إعداد  :أ .حسين المسالمة
خطة معيدين ( 0291م)
ملحق بدورة مراجعة مكثفة لمادة التربية اإلسالمية على منصة ()awa2el plus
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2612926262

ملحق
للمراجعة المكثفة

235332333

فـي

التربية اإلسالمية
ألول مرة  :دورة مراجعة مكثفة

لجميع الفروع ( لعام 0202م)
لطلبة الدراسة الخاصة
(معيدين)  0291فما قبل

لمادة التربية اإلسالمية على منصة

()awa2el plus
حسين المسالمة

لألستاذ

" احرص على الحصول على
نسخة ورقية واضحة للمكثف مع
البطاقة لتثبيت المعلومات "

توزيع العالمات على المحاور تقريبا حسب آخر الدورات الوزارية :

المحور :
األول  :القرآن الكريم
الثاني  :الحديث النبوي
الثالث  :العقيدة اإلسالمية
الرابع  :السيرة النبوية
الخامس  :الفقه اإلسالمي وأصوله
السادس  :النظم اإلسالمية
السابع  :الحضارة اإلسالمية

العالمات :
 83عالمة
 80عالمة
 93عالمة
 02عالمة
 83عالمة
 03عالمة
 03عالمة

إعـداد :

أ .حـســـــيـن الـمــســـالمــة
خلدا ( / )2613326920الجاردنز  / )2615355122( :الرابية )2633811103(:

امتحان الثانوية العامة للطلبة المعيدين (الدراسة الخاصة) خطة( 0291م ) فما قبل

إعداد  :أ .حسين المسالمة
خطة معيدين ( 0291م)
ملحق بدورة مراجعة مكثفة لمادة التربية اإلسالمية على منصة ()awa2el plus
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

درس (  :) 82صور من اإلعجاز العلمي في القرآن :

س  :صور إعجاز القرآن الكريم ( :أنواعه )
 )1اإلعجاز البياني  :المتعلق بألفاظه ونظمه.
 )2واإلعجاز التشريعي  :المتعلق بتشريعاته وأحكامه.
 )3واإلعجاز الغيبي  :المتعلق بذكر أموراً غيبية تحققت وتجلت للناس
)4

كما أخبر.
واإلعجاز العلمي  :المتعلق بذكر حقائق علمية ال تزال البحوث
واالكتشافات العلمية تسلم بصدقها.

س  :يع ّد اإلعجاز العلمي جزءاً من اإلعجاز الغيبي :

ألنه متعلق بذكر القرآن حقائق علمية ال تزال البحوث
واالكتشافات العلمية تسلم بصدقها .

س  :مفهوم اإلعجاز العلمي في القرآن :

س  :تشةةير بعةةي اآليةةات لحقةةائق علميةةة اكتشةةفت حةةديثا ً  ،اذكةةر أربةةع
صور من اإلعجاز العلمي في القرآن :
)1
)2
)3
)4

وصف ظلمات البحار العميقة وأمواجها الداخلية .
إشارته إلى ظلمة الفضاء .
ذكر أخفض منطقة على سطح األرض.
وصف الجبال .

س  :وضح اإلعجاز العلمي في اآلية :

{ أَو َكظُلُ َمات فِي بَحر لُ ِّجي يَغشَاهُ َموج ِمن

تهَا فَو َق:}...
س َحاب ۚ ظُلُ َمات بَع ُ
فَوقِ ِه َموج ِمن فَوقِ ِه َ
 إعجاز في وصف ظلمات البحار العميقة وأمواجها الداخلية :

 )9تشبّه اآلية أعمال الكافرين بالظلمات في قاع البحار  /يعلوها موج ومن فوقه موج
آخر  /ومن فوقها سحب السماء .

 )2وقد بيّن العلم الحديث – بعد ابتكار أجهزة سبر أعماق البحار :وجود
موج داخل البحر  /وموج ثا ٍن على سطح البحر  /ووجود مناطق في
أعماق البحار تتالشى فيها أشعة الشما.

هو إخبار القرآن بحقائق علمية أثبتها العلم التجريبي  /ولم يكن
إدراكها ممكنا ً بالوسائل البشرية زمن النبي  /وإنما اكتُشفت بعد
س َما ِء فَظَلّوا
س  :وضح اإلعجاز العلمي في اآلية َ { :ولَو فَتَحنَا َعلَي ِهم بَابا ً ّمنَ ال ّ
أزمنة كثيرة لتطور وسائل البحث العلمي.
صا ُرنَا بَل نَحنُ قَوم ّمس ُحورُونَ } :
فِي ِه يَع ُر ُجونَ  ،لَقَالُوا إِنّ َما ُ
س ّك َرت أَب َ
 إعجاز في إشارته إلى ظلمة الفضاء :
س  :وضح العبارة اآلتيةة( :اآليةات القرآنيةة التةي تتةمنت إتةارات
 ) 9تصور تدة عناد الكافرين  :بأنه لو فتح هللا لهم باباً من السماء وصعدوا فيه كي يطلعوا
علمية دليل على أن القرآن وحي من عند هللا تعالى).
على بديع صنع هللا لشكوا في تلك الرؤية واتهموا أنفسهم بالعجز عن الرؤية تارة،
فمن الذي أبلغ سيدنا محمداً بهذه اإلتارات العلمية ؟ إنه هللا الذي وسع علمه كل تيء ،فدل
ذلك بوجه قاطع أن القرآن من عند هللا .

س  :علل  :يقوم اإلعجاز العلمي على أساس الحقةائق العلميةة
ولةةيس النظريةةات العلميةةة  :ألن النظريااات العلميااة قابلااة للتغيياار
والتبديل  /بينما الحقائق العلمية ثابتة ال تتغير .

س  :علةةل  :قةةام علمةةاء التفسةةير بتفسةةير اآليةةات علةةى أسةةاس
الحقةةائق العلميةةة الثابتةةة  :ألنهااا ثابتااة ال تتغياار بعكااا النظريااات
العلمية القابلة للتغيير والتبديل.

س  :اذكر مثاالً على مؤسسة تهتم باإلعجازالعلمي للقرآن :
(الهيئة العالمية لإلعجاز العلمي).

وبالوقوع بالسحر تارة أخرى.

 ) 2بين العلم الحديث أن الكون يغشاه ظالم داما  /وأن حزام النهار ال
يتعدى سمكه 222كم  /وإذا عرج اإلنسان للسماء يفاجأ بظلمة الكون من
كل جانب حتى إنه يرى الشما قرصا ُ أصفر في صفحة سوداء
وبعض البقع الباهتة الزرقة في مواقع النجوم.

س  :وضح اإلعجاز العلمي في اآلية :

سيَغلِبُونَ }:
َوهُم ِمن بَع ِد َغلَبِ ِهم َ

ض
ت ُّ
{ الم * ُغلِبَ ِ
الرو ُم * فِي أَدنَى األَر ِ

 إعجاز في ذكر أخفض منطقة على سطح األرض :
 ) 1تخبر اآليات عن معركة وقعت بين مملكتي فارس والروم  :وانتصر فيها
الفرس بين بصرى الشام وأذرعات قرب البحر الميت وتوقع الناس
دمار مملكة الروم  /إال أن اآليات أخبرتنا بإعجاز غيبي أنهم سينتصرون
على الفرس في بضع سنوات وهذا ما تحقق فعالً .
 ) 2وأشارت لحقيقة جغرافية علمية  :أن كلمة (أدنى) تأتي بمعنى :أخفض
والعلم التجريبي أكد أن منطقة البحر الميت أخفض نقطة سجلتها األقمار
الصناعية تنخفض عن مستوى البحر أكثر من 352م.

س  :اذكر مؤلفا ً في مجال اإلعجاز العلمي للقرآن :
(موسوعة اإلعجاز العلمي في القرآن والسنة) لمجموعة من
العلماء.
ض ِم َهادًاَ ،وال ِجبَا َل أَوتَادًا }:
س:وضح اإلعجاز العلمي في اآلية{:أَلَم نَج َع ِل األَر َ
س  :يزداد االهتمام باإلعجازالعلمي للقرآن :لما له من أثار فاي هداياة  إعجاز في وصف الجبال :
الناس.

 ) 1بين العلم بعد فحوصات على تركيب األرض الداخلي :
أ -للجبال جذوراً مغروسة في األعماق تصل  15مرة من ارتفاعها فوق
سطح األرض.
ب-وأن للجبال دوراً كبيراً في إيقاف الحركة األفقية الفجائية لصفائح
طبقة األرض الصخرية.
 ) 2وبذا تبيّن  :أن الجبال تشبه الوتد شكالً ووظيفة  /فكما أن للوتد جزءاً
ظاهراً فوق سطح األرض وجزءاً منغرسا ً في باطن قشرة األرض
ووظيفته تثبيت ما يتعلق به فكذلك الجبال.

س  :علل  :القرآن الكريم مليء بالحقائق العلمية  ( :دور العلماء تجاه
الحقائق العلمية في القرآن ) :
ألنها تستنهي عقول علماء المسلمين لالهتمام بتدبر آيات القرآن  /واكتشاف المتامين
العلمية فيه (علل ):لنشرها بين الناس  /واستثمارها في إقناع الناس برسالة اإلسالم /
والدفاع عنه.
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درس (  :) 85وصايا إجتماعية

فهم وحفظ

عةةن أبةةي هريةةرة رضةةي هللا عنةةه قةةال :قةةال رسةةول هللا صةةلى هللا عليةةه وسةةلم(( :ال
ةةع
اج ُ
تةةةواَ ،وال تَةةةدَابَ ُرواَ ،وال يَبِةةةع بَع ُ
شةةةواَ ،وال تَبَا َغ ُ
سةةةدُواَ ،وال تَنَ َ
ت ََحا َ
تةةة ُكم َعلَةةةى بَية ِ
بَعةةيَ ،و ُكونُةةوا ِعبَةةا َد ّ
هللاِ إِخ َوان ةا ً .ال ُمس ةلِ ُم أَ ُخةةو ال ُمس ةلِ ِم ،ال يَظلِ ُم ةهَُ ،وال يَخ ُذلُ ةهَُ ،وال
صد ِر ِه ثَ َ
ب امة ِر ِمةنَ الشّة ِّر أَن
شي ُر إِلى َ
الث َم ّرات -بِ َحسة ِ
يَحقِ ُرهُ .التّق َوى هَا هُنَا َ -ويُ ِ
ُ
َ
ضهُ))
يَحقِ َر أَ َخاهُ ال ُمسلِ َمُ .ك ُّل ال ُمسلِ ِم َعلى ال ُمسلِ ِم َح َرامَ :د ُمهَُ ،و َمالهَُ ،و ِعر ُ

س :معاني المفردات والتراكيب:

س  :الظلم  ( :تعريفه  /وصوره )
هو تجاوز الحد واالعتداء على حقوق اآلخرين  :باللسان أو باليد أو
االعتداء على أموالهم أو أعراضهم .
س  :ما داللة قول النبي (( :ا ْنصُرْ أَ َخا َك َظالمًا أَ ْْ م َْظلُْمًا َقاالُْا يَاا رَ سُاْل َ َّ
ّللا
ص ُر ُ َظالمًا َقال َ َتأْ ُخ َُ َف ْْ َ َي َديْه)) :
ص ُر ُ م َْظلُْمًا َف َكيْفَ َن ْن ُ
َه ََا َن ْن ُ

 ينصره ويعينه إذا استعان به  /ويقف لجانبه ليرفع عنه الظلم.
 وال يعينه على الباطل وينصره لقرابة أو صداقة أو مصلحة /
فمعنى " أن تأخذ على يديه  :أي تنصحه وتمنعه من ظلمه ".

 )9تدابروا  :يقاطع بعضكم بعضا ً .
 )2يحقره  :يستصغره ويقلل من شأنه لفقره أو نسبه أو لونه.
 )8يخذله  :يتخلى عنه ويترك معونته.
 )2الحسد  :تمني زوال النعمة عن اآلخرين.
س  :داللة إتارة النبي لصدره (( :التّقوى ها هُنا)) :
 ميزان التفاضل بين الناس هو  :التقوى والعمل الصالح.
 )5التناجش  :زيادة في ثمن السلعة ال بقصد شرائها بل لخداع الناس
 والتقوى  :هي المقياس الذي يحاسب هللا به عباده  /محلها القلب
بذلك.
ال يطلع عليها إال هللا  /وهي التي تدفع صاحبها لحسن الخلق /
 )3البغتاء  :كل ما يؤدي للكراهية  :كالشتم أو الغيبة أو النميمة أو
وتمنعه عن أمراض القلوب كالحسد والبغضاء .
الظلم أو الغش.

س  :حذر النبي في الحديث من ممارسات وأخالقيات عدة تؤثر في
المجتمع وفي العالقات بين أفراده  ،اذكرها :

س  :االعتةةداء علةةى النةةاس  ( :معنةةى قةةول النبةةي ُ :كة ُّل ال ُمسةلِ ِم َعلَةةى ال ُمسةلِ ِم
ضهُ ) :
َح َرامَ :د ُمهَُ ،و َمالُهَُ ،و ِعر ُ

 ) 1الحسد ) 2 /التناجش  ) 3 /البغضاء  ) 4 /التدابر /
 )5البيع على البيع  ) 6 /الظلم  ) 7 /الخذالن  ) 8 /التحقير /
 ) 9االعتداء على الناس.

التشريعات ما يضمن لهم هذه الحقوق (علل ):لقيام مجتمع آم ٍن خاا ٍل مان الظلام
والفساد.

س  :علل  :حرم اإلسالم :
 )9الحسد  :لما فيه من  :اعتراض على قدر هللا في ما أنعم على الناس
من نعمه.
 )0التناجش  :ألن فيه غش  /وخداع  /وأكل أموال الناس بالباطل /
ويؤدي للعداوة.
 )8البغتاء  :ألنه يعكر صفو األخوة  /وينشر الكراهية .
 )2التدابر  :ألنها تضعف العالقات بين الناس  /وتؤدي للكراهية.
 )5البيع على البيع  :ألنه يلحق الضرر بالناس  /وينشر العداوة.

س  :اذكر مثاالً على التناجش :
في بعض المزادات العلنية  :يتفق البائع مع شخص أن يزيد السعر كلما
وضع أحد سعراً معينا ً فإن قال أحدهم أنا أشتريها بمئة زاد فقال :أنا
أشتريها بمئة وخمسين وهو ال يريد شراءها ولكن ليخدع المشترين.

جعل اإلسالم لادماء النااس وأعراضاهم وأماوالهم حرماة عظيماة ووضاع مان

س  :علل  :نهي النبي ال يقتصر على المسلمين  ،ولكن خص الحةديث
عن المسلمين :
أ) ألنهم المخاطبون في الحديث  /وهم أغلب المجتمع .
ب) واألكثر التزاما ً بالهدي النبوي  /فأراد منهم أن يتربوا على هذه األخالق
ثم ينشروها بين الناس.

مع تمنياتي لكم بالتوفيق والسداد
أ.حسين المسالمة
خلدا  / 2613326920 :الجاردنز 2615355122 :

س  :ما داللة الحديث (( :ال يَحل لمُسْ لم أَنْ َي ْهجُرَ أَ َخاا ُ َف ْاْ َ َث َاا لَيَاال َي ْل َتقيَاان َفيُعْ ار ُ ه ََاَا
َْيُعْ ر ُ ه َََا َْ َخ ْي ُر ُهمَا الََّي َيبْدَ أ ُ بالسَّ ام)).

حرص اإلسالم على دوام التواصل مع اآلخرين فنهى عن المقاطعة (التدابر)

س  :البيع على البيع  ( :تعريفه  /وصوره )
أن يتفق اثنان أن يبيع أحدهما لآلخر سلعة فيأتي بائع آخر ليفسد هذا البيع :
 )1فيقول للمشتري :أنا أبيعك مثلها بأنقص من هذا الثمن  /أو أبيعك
خيراً منها بهذا الثمن.
 )2أو يقول للبائع :أنا أشتريها بأكثر من هذا الثمن.
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س ْ :ضا أثار إساام عماار فاي الجماعاة الم مناة فااي
مكة قبل الهجر :

درس (  : ) 88 + 80مواقف مشرقة من حياة الخلفاء الراتدين :
س  :الخلفاء الراشدْن هم  :أبو بكر وعمر وعثمان وعلي .
س  :علل  :لقب الخلفاء الراشدْن بهَا اللقب  :بسبب تمياز مادة حكمهام  :إذ قااموا
بنشر الدين وكانت خالفتهم رحمة وعدالً.

س  :مبادئ إنسانية تضمنتها ْصية أبي بكر دعا اإلسام مراعاتها في الحرب:
)1
)2
)3
)4

الوفاء بالعهود وعدم الخيانة أو الغدر .
عدم االعتداء على المتعبدين في أماكن عبادتهم.
عدم التعرض لغير المحاربين من النساء واألطفال والشيوخ.
عدم االعتداء على الحيوان أو النبات أو البيئة.

س  :علاال  :محاربااة أبااْ بكاار المرتاادين ْالااَين أنكاارْا الزكااا  :ليؤكددلهل د ه ه
اإلسال ٌّ
هكلهالهيتجز،هالهيجوزهالتفريقهبي هالزكاةهوالصالة.

استطاع المسلمون أن يجهروا بصالتهم فعن ابن مسعود
قال( :ما كنا نقدر أن نصلي عند الكعبة حتى صلى عمر
عندها وصلينا معه ).

س  :المبادئ اإلنساانية العظيماة التاي تضامنتها العهاد
العمرية :
أ  -التسامح الديني وحرية االعتقاد لغير المسلمين.
ب  -الحفاظ على أنفا غير المسلمين وأموالهم وعدم
االعتداء عليهم.
ج -المساواة في الحقوق والواجبات بين الرعية .
د -األمن حق للمواطنين في اإلقامة والسفر.

س  :حادثة تدل علا اشاتهار عمار بان الخبااب بالعادل
س  :علل  :جم ُع أبْ بكر القرآن في مصحف ْاحد :حفظاًهلههبعله هاستش لهعدلله أثناء خافته ْنشر بعدله األمن ْالبمأنينة :

هحفّاظهالقرآ ه/هفقلهكا همتفرقاًهفيهالصحفهعنله ُكتابهالوحي.ه
كبيرهم ُ

روي أن قيصر ملك الروم أرسل رسوالً إلى عمر بن الخطاب

س  :علل  :تسيير أبْ بكر جيش أسامة بان زياد الاَي أمار النباي بتسايير إلا
الرْم  :لمعاقبت هعلىهقتلهرسولهرسولهاهلله/هوعلىهقتال هالمسلمي هفيهتبوكه.ه

أهلها :أين ملككم؟ قالوا :ليس لنا ملك ،بل لنا أمير قد خرج إلى

س  :ما داللة تسيير أبْ بكر جيش أسامة الَي أمر النبي بتسيير إل الارْم :
يللهعلىه:هحز ه بيهبكره/هوشلةهالتزامههبأمرهالنبيه،هفأمرهبإنفاذهالجيشهبأسرعهوقت.
صرُْ ُ َف َقدْ َنصَرَ ُ َّ
ّللاُ إ َْ أَ ْخرَ جَ ا ُه الَّاَينَ َك َفارُْا َثاانيَ
بكر { إ َّال َت ْن ُ

س  :داللة النص عل فضل أبي
ا ْث َنيْن إ َْ ُهمَا في ا ْل َغار }  :فضلههومنزلتههم هالرسوله،هفقلهسجلهلههالقرآ هشرفهالصحبةهمعه

لينظر أحواله ويشاهد أفعاله ،فلما دخل الرجل المدينة سأل

ظاهر المدينة .فخرج الرجل في طلب عمر بن الخطاب فوجده
نائماً على األرض ،فلما رآه على هذه الحال قال .... (( :عدلت

فنمت)) ،وفي هذا تأكيد على  :هه هميةهالعللهفيه
فأمنت
َ
َ
اإلسال ه/هوضمانههلحقوقهاإلنسا هوكرامته.

الرسولهفيهال جرةه.ه
ه

أبو بكر
مواقففففف
مشفففففرقة
مفففففففففففففففن

حياته

عمر بن الخطاب

عثمان بن عفان

علي بن أبي طالب

جهر

 )1شهد مع الرسول

الرسول بالدعوة ،أخذ

بد ارً

والمشاهد

الح َكم فأوثقه؛ ليرجع عن دينه ،فلما رأى
 )1لما أسلم عثمان أخذه ُّ
عمه َ
عمه صالبته وثباته على دينه تركه.
ّ

 ) 1لما هاجر الرسول للمدينة أبقى علياً

اهلل فأسلم على يديه

تبرع بنص

)1

عندما

أبو بكر يدعو لدين

جميعها  /ويوم تبوك
ماله.

ُ )2عر ببذل ماله في سبيل اهلل  ،منها :

أ -قال النبي(( :من يحفر بئر رومة فله الجنة)) .فاشترى بئر رومة

الكثير منهم ستة من

 )2وبعد وفاة أبي

من يهودي بعشرين أل

المبشرين

بكر أصبح عمر أميراً

ب -جهز بماله ثلث جيش العسرة (جيش تبوك) ،بأل

 )2سمي بالصديق :

بالعدل

أثناء

ألنه بادر إلى تصديق

خالفته ،فنشر بعدله

رسول اهلل في كل

األمن والطمأنينة .

العشرة
بالجنة.

موق

 :حين دعاه

لإلسالم  /ويوم أُسري
بالنبي لبيت المقدس
حين كذبه الناس.

للمؤمنين،

في

واشتهر

درهم وجعلها سبيالً للمسلمين فبشر بالجنة.

دينار وضعها

ألهلها ،وهذا يدل على شدة حبه للنبي /
وتضحيته في سبيل دينه  /وشجاعته.
وبعد أن أدى األمانات مكث في مكة

ثالثة أيام ،ثم هاجر للمدينة ماشياً.

في حجر الرسول  ،فقال(( :ما ضر عثمان ما عمل بعد اليوم)) فبشر

 ) 2كان قائداً مغوا ارً ومحارباً شجاعاً:

ج -تبرع في عام الرمادة (المجاعة) في خالفة عمر بقافلته التجارية

حيث استخلفه الرسول على المدينة.

بالجنة.

القادمة من الشام أل

أ -شهد كل المشاهد سوى تبوك (علل):

بعير محملة بالطعام لفقراء المسلمين ،ورفض

ب -وحمل الراية أكثر من مرة في

 ) 3وكان شديد اإلجالل والتوقير للنبي  ،فقد بعثه الرسول قبل صلح
الحديبية سفي ارً لقريش يخبرهم أنه لم ِ
يأت للحرب ،وانما جاء زائراً للبيت ،

 -1في بدر كان من الثالثة الذي

بيعها للتجار بربح كثير ،رغب ًة في ثواب اهلل وفضله يوم القيامة.

فبلغهم رسالة رسول اهلل فقالوا لعثمان :إن شئت أن تطو
به رسول اهلل.

بالبيت فطُ ْ ،

 )3شهد مع النبي

فقال :ما كنت ألفعل حتى يطو

المشاهد كلها ،ويوم

 )4شهد مع رسول اهلل المشاهد كلها سوى بدر (علل ):حيث خلفه النبي

تبوك  :تبرع بماله

ليعتني بزوجته رقية بنت النبي بسبب مرضها.

كله لتجهيز الجيش.

في فراشه (علل ):حتى يرد االمانات

الغزوات ،وأبلى بالء حسناً فيها :
اختارهم الرسول للمبارزة.

 -2ويوم خيبر لما نقض اليهود

عهدهم مع رسول اهلل قال النبي:
((أل ْ ِ
الراية َر ُجالً َيفتَ ُح اهللُ َعلَى
ُعط َي َّن ّ
ي ِ
ديه)) ،فأعطاها لعلي فانطلق حتى
َ
فتح اهلل على يديه حصون خيبر.
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عثمان بن عفان
عمر بن الخطاب
أبو بكر
نسبه

عبداهلل بن عثمان التيمي القرشي

عمر بن الخطاب العدوي القرشي

عثمان بن عفان األموي القرشي

مولده

ولد في مكة

ولد في مكة

ولد في مكة

كنيته

أبو بكر

أبا حفص

أبا عبداهلل

وفاته

ودفن في
 13هف وعمره  33سنةُ ،
الحجرة التي دفن فيها رسول اهلل

23هف استشهد غد ارً على يد فيروز أبو لؤلؤة

33هف استشهد

خالفته

سنتين وثالثة أشهر

فضففففففففله

 )1صاحب الرسول قبل البعثة وبعدها

 ) 1من السابقين لإلسالم  /وأحد العشرة

 /وأحب الصحابة إليه  /وعندما مرض

المبشرين بالجنة  /وأحد ُكتاب الوحي  /وثاني
الخلفاء الراشدين.

 )2أحد ُكتّاب الوحي.
 )3صاهر النبي  :تزوج النبي ابنته

 ) 3وردت أحاديث كثيرة في فضله ومكانته
ان ُع َمَر
ان َب ْع ِدي َن ِبي لَ َك َ
بين الصحابة ( :لَ ْو َك َ
بن ال َخطّ ِ
وعر بصواب الرأي وسداده،
َ
اب) ُ /

الرسول في الهجرة.

 ) 4لقّبه النبي بالفاروق (علل ):ألنه كان

ومنزلتفففه
مفففففففففففففففن
الرسول

عائشة .

 )4سجل له القرآن شر

الصحبة مع

المجوسي طعنه وهو يصلي الفجر وعمره

حين أثار بعض

الناس الفتنة عليه فقتله هؤالء

33عاماً ،ودفن لجانب الرسول وأبي بكر

الخارجين على الدولة  /وكان عمره

ضربه بالسي

في جبهته وهو خارج إلى

 82عاماً  /ودفن في البقيع

صالة الفجر  /ودفن في الكوفة .

 ) 2صهر النبي  :تزوج النبي ابنته حفصة.

( إن اهلل جعل الحق على لسان عمر وقلبه).

فففففففففففففففففي

خالفته

بابنته أم كلثوم؛ لذا لُقّب ذو

 )2أحد العشرة المبشرين بالجنة  /وأحد

النورين.

 )2وهو ثالث الخلفاء الراشدين /
وأحد العشرة المبشرين بالجنة /

وأحد ُكتّاب الوحي.
 )3كان شديد الحياء  :قال عنه
النبي(( :أال أستحي ِمن َرجل
منه المالئكة؟)).
تستحي ُ

ب  -إنشاء الدواوين  :مثل ديوان الخراج

وكرمان

رسول اهلل .

وديوان العطاء لتنظيم شؤون الدولة ماليا

وقبرص.

وعسكرياً واجتماعياً.

ب  -نسخ القرآن  ،الذي جمعه أبو

واحد فقد

 )2جمعُ القرآن في مصح
كان متفرقاً في الصح عند ُكتاب
الوحي .
 )3تسيير جيش أسامة بن زيد الذي
أمر النبي بتسييره إلى الروم.

ج -العهدة العمرية  :وهي كتاب أمان أعطاه

أمنهم على أنفسهم
عمر ألهل مدينة القدس ّ /
وأموالهم ومعابدهم  /عندما دخلها صلحاً

13هف واستلم مفاتيحها من حاكمها الروماني.

تقريباً خمس سنوات
عشر سنين .

 )1محاربة المرتدين والذين أنكروا
الزكاة  ،فأعلنوا تمردهم على خليفة

الخوارج يدعى عبدالرحمن بن ملجم؛

زوجه الرسول
 )1صهر النبي ّ :
ابنته رقية ،ثم زوجه بعد وفاتها

أ  -فتح العراق والشام ومصر وأذربيجان.

وأول الخلفاء الراشدين.

أعمالفففففه

اثني عشر عاماً

 )3كان األول في كثير من الفضائل،

سلَ َك فَجًّا َغ ْيَر فَج َك))؛ وهذا دليل على  :قوة
َ
دينه ،فال سبيل للشيطان عليه.

أهففففففففففففففم

أبا الحسن

شديداً في الحق  /واستأذن النبي أن يجهر
بإسالمه أمام قريش  /وقال فيهَ (( :والَِّذي
َن ْف ِسي ِب َي ِد ِه َما لَ ِق َي َك َّ
سالِ ًكا فَجًّا قَطُّ إَِّال
الش ْيطَ ُ
ان َ

منها أنه  :أول من أسلم من الرجال /

عم الرسول
ابن ّ
ولد في مكة

44هف استشهد على يد رجل ضال من

عشر سنين وستة أشهر

صل
مرض الوفاة ،قالُ (:م ُروا أ ََبا َب ْكر َف ْل ُي َ
ِب َّ
الن ِ
اس).

علي بن أبي طالب بن عبد المطلب /

 )4من السابقين لإلسالم ،أسلم
على يد أبي بكر بداية الدعوة.

 )1أول من أسلم من الصبيان ،وعمره

كتّاب الوحي  /ورابع الخلفاء الراشدين.
 )3نشأ وتربى منذ صغره في بيت
الرسول (علل ):ليخف

من أعباء أبي

طالب الذي كفل النبي في صغره.

 )4صهر النبي  :فقد اختاره النبي زوجاً

البنته فاطمة.

 )3واستخلفه رسول اهلل على المدينة يوم

تبوك .

 )3اشتهر بالفصاحة والبالغة.

 )3كان ُيضرب به المثل في كثرة
تالوة القرآن.
أ  -فتح أرمينية وقوقاز وخراسان
وسجستان

وافريقية

أ -تنظيم الدولة اإلسالمية.

ب -وتعزيز ما قام به الخلفاء قبله.

بكر الصديق .

ج -توسعة المسجد النبوي.
د -تنظيم شؤون الدولة  :فاتخذ
الشرطة  /وخصص دا ارً للقضاء.

س  :ثبت عثمان عل إسامه بالرغم من األَى عا َم يدل َلك؟
على صالبته وثباته على دينه .

س  :ماَا اشترب علي بن أبي بالب ليتْل الخافة بعد ْفا عثمان بن عفان :

بعد استشهاد عثمان لم يكن علي راغبا ً في الخالفة لكن الصحابة أصروا على مبايعته
فاستجاب لهم ولكنه اتترط  :أن تكون البيعة عالنية  /وفي المسجد.

س  :من القائل  :أتخلفني في الصبيان ْالنساء ؟

رض أنْ َتكاْنَ م يناي ب َمنزلَاة
س  :من القائل َ (( :أال َت َ
س َنب ٌّي َب ْعدي)) :
ْس ؟ يإال أ ينه لَ ْي َ
هَارُْنَ من ُم َ

قالها النبي لعلي بن أبي طالب لفضله ومنزلته منه حين
استخلفه على المدينة في غزوة تبوك  /وكان هارون
وزيراً لموسى عليهما السالم يساعده على حمل الدعوة
وتبليغها للناس.

قالها عل ٌّي بن أبي طالب للنبي لما أراد استخالفه على المدينة في غزوة تبوك.
مع تمنياتي لكم بالتوفيق والسداد
أ.حسين المسالمة
خلدا  / 2613326920 :الجاردنز 2615355122 :
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----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------اآلثار السلبية
الصورة
درس (  :) 89العولمة والعالمية :
 وضع العالم في قوالب فكرية للدول األجنبية المهيمنة .
 -9العولمة
س  :مفهوم العولمة :
الفكرية والعلمية  وتهميش الثقافات األخرى .
االنفتاح بين شعوب العالم  /وسهولة االتصال والتواصل بينها
استيالء الدول الكبرى على اقتصاد العالم عن طريق:
 /نتيجة التقدم العلمي في تكنولوجيا االتصاالت الحديثة.
 تطويق اإلنتاج القومي للدول الفقيرة .
 -0العولمة
 وإدخالها في منافسات غير متكافئة.
االقتصادية
س  :تطور مصطلح العولمة :
 ما يؤدي إلى زيادة البطالة وتدمير االقتصاد.
الحواجز
إلزالة
المالي
االقتصادي
 ظهر في الجانب
 تح ُّكم الدول الكبرى بالقرار السياسي .
 -8العولمة
والحدود وحرية انتقال السلع.
 وإضعاف دور الدولة وسيطرة على مقدراتها.
السياسية
 ثم توسّع استخدام هذا المصطلح ليشمل  :مجاالت الحياة
 تدمير األسرة .
 -2العولمة
السياسية والثقافية والتربوية واالجتماعية جميعها.
 وإلغاء النسيج االجتماعي.
الثقافية
 وإلغاء الهوية والخصوصيات الثقافية .
واالجتماعية

س  :صور العولمة :

 -1العولمة الفكرية والعلمية.
 -2العولمة االقتصادية .
 -3العولمة السياسية .
 -4العولمة الثقافية واالجتماعية .
الصورة
 -9العولمة
الفكرية والعلمية
 -0العولمة
االقتصادية
 -8العولمة
السياسية
 -2العولمة
الثقافية
واالجتماعية

اآلثار اإليجابية
تسهيل انتقال المعلومات عن طريق
تكنولوجيا االتصاالت الحديثة كاإلنترنت .
 تحرير أسواق التجارة .
 يؤدي إلى  :النمو االقتصادي /
والمنافسة في السلع والخدمات.
 حرية الرأي واالنتخاب.
 واحترام حقوق اإلنسان.
 وتحقيق السالم.
 حل المشكالت اإلنسانية  :كالبيئة
واألمراض
 والحد من الجريمة والمخدرات
والتهديدات النووية ألنها أصبحت
مشكالت عالمية.

الصورة
 -9العولمة
الفكرية والعلمية

كيفية التعامل معها
 المحافظة على هويتنا اإلسالمية ومعتقداتنا .
 واإلفادة من أفكار اآلخرين التي ال تعارض ثقافتنا وقيمنا.

 -0العولمة
االقتصادية

 إقامة أسواق اقتصادية إسالمية مشتركة.
 وتشجيع المشروعات واالستثمارات االقتصادية بين
الدول العربية واإلسالمية.

 -8العولمة
السياسية
 -2العولمة
الثقافية
واالجتماعية

 تقوية العالقات بين الدول اإلسالمية.
 والعمل على وحدتها واستقاللها.
 المحافظة على القيم والمبادىء والتراث.
 تعاون الدول اإلسالمية لمحاربة التخلف والفقر بإنشاء
مؤسسات إسالمية عالمية تعنى بالزكاة والتكافل
االجتماعي كمؤسسة الزكاة العالمية.

س  :حققت الحتارة اإلسةالمية صةورة واقعيةة صةادقة لمفهةوم العالميةة،
بين المبدأ الذي قامت عليه :
مبدأ العدل  /وإنصاف المظلوم  /ورفض االعتداء  /واالعتراف بحق
اآلخر في الدين والرأي المخالف.

س  :مظاهر عالمية اإلسالم :
 -1تأكيد أن هللا هو رب كل الناس والمخلوقات.
 -2أن شريعة اإلسالم شريعة ذات طابع عالمي وتعالج مشكالت الحياة
والعصر وتتماشى مع التغيرات وقابلة ألن تطبق في الظروف
والمجاالت الحياتية المختلفة من غير عنصرية أو انحياز.

س  :كيف يمكن تحقيق عالمية اإلسالم :
أ -التعريف باإلسالم وما يقدمه من حلول للمشكالت البشرية وفق منهج علمي
موضوعي .
ب -بناء الشخصية اإلسالمية المعاصرة القادرة على مواجهة التحديات  /وعلى
أساس من الفهم العميق لإلسالم .
تم بحمد اهلل  /مع تمنياتي لكم بالتوفيق والسداد
أ.حسين المسالمة

خلدا  / 2613326920 :الجاردنز 2615355122 :
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