل ما يلي تعليال وافيا5س

يجب تكاتف مؤسسات المجتمع جميعها لغرس ر أو ة في العصر الحاضنشر ثقافة الحوار في المجتمع ضرورة ملح   .1

 .ثقافة الحوار وتعزيزها وتنميتها

    انتشار \انتشار العداوة بين الناس  \القطيعة  \ف التطر   \ب : مثل : التعص   لضعف ممارستها من آثار سلبيةلما  -

 . انتشار العنف واإلرهاب \ رائم الج

 .ي الحواراألسرة هي أول بيئة اجتماعية تنم  . 2  

 . يصبح ذلك عادة عنده وطبعا له ى في أسرته على ممارسة الحوار كوسيلة للتواصلألن الفرد إذا ترب   -

 .من دور األسرة في شيوع الحوار إقامة الجلسات الحوارية المستمرة داخل األسرة مع الزوجة واألبناء .3

 . األسرة فيما يطمحون إليه من آمال وما يواجهون من قضايا وهمومراد للتشاور بين أف .أ

  .هذه المسائليشتركون جميعا في تقديم الحلول والمقترحات في . ب

 .فيما يخص الحوار  للمسجد دور أساسي في حياة المسلم .4

 . يجتمعون فيه عند كل صالةن الناس أل -

 . اآلراءيتبادلون فيه  -

 .نحو قيم اإلسالم ومبادئه العظيمة ون التوجيه واإلرشاديتلق   -

 

 .  د أسرتهرافي حواره مع زوجاته وأفملسو هيلع هللا ىلص : هات مثاال من حياة الرسول 6س

ورجع  (راءح)عندما نزل عليه الوحي في غارفي أعظم حدث وقع له (  خديجة بنت خويلد )ث مع زوجته عندما تحد   -

وتكسب ، وتحمل الكل   ،وهللا ما يخزيك هللا أبدا إنك لتصل الرحم  :"ضي هللا عنها را حدث معه فقالت له إلى بيته وأخبرها بم

 ق ". الح وتعين على نوائب،ري الضيف قْ وتُ ،المعدوم 

 .مفردات مطلوبة (: تطعم الضيف  تقري الضيف \: تساعد الفقير  تكسب المعدوم \: تعين الضعيف  تحمل الكل) 

 

 ؟خائفا راء عندما جاءها من غار حملسو هيلع هللا ىلص مع الرسول  –رضي هللا عنها  –:ما الدور الذي قامت به السيدة خديجة 7س

 .لى الحقع تثبيته. 2      ملسو هيلع هللا ىلص.  الرسول  التخفيف عن روع .1

 .مكارم األخالق وطيب األفعالمن ملسو هيلع هللا ىلص صف به النبي بي المنتظر مستدلة بما ات  ه الن  أن  تبشيره  . 3

 األسرة ؟ راد : ما آثار شيوع ثقافة الحوار بين أف 8س

 واستقرارها. تماسك األسرة 3األسرة.   راد . تقديم الدعم النفسي ألف2تعزيز مشاعر المحبة داخل األسرة.   .1

 

 ما الدور الذي تقوم به األسرة  لتفعيل ثقافة الحوار ؟ :9س

األسرة فيما يطمحون إليه من  راد، للتشاور بين أف داخل األسرة مع الزوجة واألبناءالمستمرة  إقامة الجلسات الحوارية .1

 . في هذه المسائل ويشتركون جميعا في تقديم الحلول والمقترحاتآمال وما يواجهون من قضايا وهموم ، 
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 .بين األبناءروعلى اآلباء مالحظة أسلوب الحوا دون آباءهم في سلوكهمألن األبناء يقل   األبوين بالحوار فيما بينهما زامالت.2

يهما وتصويبها إن أإن كانت صوابا بال تعصب لرآرائهم وعدم مقاطعة كالمهم وقبول  داإصغاء األبوين ألبنائهم إصغاء جي  .3

 .كانت خطأ

 9.إجابة سبطرق متعددة، اذكر اثنتين منهالألسرة دور كبير في غرس ثقافة الحوار داخل المجتمع وذلك :ع4م:2019شتوية  

 

 :  ما الدور الذي يقوم به المسجد لتفعيل ثقافة الحوار ؟10س

 .التي تنمي ثقافة الحوار اختيار موضوعات الخطب والمواعظ .1

 : عن طريقلدروس التي تلقى في المسجد ، في المواعظ وا اختيار أسلوب الخطاب الحواري .2

 .آداب الحوارالواعظ والمصلين  زام الت.ب      واصغائه لهم .  سماع اإلمام أسئلة الحضور .أ

 . ي أو مذهبرأب لمن غير جدال وال تعص   التحاور بأدلة واضحة ومقنعة .ج

 .في المسائل المتنوعة لينم اختالف وجهات نظر المصاواحترداخل المسجد  عقد المجالس العلمية .3

 10منها.إجابة س3يمكن للمسجد أن ينمي ثقافة الحوار من خالل أمور وطرق عدة اذكر ع:6م2019صيفية 

 

 ؟ المسجدشيوع  ثقافة الحوار في  آثار: ما  11س

 .المجتمع رادأف المحافظة على وحدة. 3الروابط اإليمانية واالجتماعية.     تعزيز .2المجتمع.   رادأف تماسك .1

 بين الناس .  أهمية الحوارأ ورأي غيري خطأ يحتمل الصواب".قول اْلمام الشافعي:"رأيي صواب يحتمل الخطأتأمل 

 

 ؟ المؤسسات التعليميةشيوع  ثقافة الحوار في  آثار: ما 12س

 .بتزويده بالعادات السلوكية الحسنة تكوين شخصية اإلنسان. 1    

 .التواصل والحوار مع اآلخرين راتتعليم اإلنسان مها. 2    

 

 

 من مدارس وجامعات في تنمية ثقافة الحوار ؟ وسائل المؤسسات التعليمية: ما 13س

 .أساليب الحوار الهادفة في التدريس اتباع المدرسين. 1 

 .ترام بأدب واح رأي على إبداء ال تشجيع المتعلمين .2

 . ملية التعليميةالع رافبين أط عقد الجلسات الحوارية التدريبية .3

 .أسلوب الحوار في عرض المادة العلمية تضمين المناهج التعليمية .4

 .ه صوابغيره إذا ظهر أن   رأيللنقاش وتقبل  مشاركة الطالب في الموضوعات المطروحة .5
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 .السخدامهم الحوار الناجح والهادف السلف الصالح: هات مثاال من العلماء المسلمين من 14س

ه  يرى أن   ) اإلمام أحمد أن   :وذلك ( حكم تارك الصالة تكاسال) حول  اإلمام أحمد بن حنبل  واإلمام الشافعيين ما دار ب  -

ف أحدهما فدار بينهما الحوار ولم يعن  (   يرى أنه مسلم مرتكب لمعصية كبيرة) اإلمام الشافعي  في حين أن  (  غير مسلم

 .وال تشدداآلخروحفظ كل منهما لآلخر مكانته بال عناد 

 

 في نشر ثقافة الحوار ؟ اإلعالم: ما طرق 15س

 .في نقل األخبار واألحداث وغيرها الموضوعية والحياد .1

 توجيه األسئلة وتوزيعها على الحضور أ. بأسلوب الحوار وآدابه ، مثل:   والمؤتمراتعقد الندوات  .2

 . استخدام األدلة المقنعة في الحوار ج.  اآلخر  الرأي  رامحتا ب.                                                     

   عرض بعض المسلسالت التي تتبنى * :  عن طريق ها وتعزيزهافي غرس ثقافة الحوار في حل   استخدام التمثيل.3

 . مظهرة آثار التعصب والعنف السيئة في الفرد والمجتمع ،مشكلة مستخدمة أسلوب الحوار في حلها 

 .والصراخ والشتم  وعدم استخدام أساليب السب   الحوارية النقاشية رامج البآداب الحوار في   مزاالت .4

 بلالمشاركين وتق  راء آلواالستماع  المجتمعتهم طرح بعض القضايا التي في  توظيف وسائل التواصل االجتماعي.5

 .آدابهآرئهم على اختالفها ومحاورتهم بطريقة مناسبة تنمي فيها ثقافة الحوار و

 . ب والعنف في المجتمعز التعص  التي تعز   مجرااالبتعاد عن المشاهد والب .6

 

 ثقافة الحوار ؟ ت والندواتراالمؤتمي : كيف تنم  16س

 .في الحوار . استخدام األدلة المقنعة3      اآلخر الرأي رامتاح .2على الحضور   .  توجيه األسئلة وتوزيعها .1

 

 في غرس ثقافة الحوار في حلها وتعزيزها ؟ التمثيل: كيف يسهم 17س
 ى مشكلة مستخدمة أسلوب الحوار في حلها .التي تتبن   المسلسالت . عرض بعض1  
 في الفرد والمجتمع . ب والعنف السيئةآثار التعص  . إظهار2  

 الت الحياة .الوصول إلى الحقيقة في شتى مجا -استنتج أثر انتشار اْلعالم الهادف في تنمية ثقافة الحوار . 
     
 شيوع  ثقافة الحوار في النوادي والملتقيات  ؟ آثار: ما 18س   
 بين الناس  عالقات اجتماعية. تكون 3             عن النفسالترفيه . 2                             الثقافة .1   
 

 في نشر ثقافة الحوار ؟ النوادي والملتقيات: ما طرق 19س    
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 ل أهمية الحوار وأسلوبه وآدابه .حو ورات التدريبية عقد الد. 1 
 حول القضايا التي تهم المجتمع ومشاركة األفراد فيها . عقد الندوات. 2
 ل بعضهم بعضا ، وحل  وتوجيههم نحو تقب   مالحظة القائمين على هذه المؤسسات أسلوب التعامل بين األعضاء. 3

 . غير استعمال العنف خالفاتهم بالحوار الذي يصل بهم إلى الحق من
********************************************************************** 

 تزكية النفس:  الدرس السادس
 

 : : ما طريق الفالح والنجاح والفوز في الدنيا واآلخرة كما بينتها اآلية الكريمة في قوله تعالى1س

اَها )"  ؟" ( َوقَْد َخاَب َمن َدسَّاَها9( قَْد أَْفلََح َمن َزكَّاَها )8فُُجوَرَها َوتَْقَواَها ) ( فَأَْلَهَمَها7َونَْفٍس َوَما َسوَّ

 .النجاح والفوز في الدنيا واآلخرةس الذي يؤدي إلى تزكية النف -

 

 .ن مفهوم تزكية النفس: بي  2س

 .  الدنيا والنجاة في اآلخرةاالرتقاء بالنفس وتطهيرها وتهذيبها بأحسن الصفات واألخالق لتحقيق الفالح في  -

 

 .مات تزكية النفس:عدد مقو  3س

 . ، مثل : الرياء والحسد والِكبر راضها وعالج القلوب من شهواتها وأم ص من المعاصيالتخل   .1

 .على قدر االستطاعة ب إلى هللا تعالى بالنوافل المشروعةوالتقر  بها ،  زاموااللت رائضالمحافظة على أداء الف .2

 .فس وتضبط السلوكب الن  التي تهذ   ي باألخالق الحميدةتحل  ال .3

 

 . القلوب راض: اذكر بعض من أم4س

 . الكبر .ج                               الحسد.  .ب                        الرياء .  .أ

 

  :، قال تعالى مقومات تزكية النفس: استنتج من اآلية الكريمة مقوما من 5س

ا"   " ( فَِإنَّ اْلَجنَّةَ ِهَي اْلَمأَْوٰى 40َمْن َخاَف َمقَاَم َرب ِِه َونََهى النَّْفَس َعِن اْلَهَوٰى ) َوأَمَّ

 (الهوى : جميع المحرمات ) للتوضيح فقط     .مراضها التخلص من المعاصي وعالج القلوب من شهواتها وأ -

 

 : عدة اذكرها لتزكية النفس ضوابط: 6س

 .والديمومة االستمرارية . 3            . التوازن واالعتدال.2        ية.   اإلخالص والمشروع .1
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 6الجواب : إجابة س -.  لتزكية النفس ضوابط عدة ، اذكر اثنين منها:  عالمات4م :2018سؤال وزاري شتوية 

 

 .ن ذلك، بي   اإلخالص والمشروعيةتزكية النفس   : من ضوابط7س

  .الرياء بأن يتوجه إلى هللا تعالى وحده بعيدا عن أن يكون مخلصا هلل تعالىيزكي به نفسه  يحرص المسلم في العمل الذي.1

 . بعا لما جاء به الشرع اإلسالميمت   عمله مشروعايجب أن يكون . 2  

 .ة العبادةوال تصح مخالفة الشرع في كيفي فال يصح اإلتيان بعبادة جديدة ال أصل لها في القرآن الكريم وال في السنة النبوية

 

 :ح مفهوم كل من: وض  8س

 .بعيدا عن الرياء هللا تعالى وحدهبأن يتوجه إلى   اإلخالص: .1

 .الشرع اإلسالميما جاء به باع ات   المشروعية: .2

 

 .، بين ذلك  التوازن واالعتدال: من ضوابط تزكية النفس 9س

 .المتنوعة يوازن في تزكية نفسه مع حاجاتهيجب على العبد أن  .1

 .بتكليفها من العبادات ما ال تطيقعلى نفسه  دال يشد   .2

 .في طلب الرزق والطعام والزواج والسعي راحةالحق جسده من  ال يهمل .3

 .المشروع عن النفس ال يهمل حق الترويح .4

 .بقصد التفرغ للعبادة ال يهمل حق أهله وأوالده .5

 .عن التفكير والتعلم والعلم ال يهمل إعمال عقله .6

 .في ممارستها ، فال يلزم العبد نفسه من األعمال ما ال يطيق دإلى االعتدال في العبادة وعدم التشد  ملسو هيلع هللا ىلص دعا النبي  .7

 

 .، بين ذلك والديمومةمرارية االست: من ضوابط تزكية النفس 10س

 .وعدم االنقطاع عنها والواجبات رائضالقيام بالفيحرص المسلم على  .1

 .يها وفق قدرته واستطاعتهمنها ليربي نفسه ويزك   واإلكثار وافلالقيام بالنلى كما يحرص المسلم ع .2

        االستمرار.واليستطيع  فثم يتوق  من طاقتها ربأكث د على نفسه بالعبادةيكثر من األعمال الصالحة ويشد  بعض الناس  .3

ه الرسول  .4  .لعبادة خير من الكثير المنقطع، فالقليل الدائم في ا الحرص على ما يستمر ويبقىإلى ملسو هيلع هللا ىلص وج 

 

 :ضوابط تزكية النفس: استنتج من النصوص الشرعية اآلتية 11س 

 ).عليهم السالم ومحمدراهيم بإحنفاء:مستقيمين على دين ).الدين حنفاء" مخلصين لهوما أُمروا إال ليعبدوا هللا قال تعالى:".1   
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 . يزكي به نفسه أن يكون مخلصا هلل تعالى اإلخالص والمشروعية ، يحرص المسلم في العمل الذي -

 ". راهللا كان بما تعملون خبي إن   ما يوحى إليك من ربكبع قال تعالى ": وات   .2

 .اإلخالص والمشروعية ، يجب على المسلم  أن يكون عمله مشروعا متبعا لما جاء به الشرع اإلسالمي -

 ".من الدنيا وال تنس نصيبك الدار اآلخرة وابتغ فيما آتاك هللاقال تعالى :" .3

 .التوازن واالعتدال -

" :" وابتغ فيما آتاك هللا الدار اآلخرة وال تنس نصيبك من الدنيام : عالمتان : يدل قوله تعالى 2019وزاري شتوية 

 : على ضابط من ضوابط تزكية النفس هو

 ية والديمومة        د. القناعة والطمأنينة ج. االستمرار        ب. التوازن واالعتدالأ. اإلخالص والمشروعية     

 

قوا) هذا الدين متين فأوغلوا  إن  ملسو هيلع هللا ىلص:" قال .4  ".  برفقفيه  ( فتعم 

 . إلى االعتدال في العبادة وعدم التشدد في ممارستهاملسو هيلع هللا ىلص التوازن واالعتدال ، دعا النبي  -

 ". ما تطيقونيا أيها الناس خذوا من األعمال ملسو هيلع هللا ىلص:" قال  .5

 .واالعتدال. ،  فال يلزم العبد نفسه من األعمال ما ال يطيقالتوازن  -

 ". وسعهاقال تعالى :" ال يكلف هللا نفسا إال . 6

 .والديمومةرارية االستم -

 ".   ن قلإما دام واألعمال إلى هللا  أحب   ن  إوا وهللا ال يمل حتى تمل   إن  ملسو هيلع هللا ىلص:"قال  .7

ه الرسول  رارية االستم - الحرص على ما يستمر ويبقى،  فالقليل الدائم في العبادة خير من  الكثير  إلىملسو هيلع هللا ىلص والديمومة ، وج 

 .المنقطع

 

 .   عدة ، اذكرها لتزكية النفس وسائل: 12س

 .هللا تعالى ومحاسبة النفس راقبة . استشعار م3          . التفكر.    2          تقوية الصلة باهلل تعالى.   .1

 

 .  ق ذلكن كيف يتحق  ، بي   قوية الصلة باهلل تعالىت: من وسائل تزكية النفس 13س

 .بالنوافليه ب إلتقر  وال بالفرائض زامااللتأعظم ما يحب هللا تعالى أن يُتقرب العبد إليه  .1

 .تشمل كل ما افترضه هللا تعالى على عباده من صالة وصيام وزكاة وحج             رائضالف .3

 .الدعاء \الذكر  \تالوة القرآن الكريم  \صيام النافلة  \المسنونة  الصلوات             النوافل .4

 

 .  اآلتية كوسائل لتقوية صلة العبد بربه أثر العبادات النافلة: ما 14س

 .تجلي القلوب من أثر الذنوب              تالوة القرآن الكريم .1
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 . تطمئن به القلوب              الذكر .2

 . ل به العبد لربه ويستعين به وحدهيتذل               الدعاء .3

 

 .  ن كيف يتحقق ذلك، بي   التفكر: من وسائل تزكية النفس 15س

 .وجالل سمائه وصفاته ظر في مظاهر عظمة هللا تعالىبالن  يكون  .1

 .ظر في خلق الكون والنفسبالن  ويكون  .2

 .واليقين باهلل تعالى يزيد اإليمان. التفكر 3

 

 .  ثر التفكر على العبد المسلم: ما أ16س

 .التفكر يزيد اإليمان واليقين باهلل تعالى -

:سيزيد اإليمان باهلل راألث( : لو تفكر الناس في عظمة هللا ما عصوه )يفي سلوك أثر التفكرأتدب ر العبارة اآلتية ثم أستنتج 

 .فعل الطاعات   منتهيا عن فعل المعاصي جيا رحمة ربه خائفا من عذابه مقبال علىراتعالى وبالتالي يصبح المسلم 

 

 .ن كيف يتحقق ذلك، بي  قبة هللا تعالى ومحاسبة النفسرااستشعار م: من وسائل تزكية النفس 17س

       . المسلم نفسه ويلومها يحاسب .1

 . إذا فاتته طاعة أو وقع في معصية بمزيد من الطاعاتويستدرك ما فاته  يسارع للتوبة .2

ليبقى محافظا على الطاعة مطمئنا ألدائها بال  تثاقل  استشعار المسلم ثواب هللا تعالى وعقابه تعالى عن طريق هللا يراقب  .3

 .، واالبتعاد عن المعاصي والشهوات فيحقق بذلك االستقامة والثبات على الحق

 

 .: علل ما يلي تعليال وافيا18س

 . يحرص المسلم على اإلكثار من النوافل .1

 .يهاي نفسه ويزك  ليرب    - 

ه الرسول  .2  .إلى الحرص على ما يستمر ويبقى ، فالقليل الدائم في العبادة خير من الكثير المنقطعملسو هيلع هللا ىلص وج 

  .االستمرار واليستطيع ألن بعض الناس يكثر من األعمال الصالحة ويشدد على نفسه بالعبادة بأكثر من طاقتها ثم يتوقف -

 .المسلم ثواب هللا تعالى وعقابهمن طرق تزكية النفس استشعار . 3

 .ليبقى المسلم محافظا على الطاعة مطمئنا ألدائها بال تثاقل  -

 .المسلم الذي يؤدي العبادات بخشوع واطمئنان يشعر بلذة .4

 .ألنه يؤديها برغبة وشوق هلل تعالى -

 .المسلم المحرمات ليصل إليها ال يرتكبل تعلقه بالدنيا والحرص عليها في قلب المؤمن يق اإليمانرعندما يستق.5
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 .غاية العبد هي رضا هللا تعالى وابتغاء ما عنده من أجر وثواب فال يصل إلى محبته بما حرم هللا ألن   -

 

 ؟  قبة هللا تعالىراق م: بماذا تتحق  19س

 .ليبقى محافظا على الطاعة مطمئنا ألدائها بال تثاقل استشعار المسلم ثواب هللا تعالى وعقابه .أ 

  .فيحقق بذلك االستقامة والثبات على الحق االبتعاد عن المعاصي والشهوات .ب

 

 :وسائل تزكية النفس: استنتج من النصوص الشرعية اآلتية 20س

ب إلي  ملسو هيلع هللا ىلص قال .1  ".عليه افترضتمما  عبدي بشيء أحب إلي   فيما يرويه عن ربه :" وما تقر 

 .بالفرائض م القياعن طريق  صلة العبد باهلل تعالىتقوية   -

ِ ۗ أاََل  ":قال تعالى  .2  ".تَْطَمئِن  اْلقُلُوبُ  بِِذْكِر َّللاَِّ الَِّذيَن آَمنُوا َوتَْطَمئِن  قُلُوبُُهم بِِذْكِر َّللاَّ

 .تعالى الذي يُطمئن القلب ويسعده ذكر هللاومنها  القيام بالنوافلعن طريق  صلة العبد باهلل تعالىتقوية  -

 ."  َوإَِذا َسأَلََك ِعبَاِدي َعن ِي فَِإن ِي قَِريٌب ۖ أُِجيُب َدْعَوةَ الدَّاعِ إَِذا َدَعانِ  : "قال تعالى  .3

 .الذي يتذلل فيه العبد لربه ويستعين به الدعاءومنها  القيام بالنوافلعن طريق  صلة العبد باهلل تعالىتقوية  -

الِذيَن يَْذُكُروَن هللاَ قِيَاًما *  آليَاٍت أألْولي األْلبَابِ  ارِ َواْختاِلِف اللْيِل َوالنَّهَ  إنَّ فِي َخْلِق السََّماَواِت َواألْرِض قال تعالى :"  .4

 ."    فِقنَا َعَذاَب النَّارِ َوقعُوًدا َوَعلَى ُجنُوبِِهْم َويَتفكَُّروَن فِي َخْلِق السََّماَواِت َواألْرِض َربَّنَا َما َخلْقَت َهذا بَاِطالً ُسْبَحانَكَ 

 .التفكر في مظاهر عظمة هللا تعالى وبالكون والنفس -

ا قدََّمْت لغٍَد َواتقوا هللاَ إنَّ هللاَ خَ  اتقوا هللاَ قال تعالى :" يَا أي َها الِذيَن آَمنُوا . 5  ". بَِما تْعَملونَ  بِيرٌ َوْلتنظْر نَْفٌس مَّ

 .هللا تعالى ومحاسبة النفس مراقبة استشعار  -

ِ ْصبِْر نَْفَسَك َمَع الَِّذيَن َوا :"قال تعالى .6 يُِريُدوَن َوْجَههُ ۖ َواَل تَْعُد َعْينَاَك َعْنُهْم تُِريُد ِزينَةَ  يَْدُعوَن َربَُّهم بِاْلغََداِة َواْلعَِشي 

ْنيَا ۖ َواَل تُِطْع َمْن أَْغفَْلنَا قَْلبَ   ."  هُ فُُرًطاَعن ِذْكِرنَا َواتَّبََع َهَواهُ َوَكاَن أَْمرُ  هُ اْلَحيَاِة الد 

 .قبة هللا تعالى ومحاسبة النفسرااستشعار م -

 : اذكر آثار تزكية النفس ؟21س

 .. القناعة والطمأنينة2                        محبة هللا تعالى للعبد وحفظه له. .1

 .. علو الهمة4                           الرضا والسعادة .            . 3

 

 .ي نفسهيدالن على محبة هللا تعالى لمن يزك   مظهرين: هات 22س

 .لينال محبة هللابالعبادات تزكية النفس .ب         من المعاصي.     طهارة النفس .أ

 

 في نفس المسلم   ؟القناعة والطمأنينة : كيف تحقق تزكية النفس 23س
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 . اتهابه تحرر العبد من قيود الدنيا وشهو زيادة اإليمان باهلل تعالى والثقة .1

 .  المسلم من فوات الرزق أو انتهاء األجل ال يخشى. 2

 . ألنه يؤديها برغبة وشوق يؤدي العبادات بخشوع واطمئنان يشعر بلذةالمسلم الذي  .3

 

 في نفس المسلم ؟ ضا والسعادةالر  ق تزكية النفس : كيف تحق  24س

 .والحرص عليها نيايقل تعلقه بالدعندما يستقر اإليمان واليقين في قلب المؤمن  .1

 . ليصل إليها ال يرتكب المسلم المحرمات .2

 .م هللاته بما حر  فال يصل إلى محب  غاية العبد هي رضا هللا تعالى وابتغاء ما عنده من أجر وثواب  .3

 

 في نفس المسلم ؟ علو الهمةكيف تحقق تزكية النفس  :25س
 ومصائبها . ل تكاليف الحياةتحم  ه على . تزكية النفس توقظ اإليمان في نفس صاحبها ما يعين1
 التي تسببها متاعب الحياة وصعوبة األحوال . الضغوطات النفسيةالمسلم يتجاوز . تجعل 2
 . يصبرعلى الضغوطات النفسية. المسلم عالي الهمة 3
 رة التي تنفعه وتنفع مجتمعه . الخي   يبادر لألعمال الصالحة. 4
 

 . آثار تزكية النفسة اآلتية : استنتج من النصوص الشرعي26س 
ه جبريل ، فينادي جبريل في أهل السماء ه فيحب  فالنا فأحب   هللا يحب   عبدا نادى جبريل إن   هللا إذا أحب  :" ملسو هيلع هللا ىلص. قال 1

 بول في األرض ". ه أهل السماء ثم يوضع له القَ وه فيحب  فالنا فأحب   هللا يحب   إن  
 محبة هللا تعالى للعبد وحفظه له. - 
 في الصالة ".  قرة عيني:" وجعلت ملسو هيلع هللا ىلصل . قا2
 ) قرة العين : اللذة والسعادة ( مطلوبة للحفظ .                        القناعة والطمأنينة . -
 ، ويكره سفاسفها ". معالي األخالق ويحب  الكرم ،  هللا كريم يحب   :" إن   ملسو هيلع هللا ىلص. قال 3
 ها : رديئها وحقيرها( للتوضيح فقط غير مطلوبة .) سفاسف                               علو الهمة . -

وزاري شتوية 2018 م : في قوله ملسو هيلع هللا ىلص :" إن هللا كريم يحب الكرم،ويحب معالي األخالق، ويكره سفاسفها "أثر 

ب. القناعة والطمأنينة .             محبة هللا تعالى للعبد . .أمن آثار تزكية النفس هو :  

                           ج. الرضا والسعادة .                   د. علو الهمة .             
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َ َوآِمنُوا بَِرُسوِلِه استنتج من اآلية الكريمة آثار تزكية النفس ، قال تعالى :" أثري خبراتي :  يَا أَي َها الَِّذيَن آَمنُوا اتَّقُوا َّللاَّ

ْحَمتِهِ يُْؤتُِكْم  ِحيٌم  َويَْغِفْر لَُكمْ تَْمُشوَن بِِه نُوًرا ُكْم َويَْجعَل لَّ  ِكْفلَْيِن ِمن رَّ ُ َغفُوٌر رَّ  ". َوَّللاَّ
 . مغفرة الذنوب . 3. النور الذي يجده المسلم في قلبه .      2. األجر العظيم من هللا تعالى .   1

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

 األمثال في القرآن الكريم:  الدرس السابع
 

 : ما الحكمة التي من أجلها أنزل هللا القرآن ؟1س

 . هداية الناسل  -   

 

 .: اذكر أساليب القرآن الكريم في الدعوة إلى هللا تعالى2س

 . . ضرب األمثال 2          القصص. .1             

 

 ؟"للناس وما يعقلها إال العالمون نضربها األمثال  : ما داللة قوله تعالى :" وتلك3س

 . من أساليب القرآن الكريم في الدعوة إلى هللا تعالى ضرب األمثال -   

 

 :ح مفهوم المثل القرآني: وض  4س

 . زه بصورة حسيةابرإن الكريم يعمل على تقريب المعنى  وآهو أسلوب من أساليب التشبيه في القر -

 .  ل في القرآن الكريم بغرض تقريب الحقائق للذهن: علل :يأتي المث5س

 . كي يعتبر اإلنسان ويهتدي إلى الطريق القويم -

 

 .  د األمثال في القرآن الكريمراإي فوائد د:عد  6س

 .. اإلقناع3                . المدح أو الذم. 2            الترغيب أو التنفير . .1

 

 :يليه : تأمل قوله تعالى ، ثم أجب عما7س

بَها أُكلَها ُكلَّ ِحيٍن بِإْذِن رَ  تُْؤتِي*َوفرُعَها فِي السََّماء ثابِتٌ يبٍَة أْصلَها َب هللاُ َمثالً َكلَمةً َطيبَةً َكَشَجرٍة طَ ألْم تَر َكْيَف َضرَ :"قال تعالى 

 (رٍ اَكَشَجرٍة َخبِيثٍة اْجتثْت ِمن فْوِق األْرِض َما لَها ِمن قَر َوَمثُل َكِلَمٍة َخبِيثةٍ  *َويَْضِرُب هللاُ األْمثاَل للنَّاِس لعَلُهْم يَتذَكَُّرونَ 

 بين الكلمة الطيبة والشجرة الطيبة ؟ العالقةما  .أ

في األرض وفروعها ممتدة في السماء  جذورها ثابتة: ال ينقطع ثمرها ،  النفع والفائدة : فالشجرة الطيبة المثمرة -

 .متجددا في كل وقت وحين يبقى أثرها دائما: ة الكلمة الطيبو .تؤتي أُكلها كل حين
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 بين الكلمة الخبيثة والشجرة الخبيثة ؟ العالقةما  .ب

 .بها فال تثمر وال ينتفع الناسالكلمة الخبيثة كالشجرة الخبيثة المقطوعة :  -

 بة ؟بة بالشجرة الطي  د مثل الكلمة الطي  رامن إي الفائدةما  .ج

 .على صاحبها في الدنيا واآلخرةتعود بالخيرعلى صاحبها فكذلك الكلمة الطيبة تعود بالنفعبة طي  الشجرة ال فكما أن   الترغيب-

 :ح المثل الوارد في اآلية الكريمة بتعبئة المطلوب في الجدول اآلتيوض   .د

 تقريبه المراد المعنى  الصورة المحسوسة بيانه المراد الحال 
 التي ال ينقطعالراسخة  الشجرة الطيبة الراسخ اإليمان          

 ثمرها
 

 أثر الكلمة الطيبة التي تعود بالخير
 على صاحبها في الدنيا واآلخرة

 أثر الكلمة الخبيثة التي تعود على الشجرة الخبيثة المقطوعة التي ال ثمر المستقيم االنحراف عن الصراط
 صاحبها بالسوء في الدنيا واآلخرة .

 

 :ح مفهوم كل من: وض  8س

 . الثناء على شخص ما بذكر صفاته الحسنةدح : الم .1

 . في الشخص أو الشيء بذكرعيوالذم :  .2

 

 :ل قوله تعالى ، ثم أجب عما يليه: تأم  9س

ِ   َوالَِّذيَن َمعَهُ أَِشدَّاُء َعلَى اْلُكفَّاِر ُرَحَماُء بَْينَُهْم ۖ تََراُهْم ُركَّعًا سُ  "قال تعالى  ُسوُل َّللاَّ ٌد رَّ َحمَّ ِ َوِرْضَوانًا ۖ م  َن َّللاَّ ًدا يَْبتَغُوَن فَْضاًل م ِ جَّ

نِجيِل َكَزرْ  ِلَك َمثَلُُهْم فِي التَّْوَراِة   َوَمثَلُُهْم فِي اإْلِ
ٰ
ْن أَثَِر الس ُجوِد   َذ عٍ أَْخَرَج َشْطأَهُ فَآَزَرهُ فَاْستَْغلََظ فَاْستََوٰى ِسيَماُهْم فِي ُوُجوِهِهم م ِ

ْغِفَرةً َعلَٰى ُسوقِِه يُعْ  اِلَحاِت ِمْنُهم مَّ ُ الَِّذيَن آَمنُوا َوَعِملُوا الصَّ اَع ِليَِغيَظ بِِهُم اْلُكفَّاَر ۗ َوَعَد َّللاَّ رَّ  .}29الفتح/" َوأَْجًرا َعِظيًما  ِجُب الز 

 من األمثال كما بينتها اآلية الكريمة  ؟الفائدة ما  .أ 

 .المدح -

 يمة ؟ح المثل الوارد في اآلية الكروض   .ب

عوده شيئا فشيئا حتى الذي بدأ ضعيفا ثم اشتد   نماء األمة اإلسالمية وتكاثرها وتماسكها بالزرعهت اآلية الكريمة شب   -

 .ونشرهم دين هللا في األرض وأصحابه ووحدتهمملسو هيلع هللا ىلص مدح تماسك الرسول نضج ، وكذلك 

 :تيح المثل الوارد في اآلية الكريمة بتعبئة المطلوب في الجدول اآلوض   .ج

 تقريبه المراد المعنى  الصورة المحسوسة بيانه المراد الحال 

والتفافهم  ملسو هيلع هللا ىلصمساندة أصحاب النبي 

 حوله

 الزرع الذي بدأ ضعيفا ثم اشتد

 عوده حتى نضج

 أهمية الوحدة والتماسك بين أبناء

 األمة اإلسالمية لتحقيق قوتهم  
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ضح اآلية الكريمة صفات الصحابة رضوان هللا عليهم تو.السابقةاستخرج مثل الصحابة في التوارة من اآلية الكريمة  .د

ساجدين يبتغون بذلك  راكعين  اء على الكفار ال يرحمونهم ، ومتعاطفون متوادون فيما بينهم ، تبصرهمأنهم غالظ أشد  

 . األجر العظيم من هللا تعالى ، فتبصر في وجوههم نور وبياض يُعرفون به يوم القيامة

 :وله تعالى ، ثم أجب عما يليهل ق: تأم  10س

َمثُل اْلقْوِم الِذيَن َكذَّبُوا بِآيَاِت هللِا  بِئْسَ  ارَمثِل اْلِحَماِر يَْحِمُل أْسفالوا التْوارةَ ثمَّ لْم يَْحِملوَها كَ م  قال تعالى ": َمثُل  الِذيَن حُ 

 ". َوهللاُ اَل يَْهِدي اْلقْوَم الظاِلِمينَ 

 .الذم -        كما بينتها اآلية الكريمة  ؟ من األمثال الفائدة ما .أ 

 ح المثل الوارد في اآلية الكريمة ؟وض   .ب

الذي يحمل على ظهره كتبا كثيرة  تذم فيه الذين يحملون العلم وال يعلمون به ، فقد مثلتهم بالحمارتضرب اآلية مثال  -

 .  ال يفقه ما فيها وال يعمل بهاوهو 

 :ية الكريمة بتعبئة المطلوب في الجدول اآلتيح المثل الوارد في اآلوض   .ج

 تقريبه المراد المعنى  الصورة المحسوسة بيان المرادالحال 
 الحمار الذي يحمل كتبا ال يفقه ما حال من عنده علم وال يعمل به

 فيها .
 ذم الذين يعلمون وال ينتفعون بعلمهم

 

ثِل اْلِحَماِر يَْحِمُل ملوا التْوارةَ ثمَّ لْم يَْحِملوَها َكمَ الِذيَن حُ قال تعالى ": َمثُل  :عالمات  6م : 2018وزاري شتوية 

 ." َمثُل اْلقْوِم الِذيَن َكذَّبُوا بِآيَاِت هللِا َوهللاُ اَل يَْهِدي اْلقْوَم الظاِلِمينَ  بِئْسَ  راأْسفا

 .الذم - ما الفائدة من األمثال كما بينتها اآلية الكريمة  ؟ .أ 

 المخطوط تحته في الجدول السابق لجواب :ابتعبئة المطلوب في الجدول :الوارد في اآلية الكريمة  وضح المثل .ب

 : ما متطلبات اإلقناع ؟11س

 .لتأكيد الحقيقة في نفس المخاطب تقديم الحججيتطلب اإلقناع  -

 

 :ل قوله تعالى ، ثم أجب عما يليه: تأم   12س

َب َمثٌل فاْستِمعُوا لهُ إنَّ الِذيَن تْدُعوَن ِمن ُدوِن هللِا لن يَْخلقوا ذُبَابًا  َولِو اْجتَمعُوا لهُ  َواِن يَا أي َها النَّاُس ُضرِ  :"قال تعالى 

  73لطاِلُب َواْلَمْطلوُب {الحج/يَْسلْبُهُم الذ بَاُب َشْيئًا الَّ يَْستنِقذُوهُ ِمْنهُ َضعَُف ا

 كريمة  ؟من األمثال كما بينتها اآلية الالفائدة ما  .أ  

 . اإلقناع -

 ح المثل الوارد في اآلية الكريمة ؟وض  . ب

 عجزما يُعبد من دون هللا تعالى ضرب هللا مثال لبيانبأسلوب المثل حيث ده بالنفع والضررألوهية هللا تعالى وتفر  اآلية رتقر   -

 . رجاع ما تلعقه الذبابة منهممن ذلك كاسترأصغوه وعجزه عما على النفع أوالضرر بعجزه عن خلق شيء صغير كالذبابة

 :ح المثل الوارد في اآلية الكريمة بتعبئة المطلوب في الجدول اآلتيوض   .ج
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 تقريبه المرادالمعنى  الصورة المحسوسة بيانه المراد الحال 

 عدم أحقية أن يعبد أي شيء
 من دون هللا تعالى

 عجز كل معبود أن يخلق ذباب
 أو أن يستعيد ما أخذه الذباب

إقناع المخاطب بأن المعبودات من دون هللا 
ضعيفة عاجزة عن نفع نفسها أو نفع غيرها 

 ،فاهلل تعالى هو المستحق للعبادة
  

 

يَا أي َها النَّاُس ُضِرَب َمثٌل فاْستِمعُوا لهُ إنَّ الِذيَن تْدُعوَن ِمن ُدوِن  عالمات قال تعالى :"  6م : 2019وزاري شتوية 

تدب ر اآلية بَابًا َولِواْجتَمعُوا لهُ َواِن يَْسلْبُهُم الذ بَاُب َشْيئًا الَّ يَْستنِقذُوهُ ِمْنهُ َضعَُف الطاِلُب َواْلَمْطلوُب {هللِا لن يَْخلقوا ذُ 

 الكريمة ثم أجب عما يأتي :

 أ. ما الفائدة من ضرب المثل في اآلية الكريمة ؟ اإلقناع 

   الجدول السابقالعمود األول في ب في الجوا ب. ما الحال المراد بيانه في المثل ؟

 الجدول السابقالعمود الثالث في ج. ما المعنى المراد تقريبه في المثل ؟ الجواب في 

 

 ع6منها. 3 اذكر عدة خصائص القرآني للمثل م2019صيفية       . األمثال القرآنية خصائص: اذكر  13س 

 .تى تصبح الصورة دقيقة واضحة كأنها حقيقة ماثلة: التي تعني وصف األشياء والمعاني حدقة التصوير .1

 لألذهان :التي تنقل الصورة بأبعادها المكانية والزمانية ما يزيد من تخيل المشهد وتوضيحه وتقريبهالصورة الحركية .2

 ال تخل بواحدة منها ، وهو من أرفع أساليب البالغة ، ما ظ قليلةايؤدي المعاني الكثيرة بألف:الذي اإليجاز .3

 .  ل فهمه وحفظه واالعتبار بهيسه

ِ َكَمَثِل َحبٍَّة َأنَبَتْت َسْبَع تأمل قوله تعالى ، ثم أجب عما يليه : ) أثري خبراتي (  َثُل الَِّذيَن ُينِفُقوَن َأْمَواَلُهْم ِفي َسِبيِل َّللا  قال تعالى :" مَّ
ُ ُيَضاِعُف لِ  َئُة َحبٍَّة َوَّللا  ُ َواِسٌع َعِليٌم َسَناِبَل ِفي ُكلِ  ُسنُبَلٍة مِ   {261}البقرة/َمن َيَشاء َوَّللا 

 .الترغيب   -     أ ( ما الفائدة من األمثال كما بينتها اآلية الكريمة  ؟   

 ب( وضح المثل الوارد في اآلية الكريمة بتعبئة المطلوب في الجدول اآلتي :    

 المعنى المراد تقريبه الصورة المحسوسة الحال المراد بيانه

كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل  إخالص النية هلل تعالى  .
 سنبلة مئة حبة .

أن من يخلص نيته هلل تعالى يضاعف له في 
 األجر والثواب أضعافا كثيرة   .

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

 – عليه السالم –زكريا  هللا  يالدرس الثامن : نب
 

 ؟ -عليهم السالم  –: ما داللة بعث هللا تعالى الرسل 1س

 .رحمة من هللا تعالى - 
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 ؟-عليهم السالم  -: ما الحكمة من إرسال هللا تعالى الرسل 2س

 .لدعوة الناس لما فيه صالحهم في الدنيا واآلخرة -

 

 .الكريم .علل ذلك القرآن  : ذكر هللا تعالى قصص األنبياء والرسل في3س

 كما في.الصواب في أقوالهم وأفعالهم وحياتهم كلها لوجه إرشادا لهم.2.  العظة والعبرةليأخذ منها الناس  .1

 ".  ْوِلي األَْلبَابِ أل َكاَن فِي قَصِصِهْم ِعْبرةٌ  لقدْ :"قوله تعالى                           

 

 .  ليه السالمف بنبي هللا تعالى زكريا ع: عر  4س

       سرائيلإأنبياء بني هو نبي من  .1

 .عليهما السالميعقوب بن إسحاق. ينتهي نسبه إلى 2

 .         ارانج  كان يعمل . 3

 .عليه السالم نبي هللا عيسىعليه السالم متصال بزمن  زمن زكريا. كان 4

 .هما السالمأم عيسى علي رانكفل مريم بنت عمأخبر هللا تعالى أن زكريا قد  .5

 .عليها السالم زوج خالة مريمكان زكريا عليه السالم  .6

 

 " ؟ َوَكفَّلَها َزَكِريا: ما داللة قوله تعالى ":  فَتَقبَّلَها َرب َها بِقبُوٍل َحَسٍن َوأنبَتَها نَبَاتا َحَسنًا 5س

 .أم عيسى عليهما السالمعمران زكريا قد كفل مريم بنت  أخبر هللا تعالى أن   -

 

 :ما عمل سيدنا زكريا عليه السالم ؟ 6س

 .را كان يعمل نجا -

 

 عليه السالم والسيدة مريم عليها السالم ؟ زكريا بة بين سيدنا راما صلة الق :7س

 .زوج خالتها -

ن يدل على أهمية العمل وأنه ليس نقصا لإلنسان ، فالعمل م - :نبي هللا زكريا كان يعمل في النجارة استنتج داللة أن  

 .كسب يد اإلنسان فيما شرع هللا خير من أن يسأل الناس

 

 ذرية ؟ وهل كان يرغب أن يكون له ؟ –عليه السالم  –: هل كان لزكريا 8س

 .به عينهذرية ، وكان يرغب أن يكون له ولد تطمئن به نفسه وتقر   –عليه السالم  –لم يكن لزكريا  -
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 ؟ لن يكون له ذريةيظن أنه  –م عليه السال –التي جعلت زكريا  األسباب: ما 9س

 .كانت ال تنجبرأته ام . أن  2.      سه شيباأرواشتعل رم بالعمتقد  ه . أن  1 

 

 ؟ه إلى هللا بالدعاء أن يكون له ذرية بعد أن كان يظن أنه لن يكون لهيتوج   –:ما الذي جعل زكريا عليه السالم 10س

 .والعناية بها ل برعايتهاتكف  . وقد 2        . -لسالم عليها ا – عمرانبنت  ة على مريمدخل مر  ه أن   .1

 عندها من قبل، فسألها وجد عندها طعاما لم يعتد وجوده. 4      .(موضع الصالة  ) رابد في المحتتعب  وهي  .3

في كما .حةطالبا الذرية الصال ه إلى هللا بالدعاءحينها توج  . 5. فقالت :هو من عند هللا أي من الجنةمن أين لك هذا ؟ :

 ." إنََّك َسِميُع الد َعاء ذريَّةً َطيبَةً َهْب ِلي ِمن لُدْنَك  ب  رَدَعا َزَكِريَّا َربَّهُ قاَل  نَالكَ قوله تعالى: " هُ 

 ع : دعا سيدنا زكريا ربه أن :3م: 2019صيفية 

 على كفالة مريم ب. يوسع له في رزقه   ج.   يشفيه من مرضه     د. يعينه    أ.أن يرزقه هللا ذرية طيبة

 

ُهنَاِلَك َدَعا َزَكِريَّا َربَّهُ ۖ قَاَل "  ح سبب تخصيص زكريا عليه السالم بالذرية أن تكون صالحة، في قوله تعالى: وض  11س

يَّةً َطي ِبَةً ۖ إِنََّك َسِميُع الد َعاءِ  ِ َهْب ِلي ِمن لَُّدنَك ذُر ِ  ". َرب 

والولد مبعث طمأنينة لوالديه ،  د هللا تعالى في عمارة األرض وخالفتهاامرق هي السبب في تحقي الذرية الصالحة ألن   -

 .وسعادة لهما في الدنيا واآلخرة

ه زكريا عليه السالم إلى هللا تعالى طالبا الذرية الصالحة.الجواب:إجابة س2018وزاري شتوية   11م عالمتان: توج 

 

 .فيها لولده –عليه السالم  –: اذكر األمور التي رغب زكريا 12س

 .من بعده أمر قومه يتولىن أ .1

 .في الدنيا واآلخرة يكون مرضياأن  .2

 .أمانة النبوةل بعده أن يتحم   .3

 

ن يتولى أمر قومه من بعده وأن يكون مرضيا في الدنيا أفيها لولده  –عليه السالم  –علل : رغب زكريا  13س

 . واآلخرة وأن يتحمل بعده أمانة النبوة

 . رشادهم إلى الحقإوبعده إن بقوا دون من يقوم بتوجيههم   يخشى من فساد قومه وضاللهمه ألن   -

 .أمر هللا تعالى وعدم مخالفتهبعده على  ر الناسااستمرد راأ -

 

يَِرثنِي *  ِلياا ِلي ِمن لُدنَك وَ ب فهَ  راتِي َعاقِ رأئِي َوَكانَِت امْ رااِلَي ِمن وَ ني ِخْفُت اْلَموَ إ: ما داللة قوله تعالى: " وَ 14س

 ". َويَِرُث ِمْن آِل يَْعقوَب َواْجعَْلهُ َرب َرِضياا 
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ل وأن يتحم   مرضيا في الدنيا واآلخرةوأن يكون  ن يتولى أمر قومه من بعدهألولده  –عليه السالم  –رغب زكريا  - 

 رادرشادهم إلى الحق فأإوجيههم  وبعده إن بقوا دون من يقوم بتمن فساد قومه وضاللهم ألنه يخشى  أمانة النبوةبعده 

 .الناس بعده على أمر هللا تعالى وعدم مخالفتهرار استم

 

:" يَِرثُنِي َويَِرُث ِمْن آِل  -عليه السالم  –ثة أموال في قوله تعالى على لسان زكريا راث ورا: هل المقصود بالمي15س

 .ح ذلكيَْعقوَب "، وض  

ثون أموالهال ،ألن األنبياء  -  ،باهلل تعالى صدقة لجميع المؤمنينما يكون ن  إفيما يتركونه من مال بعد موتهم ،  و مال يور 

 .والدين \والعلم    \والحكمة  \أمانة النبوة : راث ميوإن ما هو 

 

 "؟  إنا معشر األنبياء ال نوَرث ، ما تركنا فهو صدقةملسو هيلع هللا ىلص:" : ما داللة قول الرسول 16س

ثون أمواله أن   -   .نما يكون صدقة لجميع المؤمنين باهلل تعالىإم فيما يتركونه من مال بعد موتهم ،  واألنبياء ال يور 

 

 بالذرية الصالحة ؟  –عليه السالم  –: هل استجاب هللا لسيدنا زكريا 17س

 . يى (يح) نعم استجاب ورزقه غالما سماه  - 

 

ٍة َوآتْينَاهُ اْلُحْكَم توله قكما في  -عليه السالم  –ز بها يحيى التي تمي   تزاالممي : ما18س عالى :" يَا يَْحيَى ُخِذ اْلِكتاَب بِقوَّ

َوَساَلٌم َعلْيِه يَْوَم ُولَد َويَْوَم يَُموُت َويَْوَم يُْبعَُث *َعِصياا  ابَِوالَدْيِه َولْم يَُكن َجبَّار اَوبَر*نَّا َوَزَكاةً َوَكاَن تِقياا َوَحنَانًا أمن لدُ  *َصبِياا 

 ؟َحياا {

  .نبيا. جعله هللا 2         من قبل.   لم يكن أحد قد تسمى بهفي وقت  ( يحيى  ) سمي بـ .1

   .في من حوله على الرغم من صغر سنه ايه أثرأجعل لقوله ولر : بأن   الحكم صبياآتاه هللا . 3 

 . في محياه ومماته بش ره برحمة هللا. 5                                           بوالديه. ارباجعله هللا تعالى تقيا .4 

 

 : متى تتحقق محبة هللا للعباد ويكرمهم بأحسن مما يطلبون ؟19س

 .بإخالصهوا إليه . إن توج  2          أطاعوه . إن هم 1 

 

 ما ثمرة طاعة هللا تعالى والتوجه إليه بإخالص ؟:  20س

 .نبأحسن مما يطلبوكرامهم إ. 2محبة هللا للعباد        .1

 

 من موقف حياة زكريا عليه السالم. يجعلها ماثلة أمام عينيهالتي ينبغي للمؤمن أن  الحقيقة اليقينية: استنتج 21س
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فقد جعل هللا زوجة زكريا تنجب مع أنها عجوز وعقيم وزوجها  تقف عند حد فهو الفع ال لما يريدأن قدرة هللا تعالى ال -

 ".َك ِمن قْبُل َولْم تُك َشْيئًا َكَذلَك قاَل َرب َك ُهَو َعليَّ َهيٌن َوقْد َخلْقتوله تعالى :" قاَل قفي  اكم. شيخ كبير

 

 : ماذا يجب على اإلنسان القيام به إذا أارد شيئا من هللا تعالى ؟22س

 .من رحمة هللا وفضله أن ال ييأس. 3      .  راده أن يحقق ميدعو هللا . 2    .   يأخذ باألسبابأن  .1 

 

 .هللا تعالى ، اذكر هذه اآلداب بآداب عدة عند دعائه –عليه السالم  –التزم سيدنا زكريا : 23س

 .في الدعاء اإلخالص والصدق. 2       أمره قبل الدعاء.      زامطاعة هللا والت.1

 .تعالى للدعاء والثقة به اليقين بإجابة هللا. 4           والتذلل هلل تعالى.   إظهار الضعف . 3

 

 : - عليه السالم –التي التزم بها زكريا  آداب الدعاءاستنتج من النصوص الشرعية اآلتية  : 24س

 ى ". يَْحيَ هللاَ يُبَشُرَك ب ِب أنَّ رافِي اْلِمحْ يَُصلي فنَاَدتهُ اْلَمآلئَِكةُ َوُهَو قائٌِم  :"قال تعالى  .1

 طاعة هللا والتزام أمره قبل الدعاء . -
 
 ".اْلِمْحَراِب َخَرَج َعَلى َقْوِمِه ِمَن :" فَ . قال تعالى 2
 طاعة هللا والتزام أمره قبل الدعاء . - 
 ".َربَُّه ِنَداء َخِفيًّا:" ِإْذ َناَدى . قال تعالى 3
 اإلخالص والصدق في الدعاء. - 
نِ ي ِخْفُت اْلَمَواِلَي  {4}مريم/ْم َأُكن ِبُدَعاِئَك َربِ  َشِقيًّا ِمنِ ي َواْشَتَعَل الرَّْأُس َشْيًبا َولَ  ِإنِ ي َوَهَن اْلَعْظمُ َقاَل َربِ  . قال تعالى :" 4 َواِ 

 ". {5}مريم/ِمن َوَراِئي َوَكاَنِت اْمَرَأِتي َعاِقًرا َفَهْب ِلي ِمن لَُّدنَك َوِليًّا 
 إظهار الضعف والتذلل هلل تعالى. -
 :" َوَلْم َأُكن ِبُدَعاِئَك َربِ  َشِقيًّا".. قال تعالى 5
 اليقين بإجابة هللا تعالى للدعاء والثقة به. - 

 هو : َوَلْم َأُكن ِبُدَعاِئَك َربِ  َشِقيًّا"م عالمتان : أدب الدعاء المستفاد من قوله تعالى :" 2018وزاري شتوية 

 ب. اليقين بإجابة هللا تعالى للدعاء  والصدق في الدعاء               أ. اْلخالص 

 ل هلل تعالى          د. طاعة هللا والتزام أوامرهج. إظهار الضعف والتذل 
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 عالمات : استنتج أدب الدعاء المستفاد من كل نص من النصوص اآلتية : 6م 2019وزاري شتوية 

 طاعة هللا والتزام أمره قبل الدعاءى".ِب أنَّ هللاَ يُبَشُرَك بِيَْحيَ رافنَاَدتهُ اْلَمآلئَِكةُ َوُهَو قائٌِم يَُصلي فِي اْلِمحْ :"قال تعالىأ. 

 اليقين بإجابة هللا تعالى للدعاء والثقة به.  َوَلْم َأُكن ِبُدَعاِئَك َربِ  َشِقيًّا" ب. قال تعالى :"

 اإلخالص والصدق في الدعاء ِإْذ َناَدى َربَُّه ِنَداء َخِفيًّا". ج. قال تعالى :"

 
 

 
 : بي ن أثر قول مريم ) هو من عند هللا ( في إيمان زكريا وعمله عندما سألها عن مصدر الطعام .25س
حينها لقادر لى أن يأتي لمريم بالفاكهة في غير درعالذي ق لما رأى زكريا ما ترزق به مريم من عندهللا تعالى ، قال: إن   - 

 ن يصلح زوجتي ويهب لي ولدا في غير حينه من الكبر .أعلى 
 

 وردت في القصة أسماء هي )زكريا( )يحيى( )يعقوب ( )مريم ( ) إسحاق ( ما صلة هؤالء ببعضهم نسبا ؟ :26س 

: أب  إسحاق \زوجة زكريا ) زكريا زوج خالة مريم ( : بنت أختمريم   \: ابن زكريا  يحيى  \ : أب يحيىزكريا  -

 عليهم وعلى نبي نا أفضل الصالة والسالم . يعقوب وهم من نسب زكريا

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

 مريم بنت عمران:  الدرس التاسع
 

ة رأمن النساء المؤمنات مثل : أم موسى عليه السالم ، وام ) مجموعة (  ةل  آن الكريم مواقف ثُ د القر:علل : خل  1س

 .  نراة عمرأفرعون ، وام

 . دين هللا تعالى  األثر في خدمة لما كان لهن   -

 

صلى هللا عليه  –عة في حالة الرخاء في استجابة الدعاء :قال استنتج من الحديث الشريف اآلتي أثر الطا
يصبح المسلم مستجاب الدعوة فمن عبد هللا  -:" تعر ف على هللا في الرخاء يعرفك في الشدة ". -وسلم 

اه من الشدائد.  تعالى وحفظ حدوده في الرخاء عرفه ربه في الشدة فنج 

. اليقين باهلل تعالى .    2. اإلخالص هلل تعالى .     1استنتج من قصة زكريا شروط استجابة الدعاء .
 . طاعة هللا تعالى وكثرة الدعاء في الرخاء.3
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 ما العمل الذي كان يحب الصالحون فعله قديما ؟: 2س

 .أبناءهم لذلككانوا يرغبون في خدمة بيوت هللا تعالى ، ويهبون  -

 

ِ  دبر قول هللا تعالى:"ت  : 3س ًراإِْذ قَالَِت اْمَرأَُت ِعْمَراَن َرب  فَتَقَبَّْل ِمن ِي ۖ إِنََّك أَنَت السَِّميُع  إِن ِي نََذْرُت لََك َما فِي بَْطنِي ُمَحرَّ

 : " ، ثم أجب عما يأتي اْلعَِليمُ 

 ولماذا ؟ ن هلل تعالى ؟راة عممرأمته االذي قد   ذرالن  ما  .1

 .ربة هلل وخدمة لبيوت هللا تعالىلخدمة في بيت من بيوت هللا تعالى ، قُ ل نذرت أن تجعل مولودها  -

 ن من هللا تعالى ؟راة عمرأماذا طلبت ام .2

 .ل مريم ويحميها من وساوس الشيطاندعت هللا تعالى أن يتقب   -

 

 ن ؟راة عمرأما جنس المولود التي وضعته ام:4س

 .أنثى -   

 

 ) .ليس الذكر كاألنثى(بقولها ران عم رأة ح قصد ام: وض  5س

 .قوته على الخدمة والعمل في بيوت هللاقصدت ليس الذكر كاألنثى في  -

 على ماذا نشأت مريم منذ صغرها ؟:6س

 .ته. عبادة هللا تعالى وخدمة بي5    . الصدق.4     . الطهارة. 3   ..العفة2   على اإليمان باهلل تعالى . .1

َرِك َواْصَطفَاِك َعلى نَِساءَواِْذ قالِت اْلَمالَئَِكةُ يَا َمْريَُم إنَّ هللاَ :"ل هللا تعالىكما في قو اْقنُتِي يَا َمْريَُم *اْلعَالِمينَ  اْصَطفاِك َوَطهَّ

 ؟}راكعينَمَع ال َواْسُجِدي َواْرَكِعي بكلرَ 

 

 : : علل ما يلي تعليال وافيا7س

    م:عالمتان 2018 شتوية وزاري        .مريم بكفالتها ورعايتها بعد وفاة أبيها رغب أقرباء السيدة .1

 . نراالعبد الصالح عم ألبيها راتقدي .ب       التقوى والصالح.لما اتصفت به من  .أ

 .خافت مريم على نفسها عندما جاءها جبريل عليه السالم بصورة بشر .2

 .رها بغالم تحمل به بأمر هللا تعالى بال زوجه طمأنها وبش  خافت على نفسها أن يمسها بسوء ، لكن   -

 .عندما حملت السيدة مريم ذهبت مكانا بعيدا عن أهلها .3

 .تريد بذلك الستر -

 .ها ماتت قبل أن يحدث هذا األمرن  أت لو ا جاء ألم الوالدة للسيدة مريم تمن  لم   .4

 .خوفا من الفضيحة -
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 .يد عند الوالدةأنطق هللا تعالى طفلها الول .5

 .حتى يطمئنها أن ال تحزن -

 .طلب عيسى عليه السالم من أمه وهو في المهد أثناء الوالدة أن تهز جذع النخلة .6

 .حتى يتساقط عليها الرطب لتأكل منه -

 .تها وطهارتها فهي تتجنب الشبهاتالصالحة تحافظ على دينها وخلقها وتصون عف   رأةالم .7

 .ىخشية من هللا تعال -

 

 ؟-عليها السالم  –: من تكف ل برعاية السيدة مريم 8س

قوله تعالى :" فتقبَّلَها كما في  قد ر هللا تعالى أن تقع القرعة عليه بكفالتها زوج خالتها ، –عليه السالم  –سيدنا زكريا  -

 ." اَزَكِريَّ  اَوَكفلهَ َرب َها بِقبُوٍل َحَسٍن َوأنبَتَها نَبَاتا َحَسنًا 

 

 . - عليها السالم –مة الخاصة التي أكرم هللا بها السيدة مريم راكر الك: اذ9س

ى وجد عندها رزقا ، فيسألها عنه قائال : أن   رابكان يأتيها الرزق من غير أسباب مادية ، فكلما دخل عليها زكريا المح -

 .لك هذا ؟ فتقول : هو من عند هللا الذي يرزق من يشاء بغير حساب

هللا اختاره ليقوم  أن  -وأستنتج الحكمة من ذلك.لمريم بنت عمران  –عليه السالم  –في كفالة زكريا  أفكر وأستنتج :
 برعاية مريم وتنشئتها على الصالح ألنه األجدر واألقدر على ذلك .

 

 : بماذا بش ر جبريل عليه السالم السيدة مريم عندما جاءها على صورة بشر ؟10س

 .ل به بأمر هللا تعالى بال زوجرها بغالم تحمطمأنها وبش   -  

 

 :فيما يخص السيدة مريم بنت عمران  : ما داللة النصوص الشرعية اآلتية11س

 ا ". َزِكي   أِلَهَب لِك ُغاَلًماِك قوله تعالى :" قاَل إنََّما أنَا َرُسوُل َرب .1

شرها بغالم تحمل به بأمر هللا تعالى بال طمأنها وب ور دة مريم عندما جاءها على صورة بشبش ر جبريل عليه السالم السي  -

 .زوج

فإنََّما يَقُوُل لهُ  راقاَل َكَذلِك هللاُ يَْخلُق َما يََشاء إَذا قَضى أمْ  أنَّى يَُكوُن ِلي َولٌد َولْم يَْمَسْسنِي بََشرٌ  بقال تعالى :" قالْت رَ .2

  ". ُكن فيَُكونُ 

ها على صورة بشر و طمأنها وبشرها بغالم تحمل به بأمر هللا تعالى بال بش ر جبريل عليه السالم السيدة مريم عندما جاء -

بت من ذلك وقالت : كيف يكون لي غالم من غير زوجزوج ،   ؟ فتعج 

نِسياا يَا لْيتنِي ِمت  قْبَل َهَذاقال تعالى :" قالْت  .3  ".َوُكنُت نَْسيًا مَّ
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 .خوفا من الفضيحةماتت قبل أن يحدث هذا األمر ها ن  أت لو ا جاء ألم الوالدة للسيدة مريم تمن  لم   -

 ". آتانَِي اْلِكتاَب َوَجعَلنِي نَبِياا إني َعْبُد هللاِ قال تعالى :" قاَل  .4

  .رائيلمن عند هللا تعالى أرسله إلى بني إس ه نبي  ن أن  وهو في المهد وبي   –عليه السالم –أنطق هللا تعالى سيدنا عيسى -

 ".ُكن فيَُكونٍب ثِمَّ قاَل لهُ راَمثَل ِعيَسى ِعنَد هللِا َكَمثِل آَدَم َخلقهُ ِمن ت قال تعالى :" إنَّ  .5

 .أب وال أمرمن غي رابخلق عيسى من غير أب كما خلق آدم من تعلى  قدرة هللا تعالىأكد القرآن الكريم لقوم السيدة مريم  -

 

 إنطاق هللا تعالى لسيدنا عيسى المرة األولى . ه أثناء الوالدة ؟: ماذا طلب عيسى عليه السالم من أم  12س

 . حتى يتساقط عليها الرطب لتأكل منه أن تهز جذع النخلةطلب منها  .1

 .ر نفسها ومولودها بههللا بالقرب منها وتطه   راه الذي أج أن تشرب من الماء .2

 

 ه أثناء الوالدة ؟: ما داللة حديث عيسى عليه السالم ألم   13س

 .زيادة لها في الطمأنينةلها في المهد  كان حديثه - 

 

 

 إنطاق هللا تعالى لسيدنا عيسى المرة الثانية.ه عند عودتها لقومها ؟ : ماذا طلب عيسى عليه السالم من أم  14س

 .عند عودتها وسؤالهم لها تمتنع عن الكالمطلب منها أن  -  

 عودتها لقومها أن تمتنع عن الكالم.ه عند لماذا طلب عيسى عليه السالم من أم   أفكر وأستنتج :   
 لتظهر برائتها بمعجزة عظيمة فيتكلم الرضيع ويبرىء أمه . -       

 

 : - عليها السالم – نراالسيدة مريم بنت عممن قصة  الدروس والعبر المستفادة: استنتج 15س

 .لشبهات خشية من هللا تعالىفهي تتجنب ا تها وطهارتهاتحافظ على دينها وخلقها وتصون عف  الصالحة رأة الم .1

في  ن لم يكنإره هللا وضا بما قد  ، فقدرته ال يعجزها شيء فينبغي الر   هي أ له أسبابه جميعها راً أمراد هللا تعالى إذا أ إن   .2

 .ظاهره الخير

 .وفضله العظيم لعباده رامهسبب إلك دعاء هللا تعالى والتقرب إليه بالطاعات .3

 .، فال يحزن أحد على فواته ، فاهلل تعالى يرزق من يشاء بغير حساب  تعالىالرزق من عند هللا أن   .4

    رأة ، فقد أمرمريم أن تهز جذع النخلة القوي وهي ام هللا تعالى يعلم عباده األخذ باألسباب في األمور المادية أن   .5

 .ضعيفة في حالة والدة فيهتز الجذع ويتساقط عليها رطبا جنيا

 .فيصبروا ويتوجهوا إلى هللا تعالى في تفريج الهموم هميدافع عن عباده الصالحين ويبرؤهم من الت  هللا  أن   .6
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 15دروس مستفادة من قصة مريم بنت عمران : إجابة س 3ع : استنتج 6م:2019صيفية 

 

 .ح ذلكية،وض  :من الدروس المستفادة من قصة مريم،أن هللا تعالى يعلم عباده األخذ باألسباب في األمور الماد16س

 .ضعيفة في حالة والدة فيهتز الجذع ويتساقط عليها رطبا جنيا رأة جذع النخلة القوي وهي ام مريم أن تهز  رفقد أم  -

 16ع:يعل م هللا عباده األخذ باألسباب المادية ، بي ن ذلك من خالل قصة مريم بنت عمران .إجابة س4م  2019توية ش

 

 : نرامن قصة السيدة مريم بنت عم الدروس والعبر المستفادةة اآلتية : استنتج من النصوص الشرعي17س

اَل يُْبِديَن ِزينَتَُهنَّ إِالَّ َما َظَهَر ِمْنَها ۖ َوْليَْضِرْبَن يَْغُضْضَن ِمْن أَْبَصاِرِهنَّ َويَْحفَْظَن فُُروَجُهنَّ وَ َوقُل ل ِْلُمْؤِمنَاِت " :قال تعالى .1

 ."  وبِِهنَّ بُِخُمِرِهنَّ َعلَٰى ُجيُ 

 .تها وطهارتها فهي تتجنب الشبهات خشية من هللا تعالىالصالحة تحافظ على دينها وخلقها وتصون عف   رأة الم -

  ".  راً َكثِي راً َويَْجعََل هللاُ فِيِه َخيْ قال تعالى:" فعََسى أن تْكرُهواْ َشْيئًا  .2

ن لم يكن في إره هللا وضا بما قد  ، فقدرته ال يعجزها شيء فينبغي الر  هي أ له أسبابه جميعها راد امراً هللا تعالى إذا أ إن   -

 .ظاهره الخير

 ".تقربت إليه باعا راعاذ ن تقرب إلي  إو عاراتقربت إليه ذ عبدي بشبر تقرب إلي  إن ملسو هيلع هللا ىلص :" قال  .3

 .مه وفضله العظيم لعبادهارى والتقرب إليه بالطاعات سبب إلكدعاء هللا تعال  -

 ". ايَُدافُِع َعِن الِذيَن آَمنُو إنَّ هللاَ  :"قال تعالى  .4

 .هللا يدافع عن عباده الصالحين ويبرؤهم من التهم فيصبروا ويتوجهوا إلى هللا تعالى في تفريج الهموم أن   -

 .داللة تسمية سورة  في القرآن الكريم باسم مريم  أفكر وأستنتج : 
 ال أب ثم إنطاق هللا تعالى الوليد وهو طفل في المهد .تخليدا لتلك المعجزة الباهرة في خلق إنسان ب -

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

 التفكير اإليجابي:  الدرس العاشر
 

  عالمتان : المصطلح اسم ذكر م 2019 شتوية وزاري ح المقصود بالتفكير اإليجابي .وض  : 1س

 لتحقيق السعادة في الدارين . التفاؤل واألمل والخير والمحبة والبعد عن اليأس والقنوط والسلبيةير يقوم على أسلوب في التفك -

 

 ما أهمية التفكير اإليجابي ؟: 2س

 . فال يصاب اإلنسان باليأس واإلحباط عابي المشكالت وتجاوز الص  تخط  يساعد على   - 
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 . اإليجابي التفكير ومات: اذكر مق3س

 .تهاراومعرفة قد فهم الذات  .2  ومعرفة الغاية من خلق اإلنسان.  يمان باهلل تعالىاإل .1

 .نحو األفضلالرغبة في التغيير .4والتفاؤل واألمل.                      حسن الظن باهلل تعالى . 3

 3مقومات التفكير اإليجابي : إجابة س 3ع :اذكر 6م :2019صيفية 

 

 .، وضح ذلكاإليمان باهلل تعالى ومعرفة الغاية من خلق اإلنسان اإليجابي من مقومات التفكير  :4س

 .بة مطمئنةفيحيا حياة طي   يدفع المؤمن إلى العمل الصالحاإليمان الصادق  .1

؟ من أنا  :ر عقله ،مثلإذا استطاع اإلجابة التساؤالت التي تحي   ةالحياة المطمئنة ويحقق السعادة المرجو  يصل اإلنسان إلى .2

 ولماذا خلقت ؟

الهدف من خلق اإلنسان هو تحقيق العبودية هلل تعالى ، وأن اإلنسان ن أن هذه التساؤالت أجاب عنها اإلسالم فبي   .3

 .التي استخلفه هللا تعالى عليها مكلف بعمارة األرض

 

 . ح الهدف من خلق اإلنسان:وض  5س

 . التي استخلفه هللا تعالى عليهارة األرض عما -ب        هلل تعالى.     تحقيق العبودية -أ      

 

 .ح ذلك، وض   فهم الذات ومعرفة قدارتهامن مقومات التفكير اإليجابي  :6س

 . على كثير من مخلوقاته م هللا تعالى اإلنسان وفض لهكر   .1

له لتحمل مسؤولية لتي تؤه  اوهبه هللا تعالى القدرة على التفكير ومنحه حرية االختيارهللا تعالى لإلنسان أن  راممن إك .2

 .إعمار األرض

فه هللا ، فينطلق للقيام بمهامه التي كل   تزداد ثقته وتقديره لذاته هذه النعم التي أودعها هللا فيه عندما يستشعر اإلنسان  .3

 .بها خير قيام

 

 . التي أكرم هللا بها اإلنسان النعم اذكر بعض من :7س

 .األرضر ل مسؤولية إعماله لتحم  التي تؤه   حرية االختيار. منحه 2.    تفكيرالقدرة على الوهبه هللا تعالى . 1

 

 ؟ما أثر استشعار اإلنسان هذه النعم التي أودعها هللا فيه  :8س

 .فه هللا بها خير قيامالتي كل   هينطلق للقيام بمهام  . 2.     ثقته وتقديره لذاتهتزداد   .1

 

 ح ذلك .، وض   الظن باهلل تعالى والتفاؤل واألمل حسن: من مقومات التفكير اإليجابي 9س
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ه باهلل يوج   ، ألن إحسان الظن   باهلل تعالى وال يصيبه اليأس واإلحباط بالرغم من مصاعب الحياة يحسن اإلنسان الظن   .1

 .ق هللا تعالى له ذلكحق  راً العبد باهلل خي حياة اإلنسان إلى اإليجابية ، فإن ظن  

بعد ، فتفاءل بتمكين اإلسالم وذلك  التفاؤل بالرغم من كثرة الصعوبات والعقبات التي واجهها دائم ملسو هيلع هللا ىلصكان النبي .2

 .في ذلك آمال بإسالمهم بال يأس أو إحباط المحاولةرارأخذه باألسباب في الدعوة إلى هللا تعالى وتك

بنه اآلخر ولم ييأس ه بفقد اهم  ازداد و لم يفقد األمله لكن   ولده يوسف وحزن حزنا شديدا –عليه السالم  –فقد يعقوب  .3

 .اءه البشير بخبر ولديه يوسف وأخيهجمن لقائهما ف

 

 .:  يحسن اإلنسان الظن باهلل تعالى وال يصيبه اليأس واإلحباط بالرغم من مصاعب الحياة ، علل ذلك10س

 . ق هللا تعالى له ذلكحق  راً خي العبد باهلل ه حياة اإلنسان إلى اإليجابية ، فإن ظن  ألن إحسان الظن باهلل يوج   -

 

 .هم باهلل تعالىعلى حسن ظن  عليهم السالم : هات أمثلة من حياة األنبياء 11س

وذلك بعد أخذه  بتمكين اإلسالمفتفاءل  دائم التفاؤل بالرغم من كثرة الصعوبات والعقبات التي واجهها ، ملسو هيلع هللا ىلصكان النبي  .1

 .المحاولة في ذلك آمال بإسالمهم بال يأس أو إحباط رارباألسباب في الدعوة إلى هللا تعالى وتك

ه بفقد ابنه اآلخر ولم ييأس هم  زداد وحزن حزنا شديدا لكنه لم يفقد األمل وا ولده يوسف –عليه السالم  –فقد يعقوب  .2

 .اءه البشير بخبر ولديه يوسف وأخيهجمن لقائهما ف

 

 .ح ذلكعوبات والعقبات التي واجهها ،وض  دائم التفاؤل بالرغم من كثرة الصملسو هيلع هللا ىلص : كان النبي 12س

بال  المحاولة في ذلك آمال بإسالمهم رارتفاءل بتمكين اإلسالم وذلك بعد أخذه باألسباب في الدعوة إلى هللا تعالى وتك  -

 .يأس أو إحباط

 

 ح ذلك .، وض  التغيير نحو األفضل: من مقومات التفكير اإليجابي الرغبة في 13س

 .حب األفضل والسعي إليهالنفس على  فطر هللا تعالى .1

 .ابتداء تحسين الحال ال يكون إال بالتغيير اإليجابي للنفسن هللا تعالى أن بي   .2

 

 : على ماذا فطر هللا تعالى النفس اإلنسانية ؟14س

 .على حب األفضل والسعي إليه  -    

 

 .نه هللا تعالىح كيفية تحسين الحال إلى األفضل كما بي  : وض  15س

 .ن هللا تعالى أن تحسين الحال ال يكون إال بالتغيير اإليجابي للنفس ابتداءبي    - 

 



0796534456مركز العساف                                 إسراء سليم الحياري                         العلوم اإلسالمية الفصل األول  دوسية       

50 
 

 :من النصوص الشرعية اآلتية مقومات التفكير اإليجابي: استنتج 16س

ن َذَكٍر أَْو أُنثَٰى َوُهَو  قوله تعالى :" .1  َولَنَْجِزيَنَُّهْم أَْجَرُهم بِأَْحَسِن َما َكانُوا  ۖ ُمْؤِمٌن فَلَنُْحيِيَنَّهُ َحيَاةً َطي ِبَةً َمْن َعِمَل َصاِلًحا م ِ

 ."  يَْعَملُونَ 

 .اإليمان باهلل تعالى ومعرفة الغاية من خلق اإلنسان - 

نَس إِالَّ قال تعالى :" . 2  ."  ِليَْعبُُدونِ َوَما َخلَْقُت اْلِجنَّ َواإْلِ

 .اإليمان باهلل تعالى ومعرفة الغاية من خلق اإلنسان -

 ".  َخِليفةً ني َجاِعٌل فِي األْرِض ْذ قاَل َربَك لْلَمالَئَِكِة إقال تعالى :"  َواِ  .3

 .اإليمان باهلل تعالى ومعرفة الغاية من خلق اإلنسان -

ْمنَا بَنِي آَدمَ َولَقَْد  قال تعالى :" .4 َن الطَّي ِبَ  َكرَّ ْن َخلَْقنَا َوَحَمْلنَاُهْم فِي اْلبَر ِ َواْلبَْحِر َوَرَزْقنَاُهم م ِ مَّ ْلنَاُهْم َعلَٰى َكثِيٍر م ِ اِت َوفَضَّ

 ."  تَْفِضيالً 

 .تهارافهم الذات ومعرفة قد - 

 ".بي ظن عبديأنا عند ملسو هيلع هللا ىلص:" قال  .5

 .باهلل تعالى والتفاؤل واألمل حسن الظن   -

إال هللا والذئب على غنمه موت ال يخاف ركب من صنعاء إلى حضار  حتى يسير ال وهللا ليتمن  هللا هذا األمرملسو هيلع هللا ىلص:" قال . 6

 ".ولكنكم تستعجلون

 .حسن الظن باهلل تعالى والتفاؤل واألمل -

ْوحِ هللاِ يَا بَنِيَّ اْذَهبُواْ فتَحسَُّسواْ ِمن يُوُسَف َوأِخيِه :"  قال تعالى .7 ْوحِ هللِا إالَّ اْلقْوُم   َوالَ تْيأُسواْ ِمن رَّ إنَّهُ الَ يَْيأُس ِمن رَّ

 ".اْلَكافُِرونَ 

 .باهلل تعالى والتفاؤل واألمل حسن الظن   -

 ". يُغَيُرواْ َما بِأْنفِسِهمْ قال تعالى :" إنَّ هللاَ الَ يُغَيُر َما بِقْوٍم َحتى  .8

 .غبة في التغيير نحو األفضلالر   -

 

 .اإليجابي مظاهر التفكيرد : عد  17س

 .عللمجتم نظرة الخير. 2في الحياة.              وضوح الهدف .1

 .للوصول إلى الحلول وأفضل النتائجاألخذ باألسباب . 4على األشياء.         ي قبل الحكمالترو   .3

 

 : ما أهم أساسيات التخطيط الناجح ؟ 18س

 .  وتحديده ، فهو يدفع اإلنسان إلى القيام به وتحقيقه وتطبيقه بدافعية وأمل وضوح الهدف في الحياة -

 

 .يط الناجح وضوح الهدف في الحياة وتحديده ، علل ذلك: من أهم أساسيات التخط19س
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 .  ه يدفع اإلنسان إلى القيام به وتحقيقه وتطبيقه بدافعية وأملألن   -

 

 : كيف يرى اإلنسان العالم من حوله في إطار المحبة والخير وسالمة الصدر ؟20س

 . في المجتمع لتحقيق الصالحللناس ، ويسعى  يحب الخيرعندما  -  

 

 ؟، كيف نصل إلى ذلك التروي قبل الحكم على األشياء: من مظاهر التفكير اإليجابي 21س

 .بعين التسامحظر إلى أخطاء اآلخرين . الن  2وبناء األحكام .       رارات في اتخاذ الق ععدم التسر  .1

 

 :ما صفات صاحب التفكير اإليجابي ؟22س

 .والبدائل الوصول إلى الحلول. يحرص على 2                               عند األخطاء.      ال يقف .1

 . ة تجاوزهاوكيفي   ينظر في الطرق التي تحل فيها المشكلةفهو  . 3

 

 :مظاهر التفكير اإليجابي: استنتج من النصوص الشرعية اآلتية 23س

ْستِقيمٍ راَعلى ِص  اأمَّن يَْمِشي َسِويا أفَمن يَْمِشي ُمِكباا َعلى َوْجِهِه أْهَدى  :"قال تعالى  .1  ".  ٍط م 

 .وضوح الهدف في الحياة -

 ". هلك الناس فهو أهلكهمإذا قال الرجل ملسو هيلع هللا ىلص:" قال  .2

 . نظرة الخير للمجتمع -

 ."ا فعَْلتْم نَاِدِمينَ فتْصبُِحوا َعلى مَ  فتبَيَّنُوا أن تِصيبُوا قْوًما بَِجَهالَةٍ :"يَا أي َها الِذيَن آَمنُوا إن َجاءُكْم فاِسٌق بِنَبٍَأ قال تعالى .3

 .التروي قبل الحكم على األشياء -

ْحَمةِ قال تعالى ": قُْل يَا ِعبَاِدَي الِذيَن أْسَرفوا َعلى أنفِسِهْم  .4  ". ....هللاِ  اَل تْقنَطوا ِمن رَّ

 .األخذ باألسباب للوصول إلى الحلول وأفضل النتائج -

 

 .إليجابيالتي تعين على التفكير ا الوسائل : اذكر24س

 .مع النفس الحديث اإليجابي. 2                    باهلل تعالى.    توثيق الصلة.1

 . البيئة اإليجابية. المحافظة على 4                 وزيادة المعرفة.     االطالع. 3

 

 ي المسلم صلته باهلل تعالى ليصبح تفكيره إيجابيا ؟: كيف يقو  25س

 .وقدره الرضا بقضاء هللا. 3       على السلوك الحسن.  االستقامة. 2       .   ديةبالشعائر التعبالقيام  .1
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 النفوس القادرة على صنع التفكير اإليجابي في الحياة  ؟ : أي  26س

 .ه رسائل سلبية للذات، فال توج   راتهاوالتي تعرف حدود قد النفوس الواثقة باهلل تعالى -

 

 :م أجب عما يليثولكن ليقل:لِقست نفسي"  أحدكم َخبُثت نفسي :"ال يقولن  ملسو هيلع هللا ىلصقال الحديث الشريف اآلتي رأاق:27س

 الوارد ذكرهما في الحديث ؟ (لقست  )و   (خبثت)ما الفرق بين    .1

 . ئدة  تدل على القبحزافيه معان            َخبُثت -

 .بامتالء المعدة  تتعلق           لِقست -

 يما يخص اإليجابية ؟ما داللة الحديث السابق ف .2

 ، ودفع الشرعن نفسه ما أمكن بالفأل الحسناإلنسان إلى طلب الخير لنفسه ملسو هيلع هللا ىلص يدل الحديث على توجيه الرسول  -

 .من الوسائل التي تعين اإلنسان على التفكير اإليجابي فالحديث مع النفس بإيجابية، 

.. " يدل على وسيلة من الوسائل أحدكم َخبُثت نفسي ال يقولنملسو هيلع هللا ىلص :" قال رسول هللا  -م عالمتان : 2019وزاري شتوية 

 التي تعين على التفكير اإليجابي هي :

 د. نظرة الخير للمجتمع      ج. الحديث اإليجابي مع النفسأ. توثيق الصلة باهلل       ب. وضوح الهدف في الحياة    

 

 : كيف يزيد المسلم من تفكيره اإليجابي بزيادة المعرفة ؟28س

 .وثقافاتهم وتجاربهم اآلخرين راتالع على خباالط  . 3          طلب العلم.  2         . راءةالق ن طريقع .1

 

 : ما هي طرق المحافظة على البيئة اإليجابية ؟ 29س 

 .والمتذمرين االبتعاد عن المثبطين. 2                              .  مجالسة الناس اإليجابيين .1

 .الخلق الحسن في التعامل مع النفس واآلخرين زام . الت4                          .       حسن المظهراالهتمام ب .3

 29عالمات : بي ن كيفية المحافظة على البيئة اإليجابية .الجواب:إجابة س 4م :2019وزاري شتوية 

 

 .: عدد آثار التفكير اإليجابي30س

 . للخير تحقيق الدافعية. 2                                       .      بالطمأنينة والسكينةالشعور  .1

 . والرقي مالتقد  . 4                                والعنف المجتمعي.        رائمتناقص الج. 3

 30الجواب : إجابة س ع: 3عدة اذكر ثالثة منها :  م : للتفكير اإليجابي آثار2018سؤال وزاري شتوية 
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 .ن أثر التفكير اإليجابي في الشعور بالطمأنينة والسكينةبي  : 31س

 .فيصبر إذا ما ابتاله ربه ويرضى به ويسعى إلى تحسين حاله بال سخط وال شكوى بعدل هللا تعالىيصل اإلنسان إلى اإليمان  -

 

 .: بين أثر التفكير اإليجابي في تحقيق الدافعية للخير32س

 .ويعالجها جعة أخطائه ومشكالتهرام. يقدم الفرد على 3ولذة .  للحياة قيمةتجعل . 2في الحياة .  األمل تبث   .1

 .نحو الخير والصالح فاعال في مجتمعه. يكون 5مستفيدا من تجاربه .          يبدأ الحياة من جديد .4

 

 .ئم والعنف المجتمعيرا: بين أثر التفكير اإليجابي في تناقص الج33س

 . واستقرارهيحافظ المجتمع على أمنه . 3      .الجرائم  تنخفض. 2         الخصومات تقل   .1

 

 . م والرقي  ن أثر التفكير اإليجابي في التقد  : بي   34 س

 . وتوجيهها لخدمة األمة حفظ الطاقات العقلية والفكرية .1

 . يقوم على عقول أبنائها وتفكيرهم الهادفتقدم األمة ورقيها  .2

 وليس للهدم والدمار . بتكار واإلنجازفونها لإلبداع واليوظ  . 3

 

 . : استنتج من الحديث اآلتي وسيلة من الوسائل التي تعين على التفكير اإليجابي 35س 

 خيراً  شكر فكانت اء سر  أمره كله له خير،ليس ذلك ألحد إال للمؤمن إن أصابته  :" عجبا ألمر المؤمن إن  ملسو هيلع هللا ىلصقال *  

 له ".اً رصبر فكانت خياء ر  ن أصابته ضإو له

 توثيق الصلة باهلل تعالى . -

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

 ة أصحاب الغارقص  :  الدرس الحادي عشر
 

 . في وعظ أصحابهملسو هيلع هللا ىلص بعها الرسول : اذكر أسلوبا من األساليب التي ات  1س

 .   األسلوب القصصي -

 

 ؟ مع أصحابهملسو هيلع هللا ىلص بعه الرسول : ما الهدف من األسلوب القصصي الذي ات  2س

 . الوعظ والتوجيه نحو القيم اإليجابية -

 

 : ما الذي جعل الرجال الثالثة يبيتون في الغار؟3س
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 . كانوا يمشون معا فأصابهم المطر -

 

 : ماذا حصل ألصحاب الغار عندما باتوا فيه ؟4س

  فأيقنوا بالهالك إذا لم ينجهم  هللاعليهم حاولوا تحريكها لكن بال فائدة ت باب الغارانحدرت صخرة من الجبل فأغلق-

 

 : بماذا أشار عليهم أحدهم للخروج من الغار ؟5س

 .وأكثرها إخالصا هلل تعالى أن يلجؤوا إلى هللا تعالى ويتوسلوا إليه بأصدق أعمالهمأشار عليهم  -

 

 ها أصحاب الغار ؟ل ب: ما األعمال الصالحة التي توس  6س

 . والديهل إلى هللا تعالى ببر توس               الرجل األول. 1 

 . تهبعف  ل إلى هللا تعالى توس               الرجل الثاني .2

 . بأمانتهل إلى هللا تعالى وس  ت             الرجل الثالث .3

 

 

 .  :اذكر قصة العمل الصالح للرجل األول ببره بوالديه7س

ولم يوقظهما حتى طلع فبقي واقفا  فلما رجع ليسقيهما لبنا وجدهما نائمينالكبيرين ،  ر يوما عن والديهأن تأخ  حدث  -

عنهم ما  هم  جخالصا لوجه هللا تعالى أن يفر. فدعا هللا تعالى إن كان فعل ذلك  الفجر واستيقظا فسقاهما ثم سقى أبناءه

 . حت الصخرة قليالزافيه وفعال ان

 

 .اذكر قصة العمل الصالح للرجل الثاني بعفته: 8س

،  بشرط أن تمكنه من نفسهافقبل مساعدتها  ترجو مساعدته لفقر شديد ألم  بها، فجاءته يوما  هابنة عم   يحب  كان  -

م ما هم  فيه عنهج ر  خالصا لوجه هللا تعالى أن يفذلك فتركها وأعطاها المال،  فدعا هللا تعالى إن كان فعل  ىفذك رته باهلل تعال

 . الصخرة قليال زاحت وفعال ان

 

 .: اذكر قصة العمل الصالح للرجل الثالث بأمانته9س

فقام هذا الرجل باستثمار تلك فقد ذهب قبل أن يأخذ أجره ،  اال فأعطاهم أجرهم ما عدا واحد منهمعم  حيث استأجر  -

فأعطاه أجرته و ال يعلم أن الذي استأجره قد استثمر ماله وه يطلب أجرتهفجاءه ذلك األجير   راً األجرة حتى صارت ماال كثي

 نزاحت عنهم ما هم فيه وفعال  اج خالصا لوجه هللا تعالى أن يفر  ، فدعا هللا تعالى إن كان فعل ذلك  وكل ما استثمر به

 .ج نوا من الخروالصخرة قليال، فتمك  
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 لنا قصة أصحاب الغار ؟التي نلحظها من الحديث الشريف الذي قص  الملحوظات : ما10س

 .  يلجأ إلى هللا تعالى في الشدة بالدعاء والتوسل بالعمل الصالح.أن اإلنسان 1 

 . وعمل صالح هوا إليه بنية صادقةيستجيب لعباده إذا توج  أن هللا تعالى  .2

 . ن سواهمايثارهما عم  إو فضل بر الوالدين وفضل خدمتهما .3

 .بعد القدرة عليها اتفضل العفاف والرجوع عن المحرم .4

 .والسماحة في المعاملة فضل حسن العهد وأداء األمانة .5

 

 : ما الدروس المستفادة من قصة أصحاب الغار ؟11س 

 . في كل األعمال وجوب اإلخالص هلل تعالى .1

 .أمر مشروعالتوسل إلى هللا تعالى والتقرب إليه باألعمال الصالحة  .2

 .ويمتحنه أيشكر أم يكفر نيبتلي هللا تعالى اإلنسا. 3

 .أبواب تفريج الكرباتمعاملة حسنة من  معاملة الوالدين .4

 .أسباب النجاح والفالح في الدنيا واآلخرةمن  العفة عن الفاحشة .5

 .المادية والمعنوية إعطاء الناس حقوقهم .6

 .بأن هللا تعالى يستجيب له إذا دعاه ثقة اإلنسان ويقينه .7

 11دروس مستفادة من قصة أصحاب الغار. إجابة س 3: استنتج ع 6م 2019صيفية 

 

 .: علل : يقصد المسلم من أقواله وأفعاله رضا هللا تعالى12س

 . ألنه سبيل إلى تفريج الكروب في الدنيا واآلخرة -

 

 .   ن ما يجب على اإلنسان تجاه ما يقع له من ابتالء او مصائب: بي  13س

 .تعالى التوكل على هللا .2          . منه  جويأخذ بأسباب الخرعليه أن  .1

 .بالدعاءاللجوء إلى هللا تعالى  .3

 

 : ما أثر ضبط النفس عن االنسياق وارء شهواتها ؟14س

 .   من مظاهر الفساد صيانة المجتمع. 2                    .  حفظ المجتمع. 1

 . ه يوم ال ظل إال ظلهذعالى في ظلهم  هللا تسيظل  . أن من حفظ النفس من ارتكاب الفاحشة 3 
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 .يدل على العفة من الوقوع في الفاحشةعليهم السالم : اذكر أنموذجا من حياة األنبياء 15س

 .ة العزيز عن نفسه فامتنع مخافة هللا تعالىرأودته امراعندما  –عليه السالم  – سيدنا يوسفقصة   -

 

 :من قصة أصحاب الغار المستفادةالدروس : استنتج من النصوص الشرعية اآلتية 16س

ين ُمْخلِصينَ وا هللاَ َوَما أِمُروا إال ِليَْعبُدُ :" قال تعالى  .1  ". لهُ الد ِ

 .وجوب اإلخالص هلل تعالى في كل األعمال   -

 ".إَذا َدَعاهُ َويْكِشُف الس وءَ  يُِجيُب اْلُمْضَطرن م  أ :"قال تعالى .2

 .ب إليه باألعمال الصالحة أمر مشروعل إلى هللا تعالى والتقر  التوس   -

 ا ".إْحَسانً  َوبِاْلَوالَدْينِ َوقََضى َربَك أال تْعبُُدواْ إال إياهُ  :"قال تعالى  .3

 .معاملة الوالدين معاملة حسنة من أبواب تفريج الكربات -

ويه عند الكبر أحدهما من أدرك أب" رغم أنف ثم رغم أنف ثم رغم أنف،قيل : من يارسول هللا ؟ قال : ملسو هيلع هللا ىلص:"قال  .4

 ".أوكليهما فلم يدخل الجنة

 .معاملة الوالدين معاملة حسنة من أبواب تفريج الكربات -

العفة عن الفاحشة من أسباب النجاح والفالح  -".ة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف هللارأورجل طلبته امملسو هيلع هللا ىلص:" قال  .5

 . سيظلهم هللا  تعالى في ظله يوم ال ظل إال ظلهفي الدنيا واآلخرة ومن حفظ نفسه من ارتكاب الفاحشة 

ن ذكرني في مإل ذكرته إو فإن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسيوأنا معه إذا ذكرني  عند ظن عبدي بيأنا ملسو هيلع هللا ىلص :" قال  .6

شي أتيته ن أتاني  يمإو بت إليه باعاعا تقر  راب إلي ذن تقر  إعا ورابت إليه ذب إلي بشبر تقر  ن تقر  إفي مإل خير منه ،  و

 ". هرولة

 .ثقة اإلنسان ويقينه بأن هللا تعالى يستجيب له إذا دعاه -

استنتج الدروس والعبر المستفادة من قصة أصحاب الغار التي يشير إليه كل   -عالمات :  4م: 2018وزاري شتوية 

 ".ُف الس وءَ ن يُِجيُب اْلُمْضَطر إَذا َدَعاهُ َويْكشِ أم  :"قال تعالىأ.  نص من النصين الشرعيين :

 .الصالحة أمر مشروع التوسل إلى هللا والتقرب إليه باألعمال -                                 

 ".ة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف هللارأورجل طلبته امملسو هيلع هللا ىلص:" قال ب.                              

 .أسباب النجاح والفالح في الدنيا واآلخرة العفة عن الفاحشة من   -                                 

 ( :  X( أو )  √م عالمتان : ضع إشارة ) 2019وزاري شتوية 

 ( Xب إليه باألعمال الصالحة أمر غير مشروع . ) ل إلى هللا تعالى والتقر  التوس   -

 

لح النية المخلصة هلل تعالى فق العمل الصاراإذا .العبارة اآلتية :" كم من عمل صغير كبرته النية "  وأناقش أتأمل

 .تضاعف أجر العمل الصالح أضعافا كثيرة

*********************************************************************** 
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 الدرس الثاني عشر : المحافظة على الهوية اإلسالمية
 

 :ما األمور التي دعا اإلسالم األمة اإلسالمية إليها ؟1س

 .من األمم غيرهاتتواصل مع أن  .1

 .وسلوكاتها وأساليب حياتها ف ثقافات األممتتعر  أن . 2

 

 .وسلوكاتها ها من األمم وأن تتعرف ثقافات دعا اإلسالم األمة اإلسالمية إلى أن تتواصل مع غيرها:علل:2س

 . وقيمه وثوابته ما ينسجم مع الدين اإلسالميلتأخذ منها  -

 

ن َذَكٍر َوأنثى َوَجعَْلنَاُكْم ُشعُوبًا َوقبَائَِل ِلتعَاَرفوا إن أْكَرَمُكْم  ناإ ا أي َها الناسُ يَ  :"لة قوله تعالى : استنتج دال3س َخلَْقنَاُكم م ِ

 ".ِعنَد هللِا أتقاُكْم إن هللاَ َعِليٌم َخبِيرٌ 

تها وأساليب  حياتها دعا اإلسالم األمة اإلسالمية إلى أن تتواصل مع غيرها من األمم وأن تتعرف ثقافات األمم وسلوكا -

 .، لتأخذ منها ما ينسجم مع الدين اإلسالمي وقيمه وثوابته

   

 

 : ح مفهوم الهوية اإلسالمية:وض  4س

 . سم بها المجتمع المسلمالتي يت   المبادىء والقيمهي مجموعة  -

 

 . صف بها المجتمع المسلم: ما الصفات التي يت  5س

اس ما داموا متمسكين ة أخرجت للن  فالمسلمون خيرأم   ه المستمدة من اإلسالميتصف بثقافته اإليمانية وأخالقه وقيم -

 . محس نين صلتهم باهلل تعالى راتبقيم التعاون على الخير والمعروف والتناهي عن المنك

 

 ؟ : متى يكونوا المسلمين خير أمة أخرجت للناس6س

 . ت محس نين صلتهم باهلل تعالىاهي عن المنكرنامتمسكين بقيم التعاون على الخير والمعروف والت  ما داموا  -

 

 ".َن بِاهللِ :استنتج داللة قوله تعالى:" ُكنتْم َخْيَر أمٍة أْخرَجْت للناِس تأُمُروَن بِاْلَمْعُروِف َوتْنَهْوَن َعِن اْلُمنَكِر َوتْؤِمنُو7س

 راتالمعروف والتناهي عن المنكالمسلمون خير أمة أخرجت للناس ما داموا متمسكين بقيم التعاون على الخير و -

 . محس نين صلتهم باهلل تعالى

 

 8س .إجابة اإلسالمية الهوية مقومات 3 اذكر ع:6م:2019 صيفية     :د مقومات الهوية اإلسالمية: عد  8س
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 .اةفي مختلف مجاالت الحي ت الحضارة اإلسالميةزاومنج التاريخ اإلسالمي.  3.    اللغة العربية. 2.    اإلسالم .1

 

 .    ح ذلك، وض  اإلسالم : من مقومات الهوية اإلسالمية ، 9س

 .للناس جميعاارتضاه هللا تعالى . هو الدين الذي 2    وقيمه ومبادئه      ثقافة المجتمع المسلمل اإلسالم يشك  .1

 .والغاية من خلقه ياةمهمته في الحبه يعرف اإلنسان  .4                            ختمت به الرساالت السماوية .3

 .باهلل تعالى وبنفسه وبمن حوله تتحدد عالقة اإلنسان .5

 

 . ح ذلك، وض   اللغة العربية: من مقومات الهوية اإلسالمية ، 10س

 .وعاء العلم والفكر واألدب. اللغة العربية 2                               .    لغة القرآن الكريمهي  .1

بما تتمتع به من  قادرة على استيعاب فروع العلوم المختلفة .4         .تهازاومنج الحضارة اإلسالميةفت علوم ل  أُ بها .3

 .فصاحة ألفاظ وأساليب بيان

 

 .:اذكر مظاهر اهتمام المسلمين باللغة العربية11س

في الندوات  استخدامها .2           .  وكتابة ومحادثة راءةوتطبيقها في حياتنا اليومية ق م اللغة العربيةتعل   .1

 .إليها في الجامعات ترجمة كتب العلوم .3        .تراوالمؤتم

 م اللغات األخرى ؟ ولماذا ؟ز باللغة العريية إهمال تعل  ا:هل يعني االعتز12س

ة  لتكون مفتاحا للتعامل مع أصحابها في العالقات الدولية والتجاري ستهاراتعلم اللغات األخرى ودال ، بل ينبغي  -

 .  ولالستفادة أيضا من العلوم والمعارف عند األمم األخرى

 

 .: ينبغي تعلم اللغات األخرى ودارستها ، علل ذلك13س

 .في العالقات الدولية والتجارية مفتاحا للتعامل مع أصحابهالتكون .1        

 .والمعارف عند األمم األخرى لالستفادة من العلوم.2   

 

 ن إلى بناء حضارة عظيمة شهد لهم العالم بها ؟: كيف توصل المسلمو14س

 . معارف وعلوم. بما وصلوا إليه من 1 

 .استحدثوه من نظم إدارية أو اجتماعية أو اقتصاديةبما  .2

 

 .:علل: المحافظة على الهوية اإلسالمية ال يعني االنغالق على الذات،بل يجب االنفتاح على الثقافات األخرى15س

 . فادتها بما لدينا من خيرإدها من خير ، ولالنتفاع بما عن -
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 :ح مفهوم االنفتاح: وض  16س

 .واإلفادة منها بما ال يخالف مبادىء اإلسالم وقيمه ت األخرى بمختلف مجاالتهارات األمم والحضازاهوالتواصل مع منج-

 

 .على دعوتهم إلى االنفتاحملسو هيلع هللا ىلص : هات مثاال من حياة الرسول 17س

نصرة ، وكان هذا الحلف يدعو إلى  قريش قبل البعثةمع ملسو هيلع هللا ىلص الذي شهده الرسول  حلف الفضولي على يُثنملسو هيلع هللا ىلص كان النبي  -أ

 .  المظلوم

 .زيد بن ثابت رضي هللا عنه أن يتعلم العبرانية ليكاتبهم بهاملسو هيلع هللا ىلص أمر الرسول  -ب

 .المنجنيقلتعلم صناعة  عمرو بن مسعود الثقفي وغيالن بن سلمة إلى اليمنملسو هيلع هللا ىلص بعد خيبر أرسل الرسول   -ج

 على اآلخر واإلفادة من منجزاته. ملسو هيلع هللا ىلصانفتاح النبي  -م :عالمتان هات مثاال صحيحا :2018وزاري شتوية 

 ...... المطلوب نقطة واحدة .17الجواب : إجابة س

 

 .على دعوتهم إلى االنفتاح –رضوان هللا عليهم  –: هات مثاال من حياة الصحابة  18س

 . رس في إنشاء الدواوينانتفع عمر بن الخطاب من الف -

 

 جع الدور الحضاري للمسلمين ؟را: ما أسباب ت19س

 .لإلسالم الفهم الخاطىء. 2وأخالقهم وقيمهم.         ضعف تمسك المسلمين بدينهم .1

   . لعلماءافي الوقت الذي يدعو فيه اإلسالم إلى طلب العلم ويرفع من مكانته ومكانة  عدم األخذ بمتطلبات البحث العلمي.3

 .التي تقود إلى تطويرها غير التفكر في األسس العلميةمن  ت األمم األخرىازاستخدام منج. 4

 

 : ما الضابط األساس في االنفتاح على ما عند غير المسلمين ؟ 20س

 .المحافظة على مبادىء اإلسالم وقيمه - 

 

 : : علل21س

 .فعت بها األمم جميعات اآلخر الحضارية التي انتاينبغي عدم التقليل من منجز .1

ال ينبغي للمسلمين ويتركهم في ذيل األمم ومع ذلك  اإلنسانية راتيَحِرم المسلمين من خي زاتتجاهل تلك المنجألن  -

ق لديهم الضعف والعجز ألنهم سيفقدون الثقة بالنفس ، ويركنون إلى التقليد األعمى ، ويتعم   االنبهار بما عند األمم األخرى

 . لى التقدم والرقيوعدم القدرة ع

ما اآلثار السلبية إلصابة المسلمين باالنبهارلما أو.واالندهاش بالثقافات األخرىاالنبهاربللمسلمين  أن يصاب ال ينبغي .2

 عند األمم األخرى ؟
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 .والرقيألنهم سيفقدون الثقة بالنفس،ويركنون إلى التقليد األعمى،ويتعمق لديهم الضعف والعجز وعدم القدرة على التقدم -

 

 ".أْشيَاءُهْم َوالَ تْعثْواْ فِي األْرِض ُمْفِسِدينَ  ناسَ الَ تْبَخُسواْ الوَ : ما داللة قوله تعالى":  22س

 .ت اآلخر الحضارية التي انتفعت بها األمم جميعازاعدم التقليل من منج -

 

 :  مقومات الهوية اإلسالمية: استنتج من النصين الشرعيين اآلتيين 23س   

ِ ال تعالى :" . ق1 ِ ِصْبغَةً َونَْحُن لَهُ َعابِدونَ  ِصْبغَةَ َّللا   ". َوَمْن أَْحَسُن ِمَن َّللا 

 اإلسالم . -   

 ".لَّعَلَُّكْم تَْعِقلُوَن  َعَربِيًّاإِنَّا أَنَزْلنَاهُ قُْرآنًا . قال تعالى :" 2

 . اللغة العربية -  

 م : عالمتان 2018وزاري شتوية 

ِ ِصْبغَةً َونَْحُن لَهُ َعابِدونَ :"اإلسالمية التي يدل عليها قوله تعالى من مقومات الهوية ِ َوَمْن أَْحَسُن ِمَن َّللا   ":ِصْبغَةَ َّللا 

 د. العادات والتقاليد                ج. اإلسالمأ. اللغة العربية           ب. التاريخ اإلسالمي              

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

 قبسات من نور حضارتنا:  الدرس الثالث عشر
 

مت الحضارة اإلسالمية قد   أو.يحرص المسلمون على تحقيق السعادة والرفاه للمجتمعات اإلنسانية جمعاء :: علل 1س 

 .ت حضارية متميزة للبشرية شملت جوانب الحياة المختلفةامنجز

 .لة االستخالف وعمارة األرضتحقيقا لرسا -

 

 :عالمتان المصطلح اسم المطلوب م2019و م2018 شتوية وزاري :: بي ن مفهوم الحضارة اإلسالمية2س

ت المادية والمعنوية التي أبدعها المسلمون في مختلف جوانب الحياة الفكرية واالجتماعية والسياسية  زاهي المنج -

 .اإلسالمي للكون والحياة واإلنساننية وفق التصور راواالقتصادية والعم

 

 . مع ذكر أمثلة على كل مجال مجاالت الحضارة اإلسالمية: اذكر 3س

 .العمارة \الفنون  \الصناعة  \الزارعة               الماديالمجال  .1

 .القيم \الفكر  \العلم               المعنويالمجال  .2
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 .ارة اإلسالميةفي الحض الجانب المعنويح عالقة :وض  4س

 واستمرارها  راتالتي ال غنى عنها في قيام الحضا بالعلم والفكر والقيميتعلق الجانب المعنوي  .1

 . القيم اإليمانيةقيامها على  راتما ي مز الحضارة اإلسالمية عن غيرها من الحضا .2

 .للفرد والمجتمع بالسلوك األخالقياعتنت الحضارة اإلسالمية  .3

 .عاية حقوق اإلنسانرو الخير والنفع للناس كافة انتشار العدل والمساواة وحب  إلى أدى ذلك  .4

 . في جوانب حياته المختلفة مرتبطة بسلوك المسلمهذه القيم جميعها .5

 

 .: اذكر جوانب الحضارة اإلسالمية التي يعتز بها المسلمين5س

 .. التكافل االجتماعي3                       . الصحة.  2        العلم والتعليم .  .1

 

 . ن مظاهر ذلك، بي  حضارة العلم والمعرفة  سمت الحضارة اإلسالمية أنها: ات  6س

.          المنهج التجريبياعتمدت .3               .البحث العلمي. دعت إلى 2         .            خاطبت العقلأنها  .1

 . وكل ما ال يقوم على أساس علمي واضح واألساطير رافات نبذت الخ .5                 نهت عن التقليد األعمى. 4

 

 ".قُْل َهْل يَْستوي الِذيَن يَْعلُموَن َوالِذيَن اَل يَْعلُمونَ  :":استنتج جانب الحضارة اإلسالمية من قوله تعالى 7س

 . جانب العلم والتعلم  - 

 

 ؟ بماذا تمثل اعتناء المسلمين بالعلم والمعرفة :8س

 .في بناء الحضارة اعتماد المنهج العلمي. 3                .الجامعات. بناء 2       .    المدارس بناء .1

 

 .ح ذلك:  تمثل اعتناء المسلمين بالعلم والمعرفة ،  بناء المدارس  ، وض  9س

 . التعليم مجاناكان  .1

 .لمختلف فئات المجتمع. كان 2

 .إلى بناء المدارس ووقفها على طالب العلم ارء واألغنياء والتجراتسابق األم.3

 

 . : اذكر عددا من المدارس الشاهدة على حضارة العلم والمعرفة عند المسلمين10س

 .  باألروقة ه المتعددة غرف لسكن الطلبة تسمى،وتحيط به من جهاتراسيةحيث كانت تقام فيه حلقات دالجامع األزهر:.1

 ن كبار العلماء للتدريس فيها ، وعي   الوزير السلجوقي نظام الملك راقأها في العأنشالذي  ظامية :المدارس الن   .2
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 .مع تأمين الطعام والسكن للطالبمجانية سة كانت فيها را، والد ليازالجويني والغ : مثل

 

 :: وضح مفهوم األروقة11س

 لد بجانب واحد مثل : من جهاته المتعددة ويسكن طالب كل برلسكن الطلبة تحيط بالجامع األزه هي غرف -

 .رواق  الشاميين ، ورواق المغاربة            

 

 نشأ المدارس النظامية في ظل الحضارة اإلسالمية ؟ وأين أنشئت بداية ؟أ: من الذي 12س

 .قراالعنظام الملك، في  الوزير السلجوقيأنشأها   -    

 

سوا في13س  .المدارس النظامية التي أنشأها الوزير السلجوقي : هات أسماء مجموعة من العلماء الكبار الذين در 

 .يزالالجويني والغمامين الجليلين : اإل -

 

 

 

 . هضة العلميةسين في المسجد األقصى على الن  : استنتج أثر العدد الكبير من المدر  14س

جعله قبلة لعدد كبير من في العالم اإلسالمي مما  كز تدريس العلوم اإلسالميةرامن أهم مزا كان المسجد األقصى مرك -

ذلك من  زادلتالي ابن كافة بلدان العالم اإلسالمي وم أعدادا كبيرة من الطالبالذين تتلمذوا على أيديهم  ءالعلماء األجال  

 .  النهضة العلمية العظيمة للحضارة اإلسالمية

 

 .ح ذلك، وض   بناء الجامعات: تمثل اعتناء المسلمين بالعلم والمعرفة ،  15س

 .في المدن اإلسالمية حلقات علمية تقام في الجوامع الكبيرةكانت الجامعات في بدايتها  .1

 .في وقتنا الحاضر أصبحت أشبه بالجامعاترت بمرور الزمن حتى تطو   .2

 . جامعة الزيتونة في تونس ، وجامعة القزوين في فاسمثل : .3

         مجانيا.كان التعليم فيها .4

 .من نظام الجامعات عند المسلمين في إنشاء جامعاتهااستفادت أوروبا . 5

 

 .التي اعتمد عليها المسلمين منهاج مصادر المعرفة: عدد 16س

 . التطبيقي المنهج التجريبي. 2     الثابت في القرآن الكريم والسنة النبوية الصحيحة.   المنهج النقلي .1
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 ؟ ) المنهج التجريبي ( ي العلوم التطبيقية: اذكر عددا من العلماء المسلمين الذين برزوا ف17س

 .ئطرافيا ورسم الخرا: في الجغاإلدريسي . 2.    ران:  في الطي عباس بن فرناس .1

 .: الطب والفلسفة . ابن رشد5: الرياضيات.    لخوارزمي. ا4: الكيمياء.      جابر بن حيان. 3أستذكر : 

 

 .العظيم في ظل الحضارة اإلسالمية م الصحي  : ما السبب الذي أدى إلى التقد  18س

 .ضروريا لتحقيق السعادةللمحافظة على صحة اإلنسان واعتبر ذلك  توجيهات اإلسالم الداعيةبسبب   -    

 

 "؟وضع له دواء غير داء واحد الهرم تداووا فإن هللا عزوجل لم يضع داء إالملسو هيلع هللا ىلص :" : ما داللة قوله 19س

 .واعتبر ذلك ضروريا لتحقيق السعادةاهتمام اإلسالم بصحة اإلنسان  -   

 

 .م الحضاري عند المسلمين في مجال الصحة: اذكر نماذج التقد   20س

 .النفسية. العناية 3           . بعلوم الطب. العناية 2       ( البيمارستانات )إنشاء المستشفيات .1

 

 

 .: وضح مظاهر اهتمام المسلمين ببناء المستشفيات21س

   للقيام   بعضها ثابتا وبعضها متنقال. كان 3فيها للناس كافة.    جمجانية العال. 2المناسبة.      اقعها مواختيار  .1

 .بخدمة المرضى في كل مكان

 

 .: وضح اهتمام المسلمين بعلوم الطب22س

 . بعلم التشريحاهتمامهم  .1

 .ابن النفيس الدورة الدموية وتشريح القلب. اكتشاف 2

 ( . علم البصريات )ويسمى  لهيثم أقسام العين ووظيفة كل قسم فيها كعدسة العينابن ااكتشاف  .3

 .حيةرافي العمليات الج استخدم المخدر، فالمسلمون هم أول من   راحيةالتخدير في العمليات الجاستخدام  .4

 م : عالمتان: مكتشف علم البصريات هو العالم المسلم :2018وزارس شتوية 

  د. ابن الهيثمب. ابن سينا              ج. جابر بن حي ان                                   أ. ابن النفيس   

 

 : كيف اهتم المسلمون بعلم التشريح ؟23س

 .وعروقه وعضالته وظيفة أعضاء الجسمدوا حد   .1
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ون من أكثر من عظمة  لكن بأن الفك السفلي للفم يتككتصويبهم لما وصل إليهم  بوا ما وصلهم من علم اإلغريقصو   .2

 .العلماء المسلمين توصلوا إلى أنه يتكون من عظمة واحدة وهو ما أثبته العلم الحديث

 

 .: اذكر اسم عالم مسلم اهتم بالعناية النفسية للمرضى النفسيين24س

وال النفسية على الجهاز أشار إلى أثر األحكان أول من و اهتم بالعالج النفسي واألمراض العصبيةابن سينا الذي العالم  -

 . الهضمي  وقرحة المعدة وفي الدورة  الدموية وسرعة النبض

 م : عالمتان : العالم المسلم الذي اهتم بالعالج النفسي واألمراض العصبية هو :2019وزاري شتوية 

 د. ابن الهيثم     ب. ابن النفيس               ج. الرازي                                       أ. ابن سينا

 

 .: وضح اهتمام المسلمين بجانب التكافل االجتماعي25س

 .طبقات المجتمع كلها شمل العطاء في وجوه الخير .1

 .في مجاالت الخير والبر كلها تسابق الناس إلى إقامة مؤسسات التكافل االجتماعي .2

 

 ".اْ ِمما تِحب ونتنِفقو ىلن تنَالواْ اْلبِر َحت :": ما داللة قوله تعالى 26س

 اهتمام المسلمين بالتكافل االجتماعي . -  

 : اذكر المؤسسات التي لها أثر في تحقيق التكافل االجتماعي .27س
 .  الزكاة. مؤسسات 3       .   الوقف الخيري . مؤسسات 2        .   كفالة األيتام. مؤسسات 1

 

 المثال مجال اإلنجاز الرقم

 د وظيفة أعضاء الجسمتحدي علم التشريح .1

 استخدام التخدير في العمليات الجراحية العمليات الجراحية .2

 أقسام العين ووظيفة كل قسم علم البصريات .3

 المدارس النظامية \الجامع األزهر  المدارس والجامعات .4

 رسم الخرائط علم الجغرافيا .5

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

 العناية بكبار السن:  الدرس الرابع عشر
 

 .موها  كبار السن في الحياة: اذكر المهام الكبيرة التي قد  1س
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 .جهودا في تربية أبنائهمبذلوا  .1

 . من العطاء في بناء مجتمعهمموا الكثير قد   .2

 .النافعة تراالخبوالتجارب لهم الكثير من  .3

 . التي يحتاجها المجتمع حكمة بالغةلديهم .4

 

 .: اذكر األسباب التي تستوجب العناية بكبار السن2س

                     .             عف الحواسض -ج          . في الصحة الضعف العام -ب        .     نفسيةوت جسمية رابتغي  إصابتهم  -أ

 . فيق وبعد األبناءوالر   بسبب فقدان الشريك الخوف من الوحدة -و        .واالنتباه ضعف الذاكرة -د

 

أَحُدُهَما أْوِكالُهَما فالَ  ما يَْبلغَن ِعنَدَك اْلِكبَرَ إَسانًا ياهُ َوبِاْلَوالَدْيِن إحْ تْعبُدواْ إال إ َوقَضى َرب َك أال "وله تعالى ::ما داللة ق3س

ٍ َوالَ تْنَهرهُ   ا "؟ا َوقُل لُهَما قْوالً َكِريممَ تقُل لُهَمآ أف 

 .أشار القرآن الكريم إلى مرحلة كبار السن و ما فيها من أسباب تستوجب العناية بهم -

 

 .د صور االهتمام بكبار السن: عد  4س

 .حسن التعامل مع كبار السن علىتربية الصغار. 3 رفع الحرعنهم .و التخفيف عليهم.2 مهم . راكإو توقيرهم  .1

 

 :: علل5س

 .هحل عمره جميعها بما فيها المرحلة التي يكبر فيها سن  رامته في مرام كراأولى االسالم أهمية لإلنسان واحت .1

 . رفعة في االخرة دادقربا إلى هللا تعالى وازداد ألن االنسان كلما طال عمره في طاعة هللا از -

 .هما بالبر عند الكبرحل عمره و خص  راأوصى هللا تعالى االنسان بوالديه حسنا في كل م .2

ض و  راكثرت األموجع ابالتر ذا وهن العظم ، وضعف الجسم ، و بدأإلحاجتهما لمزيد من الرعاية والعناية السيما   -

 .صار بحاجة شديدة ألبنائهما يساعدوهما على مصائب الحياة

 .ااألمل في نفسيهم من صور بر الوالدين عند كبرهما الرعاية النفسية لهما ،وبث  .3

 .لهما دور مهم في الحياة ،وبيان أن   رأيمهااألخذ بمشورتهما وإلفادة من تجربتهما وخبرتهما في الحياة ول -

 . األقرب فاألقرب تقع رعاية كبار السن على أوالدهم ثم   .4

 .كنألن من حق المسن أن يعيش بين أهله وأوالده حياة كريمة يحصل فيها على حاجاته كلها من مأكل وملبس ومس-

 

 . ح ذلك، وض   مهمراتوقيرهم و إك: من صور االهتمام بكبار السن 6س
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بة أو  الجوار را،وذلك لحق القرام للشيخ الكبير خاصة إذا كان قريبا أو جارام واإلكرامزيد من االحتاإلسالم على  حث   .1

 .   و لكليهماأ

ه جاء شيخ كبير ذات يوم يريد النبي  كما روي أن  بالتوسعة له قي المجلس و إجالسه ما يدل على توقير كبير السن  .2

 ". ليس منا من لم يرحم صغيرنا و يعرف حق كبيرناملسو هيلع هللا ىلص: " فأبطأ القوم أن يوسعوا له ، فرق  له الرسول ملسو هيلع هللا ىلص 

 .م الشيخ الكبير بإتيانه و تلبية حاجاتهراإكإلى ملسو هيلع هللا ىلص  دعا النبي . 3

ملسو هيلع هللا ىلص: الرسول  فقال لهملسو هيلع هللا ىلص  ليسلم بين يدي الرسول  را وكان شيخا كبي يوم الفتح (أبي قحافة  )أبو بكر الصديق بأبيه أتى  .4

 "." هال تركت الشيخ في بيته حتى أكون أنا آتيه فيه

 

 .ح ذلك، وض  التخفيف عليهم ورفع الحرج عنهم:من صور االهتمام بكبار السن 7س

 .إذا شق عليه الجلوسالصالة جالسا إن لم يستطع القيام  ونائما اإلسالم للشيخ الكبير العاجز أباح  .1

 . األئمة في صالة الجماعة بالتخفيف عن المصلين خاصة إذا كان فيهم كبار السن و العجزةملسو هيلع هللا ىلص أمر النبي  .2

 .الصيام اإلفطار في شهر رمضان على أن يطعم عن كل يوم مسكينااالسالم لكبير السن العاجزعن  أباح .3

 . إن لم يستطع الحجأن يرسل من يحج عنه لكبير السن ملسو هيلع هللا ىلص النبي  رخص .4

 خف ف اإلسالم عن كبار السن ورفع الحرج عنهم ، بي ن ذلك من خالل :  -:   عالمات 6م : 2019وزاري شتوية 

  ج. صالة الجماعة           ب. الحج                أ. الصيام             

ر في شهر رمضان على أن يطعم عن كل يوم أباح االسالم لكبير السن العاجز عن الصيام اإلفطا الجواب:أ. الصيام :

 .مسكينا

 .لكبير السن أن يرسل من يحج عنه إن لم يستطع الحجملسو هيلع هللا ىلص رخص النبي ب. الحج:  

 . األئمة في صالة الجماعة بالتخفيف عن المصلين خاصة إذا كان فيهم كبار السنملسو هيلع هللا ىلص أمر النبي  ج. صالة الجماعة : 

 

 .ح ذلك، وض   حسن التعامل مع كبار السنة الصغار على : من صور االهتمام بكبار السن تربي8س

 . تأففور أبال تذم   التلطف مع كبار السن و قضاء حوائجهمينبغي تربية الصغارعلى  .1

 . بأقوالهم وأفعالهمزاء عدم االستخفاف بكبار السن أو اإلستهيجب على الصغار . 2

 . "يسلم الصغير على الكبير :"ملسو هيلع هللا ىلص لقول النبي الكبير ىيبدأ بالتحية علعلى الصغير أن  .3

 

 : فيما يخص بر الوالدين  : استنتج داللة األحاديث النبوية الشريفة9س

 ".و حسن عمله طال عمرهخير الناس من ملسو هيلع هللا ىلص:" قال رسول هللا  .1

 .هحل عمره جميعها بما فيها المرحلة التي يكبر فيها سن  رامته في مراك م رااحتوأولى االسالم أهمية لالنسان  -

م راعنه وإك ،وحامل القرآن غير الغالي فيه و الجافيم ذي الشيبة المسلمراإكجالل هللا إمن  إن  ملسو هيلع هللا ىلص:"قال رسول هللا  .2

 ".  ذي السلطان المقسط
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 .م الشيخ الكبير بإتيانه وتلبية حاجاتهراإلى إكملسو هيلع هللا ىلص دعا النبي   - 

 

 . الخاصة بالوالدين عند الكبراألوامر واهي وت و الن  را: استنتج من اآليات الكريمة التحذي10س

ا يَْبلُغَ قال تعالى :"  َواْخِفْض لَُهَما  *َوالَ تَْنَهْرُهَما َوقُل لَُّهَما قَْوالً َكِريًما  فاَلَ تَقُل لَُّهَمآ أُف   أََحُدُهَما أَْو ِكالَُهَما نَّ ِعنَدَك اْلِكبَرإِمَّ

ِ اْرحَ  ب  ْحَمِة َوقُل رَّ  ".ْمُهَما َكَما َربَّيَانِي َصِغيًراَجنَاَح الذُّل ِ ِمَن الرَّ

 .أو إظهار الملل من حديثهما خاصة عند الكبر رمن كثرة طلبات اآلباءالتذم  من  ت رحذ   .1

 .بالتلطف معهما أمرت .3عن مخاطبتهما بعنف وقسوة .       نهت .2

 .هما الى صدره رحمة بهمأن يضم  األبن بالحنوعلى والديه و أمرت. 5        ل والتواضع لهما.  الى التذل   دعت .4

 

 كبرهما عند الوالدين بر صور من4 ع:استنتج8م2019صيفية      .:اذكر صور بر الوالدين عند كبرهما11س

 .حاجتهما كلهاوظافة الشخصية والملبس والمأكل كالن الناحية الجسديةاالهتمام بهما من  .1

 . من غيرتوان أوتهاون كز الصحيةرالى المستشفيات والمواصطحابهما إلهما في مواعيدها ،  تقديم األدوية .2

   .عن طريق اصطحابهما لزيارة األهل واألصدقاء والمتنزهات الترفيه عنهما .4       .وعدم مقاطعتهما اإلصغاء لهما .3

مشورتهما واألخذ األمل في نفسيهما ، وذلك باإلفادة من تجربتهما وخبرتهما في الحياة و بث  و،  الرعاية النفسية لهما.5

 . وبيان أن لهما دورمهم في الحياة رأيهما ،ب

 .كنفك و كفالتكأن يكونا في -. داللة كلمة عندك ن ِعنَدَك اْلِكبََر"إما يَْبلغَ  :"استنتج من قوله تعالى

 . : اذكر طرق اهتمام الدولة بكبار السن12س

 .ر في هذه الدورمقومات الحياة الكريمةلمن ال معيل له وال أبناء بحيث تتواف إنشاء دور الرعاية .1

 .عاة ظروفهمرالكبار السن  وم تأمين الرعاية الصحية .2

 .لهم ، كإنشاء جمعيات خيرية تعتني بأحوالهم وترفه عنهم تأمين الرعاية االجتماعية .3

 .ت وغيرهاافي وسائل النقل واألماكن العامة ، ومواقف السيار تخصيص مقاعد للمسنين .4

 

 " الرْحَمة ِفْض لهما َجنَاَح الذ ل ِ ِمنَ َواخْ :"ون فيها مع والديه في قوله تعالىح الصورة التي ينبغي لالبن أن يكض  :و13س

و  والديه أمرت االبن بالحنوعلىولهما  ل والتواضعف مع الوالدين ودعتهم الى التذل  بالتلط  أمرت اآلية الكريمة األبناء -

 . لطائرصغاره حنانا ورحمة بهمهما الى صدره كما يضم اأن يضم  

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

 العناية بذوي اإلعاقة:  الدرس الخامس عشر
 

 . ح نظرة بعض المجتمعات قديما نحو ذوي اإلعاقة: وض  1س
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 . يُنظر إليهم على أنهم شركان  .2          .قسوة في معاملة ذوي اإلعاقةشهدت بعض المجتمعات قديما  .1

 .تؤدي بهم إلى العزلة االجتماعية أو القتل أُحيطوا بمعتقدات غير صحيحة .3

 

 . : وضح نظرة اإلسالم نحو ذوي اإلعاقة2س

 .. شرع لهم حقوقا خاصة2متهم  وانسانيتهم .           راحفظ لهم ك .1

األعمش ،  واألصم تب مثل : را. وصل بعض ذوي اإلعاقة إلى أعلى الم4لم يفرق بينهم وبين أبناء المجتمع.        .3

 .،من السلف الصالح الذين برزوا في الحديث الشريف واألدب

 

 :ح مفهوم األشخاص ذوي اإلعاقة: وض  3س

 الحياتية   تهمراوتؤثر في مهات الحسية أو الجسمية أو الفكرية رانقص في القدهم األشخاص الذين يعانون من   -

 . وتفاعلهم مع البيئة التي يعيشون فيها

 

 : :علل4س

 .   هللا تعالى ابتالء بعض األشخاص بنقص في قدارتهم رادة إاقتضت  .1

 . إذا صبر على ما ابتاله هللا تعالى العظيم لذوي اإلعاقةرنيل األجهللا تعالى في  رادهاألحكمة  . أ

 . ه عليهم ويشكرون ربهم على ذلكوفضل حكمة لألصحاء فيتذكرون نعمة هللا تعالى . ب

 .يستخدم أنسب األلفاظ في وصفهمملسو هيلع هللا ىلص كان النبي  .2

 .حتى ال يشعرهم بالنقص والحرمان -

 .ة إن صبروارهم بالجن  يبش  ملسو هيلع هللا ىلص  كان النبي  .3

 .حتى ال يحقدوا على األصحاء – حتى ال ييأسوا وال يحزنوا     -رفعا لمعنوياتهم         -

 أو وض ح أثر دعاء الرسول لهم بالشفاء . .لعافيةيدعو لهم باملسو هيلع هللا ىلص كان  .4

 . ِلَم للدعاء من زيادة أملهم بالشفاء  - 

 .يشعر بدورهم الفاعل في المجتمع حيث كلفهم ببعض المهامملسو هيلع هللا ىلص كان النبي  .5

اعل في كل واحد منهم يمكن أن يقوم بمهمة ينفع بها الناس وذلك حسب قدرته وطاقته ليشعر بدورهم الف إشارة إلى أن   -

 .المجتمع

د تضليل أعمى عن الطريق بالوعيد الشديد والطرد من رحمته .6  .  توع د هللا تعالى من تعم 

 .لما يترتب عليه من أذى كبير له  -

 . بداعات وتوظفها في العمل المنتجإج ما لديهم من مواهب ورامن مسؤلية المجتمع تجاه ذوي اإلعاقة استخ .7

 .فون الناسيتكف  حتى ال يكونوا عالة   - 
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 : فيما يخص العناية بذوي اإلعاقة  : استنتج داللة الحديثين الشريفين اآلتيين5س

لو أن جلودهم كانت قرضت في الدنيا  أهل البالء الثوابيود  أهل العافية يوم القيامة حين يُعطى ملسو هيلع هللا ىلص :" قال رسول هللا  .1

 ". بالمقاريض

 . ى ما ابتاله هللا تعالىاألجر العظيم لذوي اإلعاقة إذا صبر عل -

 ". لني على كثير ممن خلق تفضيالمما ابتالك به وفض   الحمد هلل الذي عافانيملسو هيلع هللا ىلص :" قال  .2

 .حكمة لألصحاء فيتذكرون نعمة هللا تعالى وفضله عليهم ويشكرون ربهم على ذلك -

 

 . مع ذوي اإلعاقةملسو هيلع هللا ىلص : اذكر صور تعامل الرسول 6س

 .والثواب تبشيرهم باألجر. 2          .          عاة مشاعرهمرام .1

 .ورفع المشقة عنهم التيسير عليهم. 4والدعاء لهم.          قضاء حوائجهم .3

 .من إيذائهمرلهم والتحذيتقب  . 6لديهم.              الذاتزيادة تقدير .5

 

 . ح ذلك، وض   عاة مشاعرهمراممع ذوي اإلعاقة، ملسو هيلع هللا ىلص :  من صور تعامل الرسول 7س

 .بحيث ال يشعرهم بالنقص والحرمان أنسب األلفاظ في وصفهميستخدم ملسو هيلع هللا ىلص النبي  كان.1

 . بين الناس ال يقلل من شأنهم .2

 .ح ذلك، وض   تبشيرهم باألجر والثوابمع ذوي اإلعاقة، ملسو هيلع هللا ىلص : من صور تعامل الرسول 8س

 .نوا وال يحقدوا على األصحاءرفعا لمعنوياتهم وحتى ال ييأسوا واليحز ة إن صبروارهم بالجن  يبش  ملسو هيلع هللا ىلص كان النبي  .1

 . رفع للدرجات في اآلخرةبل هو  ابتالء هللا تعالى لهم ليس عقوبةكان يبين لهم أن  .2

 

 .ح ذلك،وض  قضاء حوائجهم والدعاء لهممع ذوي اإلعاقة،ملسو هيلع هللا ىلص : من صور تعامل الرسول 9س

 .والمصابين ويقضيها لهم يمشي في حوائج المرضىملسو هيلع هللا ىلص كان النبي  .1

فذهب معها حتى قضى لها لي إليك حاجة  يا رسول هللا إن  فقالت: فيها إعاقة عقليةكان ملسو هيلع هللا ىلص إلى النبي  ةرأجاءت ام.2

 .حاجتها

 .لم للدعاء من زيادة أملهم بالشفاء يدعو لهم بالعافيةملسو هيلع هللا ىلص كان  .3

 2يدل على قضائه لحوائج ذوي اإلعاقة والدعاء لهم :إجابة نقطة ملسو هيلع هللا ىلصع:وضح موقفا للنبي 3م:2019صيفية    

 

 .ح ذلك، وض  التيسير عليهم ورفع المشقة عنهممع ذوي اإلعاقة،ملسو هيلع هللا ىلص : من صور تعامل الرسول 10س

 .فلم يكلفهم من األعمال ما ال يطيقونحالتهم وما بهم من إعاقة ملسو هيلع هللا ىلص  عى النبي ار. 1
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 . على األصحاء عليهم بعض الواجبات المفروضةيس ر .2

 .يس ر عليهم أمور دينهم .3

 . في حالة عدم القدرة على القيام بها جوالحرل عنهم اإلثم زاأ .4

 .إن كان المجيء إلى صالة الجماعة يعرضهم للخطر أذن لهم بالصالة في البيت .5

 

 .ح ذلك، وض   زيادة تقدير الذات لديهممع ذوي اإلعاقة، ملسو هيلع هللا ىلص : من صور تعامل الرسول 11س

 . المهام فهم ببعضحيث كل   يشعر بدورهم الفاعل في المجتمعملسو هيلع هللا ىلص كان النبي  .1

 . غزوة أحدت عديدة كما في ار  م بإمارة المدينة (وهو أعمى  )ف ابن ام مكتوم كل   .2

 .في المسجد أن يصلي بالناسملسو هيلع هللا ىلص الرسول  أمره .3

 .وذلك حسب قدرته وطاقته كل واحد منهم يمكن أن يقوم بمهمة ينفع بها الناس أن  في هذا إشارة إلى  .4

 

 .ح ذلك، وض  تقبلهم والتحذير من إيذائهمي اإلعاقة،ذوملسو هيلع هللا ىلص : من صور تعامل الرسول 12س

 .منهم ةأو السخري حراجهم أو إ الرحمة بالضعفاء وحذ رنا من إيذائهمملسو هيلع هللا ىلص منا الرسول عل  .1

د تضليل أعمى عن الطريق بالوعيد الشديد والطرد من رحمته.2   .لما يترتب عليه من أذى كبير له توع د هللا تعالى من تعم 

 

 

 .مع ذوي اإلعاقةملسو هيلع هللا ىلص صور تعامل الرسول من النصوص الشرعية اآلتية : استنتج 13س

 .عاة مشاعرهمرام  - .والبصير هذا رجل أعمى الذي في بني واقف نعوده " انطلقوا بنا إلى البصيرملسو هيلع هللا ىلص:" قال  .1

ضته منهما الجنةهللا قال : إذا ابتليت عبدي بحبيبتيه فصبر  إن  ملسو هيلع هللا ىلص:"قال .2  حبيبتاه: عيناه ". عو 

                                             بشيرهم باألجر والثوابت   -

ال شفاء إال شفاؤك شفاء ال يغادر  واشف أنت الشافيفي دعائه للمريض :" أذهب البأس رب الناس ملسو هيلع هللا ىلص قال الرسول  .3

 ". سقما

 .قضاء حوائجهم والدعاء لهم -

 ".رج وال على المريض حرجوال على األعرج ح األعمى حرجقال تعالى :" ليس على  .4

 .التيسير عليهم ورفع المشقة عنهم -

 ".أعمى عن الطريق (ضلل  )ملعون من كمه ملسو هيلع هللا ىلص:" قال  .5

 .لهم والتحذير من إيذائهمتقب   -

 م : عالمتان 2019وزاري شتوية 
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 :" يدل على صورة من صور حسن التعامل مع ذوي اإلعاقة هي أعمى عن الطريق كمه من ملعون:" ملسو هيلع هللا ىلصقال  -

 قضاء حوائجهم والدعاء لهمب.                               التيسير عليهم ورفع المشقة عنهمأ. 

 من إيذائهمرلهم والتحذيتقب  د.                                         زيادة تقدير الذات لديهمج. 

 في االهتمام بذوي اْلعاقة . مسؤولية األسرةوضح  :14س     
 .  بعرضهم على األطباء المختصيناء باألبناء ذوي اإلعاقة منذ الوالدة . االعتن1 
 في األعمال . مشاركتهم. 2
 . عدم إشعارهم بالنقص. 3
 مع قدراتهم . تعليمهم ما يتناسب. 4
 .لمساعدته على االندماج في المجتمع  ل المعاقتقب  . 5

 14ت األسرة تجاه ذوي اْلعاقة.الجواب :إجابة سم عالمتان:بي ن مسؤولية واحدة من مسؤوليا2018وزاري شتوية 
 
 في االهتمام بذوي اْلعاقة .   مسؤولية المجتمع: وضح 15س
 التي تمكنهم من كسب عيشهم .  لتعليم المعاقين العلم أو الحرفخاصة  وجود معاهد. 1 
بداعات. استخراج ما لدى ذوي اإلعاقة من 2  ال يكونوا عالة يتكففون الناس.فها في العمل المنتج حتى وتوظ   مواهب وا 
 التي تعتني بهم والمراكز ،  والعقاقير واألدوية،  توفير المعينات الطبيةلهم ، مثل :  توفير الدعم المادي والمعنوي . 3

ْعلُوٌم  فِي أَْمَواِلِهمْ َوالَِّذيَن وعلى األغنياء أن يسهموا في ذلك لقوله تعالى :"    ". َمْحُرومِ ل ِلسَّائِِل َوالْ  * َحقٌّ مَّ
مكاناتهم . توفير فرص العمل. 4  لهم بما يتناسب وقدراتهم وا 

 

 

 ح أثر نظرة المجتمعات قديما لذوي اإلعاقة على أنهم شر.: وض  16س

 يؤدي بهم إلى العزلة االجتماعية أو القتل أحيانا . -

 

 على كل مما يلي : ملسو هيلع هللا ىلص : اذكر مثاال من سيرة النبي17س

 ذات عند ذوي اإلعاقة .لتقدير ال ملسو هيلع هللا ىلص. تعزيزه 1

 أن يصلي بالناسملسو هيلع هللا ىلص الرسول  أمره.وغزوة أحدت عديدة كما في ار  م بإمارة المدينة (وهو أعمى  )ف ابن ام مكتوم كل   - 

 .في المسجد

 . قضاء حوائج ذوي اإلعاقة.2

معها حتى قضى لها فذهب لي إليك حاجة  يا رسول هللا إن  ، فقالت: فيها إعاقة عقليةكان ملسو هيلع هللا ىلص إلى النبي  رأةجاءت ام -

 .حاجتها
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 . التيسير على ذوي اإلعاقة ورفع المشق ة عنهم.3

فإذا كانت األمطار وسال الوادي  أن ه رجل ضرير ويصلي في قومهوأخبره  ملسو هيلع هللا ىلص أتى النبي عتبان بن مالكورد أن  -

بيته ليت خذه مصل ى  أن يأتي فيصلي في ملسو هيلع هللا ىلصوطلب من رسول هللا  فال يستطيع أن يأتي مسجدهم فيصليالذي بينه وبينهم 

  فقال له الرسول  :" سأفعل إن شاء هللا ".

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

 العناية بالموهوبين والمبدعين:  الدرس السادس عشر
 

 : : علل ما يلي تعليال وافيا1س

 . بداعاتإالخلق أن مي ز بين الناس في القدارت والطاقات وفيما أعطاهم من مواهب و من حكمة هللا تعالى في .1

 .إعمار األرضليتعاون الناس كلهم في  أ.

 . واجبه في الحياةليمارس كل منهم  ب.

 . ومواهبهم بناء المجتمع بحسب طاقاتهمعوا المهام في ليوز   ج.

 .هميبرز مواهب الصحابة ويمدحها فيملسو هيلع هللا ىلص  كان النبي  .2

 . تهم اإلبداعية حتى ال تفتر ، فالموهوبين والمبدعين ثروة بشرية ال تقدر بثمنراألجل تطوير قد -

 

ْلنَا بَْعَضُهْم َعلى بَْعٍض  :": ما داللة قوله تعالى 2س  "؟انظْر َكْيَف فضَّ

 .داعاتإبمواهب  و ت والطاقات وفي ما أعطاهم منرامن حكمة هللا تعالى في الخلق أن مي ز بين الناس في القد -

 

 :ح مفهوم كل من:  وض  3س

 .في قدرة ما متميز:  هي أداء الموهبة .1

 .زهم عن غيرهمتمي   أواستعدادات فطرية طبيعية راتقد: هم أشخاص يمتلكون فالموهوبون  -   

 . يمتاز باألصالة إنتاج شيء جديد ومفيد: هو اإلبداع  .2

 .باألصالة صفتت   أشياء جديدة ومفيدة إنجازدرتهم على : هم أشخاص يتميزون بق فالمبدعون -    

 

 .: عدد صور الهدي النبوي في التعامل مع الموهوبين والمبدعين4س

 .مكانة الموهوبين والمبدعينملسو هيلع هللا ىلص النبي  رازإب .1

 .الموهوبين والمبدعين تعزيز .2

 .الموهوبين والمبدعين راتمن قد اإلفادة .3
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 4الهدي النبوي في التعامل مع الموهوبين والمبدعين: إجابة س مظاهر 3ع : اذكر 6م:2019صيفية 

 :: اكتب اسم الصحابي المقصود في كل حديث من األحاديث الشريفة اآلتية5س

 الصحابي المقصود الحديث النبوي
 علي بن أبي طالب " أقضاهم ......"

 أُبي بن كعب " أقرؤهم لكتاب هللا .... "

 معاذ بن جبل ..".رام " أعلمهم للحالل والح

 زيد بن حارثة (المواريث )ئض را" أفرضهم ... " أي : أعلمهم بالف

 أبو قتادة " كان خير فرساننا ..."

التنا ...."  سلمة بن األكوع "وخير رج 

 أبو موسى األشعري آل داودمزامير من  را " لقد أوتيت مزما

 باسعبدهللا بن ع " اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل "

ه أن يق  عبدهللا بن مسعود على ..."رأه غضا كما أنزل فليقرآن القرأ "من سر 

 يؤيدك زال ال ي (جبريل عليه السالم  )" إن روح القدس 
 عن هللا ورسوله (دافعت  )ما نافحت 

 حسان بن ثابت

 زيد بن ثابت " " تعلم اللغة العبرية
 

 :هدي النبوي في ما يأتيح الدرس المستفاد الذي تستنتجه من ال: وض  6س

جبل،  م معاذ بنرا،وأعلمهم بالحالل والحأبي بن كعبلكتاب هللا وأقرؤهم علي بن أبي طالب،أقضاهم ملسو هيلع هللا ىلص:" قال .1

 ".زيدوأفرضهم 

 .مكانة الموهوبين والمبدعينملسو هيلع هللا ىلص النبي  راز إب -

التنا: أبو قتادة ،  خير فرساننا:" كان ملسو هيلع هللا ىلصقال .2  ". : سلمة وخير رج 

 .مكانة الموهوبين والمبدعينملسو هيلع هللا ىلص بي النراز إب -

 ". آل داود زاميرمن م اأوتيت مزماريا أبا موسى ، لقد ملسو هيلع هللا ىلص:" قال  .3

 .مكانة الموهوبين والمبدعينملسو هيلع هللا ىلص النبي راز إب -

 ".التأويل مهعل  ين وفي الد   ههفق   هم  الل  لعبدهللا بن عباس :" ملسو هيلع هللا ىلص   قال  .4

 .تعزيز الموهوبين والمبدعين -

 ". عبد ه من ابن أم  رأفليق نزلا كما أُ غض  القرآن  رأه أن يقمن سر  ملسو هيلع هللا ىلص:" قال  .5

 .تعزيز الموهوبين والمبدعين -

 ه".عن هللا ورسول(دافعت  (ما نافحت دكل يؤي  اال يزروح القدس جبريل عليه السالم  لحسان بن ثابت:"إن  ملسو هيلع هللا ىلص قال .6

 .ت الموهوبين والمبدعينرااإلفادة من قد -

 .ثابت تعلم اللغة العبرية من زيد بنملسو هيلع هللا ىلص طلب الرسول  .7

 .ت الموهوبين والمبدعينرااإلفادة من قد -
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 .مارعلى اليمن لمعرفته بالحالل والح معاذ بن جبل قاضياملسو هيلع هللا ىلص بعث الرسول  .8

 . ت الموهوبين والمبدعينااإلفادة من قدر -

  ". دآل داو زاميرمن م القد أوتيت مزمار"...  ملسو هيلع هللا ىلصم : الصحابي الذي قال له 2018وزاري شتوية 

 الجواب : الصحابي الجليل أبو موسى األشعري .

 بتعلم العبرانية هو :  ملسو هيلع هللا ىلصم: الصحابي الجليل الذي أمره النبي 2019وزاري شتوية 

 ج. أبو مسعود الثقفي           د. غيالن بن سلمة        ب. زيد بن ثابتأ. عمر بن الخطاب        

 قاضيا إلى اليمن هو : ملسو هيلع هللا ىلصبعثه النبي م : الصحابي الجليل الذي 2019وزاري شتوية 

 ب. أبو موسى األشعري       ج. علي بن أبي طالب            د. أُبي بن كعب          أ. معاذ بن جبل

 (  X( أو )  √م: عالمتان : ضع إشارة ) 2019وزاري شتوية 

 ( √ترجمان القرآن هو الصحابي الجليل عبد هللا بن عباس . )  -

 

 .لمواهب الصحابةملسو هيلع هللا ىلص لرسول اف توظيف :اذكر مواق7س

 . شعرهبالرد على أعداء اإلسالم في  ان بن ثابتحس  تكليف  .1

 .ةة والقبطي  ة والرومي  ة والحبشي  الفارسي  م اللغة ، ثم تعل   اللغة العبريةم بتعل   زيد بن ثابتأمر  .2

 . والحرامبالحالل لمعرفته  اليمنقاضيا على  معاذ بن جبلملسو هيلع هللا ىلص بعث الرسول  .3

 

 .  تجاه المبدعين والموهوبين ة األسرةمسؤولي  ن :بي  8س

 :األسرة هي المسؤول األول عن الموهوبين والمبدعين  -

 . واإلجابة عنها ل أسئلة أبنائهمتقب   .1

 .زالتي تساعدهم على التمي   توفير البيئة المناسبة .2

 .اتهمجاهالتي تتناسب وميولهم وات   تزويدهم بالكتب والقصص الهادفة .3

 8م : عالمتان : وضح مسؤولية األسرة تجاه المبدعين . الجواب : إجابة س2018وزاري شتوية 

 

 .تجاه المبدعين والموهوبين مسؤولية المدرسةن : بي  9س

 .  من الطلبة وتنمية مواهبهم اكتشاف الموهوبين .1

 ة األنشطة الالصفي :أ.طريقعن  تزويدهم بالمعلومات خارج نطاق المدرسة .2

 المخيمات العلمية والكشفية ب.                                                                  

 .على المستوى المحلي والدولي المسابقاتج.                                                                  
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 .تجاه المبدعين والموهوبين مسؤولية الدولةن : بي  11س

 .وتطوير مواهبهم يهمتبن  والمبدعين و البحث عن الموهوبين .1

 .الخاصة بهم مج والمسابقاتراتنظيم الب .2

 .لهم توفير الدعم المادي والمعنوي .3

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

 آداب المجالس:  الدرس السابع عشر
 

 :  عليال وافيا: علل ما يلي ت1س 

 .اس ويحتاجهماإلنسان بطبعه كائن اجتماعي يستأنس بالن   .1

 .لتبادل المنافع معهم  -  

 .من الجلوس في الطرقاتملسو هيلع هللا ىلص حذ ر الرسول  .2

 . اس أو يعيق الطريق عليهمظرعلى عوارت الن  ى ال يقع الن  حت   -

   عالمتان : م2019 شتوية وزاري .عدم الدخول أي مجلس فجأة دون طلب اإلذن بالدخول.3

 .ل على أهل المجلسمنعا للتطف   -

 .ن طِلب منه تغيير المكان فعليه أن يستجيبإيجب على اإلنسان أن يجلس في المكان المناسب و .4

عالم في  لصاحب مكانة ومنزلة كإجالس راً ه قد يكون ذلك لمصلحة متعلقة به أو بصاحب المكان أو قد يكون ذلك تقديألن   -

 . سصدر المجل

 .من آداب المجالس عدم التفريق بين اثنين إال بإذنهما.5

 . ه قد يكون هناك سبب ما أجلسهما بجانب بعضهماألن    -

 .الجالسين دعاء يقولونه عند ختام المجلسملسو هيلع هللا ىلص أرشد الرسول .6

 .  حتى يمحون به ما وقع في المجلس من خطأ أو زلل -

 

 : ح مفهوم المجالس: وض  2س

فيها الناس لتحقيق أهداف معينة كالتشاور حول أمر ما أو تأدية واجب اجتماعي أو زيادة معرفة  هي لقاءات يجتمع -

 .  د حال األقارب واألصدقاء وغير ذلكالع ، أو صلة رحم وتفق  واط  

 

 . التي يمارسها الناس صور المجالس: اذكر 3س
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  العمل. مجالس 3             العلمية. المجالس 2            االجتماعية المجالس .1

 3إجابة س.ع:تعد دت صور المجالس التي يمارسها الناس اذكر ثالثة منها 3م : 2019+ صيفيةوزاري شتوية 

 

 ؟  المجالس االجتماعية:بماذا تتمثل 4س

   زانواألح راحاألف. مناسبات 3       .  الدواوين. 2    سواء داخل المنزل أو خارجه.    الجلسات األسرية .1

 

 ؟ المجالس العلمية: بماذا تتمثل 5س

 .في المساجد حلقات العلم. 2          في المدارس والجامعات.  اللقاءات العلمية والتعليمية .1

 

 ؟: بماذا تتمثل مجالس العمل6س

 . التي يكثر فيها الموظفون المؤسسات والشركاتالتي تعقد في  االجتماعات -

 

 ها اإلنسان في المجالس ؟ى ب:ما اآلداب التي يجب أن يتحل  7س

 .في المكان المناسب التسليم والجلوس. 3          . االستئذان. 2       في المجلس.    المكان المناسباختيار  .1

  . ملسو هيلع هللا ىلصلمأثور عن رسول هللا ا بالدعاء. ختم المجلس 5         والحديث في المجلس.   آداب الحوار راعاة م .4

 

 .ح ذلك، وض   اختيار المكان المناسب في المجلسن يتحلى بها اإلنسان في المجالس،: من اآلداب التي يجب أ8س

 . ب في إيذاء اآلخرينبحيث ال يتسب   المكان المناسب لعقد جلستهيحرص اإلنسان على .1

 .حراللتعزية أو إقامة األفألي سبب كان سواء  ر اإلنسان من الجلوس في الطرقاتيحذ   .2

 .حتى ال يقع النظر على عوارت الناس أو يعيق الطريق عليهم لجلوس في الطرقاتمن املسو هيلع هللا ىلص الرسول ر حذ   .3

قال قالوا:وما حق   الطريق؟  :" فإذا أبيتم إال المجالس فأعطوا الطريق حق ها " ملسو هيلع هللا ىلصكما في قوله حق  الطريق.إعطاء 4

 :" غض  البصر،وكف  األذى،ورد  السالم،وأمر بالمعروف،ونهي عن المنكر ". 

 .أن يجلس جلسة الئقة بطبيعة المجلسلى من يحضر المجلس يجب ع .5

 

 .ح مواضع االستئذان في المجلس، وض   االستئذان : من آداب المجالس9س

 .ل على أهل المجلسدون طلب اإلذن بالدخول منعا للتطف   عدم الدخول أي مجلس فجأة .1

 .من الجالسين عدم الخروج من المجلس بدون االستئذان .2

 .في الحديث وعدم مقاطعة المتحدث ذان عند المشاركةاالستئ .3



0796534456مركز العساف                                 إسراء سليم الحياري                         العلوم اإلسالمية الفصل األول  دوسية       

77 
 

 

 : ما أهمية االستئذان كأدب من آداب المجالس ؟10س

        بين المشاركين    راً وتقديراما احتيعطي المشارك أ.    

 . المستأذن لباقةيدل على  ب.   

 

 .ح ذلك،وض  لوس في  المكان المناسبالتسليم والجى بها اإلنسان في المجالس،:من اآلداب التي يجب أن يتحل  11س

 .على الحاضرين إلقاء تحية اإلسالميجب على من يدخل المجلس  .1

ه قد يكون ذلك لمصلحة  ألن   تغيير المكان فعليه أن يستجيب لب منهطُ ن إو  أن يجلس في المكان المناسبيجب عليه  .2

 .كإجالس عالم في صدر المجلسانة ومنزلة لصاحب مك راً متعلقة به أو بصاحب المكان أو قد يكون ذلك تقدي

 .ى رقابهمفي أماكنهم أو يتخط   حم الجالسيناأقرب مكان فارغ وال يزيجب الجلوس في  .3

 .فعلى الجالسين أن يفسحوا لهإذا دخل أحد مجلسا فلم يجد موضعا يجلس فيه  .4

 . جالسه في مكانهإو بتكريم أحد الداخلين إلى المجلسمن تمام األدب أن يقوم اإلنسان  .5

 .الذي كان فيه ورجع فهو أحق بمجلسهإذا قام أحد الجالسين لحاجة طارئة  .6

ق بين اثنين إال بإذنهماراً لمن حضر المجلس متأخ ال ينبغي.7  .،ألنه قد يكون هناك سبب ما أجلسهما بجانب  بعضهماأن يفر 

 

 .، وض ح ذلك  سمراعاة أدب الحوار والحديث في المجلمن آداب المجالس : 12س

 .للمتحدث من غير مقاطعة حسن االستماع .1

من غير االنشغال بشيء كالهاتف ونحوه وأال يستأثر بعضهم بالحديث من غير السماح لغيره  االنتباه واالهتمام للمتحدث.2

 .بالتحدث

 .وعدم رفع الصوت لغير ضرورة الصوت الهادىء المناسباختيار .3

 .بهم زاء اآلخرين أو االسته راءآم تسفيه وعد اآلخر رأيالرام احت .4

 12: إجابة سيث في المجلس ، وض ح ذلك: من آداب المجالس مراعاة أدب الحوار والحدع4م :2018شتوية  

 

 .بها في المجالس لتزام التي يجب اال الضوابط الشرعية: عدد 13س 

 .بهدف التآمر على إيذاء أحد، فال تكون المجالس في معصية أو  المباحات أن يكون المجلس في .1

 . والسخرية زاء الغيبة والنميمة واالستهال تكون المجالس بهدف  .2

.  4.          واللباس وغض البصر وحفظ العوارت رابالطعام والشعاة األحكام الشرعية المتعلقة في را. وجوب م3  

 .ب إفشائهاوتجن   المجلس رارحفظ أسيجب 
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 :الذي يرشد إليه كل نص من النصوص اآلتية أدب المجلس: استنتج 14س

 أدب المجالس النص الشرعي

 اختيار المكان المناسب في المجلس - اكم والجلوس في الطرقات ".:" إي  ملسو هيلع هللا ىلصقال 

 :" فإذا أبيتم إال المجالس فأعطوا الطريق حق ها " ملسو هيلع هللا ىلصقوله

قال :" غض  البصر،وكف  األذى،ورد  قالوا:وما حق   الطريق؟ 
 مر بالمعروف،ونهي عن المنكر ".السالم،وأ

 اختيار المكان المناسب في المجلس

ا أَي َها الَِّذيَن آَمنُوا اَل تَْدُخلُوا بُيُوتًا َغْيَر بُيُوتُِكْم قال تعالى :"ي
 ". َحتَّٰى تَْستَأْنُِسوا َوتَُسل ُِموا َعلَٰى أَْهِلَها   

 التسليم والجلوس في المكان المناسب -

يَا أَي َها الَِّذيَن آَمنُوا إَِذا قِيَل لَُكْم تَفَسَُّحوا فِي اْلَمَجاِلِس قال تعالى :"
ُ لَُكمْ   ". فَاْفَسُحوا يَْفَسحِ َّللاَّ

 .التسليم والجلوس في المكان المناسب -
 إذا دخل أحد مجلسا فلم يجد موضعا يجلس فيه -

 فعلى الجالسين أن يفسحوا له .

 التسليم والجلوس في المكان المناسب. - ".ثم رجع إليه فهو أحق به "إذا قام أحدكم من مجلسه:ملسو هيلع هللا ىلصقال
 إذا قام أحد الجالسين لحاجة طارئة ورجع فهو -

 أحق بمجلسه الذي كان فيه

 التسليم والجلوس في المكان المناسب - ".ق بين اثنين إال بإذنهما:" ال يحل لرجل أن يفر  ملسو هيلع هللا ىلصقال 
أن راً ال ينبغي لمن حضر المجلس متأخ -

قيف  بين اثنين إال بإذنهما ر 

 :" من جلس في مجلس فكثر فيه لغطه فقال قبل أنملسو هيلع هللا ىلصقال 

 سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن ال إله إال"يقوم من مجلسه ذلك :
 ."لكذأنت أستغفرك وأتوب إليك إال غفر له ما كان من مجلسه 

 

رسول  ختم المجلس بالدعاء المأثورعن

 .ملسو هيلع هللا ىلصهللا

 

ة من العبارة اآلتية :" ينبغي على من حضر مجلسا أال يطيل فيه وال سيما في التعزية أو عيادة الحمك أتأمل وأستنتج :

 .  حتى يرفع المشقة عنهم -     ".المريض

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

 الرؤى واألحالم:  الدرس الثامن عشر
 

 :ح مفهوم كل مما يلي: وض  1س

 .البشائر والخيراإلنسان في منامه من  راه: هي ما ي ؤىالر   .1

 .أمور مختلطة: ما يعترض اإلنسان في منامه من  األحالم .2

 ( xعالمتان: األحالم هي ما يراه اإلنسان في منامه من البشائر والخير ) م:2019صيفية 

 :: علل ما يلي تعليال وافيا2س

 ". ؤيا من هللاالرؤى إلى هللا تعالى في قوله :" الر  ملسو هيلع هللا ىلص سب النبي ن. 1

 .  ه منه سبحانه وتعالىالخير كل   با مع هللا تعالى ألن  تأد    -
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 ". األحالم إلى الشيطان في قوله :" الحلم من الشيطانملسو هيلع هللا ىلص نسب النبي  .2

 . والتلبيس على اإلنسان الشيطان مصدر الشر   ألن   -

 .المشركين قلة رأىيوم بدر حينما ملسو هيلع هللا ىلص نفال عن رؤيا الرسول ثت سورة األتحد   .3

 .وألصحابه على القتالملسو هيلع هللا ىلص  تشجيعا له  -

 .هااقد تكون الرؤى أحيانا بشارة لمن ير .4

 .ر المؤمن بالخير وتفرحهها تبش  ألن   -

 .ةها جزء من النبو  ته أن  رؤيا الصالحين من أم  ملسو هيلع هللا ىلص عد  النبي  .5

 . لع اإلنسان فيها على جزء مما ال يعرفه أو يغيب عنهها من هللا تعالى يط  رؤيا أن  في هذا إشارة إلى مصدر ال  -

 ( √)  ةها جزء من النبو  ته أن  رؤيا الصالحين من أم  ملسو هيلع هللا ىلص عد  النبي م:عالمتان: 2019صيفية 

 .  من اآلداب التي ينبغي التأدب بها بعد الرؤيا أال يحد ث بها إال من يحب كالعالم الناصح .6

 .لسروره فيدعو له بالخير ر  سَ ه يُ ن  أل  -

  عالمتان م2019 شتوية وزاري .من اآلداب ينبغي التأدب بها بعد األحالم أال يرويها ألحد. 7

 . خشية أن يتعجل في تعبيرها بمكروه فيصيب اإلنسان منها الخوف والغم    -

 .إلى الصالة عند االستيقاظ من نومه بعد الحلمملسو هيلع هللا ىلص أرشد النبي . 8

 .فس وطمأنينة لهاحة للن  راالصالة  ألن   -

 . إلى تغيير الجنب الذي كان نائما عليه بعد الحلمملسو هيلع هللا ىلص أرشد النبي  .9

 .أمال بتغيير الحال التي كان عليها في منامه -

 .بعض الرؤى ال تحتاج إلى تأويل. 10

 .لوضوحها -

 .بعض الرؤى تحتاج إلى تأويل .11

 . ن مدلولهالعدم وضوحها ، فتحتاج إلى مفس ر يبي   -

 .تامن األمور الواجب اجتنابها لتفسير رؤيا معينة أال يطالع ما يتداوله عامة الناس من تفسير .12

 . ألن تعبير الرؤى يختلف باختالف أحوال الناس -

 .على المسلم أال يشغل نفسه بتفسير الرؤيا.13

 .باألسباب والتوكل على هللا تعالى ألمور موهومة قد تصيب وقد تخطىء بل عليه األخذرا حتى ال يقع أسي -

 

 .الرؤى واألحالم في القرآن الكريم مواضع: اذكر 3س
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 . - عليه السالم – قصة يوسف في سورة يوسفوردت في  .1

 . حينما أرى المشركين قلة تشجيعا له وألصحابه على القتال يوم بدرملسو هيلع هللا ىلص عن رؤيا الرسول سورة األنفالتحدثت  .2

قت تلك الرؤيا في  ، وتحق   معتمرينمع أصحابه  يدخل مكة المكرمةنفسه ملسو هيلع هللا ىلص ى الرسول رأا عندم سورة الفتحفي  .3

 .من الهجرة عمرة القضاء في العام السابع

 ".َوَما نَْحُن بِتأِويِل األْحالِم بِعَاِلِمينَ  أْضغَاُث أْحالمٍ قوله تعالى ": قالواْ في  كلمة األحالموردت . 4

 ".عليه ما شاء هللا أن يقص ى أحد منكم رؤيا؟ فيقص  أرهل :"  قول ألصحابهما يراً كثيملسو هيلع هللا ىلص كان الرسول . 5

 

 :فيما يخص الرؤى واألحالم :استنتج داللة النصوص الشرعية اآلتية4س

 ".؟ قال :" الرؤيا الصالحة تراما المبش  ملسو هيلع هللا ىلص سأل الصحابة النبي  .1

 .خير وتفرحهر المؤمن بالها ألنها تبش  راقد تكون الرؤى أحيانا بشارة لمن ي -

فِي اْلَحياِة  لُهُم اْلبْشرى*  الَِّذيَن آَمنُواْ َوَكانُواْ يَتقونَ *قال تعالى :" أال إنَّ أْوِليَاء هللِا الَ َخْوٌف َعلْيِهْم َوالَ ُهْم يَْحَزنُوَن  .2

ْنيَا َوفِي اآلِخرِة الَ تْبِديَل لَكِلَماِت هللِا َذلَك ُهَو اْلفْوُز اْلعَِظيمُ   ". الد 

 .ها لهاريها المسلم أو أحد اير بالرؤيا الصالحةالبشرى في اآلية الكريمة ملسو هيلع هللا ىلص فس ر الرسول  -

  ".جزءا من النبوةالرؤيا الصالحة من الرجل الصالح جزء من ستة وأربعين ملسو هيلع هللا ىلص:" قال  .3

يُطلع   ا من هللا تعالىمصدر الرؤيا أنهها جزء من النبوة وفي هذا إشارة إلى ته أن  رؤيا الصالحين من أم  ملسو هيلع هللا ىلص عد  النبي  -

 . اإلنسان فيها على جزء مما ال يعرفه أو يغيب عنه

 

 .ملسو هيلع هللا ىلص: اذكر اآلداب التي ينبغي التأدب بها بعد الرؤيا كما أرشدنا إليها الرسول 5س

 .هللا تعالى على الرؤيا الطيبة ئيايحمد الرأن  .1

 . فيدعو له بالخير ، ألنه يسر لسروره أال يحد ث بها إال من يحب كالعالم الناصح .2

 5عالمات : أرشد النبي إلى أدبين اثنين بعد الرؤيا ، وضحهما .الجواب :إجابة س 4م : 2018وزاري شتوية 

 

 .اآلداب التي ينبغي التأدب بها بعد الرؤيا: استنتج من الحديثين الشريفين 6س

 ".ث بهاعليها وليحد   فليحمد هللاهي من هللا  ماى أحدكم رؤيا يحبها فإن  رأ"إذا ملسو هيلع هللا ىلص: قال  .1

 .ئي هللا تعالى على الرؤيا الطيبةراأن يحمد ال -

 ". وال يخبر إال من يحبر ى رؤيا حسنة فليبش  رأفإن ملسو هيلع هللا ىلص  :" قال  .2

 .ه يسر لسروره فيدعو له بالخيراصح ، ألن  ال يحد ث بها إال من يحب كالعالم الن   -

  

 م ؟ى األحالرأ: بماذا يصاب اإلنسان إذا 7س
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 .برايق والفزع واالضطالض  ب يصاب -

 ؟ها النائم في منامهرا: ما طبيعة األحالم التي ي8س

 .زين من الشيطان وتخويف منه بما يوسوس لإلنسان في حالتي النوم واليقظةحقد تكون ت -

 

 ، اذكرها . إلى آداب ينبغي التأدب بها بعد األحالمملسو هيلع هللا ىلص : أرشد النبي 9س

 .ن ينفخ عن يساره ثالثاوأمن الشيطان الرجيم  االستعاذة .1

 . ل في تعبيرها بمكروه فيصيب اإلنسان منها الخوف والغمخشية أن يتعج   أال يرويها ألحد .2

 .حة للنفس وطمأنينة لهاراالصالة  عند االستيقاظ من نومه بعد الحلم ، ألن   الصالة.3

 .في منامهالذي كان نائما عليه أمال بتغيير الحال التي كان عليها  تغيير الجنب .4

 

 :آداب ما بعد األحالم: استنتج من األحاديث الشريفة 10س

 ". ثالثا عن يساره (ولينفخ)وليتفل  الشيطان ها ومن شر  من شر  ذ باهلل فليتعو  ى أحدكم ما يكره رأإذا ملسو هيلع هللا ىلص:"قال  .1

 .االستعاذة من الشيطان الرجيم وأن ينفخ عن يساره ثالثا -

 ". ها لن تضرهإن  ف ث بها أحداوال يحد  ملسو هيلع هللا ىلص:" قال  .2

 . ل في تعبيرها بمكروه فيصيب اإلنسان منها الخوف والغمأال يرويها ألحد خشية أن يتعج    -

 ". فليقم فليصلى أحدكم ما يكره رأفإن ملسو هيلع هللا ىلص:" قال  .3

 .فس وطمأنينة لهاحة للن  راالصالة  الصالة عند االستيقاظ من نومه بعد الحلم ، ألن   -

 

 للوقاية من األحالم ؟ قبل نومهلها اإلنسان : ما األعمال التي يعم11س

 .شيء من القرآن الكريم قراءة. 2ملسو هيلع هللا ىلص.     بما ورد عن أذكار عن الرسول  ذكر هللا تعالى .1

 .اإلكثار من االستغفار .4.                                          النوم على طهارة .3

 

 ؟ ى حلمارأإذا  ظه من نومهبعد استيقااإلنسان  التي يعمله عمل: ما ال 12س

ت اعباده ومن همز ة من غضبه وشر  أعوذ بكلمات هللا التام  ، بقوله ":  باالستعاذة من الشيطان الرجيمأن يبادر  -

 ".  الشياطين وأن يحضرون

 

َشَر َكْوَكبًا  َوالشَّْمَس ْيُت أَحَد عَ رأني اَل يُوُسُف أِلبِيِه يَاأبِت إإْذ ق :": ما تأويل رؤيا سيدنا يوسف عند قوله تعالى 13س

 ن". ْيتُهْم ِلي َساِجِديأر َواْلقَمر
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قال  ،  ئن مصرزابعد أن تولى خه سيدنا يوسف رآق ما وقد تحق   الكواكب إخوة يوسف والشمس والقمر والديه أن   -

ًدا َوقاَل يَا أبَِت َهَذا واْ لهُ ُسجَّ  ".بي َحقايَاَي ِمن قْبُل قْد َجعَلَها رتأِويُل ُرؤْ  تعالى":  َوَرفَع أبََوْيِه َعلى اْلعَْرِش َوَخر 

 . ر الرؤى االتصاف بها: اذكر الصفات التي ينبغي لمعب  14س

 .هل التقوىأ. أن يكون من 2              .    يةراأهل العلم والدأن يكون من  .1

 . خلق كريم. صاحب 4              .                  سيرة حسنةصاحب .3

 

 : ما األمور الواجب اجتنابها لتفسير رؤيا معينة ؟15س

 .عمن يتخذون تفسير الرؤى مجاال للتكسب يبتعد .1

 .في تفسير الرؤى واألحالم بع من مؤلفاتما طُ على  ال يعتمد .2

 .حفالمواقع اإللكترونية أو الص  ما كتب في  أال يطالع. 3

 .القنوات الفضائيةما يعرض في  أال يطالع .4

 .تعبير الرؤى يختلف باختالف أحوال الناس ت ألن  رامن تفسي يطالع ما يتداوله عامة الناس أال .5

 

 .ح ذلك بمثالعاة أحوال الناس عند التعبير ، وض  رار الرؤيا م: على معب  16س

المنام  لكن تأويل (يؤذن أن ه ى في المنام رأ )ى نفس الرؤيا رأكل منهم  ابن سيرين عندما جاءه رجلينكما حدث مع  -

:" قال تعالى، الرؤيا ،لصالح صاحبهذا العام تفسيره للرجل األول : أنه سيحج  ، فكان البن سيرين لكل منهما كان مختلفا 

  َوأذن فِي النَّاِس بِاْلَحج".

إنَُّكْم  تَها اْلِعيرُ ثمَّ أذََّن ُمَؤذٌن أيَّ  :"قال تعالى،  تفسيره للرجل الثاني : بأنه سوف تقطع يده بسبب السرقة لفساد هيئتهأما و

 ".قونَ رِ لَسا

 .الناس أحوال اختالف إلى يعود وذلك واحدة الرؤيا أن   مع مختلفا ارتفسي امنهم واحد لكل سيرين ابن رفس   فقد

 

 .ح لكر الرؤيا للرؤيا يقينيا ؟ وض  : هل نوقن بأن تعبير معب  17س

قد يخطىء وقد يصيب ، وعلى المسلم أال يشغل  بهذا  ل هو ظنيأن نوقن أن تعبير المعبر للرؤى ليس يقينيا بال،ال بد من -

 . األخذ باألسباب والتوكل على هللا تعالىألمور موهومة قد تصيب وقد تخطىء بل عليه  رااألمر حتى ال يقع أسي

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

 - رضي هللا عنه –معاوية بن أبي سفيان  الصحابي الجليل:التاسع عشرالدرس 
 

 .- رضوان هللا عليهم -: اذكر فضائل الصحابة 1س

 ملسو هيلع هللا ىلص.     الرسول  نالوا شرف صحبة .1

 .ونشره في أرجاء األرض حافظوا على أمانة اإلسالم. 2
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مثل أحد ذهبا ما أدرك ُمد  أحد من أصحابي وال فوالذي نفسي بيده لو أن أحدكم أنفق :"بقولهملسو هيلع هللا ىلص الرسول  أثنى عليهم .3

 ".نصيفة

 . - رضي هللا عنه –ف باسم الصحابي معاوية بن أبي سفيان : عر  2س

 .-رضي هللا عنها –ه هند بنت عتبة هو معاوية بن أبي سفيان بن حرب بن أمية أم   -

 

 ؟ملسو هيلع هللا ىلص : أين يلتقي نسب معاوية بن أبي سفيان بالرسول 3س

 ( . عبد مناف )بالجد الخامس ملسو هيلع هللا ىلص  رسول يلتقي نسبه بال -

 

 ؟ -رضي هللا عنه  –متى ولد معاوية بن أبي سفيان  :4س

 .  قبل البعثة بخمس سنواتولد  -  

 

 ؟ -رضي هللا عنه  –: متى أسلم معاوية بن أبي سفيان 5س

 . يوم فتح مكة في السنة الثامنة للهجرةأسلم مع أبيه وأخيه يزيد رضي هللا عنهم  -

 

 .-رضي هللا عنه –عدد فضائل الصحابي الجليل معاوية بن أبي سفيان  :6س

أن يكون ابنه معاوية  كاتبا للوحي بين ملسو هيلع هللا ىلص أبا سفيان طلب من النبي  ، عن ابن عباس أن  ملسو هيلع هللا ىلص لرسول هللا  أحد كتبة الوحي .1

 .ملسو هيلع هللا ىلصيديه ، فقبل الرسول 

 .ملسو هيلع هللا ىلصعن الرسول هللا  روى أحاديث كثيرة .2

 ". اللهم اجعله هاديا مهديا واهد به: "فقالملسو هيلع هللا ىلص  دعا له النبي .3

، وكان (رةالمغف أي استحقوا )أول جيش من أمتي يغزون البحر فقد أوجبوا:"فقال ،بالمغفرة والرحمةملسو هيلع هللا ىلص بش ره الرسول  .4

 .البحرزا جيش معاوية أول من غ

 6ان.الجواب:إجابة سم:عالمتان:هات مثاال واحدا:فضيلة من فضائل الصحابي معاوية بن أبي سفي2018زاري شتويةو

 

 .ملسو هيلع هللا ىلصعهد الرسول : اذكر األعمال التي قام بها معاوية بن أبي سفيان في 7س

 . غزوة حنينملسو هيلع هللا ىلص شهد مع النبي  .1

 .غزوة تبوكشارك في  .2

 

 . -رضي هللا عنه –عهد أبو بكر الصديق  : اذكر األعمال التي قام بها معاوية بن أبي سفيان في 8س

 .ي بكر الصديقمع أب حرب المرتدينشهد  -
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 . -ه رضي هللا عن –عهد عمر بن الخطاب : اذكر األعمال التي قام بها معاوية بن أبي سفيان في 9س

 .قائد فتح شمال فلسطين. كان 4    بيت المقدس.. فتح 3.      دمشق . فتح2.       اليرموكشهد  .1

 .شق وما يتبعها من بلدانه دموال  ، وبعد موت أخيه يزيد  ه عمر بن الخطاب األردنوال   .5

 م: عالمتان : اذكر عمال واحدا قام به معاوية بن أبي سفيان في عهد كل من الخليفة :2019وزاري شتوية 

 أ. أبو بكر الصديق        ب. عمر بن الخطاب                                   

 .شهد حرب المرتدين مع أبي بكر الصديق أ. أبو بكر الصديق :

 9إجابة س  مر بن الخطاب :ب. ع

ه عمر بن الخطاب على األردن هو:2019صيفية  م :ع : الصحابي الذي وال 

 د. عثمان بن عفان    ج. معاوية بن أبي سفيانأ.أبو عبيدة عامر بن الجراح  ب. علي بن أبي طالب   

 

 .- رضي هللا عنه –عهد عثمان بن عفان : اذكر األعمال التي قام بها معاوية بن أبي سفيان في 10س

 .ه على الشام كلهاوال   -

 

 خليفة للمسلمين ؟  -رضي هللا عنه  –: متى بويع معاوية 11س

 . هـ (41 )عام - 

 

 .  ي العام الذي بايع فيه المسلمين معاوية بن أبي سفيان على الخالفة بعام الجماعة: علل : سم  12س

 .ة لمعاوية بن أبي سفيان حفاظا على وحدة المسلمينالحسن بن علي بن أبي طالب تنازل عن الخالف ألن   -

 (√م:عالمتان : سمي العام الذي بويع فيه معاوية بن أبي سفيان خليفة للمسلمين بعام الجماعة)2019صيفية 

 ؟ -رضي هللا عنه  –:كم استمرت خالفة معاوية بن أبي سفيان 13س

 .عاما ( 19 )استمرت  - 

 

 .-رضي هللا عنه –قت زمن خالفة معاوية بن أبي سفيان التي تحق   تاالمنجزد : عد  14س

 .وشمال أفريقيا (من شمال غرب الهند زاءباكستان وأج)وتشمل  وبالد السند(تركيا )باتجاه بالد الروم انتشار اإلسالم.1

ر حماية  كز لصناعة السفن البحرية على سواحل بالد الشام ومصرابناء م:  طريق، عن  باألسطول البحرياالهتمام  .2

 .لبالد المسلمين من أي تهديد بحري
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 .واستحداث دواووين أخرى تطوير الدواووين المركزية .3

 

 مراكزاالهتمام باألسطول البحري عن طريق بناء  قت زمن خالفة معاوية بن أبي سفيان ت التي تحق  ا:من المنجز15س

 .علل ذلك،  لصناعة السفن البحرية على سواحل بالد الشام ومصر

 .حماية لبالد المسلمين من أي تهديد بحري -

 

 .: كيف اهتم معاوية بن أبي سفيان أثناء خالفته باألسطول البحري 16س

 .سواحل بالد الشام ومصرعلى  لصناعة السفن البحرية راكزمعن طريق بناء  -

 

 .- هرضي هللا عن –زمن معاوية بن أبي سفيان  الدواوين التي تم تطويرها: اذكر عددا من 17س

 ) وقد تم إنشاء هذه الدواوين زمن عمر بن الخطاب (             خراجال. ديوان 2          .    الجند ديوان .1

 

 .- رضي هللا عنه –بن أبي سفيان  استحداثها زمن معاوية: اذكر عددا من الدواوين التي تم 18س

 الخاتم. ديوان 3                  البريد . ديوان2           الرسائلديوان  .1

 

 :ما أهمية ديوان الرسائل ؟19س

 رسائل الخليفة وأوامره ووصاياه إلى والته في الواليات كتابةيشرف على . 1 

 .إلى الدول األخرى كتابة عهوده. 2

 

 : ما أهمية ديوان البريد ؟20س

 . كتب الخليفة إلى والته  والى الدول األخرى حملم الذي ينظ   -

 

 ديوان الخاتم ؟ : ما أهمية21س

 .سالت الخليفةراة مسري  . المحافظة على 2        لبيان جهة اإلرسال. وختمها  راسالتتأمين الميقوم على  .1

 .التي يصدرها الخليفة منع حدوث التالعب في الكتب. 4                                 .         ب التزويرتجن   . 3

 

 ؟  -رضي هللا عنه  –معاوية بن أبي سفيان  التي اتصف بها الصفات : ما22س

 .. خشية هللا تعالى3                    . الحلم والعفو2                  الحكمة والذكاء. 1 
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 ؟  (شعرة معاوية  ): على أي صفة تدل العبارة المشهورة لمعاوية بن أبي سفيان 23س

 .همف معوحسن التصر   حكمته في كسب اآلخرينتدل على  -

 .- رضي هللا عنه – حكمة وذكاء معاوية: هات مثاال يدل على 24س

بيني وبين  :" ال أضع سيفي حيث يكفيني سوطي ، وال أضع سوطي حيث يكفيني لساني ، ولو أن  يقول معاوية  -

 ". وها مددتهاذا خل  إو يتهاوها خل  كنت إذا مد   ". قيل : وكيف ذاك ؟ قال : "الناس شعرة ما انقطعت

 

 .- رضي هللا عنه –معاوية  حلم وعفو: هات مثاال يدل على 25س

فقال ؟ قال الرجل : بالخشب ،  فقال معاوية : كيف تقومنيك ، أو ألقومن   عندما جاءه رجال فقال لمعاوية : لتستقيمن   -

جهله أكبر عفوي أو أن يكون ذنب أحد أعظم مني ألستحي إن  " فقال : . فقيل له : لو سطوت عليه ؟  معاوية : إذن أستقيم

 .. فلم يعنف معاوية الرجل رغم قسوة رده" من حلمي 

 

 س 26 : هات مثاال يدل على خشية معاوية – رضي هللا عنه - من هللا تعالى.

لنارا ها مع ذلك تدخلهمولكن  لنار الثالثة الذين أعمالهم في ظاهرها صالحة ر بهم ا  أول من تسع   أن  ذُكر في مجلسه  -   

لسوء ني  تهم وعدم إخالصها هلل تعالى وهم ) حافظ القرآن  ، والمنفق المال ، والمجاهد في القتال ( فعندما سمع معاوية ذلك 

أفاق ومسح على  ه هالك ثم  ؟ ثم بكى بكاء شديدا حتى ظن من حوله أن   قد فُعل بهؤالء هذا فكيف يُفعل بغيرهم من الناس " :قال 

ْنيَا َوِزينَتََها نَُوف إِلَْيِهْم أَْعَمالَُهْم فِيَها َوُهْم فِيَها القوله تعالى :" َمن َكاوجهه ثم تال  أُْولَئَِك الَِّذيَن *يُْبَخُسوَن  َن يُِريُد اْلَحيَاةَ الد 

ا َكانُواْ يَْعَملُوَن ".  لَْيَس لَُهْم فِي اآلِخَرِة إاِلَّ النَّاُر َوَحبَط َما َصنَعُواْ فِيَها َوبَاِطٌل مَّ

 

؟ -رضي هللا عنه  –توفي معاوية بن أبي سفيان  وأين تى: م 27س   

 .في دمشق   ـه ( 60 )توفي سنة  -

 

.-رضي هللا عنه –ث عن اللحظات األخيرة من وفاة معاوية بن أبي سفيان : تحد   28س    

قلت في  كللهم إن  ا"ويقول : خر ويبكيآلب وجهه ويضع الخد اه على األرض ثم أخذ يقل  حضرت الوفاة معاوية وضع خد  ا لم   -

َ الَ يَْغِفُر أَن يُْشَرَك بِِه َويَْغِفُر َما ُدوَن َذِلَك ِلَمن يََشاء" كتابك: اللهم اجعلني ممن تشاء أن تغفر له."إِنَّ َّللا   

 

 تم بحمد هللا

ن تكونوا أل ووالعم وفي الختام أبنائي وبناتي الطلبة أدعو هللا لكم بالتوفيق والنجاح والوصول إلى أعلى درجات العلم

  ....ويرفع فيها درجاتكم إلى الفردوس األعلى روا على خطاكميمنارات يستنير بها من خلفكم ليس
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 أسأله تعالى أن يكون هذا الكتاب قد حقق لكم سهولة حفظ المعلومات

 ال تنسونا من صالح دعائكم


