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ليها إ منظم في اكتشاف المعرفة والوصول أسلوبهو 

                                           .دوا  الموووييةة المتاةة دام األخباست

  

اليونان والرومان والهنود يلماء المسلمون مناهج  درسأ( 

                                                                   ما يصلح.أخذو منها ووالفرس، 

كتب )ما كتبه يلماء المسلمين مثل  أخذ يلماء الغربب( 

    .(الخوارزمي وابن الهيثم وابن سينا

 

                                                                                                         

تةقيق التقدم العلمي والرقي الةواري واإلسهام في تيسير أ( 

                                                     .ياة لإلنسانسبل الة

 تعالىمن هللا  اإلنسانب( البةث العلمي يبادة يتقرب بها 

                                                                  .رر يلى البشريةيرفض البةث الذي يعود بالو اإلسالمج(

 

 

                                 ز البعد ين الهوى والتعصب والتةية  -أ

                                             الصدق في يرض النتائج  -ب

                                                     األمانة والصبر  -ج

                                           التوثيق والتثب  -د

 

 

 .ية واالجتماييةاإلنسانالعلوم أوالً: 
ويلوم  يةاإلسالموهي العلوم التي تشمل يلى يلوم الشريعة 

 االجتماع, والنفس, والتاريخ, ويلوم اللغة العربية, التربية و
 .العلوم التطبيقية ثانياً:

البيئة  إلىعنى بتطبيق المعرفة ونقلها وهي العلوم التي ت  
غالباً؛ كعلم الطب, ويلم الهندسة , والرياويا , والكيماء, 

 وغيرها.
 
 
 
 
 مثل: ثبا  الفرويا  واالدياءا إقامة الدليل إلأ( 

                                        الدليل النقلي )السمع(. -1

                                           دليل المالةظة والتجربة )البصر(. -2

                                 دليل االستنتاج واالستنباط )الفؤاد(. -3

                                  .كل يلم من العلوم مراياة متطلبا ب( 

 .ة المطلقة للبةث التجريبيمور الغيبية يدم إخواع األ ج(

 

 

   .                   أو رأي ليس يليه دليلال قيمة لفكر أ( 

 حف جف ُّ  :تعالى قالليل إما يقلي أو نقلي أو تجريبي الدب( 

 هل مل خل حل جل مك لك خك  جكحك مق حق مف خف

                  ثالثة أدلة وهي : إلىالكريمة تشير  اآليةفَّ  َّ جم

 الدليل النقلي )السمع(.( 1

ي يتيقن السامع من وهو الدليل القائم يلى النقل الصةيح الذ 
  .ةنة السة والكريم  القرآنخبار الواردة في صدق مخبره كاأل

 .(البصردليل المالةظة والتجربة )( 2
تجربة واالختبار في ما يقع تة  الوهو الدليل التجريبي وذلك 

كقصة اإلمام الرازي يندما أراد أن يختار  من مسائل العلوم
 مكانا لبناء المستشفى.

 .دليل االستنتاج واالستنباط )الفؤاد(( 3
مثل االستدالل  . وهو الدليل القائم يلى استنتاج العقل السليم

ياته وبديع آين طريق النظر والتفكر في  تعالىيلى وجود هللا 
  .صنعه في الكون

 

 

لها متطلبا  ينبغي  الكريم والةديث الشريف القرآنيلوم أ( 

                          (كقوايد اللغة العربية ودالالتها )مراياتها 

ةكام ترايى) قوايد استنباط األ التشريعفي الفقه وب( 

                                                          (وأصول الفقه

يقوم  قوايد المنهج الذي)فيرايى فيها  العلوم التطبيقيةج(

                                          .(يلى التجارب الميدانية

 

 

في يهد الخليفة العباسي المأمون  الةكمة()دار  قديماً:أ( 

                        والمستشفيا  الطبية و)المراصد الفلكية(

عاهد الخاصة بالبةث العلمي المراكز والم :العصر الةديثب( 

والجمعية العلمية  ,المركز الجغرافي الملكي : في األردن

 .الملكية

 الدرس األول: البحث العلمي والحضارة اإلسالمية 

 ثانيًا: تاريخ البحث العلمي عند المسلمين  أواًل : مفهوم البحث العلمي 

 (: ووةح المقصود بالبةث العلمي1)س

 (: تكلةم ين تاريخ البةث العلمي يند المسلمين2)س

(: للبةث العلمي في اإلسالم غايا  نبيلة وأهداف 3)س

 هاسامية، ووةة

(: للبةث العلمي أخالقيا  كثيرة ينبغي يلى الباةث 4)س

 االلتزام بها ,اذكرها

(: للبةث العلمي مجاال  تشمل مختلف العلوم, فما هي 5)س

 هذه المجاال ؟

اإلسالم يلى (: يقوم منهج البةث العلمي في 6)س
 مجموية من األسس، اذكرها.

 

(: من أسس منهج البةث العلمي في اإلسالم 7)س

                       )إقامة الدليل إلثبا  الفرويا  واالدياءا (، ووةح ذلك.

(: من أسس منهج البةث العلمي في اإلسالم )مراياة 8)س

                            متطلبا  كل يلم من العلوم(، ووةح ذلك.

(: تطور البةث العلمي يند المسلمين في القديم 9)س

 والةديث، ووةح ذلك
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تجعله مةل تقدير من صفا   اإلنسانهي كل ما يتصف به 
 بين الناس وينال بها األجر العظيم من هللا .

 
 
 

 .التدريب والتعويد والممارسة أوالً: 
ق الةسن يمكن اكتسابه بالتدريب يلى ممارسته لً الخ  أ( 

ْدِق، فَِإنَّ " :ملسو هيلع هللا ىلصرسول هللا  قالوالدوام يليه  َيلَْيك ْم ِبالصةِ

ْدَق يَْهِدي   ." اْلبِرةِ  إلىالصةِ
يعزز  تعالىطاية هلل  لسلوك المةمودإن ممارسة اب( 
 .نميهاخالق الفاولة في النفس وي  األ
 

 .البيئة االجتماييةثانياً: 
فقة األسرة والرة  ),أ( تتةقق التنشئة يلى األخالق ين 

(.والصةبة  
اختيار الزوجة الصالةة والزوج الصالح  اإلسالمأوجب  ب( 

.واختيار الصديق  
 
 
 
 
           ب( العبادا      ج( األةكام الشريية      اإليمان( أ

 .تعالىهللا  إلىد( التقرب 
 
 

 
 

 جم يل ىل مل  ُّ  تعالىقال هللا  اإليماناألخالق جزء من 

  َّ من خن حن جن  يم ىم مم خم حم

وإنما  ,بالعبادة وةدهاال يكون  (سن الخلقالبر الذي هو ة  ) 
 .لمةتاجين لوالبذل والعطاء  تعالىباهلل  اإليمانيكون ب

 
 

                                                                              

 

فإذا قام  ,لها مقاصد أخالقية اإلسالمفي  الشعائر التعبديةأ( 
 ن  سلوكه وقومتها يلى أتم وجه ةسة العبد به

 

 

 

 المقصد األخالقي منها العبادة

 تنهي ين الوقوع في الفواةش واآلثام الصالة

تهذب النفس وتطهرها من الشح  الزكاة
والبخل، فتشيع المودة والمةبة بين 
 أفراد المجتمع الغني منهم والفقير

 المذموم السلوك لترك يظيم ةافز الصيام

 

 , فقط المفرووة بالعبادا  يقوم من أن ملسو هيلع هللا ىلص النبي نبية   ب(

 العبادا  يؤدي ممن هللا يند أفول الناس يؤذي وال
 نهأل )يلل( الناس يؤذي أنه إال النوافل من ويكثر المفرووة

 .العبادة من المطلوبة المقاصد يةقق لم

 

 

 شريية: أةكام فلها اللتزاما صفة اإلسالم في األخالق تكتسب

أ( فمن هذه األخالق ما هو واجب      )كالصدق واألمانة(      
    ي  ثاب فايلها ويأثم تاركها.

 ب( منها ما هو مندوب                 )كالشجاية والكرم(     
     ي  ثاب فايلها وال يأثم تاركها.

    (ربْ والكِ  والغش كالكذب)                ةرام هو ما منها ج( 
 تركها من ثابوي   ارتكابها يلى ؤدبوي   رعزوي   فايلها يأثم
 . تعالى هلل طاية

 
 
 
 

 . تعالىباهلل  اإلنسانما يتصل بعالقة أوال: 
كتقوى هللا تعالى وتعظيمه وتوثيق الصلة به واللجوء إليه في 

 الرخاء والشدة بالدياء والتوكل يليه.

 ثانياً: ما يتصل بعالقة اإلنسان بنفسه .
بتهذيب النفس باطنها وظاهرها وتقويمها وتطهيرها من 

 السوء والشرور ومةاسبتها 
 .بالناس  اإلنسانما يتصل بعالقة ثالثاً: 

ً  يالقة   ينبغي يلى المسلم أن تكون يالقته مع الناس جميعا
 قائمة يلى ة  سْ ن الخ  لق كالرةمة والعدل واإلةسان.

 بالبيئة اإلنسانما يتصل بعالقة رابعاً: 

 ما مع ةوالرةم الرفق ساسأ يلى ةالعالق هذه تقوم ذإ أ( 
 . مخلوقا  من ةوله

   :فيكون ومواردها البيئة مع األخالقي السلوك وأما ب(
 االهتمام / يليها والمةافظة / إتالفها ويدم استخدامها ةسن
 في رافساإل أو الجائر االستغالل ين والبعد بيئته بنظافة
 .الطبيعية المصادر استعمال

 

 الدرس الثاني :األخالق مفهومها وأهميتها في حياتنا

 .ووح المقصود باألخالق(:1)س

 بطريقتين، اذكرهما مع التوويح.(: ت ْكتسب األخالق 3)س

 

(: لألخالق في اإلسالم أهمية يظيمة ومكانة خاصة 4)س

 تظهر في يدة جوانب, اذكرها .

(: من الجوانب التي تظهر فيها أهمية األخالق 5)س

 ومكانتها) اإليمان(، ووةح ذلك.

الجوانب التي تظهر فيها أهمية األخالق  (: من6)س

 ومكانتها) العبادا (، ووةح ذلك.

الجوانب التي تظهر فيها أهمية األخالق  (: من7)س

                      ومكانتها)األةكام الشريية(، ووةح ذلك

(: تتميةز األخالق في اإلسالم بشموليتها لكل مناةي 8)س

 الةياة, اذكر هذه العالقا  مع التوويح.
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                                      أ( ةسن التواصل مع الناس.

                                              ب( الرفق بمن ةوله.

                              نصا  إليه.ج( االستماع للمتةدث واإل

                            التعبير ين المشاير تجاه اآلخرين.د( 

                        هـ( التجاوز ين زال  الناس وهفواتهم.

                                       المشاورة وتقبةل النصح.و( 

 

 

ألم سليم روي هللا ينها ومواساته لها بمقتل  ملسو هيلع هللا ىلصزيارته أ( 

وكان يقول  ,بئر معونةستشهد يوم اأخيها ةرام بن ملةان الذي 

                                                                       .خوها معي" أل تِ ق   ,:"أني أرةمها ملسو هيلع هللا ىلص

         ."ألك ةاجة"لخادمه دوماً ،بقوله :  ملسو هيلع هللا ىلصسؤاله ب( 

، وسؤاله ين الناس، ويفاً من البادية ملسو هيلع هللا ىلصاستوافته ج( 

       .                                          اإلسالموسعادتهم ب

قال  ,و وليمهأ ةمناسب إلى ةال يرفض ديو ملسو هيلع هللا ىلصكان د( 

   . و كراع ألجب  "أذراع  إلى:"لو ديي   ملسو هيلع هللا ىلصرسول هللا 

                                                        

 

 

أ( رفقه ملسو هيلع هللا ىلص بالشاب الذي جاءه يطلب منه أن يأذن له 

 بالزنى, فةاوره مخاطباً له بأسلوب رقيق ثم ديا له بالخير.

رافع الغفاري روي هللا  بيه ألهفي توجي ملسو هيلع هللا ىلصرفقه ب( 

فقال يا  ؟"يا غالم لم ترمي النخل ملسو هيلع هللا ىلصفسأله النبي  ينه,

رم النخل وكل مما فال ت ملسو هيلع هللا ىلصرسول هللا الجوع فقال له النبي 

                                                               "يسقط في أسفلها

 

 

يفاووه في ترك  ةبن ربيع ةيتبليه إيندما جلس ومثاله:  

                                                  ةدينه مقابل يروض دنيوي

 

 فرةاً بإسالم واستبشاره  ملسو هيلع هللا ىلصط وجهه الشريف تبس  أ( 

 .يدي بن ةاتم روي هللا ينه 

ِ   "فقال : ملسو هيلع هللا ىلصتعبيره ين ةبه لغيره ب(  عَاذ  ، َوّللاَّ إِنةِي  يَا م 

 أل ِةب َك " 

 روي هللا ينه  يند مو  يثمان بن مظعون ملسو هيلع هللا ىلصه زنةج( 

 

 

وة بفقبوه من ردائه ق ملسو هيلع هللا ىلصرسول هللا  إلى بيايرأجاء أ( 

نقه وأثر في ي   ملسو هيلع هللا ىلص شديدة ةتى تشقق رداء الرسول

يندك فوةك يا دمحم مر لي من مال هللا الذي  الشريف ثم قال :

 ثم أمر له . ملسو هيلع هللا ىلص رسول هللا

ةد أفتسلل يوما نائماً تة  شجرة  ملسو هيلع هللا ىلصرسول الكان ب( 

فقال النبي  تخافني ؟ وقال:  المشركين فأخذ سيف النبي

 ,هللا : ملسو هيلع هللا ىلص فقال النبي من يمنعك مني ؟ فقال : :ال ,ملسو هيلع هللا ىلص

 السيف في غمده وجلس فلم يعاقبه ويفا ينه  بيايرفأدخل األ

 

 

من فوائد الشورى:أ(   
         صوبالرأي األ إلىالوصول  -2        تةري الةق -1
.مشاركة الناس في تةمل نتائج القرار -3  

 

  في المشاورة:مواقف كثيرة  ملسو هيلع هللا ىلص للنبيب( 

بمقاتلة المشركين ةينما  بدرفي غزوة مشاورته للصةابة  -1

 بها. ةسفيان طريق القافلة والنجا أبيبلغه تغيير 

 أن يقاتل المشركين داخل المدينة ملسو هيلع هللا ىلصكان رأيه  يوم أةد -2

خذ برأي يامة الصةابة أنه أوال يخرج لمالقاتهم خارجها إال 

 المشركين خارج المدينة.الذين أشاروا يليه بالخروج لمالقاة 

 

 

 

لتأثر بالبيئة المةيطة بهم       اب(        يماناإلوعف أ( 

ارة بالسوءج( تلب                                      ية لرغبا  النفس األمة

 

 الدرس الثالث :الهدي النبوي في التعامل مع الناس

 

 ثانيًا: الرفق بمن حوله 
 

 الدرس الرابع : التوبة من الذنوب

ع في أساليب تعامله مع الناس،  ملسو هيلع هللا ىلص (: كان النبي1)س ينوة

                                     اذكر ستةاً من هذه األساليب.

ْسن تواصلها  أمثلة يلى (:2)س                                                             مع الناس. ملسو هيلع هللا ىلصالنبي  ة 

يتعامل بها مع  ملسو هيلع هللا ىلص(: من األساليب التي كان النبي 3)س

 .ها  أمثلة يلى ذلكالناس )الرفق بمن ةوله(، 

يتعامل بها مع الناس  ملسو هيلع هللا ىلص(: من األساليب التي كان النبي 4)س

                                                                          .ها  مثاال يلى ذلك)االستماع للمتةدث واإلنصا  إليه(، 

يتعامل بها مع  ملسو هيلع هللا ىلص(: من األساليب التي كان النبي 5)س

اذكر ثالثة أمثلة الناس )التعبير ين المشاير تجاه اآلخرين(، 

                                                            .يلى ذلك

يتعامل بها مع  ملسو هيلع هللا ىلص(: من األساليب التي كان النبي 6)س

 (، ووةح ذلك.التجاوز ين زال  الناس وهفواتهمالناس )

يتعامل بها مع  ملسو هيلع هللا ىلص(: من األساليب التي كان النبي 7)س

 الناس )المشاورة وتقبل النصح(، ووةح ذلك.

 (: ما أسباب وقوع اإلنسان في الذنب؟1)س
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 .و ارتكاب المةرما  أهو ترك الواجبا  

 

 .والشتم  كالسبة  :الصغائر ( أ

وتعاطي  ةمثل يقوق الوالدين والسرق :الكبائر  ( ب

 لمسكرا  والمخدرا  والزنى وغيرهاا

 

 

 
  (السيئةج( )(         المعصيةب( )    ( الذنبأ( )
 .(والةرام رم,الج   ثم ,اإلد( ) 

 

 

 .م كبيرةأ ةكان  صغيرأسواء  ةهو كل من ارتكب معصي

 

 

  .التعريف بالذنب والتنفير منه أوالً: 

ما فعله هو معصية هلل  نة ي بيةن للمذنب أ ملسو هيلع هللا ىلصكان النبي أ( 

النبي  نَّ أومن ذلك  .ليهإمنه ةتى ال يعود ره نفة لي   )يلل(

 ةه ةال الظالم يوم القيامبَّ شَ  بأنر الناس من الظلم نفَّ  ملسو هيلع هللا ىلص

 .بةال المفلس 

مها  المؤمنين أخرى بما تكره قال ألما ذكر  إةدى ب( 

 البةر لمزجته". لقد قل  كلمة لو مزج  بماء :"رسول هللا 

 وبة للمذنبين وتبشيرهم بالمغفرة .فتح باب التثانياً: 

ورةمته ويبعث  تعالىر المذنبين بمغفرة من هللا شة كان النبي ي ب
ةتى ال تمنعهم ذنوبهم من التوبة والعمل  )يلل(  األمل فيهم

الصالح  فقد جاء رجل إلى النبي ملسو هيلع هللا ىلص فقال :"إني أصب  

ذنبا, فعاقبني " فسك  الرسول ملسو هيلع هللا ىلص ولم يسأله ينه ثم 

أ  قيم  الصالة فلمة ا انصرف النبي ملسو هيلع هللا ىلص تبعه فقال له النبي 

ملسو هيلع هللا ىلص :" أرأي  ةين خرج  من بيتك ,أليس قد تووأ  

فأةسن  الوووء؟ قال : بلى , قال : ثم شهد  الصالة معنا ؟ 

قال الرجل : نعم يا رسول هللا , فقال له رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص :  

 فإن هللا قد غفر لك ذنبك " َّ
  

يمال الصالةة التي تكفر اال إلىإرشاد المذنبين ثالثاً:  

 سيئاتهم.

المداومة يلى  إلىالمذنبين بعد التوبة  ملسو هيلع هللا ىلص أرشد النبيأ( 

 إلى"الصلوا  الخمس والجمعة قال:، فيمال الصالةةاأل

 را  ما بينهن "رموان مكفة  إلىالجمعة ورموان 

ارتكب ذنبا فأرشده  نهأيخبره  ملسو هيلع هللا ىلص النبي إلىجاء رجل ب( 

ل الصالةة.يماالصالة واأل إلى  
ليها الصدقة إمن أبواب الخير التي أرشد النبي الناس ج( 

 والصدقة التي تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار ":"فقال

 .الستر يليهم ويدم اشاية ما فعلوه من معاصي رابعاً: 

بغالم قد ارتكب معصية  ملسو هيلع هللا ىلص جاء أةد الصةابة للنبي

 .لو سترته بثوبك ,كان خيراً لك"فقال له :" ليعاقبه ,

 .ةفظ كرامتهم وةقوقهم خامساً: 

ذا بلغه ين المذنب شيء لم إهم ولعنهم فكان نهى ين سبة أ(  

قوام يفعلون أما بال ):نما ينتقد الفعل ويقول إح باسمه ويصرة 

 (كذا وكذا 

برجل كان يشرب الخمر فأمر النبي  ملسو هيلع هللا ىلص جيء للنبيب( 

ال  :" ملسو هيلع هللا ىلص فقال الرسولبجلده فقال أةدهم :اللهم العنه 

 نه يةب هللا ورسوله "أتلعنوه فوهللا ما يلم  إال 

مر مةرماً نهى النبي ين لعن ذوا  الناس وجعل ذلك األج( 

هو عن ن اللة أل )يلل( لعن المؤمن كقتله " "فقال رسول هللا 

 . يوم القيامة تعالىمن رةمة هللا  دبالطرةكم يلى الناس 

لبيان خطرها فعال باللعن ا تخصيص رسول بعض األأمة د( 

 ومن األمثلة يلى ذلك:وتنفيراً من االقتراب منها 

لعن رسول هللا شارب الخمر وةاملها وياصرها وبائعها   -1

                                                .لعن آكل الربا  -2

لعن المتشبهين من الرجال بالنساء ولعن المتشبها  من  -3

 .النساء بالرجال

 

 

هم بصوره ءخطاأوخم ال ت   ( ةاألسر) يبدأ ذلك من أ( 

 ينها.ة و التوبأنه ال يمكن معالجتها أتشعرهم 

                                           ( المدرسة) تقوم ب( 

ة خطاء السلوكية بالتعامل مع الطالب الذين يقعون في األ -1

                                                (: ووةح المقصود بالذنب.2)س

 .خطورتها ةيث من الذنوب أقسام ووةح(: 4س)

 المخالفا  هذه ين الكريم القرآن يبةر(: 5س)

 .اذكرها ، متعددة بألفاظ الشريية

 (: ووةح المقصود بمصطلح المذنب.6)س

 

مع المذنبين بأساليب  ملسو هيلع هللا ىلص(: تعامل النبي 7)س

 متنوية، اذكرها مع التوويح.

(: ينبغي أن تتكاتف جهود الدولة والمجتمع في 8)س

إصالح سلوك المذنبين وتوجيههم وذلك من خالل طرق 

 ثالث، اذكرها مع التوويح.
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                                                         صالةهم وتعديل سلوكهم إ إلىساليب تربوية تهدف أب

             هانتهم وشتمهم والتشهير فيهم إاالبتعاد ين  -2

شطة بأناستثمار الطاقا  الموجودة لديهم بل وربهم  يدم -3

 طريق الةق والصواب . إلىيديهم أذ أخهادفة ت

فراد ببيان خطر الذنوب يلى األ -1 ( يالماإل) يقوم ج( 

                           اآلخرةوالمجتمع ويقوبتها في الدنيا و

ذ بيد المذنبين نةو التوبة خصالةية التي تأبث البرامج اإل -2

 واالستقامة .

 

 :ين طريق بإصالح المذنبين ةتقوم الدولأ( 

صالح والتأهيل اإلمراكز مثل  ةالمؤسسا  المختص -1

                                                      دمان ومراكز معالجة اإل

                               ف واألشغالرَ تعليمهم بعض الةِ  -2

  . تشجيعهم يلى التعلم -3

 ين طريق: تةد الدولة من ظاهرة جنوح األطفالب( 

                                                        .تطوير القوانين  -1

    .ه تعامل مع هذه الفئالتةسين اإلجراءا  المتبعة في  -2

 لهم. ةالخدما  المقدم ةرفع سوي -3

 من خالل: القانون وسيادة النظام ةتفرض الدولج( 

 . يلى المذنبين ةالمناسب تطبيق العقوبا  -1

 . ةتقدمهم لمةاكمة يادل -2

 

 
 

 

فكار بصورة راء واألفراد في تبادل اآليمارسه األ أسلوبو ه

 الصواب وفق ووابط وأسس يلمية  إلىهدف الوصول دائمة ب

 

 

 ظهور بعض إلىيؤدي وعف ممارسة هذه الثقافة ألن 

 (كالتعصب والتطرف والقطيعة)سلبية المظاهر ال

 

 

       أ( األسرة     ب( المسجد    ج( المؤسسا  التعليمية  

 د( اإليالم     هـ( النوادي والملتقيا 

 

 

وسيلة للتواصل كى الةوار لي األسرة في اإلنسانذا تربى أ( إ
 .يصبح ذلك يادة ينده

 

مع زوجته خديجة روي هللا  ملسو هيلع هللا ىلص  ةديثه مثال ذلك: ب(

بيته  إلىينها يندما نزل يليه الوةي في غار ةراء ورجع 
"وهللا  :له فقال  له خديجة روي هللا ينهاخبرها بما ةدث أو

 بداً " أما يخزيك هللا 
 

يلى الوالدين و ةسرداخل األ ةالةوار يعزز مشاير المةبج( 
 : ألبنائهما في ذلك ين طرق ةن يكونا قدوأ

 
في ما  ةسرداخل األ ةالمستمر الةواريةجلسا  القامة إ.1

 .مال آليه من إيطمةون 
 

 .الةوا ر في ما بينها  أسلوببوين ب.التزام األ2
 

 . كان  صواباً ن إوقبول آرائهم  ألبنائهمبوين صغاء األإ.3
 

 

 
 ن ينمي ثقافة الةوار ين طريق:أيمكن للمسجد ( أ

 
 .ختيار مووويا  الخطب التي تنمي ثقافة الةوارا.1
 الخطاب الةواري في الموايظ والدروس. أسلوب.اختيار 2
.يقد المجالس العلمية داخل المسجد واةترام  اختالف 3

 .المتنوية وجها  نظر المصلين في المسائل
 

: تنمية ثقافة الةوار بالمسجد  اآلثار المترتبة يلى قيام( ب
        ية اإليمانتعزيز الروابط  -2       فراد المجتمع أتماسك  -1
 والمةافظة يلى وةدتهم. -3
 

 

 
  (المدارس والجامعا )ن تقوم هذه المؤسسا  منأينبغي ( أ

 بمهمتها في تنمية ومن وسائل ذلك :
 .ساليب الةوار الهادفة في التدريسأ.اتباع المدرسين 1
 .ي بأدب واةترام أبداء الرإ.تشجيع المتعلمين يلى 2
 .طراف العملية التعليمية أة بين الجلسا  الةوارية .يقد 3
 .الةوار أسلوب.تومين المناهج التعليمية 4
.مشاركة الطالب في المووويا  المطروةة للنقاش وتقبل 5

  .نه صوابأذا ظهر إرأي غيره 

 الحوارثقافة  الدرس الخامس :

 تجاه المذنبين. الدولة (: ووةح دور10)س

                                    (: ووةح المقصود بالةوار.1)س

نشر ثقافة الةوار في المجتمع  (: )يلل(  إنَّ 2)س

                                                 ورورة ملةة في العصر الةاور.

(: تتكامل المؤسسا  في غرس ثقافة الةوار 3)س

                           داخل المجتمع، سمة خمساً من هذه المؤسسا .

كمؤسسة من المؤسسا  ( األسرة )  (:ووةح دور 4)س

 التي تشترك في غرس ثقافة الةوار داخل المجتمع.

كمؤسسة من المؤسسا   ( المسجد) (:ووةح دور 5)س

 التي تشترك في غرس ثقافة الةوار داخل المجتمع.

في غرس ثقافة  ( المؤسسا  التعليمية )(:ووةح دور6)س

 الةوار داخل المجتمع.
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ةول  ةوار مام الشافعيةمد بن ةنبل واإلأمام دار بين اإل (ب

نه غير أةمد يرى أمام اإل بأنةكم تارك الصالة تكاسال وذلك 
 .نه مسلم مرتكب لمعصية كبيرة أمام الشافعي يرى مسلم واإل
  

 

 

 .خبار المووويية والةياد في نقل األأ( 
 ه آدابالةوار و أسلوبوالمؤتمرا  الملتزمة بيقد الندوا  ب( 
 .استخدام التمثيل في غرس ثقافة الةوار ج( 
 .الةوار ويدم الشتم والصراخ  آدابالتزام د( 
توظيف وسائل التواصل االجتمايي في طرح بعض هـ( 

 .راء المشاركين القوايا التي تهم المجتمع واالستماع آل
 .االبتعاد ين المشاهد التي تعزز التعصب والعنف و( 
 
 

 

فراد للثقافة هي من المؤسسا  االجتمايية التي يرتادها األأ( 
 .و الترفيه ين النفس أ

لهذه المؤسسا  أثر في غرس ثقافة الةوار ين طريق ما ب( 
 يأتي :
 .ه آدابهمية الةوار وأ.يقد الدورا  التدريبية ةول 1
 ..يقد الندوا  ةول القوايا التي تهم المجتمع 2
يواء بين األ به التعامل الذي يتم سلوباأل مالةظة .3

  .وتوجيههم نةو تقبل بعوهم بعوا 
 

 

 

                                                                     

يرها وتهذيبها بأةسن الصفا  هاء بالنفس وتطقاالرتهي 

  .اآلخرةوالنجاة في خالق لتةقيق الفالح في الدنيا األو

 

 

وها امرأويالج القلوب من  ،.التخلص من المعاصي1
َّ .ر بْ كالرياء والةسد والكِ   

 هللا بالنوافل. إلىداء الفرائض ها والتقرب أ.المةافظه يلى 2

 الةميدة  باألخالق.التةلي 3

 

 ة.خالص والمشرويياإلأوالً: 

بعيداً ين ن يكون مخلصاً هلل أيةرص المسلم في العمل أ( 
 الرياء
ن يكون يمله مشروياً أيجب ب(   

 
  .التوازن وااليتدالثانياً: 

يلى نفسه بتكليفها من العبادا  ما ال تطيق العبد  ال يشدد  
والطعام ة وال يهمل ةق جسده من الراة >  

 
ة:   .االستمرارية والديمومة ثالثا

ويدم  القيام بالفرائض والواجبا يةرص المسلم يلى أ( 

                                                           .االنقطاع ينها

كثار منها بالنوافل واإلأيوا يلى القيام  المسلم يةرص ب(

 ويكون ذلك وفق قدرته واستطايته  ليربي نفسه ويزكيها ,

 

 

ب( التفكر                               تعالىأ( تقوية الصلة باهلل 

 ومةاسبة النفس تعالىج( استشعار رقابة هللا 

 

 

 تعالىإليه التقرب بعد الفرائض يأتي  و الفرائض خاللمن 

 بالنوافل 

 

ويكون من خالل: أ( النظر في مظاهر يظمة  هللا تعالى     
.  في خلق الكون والنفسج(      سمائه وصفاتهأجالل ب(   

 
 

 

و أذا فاتته طاية إيةاسب المسلم نفسه ويلومها ويسارع أ( 

                                                .وقع في معصية 

 ويقابه  تعالىتتةقق المراقبة باستشعار ثواب هللا ب( 

  

 وةفظه له. تعالىأ( مةبة هللا 

إنَّ من ي طهةر نفسه من المعاصي ويزكيها بالعبادا  ينال مةبة 

 ومةبة الناس ويوفقه هللا للخير ويةفظه من السوء  تعالىهللا 

 الدرس السادس :تزكية النفس

في غرس ثقافة الةوار داخل  ( اإليالم )(:ووةح دور7)س

 المجتمع.

في غرس ثقافة  ( النوادي والملتقيا  )(: ووةح دور8)س

 الةوار داخل المجتمع.

 (: ووةح المقصود بتزكية النفس.1)س

(: تقوم تزكية النفس يلى 2)س

 مقوما  رئيسة ثالثة، اذكرها.

 (: لتزكية النفس ووابط يدةة، اذكرها مع التوويح.3)س

(: أرشد القرآن الكريم ,وأرشد  السنة النبوية إلى 4)س

  اذكرها.كثير من الوسائل التي يزكي بها العبد نفسه، 

لة باهلل تعالى(، (: من 5)س الوسائل تزكية النفس)تقوية الصة

                                                            ووةح ذلك.

 الوسائل تزكية النفس)التفكر(، ووةح ذلك. (: من6)س

(: من الوسائل تزكية النفس)استشعار رقابة هللا تعالى 7)س

                                                   ومةاسبة النفس(، ووةح ذلك.

 (:للتزكية آثار تعود يلى صاةبها، اذكرها.8)س
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 ب( القناية والطمأنينة.

والثقة به تةرر العبد من قيود  تعالىباهلل  اإليمانزيادة  -1

 .الدنيا وشهواتها فال يخشى من فوا  رزق أو انتهاء أجل

)يلل(  ةالذي يؤدي العبادا  بخشوع واطمئنان يشعر بلذ -2

 ألنه يؤديها برغبة وشوق.

                                                       ج( الروا والسعادة.

واليقين في قلب المؤمن يقل تعلقه  اإليمانيندما يستقر 

 ن غاية العبد روا هللا.أل )يلل(بالدنيا فال يرتكب المةرما  

 د( يلو الهمة.

ا يعينه يلى مفي نفس صاةبها م اإليمانتزكية النفس توقظ 

 .تكاليف الةياة ومصائبهاتةمل 

 

 

 

الكريم يعمل يلى  القرآنساليب التشبيه في أمن  أسلوبهو 

 . ةةسية  ةبصور إبرازهتقريب المعنى و

 

 

 . تقريب الةقائق للذهنالكريم بغرض  القرآنيأتي المثل في 

 

 

 ج( اإلقناع.   .المدح أو الذم ب(  أ( الترغيب أو التنفير.

 

 

 

 

 

 

 

بالشجرة الطيبة ) (الكلمة الطيبة النافعة)الكريمة  اآليةمثل  

 األرضينقطع ثمرها فجذورها ثابتة في  الالتي ( المثمرة 

ن الشجرة الطيبة تؤتي أفكما وفرويها ممتدة في السماء 

فكذلك الكلمة الطيبة التي يقولها المسلم يبقى  كلها كل ةين ,أ

 .ثرها دائما متجددا في كل وق أ

 

 الترغيب أو التنفير

 

  

 (كالشجرة المقطوية التي ال تثمر( )الكلمة الخبيثة الوارة)

 وال ينتفع الناس بها .

الةال المراد 
 بيانه

الصورة 
 المةسوسة

المعنى المراد 
 تقريبه

الشجرة الطيبة  الراسخ اإليمان
الراسخة التي ال 
 ينقطع ثمرها

ثر الكلمة الطيبة أ
التي تعود بالخير 
يلى صاةبها في 

 اآلخرةالدنيا و

االنةراف ين 
 الصراط المستقيم

الشجرة الخبيثة 
المقطوية التي ال 

 تثمر

ثر الكلمة أ
الخبيثة التي 
تعود يلى 

صاةبها بالسوء 
في الدنيا 

 اآلخرةو

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                     

                        ينهم.ه روي هللا أصةابو  ملسو هيلع هللا ىلصالرسول  مدح

 

                                                                       

 الدرس السابع :األمثال في القرآن الكريم

 (: ما المقصود بالمثل القرآني؟1)س

 

 (: ما الغرض من إيراد الَمثل في القرآن الكريم؟2)س

 

متعددة ، (: يورب هللا تعالى األمثال للناس لفوائد 3)س

 اذكرها.

(: اقرأ اآلية الكريمة اآلتية ثم أجب ين األسئلة التي 4)س

 مك  لك خك حك جك مق حق مف خف ُّٱتليها: قال هللا 

 يل ىل مل خل  حم جم هل مل خل حل جل

 من خن حن جن  يم ىم مم حمخم جم

 خي حي جي يه ىه مه  جه ين ىن

                        َّ ٰر  ٰذ يي ىي مي

  أ( ما العالقة بين الكلمة الطيبة والشجرة الطيبة؟

     ب( ما الفائدة من إيراد هذا المثل؟

 ج( ما العالقة بين الكلمة الخبيثة والشجرة الخبيثة؟

 

ٱ(: اقرأ اآلية الكريمة اآلتية ثم أجب ين األسئلة التي تليها4)س

 من خن  جنحن يم ىم مم خم حم جم ىليل مل خل ُّٱ

 ٰذٰر يي ىي مي خي  حي يهجي ىه مه جه ين ىن

 ىئ نئ مئ زئ رئ ّٰ  ِّ َُّّ ٍّ ٌّ ٰى

 ىت نت زتمت رت يب ىب نب مب زب  رب يئ

 َّ ىف يث ىث نث مث زث رث  يت

                                             أ( ما الفائدة من إيراد هذا المثل؟
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 هأصةابو  ملسو هيلع هللا ىلصلتزايد قوة الرسول هللا مثل  اآليةهذه 

 األمةشبه نماء ةيث رووان هللا يليهم كما ورد في اإلنجيل  

 ةوتكاثرها وتماسكها بدءاً من مراةل الديو يةاإلسالم

فواجاً بزرع أاألولى ةتى دخول الناس في دين هللا ة ياإلسالم

 بدأ وعيفاً ثم اشتد يوده شيئا فشيئا ةتى نوج 

الةال المراد 
 بيانه 

الصورة 
 المةسوسة 

المعنى المراد 
 تقريبه 

 أصةابمساندة 
النبي له 

 هم ةولهفوالتفا

الزرع الذي بدأ 
وعيفا ثم اشتد 
يوده شيئا فشيئا 

 ةتى نوج

أهمية الوةدة 
والتماسك بين 

 األمةبناء أ
 لتةقيق قوتهم 

 

 

 

 

 

     

 الذم.                                               

 

 

فقد مثلتهم  ،ون بهملالذين يةملون العلم وال  يعاآلية تذم 
 .فيها ما بالةمار يةمل يلى ظهره كتباً كثيرة وهو ال يفقه

 

الةال المراد 
 بيانه 

الصورة 
 المةسوسة 

المعنى المراد 
 تقريبه

ةال من ينده 
 يلم ال يعمل به

الةمار الذي يةمل 
 كتبا ال يفقه ما فيها

ذم الذين يعلمون 
وال ينتفعون 
 بعلمهم

 

 

وتفرده بالنفع والورر  تعالى لوهية هللاأتقرر  اآليةهذه 

د من دون بَ عْ ورب مثالً لبيان يجز ما ي  المثل ةيث  أسلوبب

ين النفع والورر بعجزه ين خلق شيء صغير  تعالىهللا 

تلعقه كالذبابة ويجزه يما هو أصغر من ذلك كاسترجاع ما 

 الذبابة منهم .

الةال 
 المراد بيانه

الصورة 
 المةسوسة 

المعنى المراد 
 تقريبه 

يدم 
ي أاستةقاق 
 ي ْعبَدن أشيء 

من دون هللا 
 تعالى

يجز كل معبود من 
ن أ تعالىدون هللا 

ن او أيخلق ذباباً 
خذه أيستعيد ما 
 الذباب

 بأنقناع المخاطب إ
المعبودا  من دون هللا 

وعيفة ياجزة  تعالى
و نفع أين نفع نفسها 

غيرها فال يستةق 
 تعالىال هللا إالعبادة 

  

 

شياء والمعاني ةتى تصبح وصف األ : دقة التصوير.1

  .نها ةقيقة ماثلةأالصورة واوةة ك

بعادها المكانية أتنقل الصورة ب : الصورة الةركية.2

ما يزيد من تخيل المشهد وتوويةه وتقريبه  ،والزمانية

  .ذهانلأل

 دون إخالل.لفاظ قليلة أيؤدي المعاني الكثيرة ب : يجازاإل.3

 

 

 

 
                                                                         

 ب( كان  امرأته ياقراً.  العمر واشتعل رأسه شيباً  أ( تقدم به
 
 
 
 
مرة يلى مريم بن  يمران  نبي هللا زكريا يليه السالم لخد

 وهي تتعبد في المةراب )مووع الصالة( فوجد يندها طعاماً 
هو من يند هللا فتوجه فقال :  ين لك هذا ؟أفسألها :من 
الذرية  نَّ أل )يلل(, تعالى طالباً الذرية الصالةة  يندئذ هلل

 األرضفي يمارة  تعالىالصالةة سبب لتةقيق مراد هللا 
 .والولد مبعث طمأنينة لوالديه وسعادة لهما  / وخالفتها

 
 
 

 
لقد رغب زكريا يليه السالم في أن يتولى ولده أمر قومه من 

ً  ينه في الدنيا واآلخرة وأن  بعده وطلب أن يكون مرويا
يتةمل بعده أمانة النبوة ألنه يخشى من فساد قومه وواللهم 

 الدرس الثامن : نبي اهلل زكريا عليه السالم

والصةابة الكرام( وبين   ملسو هيلع هللا ىلص ب( ما العالقة بين )الرسول

 الزرع؟

(: اقرأ اآلية الكريمة اآلتية ثم أجب ين األسئلة التي 5)س

 ىك مك لك اك  يق ىق يف ىف يث ىث ُّٱٱتليها

 ٰى ين ىن مننن زن رن مم  ام يل ىل يكمل

 َّ زي ري

       من إيراد هذا المثل؟أ( ما الفائدة 

الذين نزل  يليهم التوراة( وبين اليهود ب( ما العالقة بين )

 الةمار؟

(: اقرأ اآلية الكريمة اآلتية ثم أجب ين األسئلة التي 6)س

  ىم مم حمخم جم يل ىل مل خل ُّٱ تليها

 حي جي  ىهيه مه جه ين ىن من خن حن جن يم

 َّ ٍّ ٌّ  ٰى ٰذٰر يي ىي مي خي

 (: للمثل القرآني خصائص كثيرة ، اذكرها.7)س

 

(: ما هي الموانع الدنيوية التي منع  نبي هللا زكريا من 2)س
 اإلنجاب؟

 

(: بيةن أثر قول مريم بن  يمران ) هو من يند هللا ( في 3)س
 إيمان زكريا يليه السالم يندما سألها ين مصدر الطعام.

 

(: بيةن غاية زكريا يليه السالم من طلب الولد من 4)س
                                       قوله تعالى يلى لسان زكريا يليه السالم
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بعده ، ألن األنبياء ال يورثون أموالهم فما يتركونه من ما بعد 
 موتهم يكون صدقه لجميع المؤمنين .

 
 
 
 
 
دياء زكريا يليه السالم فرزقه غالماً  تعالىستجاب هللا ا

جعل لقوله  بأنكم صبياً تاه الة  آوسماه "يةيى" وجعله نبياً و
  .ثراً في من ةوله يلى الرغم من صغرأورأيه 

 
 
 
 
ن قدرة هللا التقف يند ةد فهو الفعال لما يريد  فقد جعل أ

 نها يجوز ويقيم وزوجها شيخ كبير أزوجة زكريا تنجب مع 
 

 

 

                                                                                                         . أمره قبل الدياءوالتزام  تعالى.طاية هللا 1

 ٰر ٰذ يي ىي مي خي  حي جي يه ىه ُّ 

                                       َّ ُّ  َّ ٍّ ٌّ ٰى

                                                                                                                                        . والصدق في الدياء اإلخالص.2

                                                 َّ خن حن جن يم ىم ُّ 

                                                                                                                            . تعالىظهار الوعف والتذلل هلل إ.3

 مي خي حي جي يه  ىه مه جه ين ىن ُّ 

 ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر  ٰذ يي ىي

                                                      رب يئ ىئ نئ مئ زئ رئ  ّٰ

                                                                                                                                   .للدياء والثقة به تعالىجابة هللا إاليقين ب.4

لن يخيب دياءه  تعالىهللا  بأنديا زكريا ربه وهو يلى يقين 

  َّ ٰر  ٰذ يي ىي مي ُّ

 

 

 

 

   .     فريون امرأة .   ب( م موسى يليه السالم أ أ( 

 .امرأة يمران ج(

 

 

 

 

                                                                    

 نذر  أن تجعل مولودها للخدمة في بي  من بيو  هللا

 

 دي  هللا تعالى أن يتقبلها ويةميها من وساوس الشيطان

 

 

                     .تقصد في قوته يلى الخدمة والعمل في بيو  هللا

 

               أمها.

  

                                      العفة والطهارة والصدق

 

 

                                 .لما اتصف  به من التقوى والصالح أ( 

                          .ها العبد الصالح يمرانبيأل تقديراً ب( 

 

                .سباب مادية أبال  تعالىكان يأتيها الرزق من هللا 

 

 

                                                                     

             ةتى يًبشةرها بغالم تةمل به بأمر من هللا بال زوج

 

 التاسع :مريم بنت عمرانالدرس 

 حم ُّٱ (: فسةر قوله تعالى ين يةيى يليه السالم:5)س
 َّصبياٱ خم

 

(: أشار  قصة نبي هللا زكريا يليه السالم إلى ةقيقة 6)س
 يقينية. اذكرها.

 

(:المتدبر في قصة زكريا يليه السالم ةينما كان 7)س

يسأل هللا تعالى أن يرزقه الولد يجد أنه التزم في ديائه 

 آداب كثيرة ، اذكرها مع التوويح.

(: خلةد القرآن الكريم مواقف ث لةة من النساء المؤمنا  1)س

 اللواتي كان لهن األثر في ةياة األنبياء اذكر ثالثة منهن.

 يي ىي ني مي زي ري ُّٱ(: تدبةر قول هللا تعالى 2)س

ثم  خت حت جت هب خبمب حب جب هئ مئ خئ  حئ جئ
 أجب ين األسئلة اآلتية:

 أ( ما النذر الذي قدمته امرأة يمران هلل تعالى؟

 ب( ماذا طلب  امرأة يمران من هللا تعالى؟

ربي إني ووعتها  )(: ماذا قصد  امرأة يمران بقولها: 3)س

                                   ؟  (أنثى وليس الذةكر كاألنثى

ى مريم بهذا االسم؟4)س     (: من الذي سمة

 

   (: ما الصفا  التي اتصف  بها مريم يليها السالم؟5)س

(: )يلل( بعد وفاة أبيها يمران رغب أقرباؤها في 6)س

                                                     كفالتها وريايتها .

 ؟(: أكرم هللا مريم بكرامة خاصة، فما هي هذه الكرامة7)س

                                                        (: يلل ما يلي:8)س

                        أ( بعث هللا تعالى جبريل يليه السالم لمريم.
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 ألنها تريد السترو ما سيةدث بعد الوالدةخوفاً من الفويةة و

 

 

         أ( أنطق هللا طفلها الوليد مطمئنا إياها ةتى ال تةزن.

طب  ب( طلب منها أن تهزة جذع النخلة ةتى يتساقط يليها الر 

لتأكل منه وأن تشرب الماء الذي أجراه بالقرب منها تطهر به 

مولودها .                                                            نفسها و

   ج( طلب إليها أن تمتنع ين الكالم يند يودتها لقومها.

 

 

تعجبوا وقالوا : يا مريم لقد جئ  بأمر يظيم فأشار  إلى 
 ابنها فأنطقه هللا مرة أخرى  .

 

 

يلى خلق ييسى من  تعالىالكريم لقومها قدرة هللا  القرآنأكد 

  ب وأممن تراب من غير أ آدم غير أب كما خلق

 

 

الصالةة تةافظ يلى دينها وخلقها وتتجنب الشبها   أ( المرأة

 قال تعالى: " وقل للمؤمنا  يغوون من أبصارهن...."

ب( إن هللا إذا أراد أمراً هيأ له أسبابه فينبغي الروى بقدره 

 قال تعالى: " فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل هللا فيه خيرا "

 ملسو هيلع هللا ىلص قالج( التقرب إلى هللا بالطايا  سبب إلكرامه لعباده 

 : " إن تقرب إلي يبدي بشبر تقرب  إليه ذرايا"

 د( الرزق من يند هللا فال يةزن أةد يلى فواته.

هـ( ي علم هللا يباده األخذ باألسباب المادية فقد أمر مريم أن 

تهز النخلة بالرغم من وعفها وقوة جذع النخلة ليتساقط 

 طب.الر

من التهم قال و( أن هللا يدافع ين يباده الصالةين ويبرؤهم 

  تعالى: " إن هللا يدافع ين الذين آمنوا".

 

 

 

مل والخير والمةبة في التفكير يقوم يلى التفاؤل واأل أسلوب 

                                                      سعادة الدارين .اليأس والقنوط والسلبية لتةقيق  والبعد ين

 

 أ( اإليمان باهلل تعالى ومعرفة الغاية من خلق اإلنسان .

 ب( فهم الذا  ومعرفة قدراتها.

 ج( ةسن الظن باهلل تعالى والتفاؤل واألمل.

 د( الرغبة في التغيير نةو االفول.

 

 

                        :أهمية في ةياة اإلنسان الصادق يمانلإل

العمل الصالح فيةيا ةياة طيبة مطمئنة  إلى اإلنسانيدفع  أ(

                          .الةياة المطمئنة إلى اإلنسانيصل ب( 

جابة ين التساؤال  اإليةقق السعادة المنشودة ين طريق ج( 

 .لق ؟ذا خ  اولم من أنا ؟ ر يقله مثل :الكبرى التي تةية 

  

 

ةباط س واإليأالظن بربه وال يصيبه ال اإلنسانيةسن أ( 

ةسان الظن باهلل يوجه إن أل)يلل( بالرغم من مصايب الةياة 

 ة .اإليجابي إلى اإلنسانةياة  

ب( يندما فقد يعقوب يليه السالم ولده يوسف ةزن ةزنا 
شديداً  لكنة ه لم يفقد األمل وزاد همه  بفقد ولده اآلخر ولم 

 ييأس من لقائهما.
 
 
 
  

  وووح الهدف في الةياة . .1

ساسيا  التخطيط الناجح الذي أهم أوووح الهدف من 

 وتةقيقهالقيام به  إلى اإلنسانيدفع 

 

ج( يندما جاء مريم ألم الوالدة تمنة  لو أنها مات  قبل أن  الدرس العاشر :التفكير اإليجابي

 يةدث هذا األمر.

(: كيف طمأن ييسى يليه السالم والدته يندما 9)س

                                                   ةزن  وتمنة  المو ؟

(: ووةح موقف قوم مريم يندما جاءتهم بعيسى يليه 10)س

 السالم تةمله بين ذراييها.

المشتركة بين نبي هللا ييسى  (: ما هي المعجزة11)س

 ونبي هللا آدم يليهما السالم؟

                            (: ووةح المقصود بالتفكير اإليجابي.2)س

 (: يقوم التفكير اإليجابي يلى مقوما  يدة ، اذكرها.3)س

(: يقوم التفكير اإليجابي يلى مقوما  يدة منها )اإليمان 4)س

                                                           باهلل تعالى ومعرفة الغاية من خلق اإلنسان(، ووةها.

 (: يقوم التفكير اإليجابي يلى مقوما  يدة منها )ةسن6)س

 الظن باهلل تعالى والتفاؤل واألمل(، ووةها.

(: للتفكير اإليجابي مظاهر في السلوك والعمل ، اذكر 8)س

 أربعاً ن هذه المظاهر مع التوويح.

ما هي الدروس والعبر المستفادة من قصة مريم (: 12)س

 بن  يمران؟
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 للمجتمع .نظرة الخير   .2

 بةب الخير للناس والسعي لتةقيق الصالح في المجتمع 

 شياء .التروي قبل الةكم يلى األ .3

بعدم التسرع في اتخاذ القرار وبناء األةكام والنظر إلى أخطاء 
 اآلخرين بعين التسامح والرةمة 

 

  وأفول النتائجول الةل إلىسباب للوصول خذ باألاأل .4

خلق هللا تعالى اإلنسان يصيب ويخطئ فإن نجح ي  عزز نجاةه 
 وإن اخطأ يكرر المةاولة وال يقوده الخطأ إلى اليأس واإلةباط 

 

 

 . تعالىتوثيق الصلة باهلل  -1

 /ةيالتعبد رقامة الشعائإب :تعالىصلته باهلل  اإلنسانيقوي 

والروا بقواء هللا  /واالستقامة يلى السلوك الةسن

يجبا ألمر المؤمن إن  :" ملسو هيلع هللا ىلص وقدره قال رسول هللا

أمره كله خير ، وليس ذاك ألةد إال للمؤمن ؛ إن أصابته 

اء صبر ؛  اء شكر ؛ فكان خيراً له ، وإن أصابته ورة سرة

  ". له فكان خيراً 

 مع النفس . اإليجابيالةديث  -2

التي  تعالىة مهارة تصنعها النفوس الواثقة باهلل اإليجابي

تعرف ةدود قدراتها فال توجه رسائل سلبية للذا  قال 

خبث  نفسي ولكن  ةدكم :أ:"ال يقولن   ملسو هيلع هللا ىلص رسول هللا

 .نفسي " َلِقَس ْ ليقل 

 االطالع وزيادة المعرفة. -3

 خرين.واالطالع يلى خبرا  اآلوذلك بالقراءة وطلب العلم 

 ة .اإليجابيالمةافظة يلى البيئة -4

ن واالبتعاد ين المتذمرين اإليجابيوذلك بمجالسة الناس 

 واالهتمام بةسن المظهر والتزام الخلق.

 

                       .والسكينة  بالطمأنينة أ(الشعور

في ةل المشكال  يصل  اإليجابيممارسة التفكير 

 .ذا ما ابتاله ربه إبعدل هللا فيصبر  اإليمان إلى اإلنسانب

 .تةقيق الدافعية بالخير ( ب

مل في الةياة فيقدم الفرد ة في التفكير تبث األاإليجابي

خطائه ويعالجها ويكون فايال في مجتمعه ألى مراجعة ي

 نةو الخير والصالح .

 .تناقص الجرائم والعنف المجتمعي ( ج

ً بيايجإذا كان الفرد إ في تفكيره ال يسلك السبل المنةرفة  ا

 و السرقة أكالقتل 

 .التقدم والرقي (د

مم فيه ةفظ للطاقا  العقلية فتقدم األ اإليجابيالتفكير 

 .بنائها وتفكيرهم الهادف أنما يقوم يلى يقول إورقيها 

 

 

 

 

المبي  في غار وجدوه  إلىأصابهم ما اوطرهم المطر الذي 

 .غلق  باب الغار يليهم أة فرفي طريقهم فانةدر  صخ

 

ببره بوالديه الكبيرين وكان  تعالىهللا  إلىتوسل  الرجل األول:

خر يليهما يوما لظرف طارئ أن تأيخدمهما بنفسه وةدث  

فلما رجع ليسقيهما لبن الغنم وجدهما نائمين فبقي واقفا ولم 

 .بناءه أيوقظهما ةتى بزغ الفجر واستيقظا فسقاهما ثم سقى 

بعفته ةيث كان يةب ابنة  تعالىهللا  إلىتوسل   :الرجل الثاني

بها من فقر شديد  ما ألمَّ فجاءته يوما ترجو مسايدته لِ  هيم

ن تمكنه من أيطاءها مبلغا من المال مقابل إمسايدتها وفقبل 

 رته باهلل تعال فتركها وترك لها المال .فذكة  انفسه

 االً جر يمة أمانته ةيث استأب تعالىهللا  إلىتوسل  :الثالثالرجل 

خذ أن يأنه ذهب قبل جرهم ما يدا واةد منهم ألأيطاهم أف

جرة ةتى صار  ماال جره فقام هذا الرجل باستثمار تلك األأ

ن الذي أجرته وهو ال يعلم أجير يطلب كثيرا فجاءه ذلك األ

بل إه من تْ رة جرته وكل ما دَ أيطاه أجره قد استثمر ماله فأاست

 خذه كله ولم يبق منه شيئا.أوبقر وغنم ف

 

 .بالعمل الصالح تعالىليه إبالدياء والتوسل 

                                           

 الدرس الحادي عشر : قصة أصحاب الغار
(: توجد وسائل كثيرة تعين اإلنسان يلى 9)س

 التفكير اإليجابي، اذكرها مع التوويح.

 (: للتفكير اإليجابي آثار كثيرة , اذكرها مع التوويح.10)س

(: ما األمر الذي جعل الرجال الثالثة يديون هللا بأصدق 1)س

 أيمالهم وأكثرها إخالصاً؟

 (: ما األيمال الصالةة التي توسل بها أصةاب الغار؟2)س

 (: كيف يلجأ اإلنسان إلى هللا تعالى في الشدة؟3)س

 ثالثة أيمال، اذكر هذه األيمال. (: جاء في الةديث بيان فول4)س
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 .فول بر الوالدين ( أ

                 .فول العفاف والرجوع ين المةرما  ب(

 مانة.داء األأفول ةسن العهد و ج(

 

 

قال تعالى: "  ل.يمافي كل األ تعالىخالص هلل وجوب اإلأوالً: 

 "وما أمروا إال ليعبدوا هللا مخلصين له الدين

ثانياً: التوسل إلى هللا تعالى والتقرب إليه باأليمال الصالةة 

ن يجيب الموطر إذا دياه أمر مشروع.  قال تعالى: " أمة

 ويكشف السوء"

 .ويمتةنه أيشكر أم يكفر اإلنسان تعالىيبتلي هللا الثاً: ث

بواب تفريج أمعاملة الوالدين معاملة ةسنة من رابعاً: 

وقوى ربك أال تعبدوا إال إياه  قال تعالى: " .الكربا  

 وبالوالدين إةسانا" 

سباب الفالح والنجاح في العفة ين الفاةشة من أخامساً: 

: " ورجل طلبته امرأة   ملسو هيلع هللا ىلصقال رسول هللا  . اآلخرةالدنيا و

 ذا  منصب وجمال فقال إني أخاف هللا"

 .يطاء الناس ةقوقهم المادية والمعنوية إسادساً: 

ذا إيستجيب له  تعالىهللا  بأنويقينه   اإلنسانثقة  سابعاً: 

 جاء في الةديث القدسي أنا يند ةسن ظن يبدي بي" دياه .

 

 

 

 هي مجموية المبادئ والقيم التي يتسم بها المجتمع المسلم .

 

 ج( التاريخ اإلسالمي أ( اإلسالم     ب( اللغة العربية     

 

فهو:ثقافة المجتمع المسلم  اإلسالم يشكل  
ً  تعالىالدين الذي ارتواه هللا  -أ   للناس جميعا
ختم  به الرساال  السماوية  -ب  
 .خلقه مهمته والغاية من اإلنسانبه يعرف  -ج
 

 

 

 

ينبغي االهتمام باللغة العربية الفصيةة وااليتزاز بها ين 

 :طريق

  .مها وتطبيقها قراءةً وكتابةً تعلة  -1

 ستخدامها في الندوا  والمؤتمرا  .ا -2

 ليها في الجامعا  .إترجمة كتب العلوم  -3

خرى همال تعلم اللغا  األإال يعني االيتزاز باللغة العربية د( 

ً للتعامل مع  )يلل(بل ينبغي تعلم تلك اللغا  لتكون مفتاةا

 خرى .مم األها ولالستفادة من العلوم والمعارف يند األأصةاب

 

خرى بمختلف مم والةوارا  األهو التواصل مع منجزا  األ

 فادة منها مجاالتها واإل

 

 مبادئ اإلسالم وقيمه. المةافظة يلى

 

 

الذي كان يديو  الفوولف لْ ةِ يثني يلى   ملسو هيلع هللا ىلص كان النبي أ(

 .نصرة المظلوم إلى

ن يتعلم أ روي هللا ينه زيد بن ثاب   ملسو هيلع هللا ىلص النبي مرأ ب(

 .ليكاتبهم بها  العبرانية

يمرو بن مسعود الثقفي   ملسو هيلع هللا ىلص رسل النبيأبعد خيبر ج( 

 .صناية المنجنيقاليمن لتعلم  ىلإ وغيالن بن سلمة

في  الفرس يوا منأ روي هللا ينه يمر بن الخطابانتفع د( 

 وغيرها. نشاء الدواوينإ

 

 .خالقهمأ.وعف تمسك المسلمين بدينهم و1

 .سالم .الفهم الخاطئ لإل2

 خذ بمتطلبا  البةث العلمي .يدم األ3

 الدرس الثاني عشر : المحافظة على الهوية اإلسالمية

 الدروس من جملة الغار أصةاب قصة من ي ستفاد(: 5س)

 .التوويح مع اذكرها ، والعبر

 (: ووةح المقصود بمصطلح الهوية اإلسالمية.1)س

 (:اذكر ثالثة من مقوما  الهوية اإلسالمية .2)س

 مقوما  الهوية اإلسالمية )اإلسالم(، ووةح ذلك. (: من3)س

(: من مقوما  الهوية اإلسالمية )اللغة العربية(، ووةح 4)س

 ذلك.

 (: ووةح المقصود باالنفتاح.5)س

 المسلمين.(: بيةن الوابط األساس في االنفتاح يلى غير 6)س

وصةابته   ملسو هيلع هللا ىلص(: ها  أربعة أمثلة يلى انفتاح النبي 7)س

 الكرام يلى اآلخر، واإلفادة مما لديه من منجزا .

 تراجع المسلمين في أدائهم الةواري؟ (: ما هي أسباب8)س
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سس األ خرى من غير التفكر فيمم األ.استخدام منجزا  األ4
 تطويرها . إلىالعلمية التي تقود 

 

                                                                         

خرى مم األخذ بالمنجزا  العلمية لألاأل إلى اإلسالمأ( يديو 

                              .والعمل يلى تطويرها

 خذ بها.فال يجوز األ اإلسالممبادئ مع ما ما يتعارض أ ب(

 

 

تجاهل تلك المنجزا  يةرم المسلمين من خيرا   نأل

 مم ية ويتركهم في ذليل األاإلنسان

 

 

 

المسلمون في  أبديها منجزا  المادية والمعنوية التيالهي 

 مختلف جوانب الةياة.

 

 

 أوالً: المجال المادي.

ويتعلق بالمنجزا  المادية كالزراية والصناية والفنون 

 والعمارة وغيرها .

 .المجال المعنويثانياً: 

 .الةوارا  قيامغنى ينها في  ويتعلق بالعلم والفكر التي ال

 

 

  ةياإليمانقيامها يلى القيم 

 

 

 التكافل االجتماييج(  الصةة   ب(           العلم والتعليمأ( 

 

 

.العلمي البةث  إلىخاطب  العقل ودي  أ(   
.يمىايتمد  المنهج التجريبي ونه  ين التقليد األب(  
.نبذ  الخرافا  واألساطير  ج(  
 

 

 .ياإلسالمنةاء العالم أبناء المدارس في مختلف أوالً: 

 

ً كان التعليم في هذه المدارس أ(    . مجانا

بناء المدارس  إلىغنياء والتجار مراء واألتسابق األ ب(

 ووقفها يلى طالب العلم .

  :هذه المدارسيلى من الشواهد ج( 

 

 .ر هزالجامع األ -1

 

نشأها في العراق الوزير أالمدارس النظامية التي  -2 

ن كبار العلماء للتدريس فيها ويية  (نظام الملك)السلجوقي 

 ني والغزالي.يْ وَ مثل :الج  

 

 ثانياً: بناء الجامعا  .

 

 كان  الجامعا  في بدايتها ةلقا  يلمية تقام في الجوامع أ( 

 (في تونس ةجامعة الزيتون) :  تطور  وكان منها ب( 

 . (جامعة القرويين في فاس)و

نشاء جامعاتها من نظام إوروبا في أقد استفاد  ج( 

 الجامعا  يند المسلمين .

 

 . في بناء الةوارةي د المنهج العلماايتم ثالثاً:

 

 الكريم والسنة الصةيةة  القرآنالثاب  في  المنهج النقلي.1

يدد من العلماء  ةيث برز المنهج التجريبي التطبيقي.2

دريسي في اإل)و (يباس بن فرناس في تقنية الطيران)منهم 

 .(الجغرافيا ورسم الخرائط

 

 

  اإلنسانالدايية للمةافظة يلى صةة  اإلسالمتوجيها  بسبب 

 

 

 الدرس الثالث عشر: قبسات من نور حضارتنا

 (: ووةح موقف المسلم من منجزا  األمم األخرى العلمية.9)س

 

(: )يلل( ينبغي أيوا يدم التقليل من منجزا  اآلخر 10)س

  الةوارية التي انتفع  بها األمم جميعها.

 

 (: ووةح المقصود بالةوارة اإلسالمية.1)س

(: قام  الةوارة اإلسالمية يلى مجالين اثنين، 2)س

 ووةةهما.

(: بماذا تميةز  الةوارة اإلسالمية ين غيرها من 3)س

 الةوارا ؟

اإلسالمية كثير من الجوانب التي يعتز بها (: للةوارة 4)س

 المسلمون ، اذكر هذه الجوانب.

(: ما هي مظاهر اهتمام الةوارة اإلسالمية بالعلم 5)س

 والمعرفة؟

(: تمثةل ايتناء الةوارة اإلسالمية بالعلم في أمور 6)س

 يديدة، اذكرها مع التوويح.

التقدم الصةي بارزاً في ظل الةوارة  (: )يلل( كان7)س

 اإلسالمية.

(: ووةح نماذج التقدم الةواري يند المسلمين في مجال 8)س

 الصةة .
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 .باختيار مواقعها المناسبة أ( 

 مجانية العالج فيها للناس. ب(

 مور منها :أوبرز  في 

اهتمامهم بعلم التشريح ةيث صوبوا ما وصلهم من يلم  -1

الفك السفلي للفم يتكون من  بأنغريق في ذلك كتصويبهم اإل

 نه يتكون من يظمة واةدة.أ قالواكثر من يظمة لكن العلماء أ

 .اكتشاف ابن النفيس الدورة الدموية وتشريح القلب  -2

)يلم قسام العين ووظيفة كل قسم أاكتشاف ابن الهيثم  -3

 البصريا (

خصص كان  ت  واستخدام التخدير في العمليا  الجراةية  -4

.                     قسام في المستشفى أللمروى النفسيين 

 إلىشار أول من أفكان  (ابن سينا)وممن اهتم بالعالج النفسي 

ةوال النفسية يلى الجهاز الهومي وقرةة المعدة في أثر أ

 النبض .الدورة الدموية وسرية 

 

 

:مثلمؤسسا  التكافل  إقامة إلىتسابق الناس   
 مؤسسا  الوقف الخيري  -2  يتام ؤسسا  كفالة األم -1 

 مؤسسا  الزكاة. -3

 

 

 

 

مهمة كبيرة في بناء مجتمعهم ولهم  قد أدوا كبار السن أ( ألن

 الكثير من الخبرا  والةكمة البالغة  .

مثل: تغيرا  جسمية ونفسية همصيبت  ب( ألن كبار السن    
.الوعف العام في الصةة  -1   
.وعف الةواس والذاكرة -2  
الخوف من الوةدة بسبب فقدان الشريك -3  
 

 

 كرامهم .إتوقيرهم و .1

قةافة( يوم الفتح وكان  أبيه )أبيبو بكر الصديق أتى أفقد 

 ً  فقال له الرسول ملسو هيلع هللا ىلص ليسلم بين يدي الرسول كبيراً  شيخا

 تية فيه ".آنا أكون أ"هال ترك  الشيخ في بيته ةتى  : ملسو هيلع هللا ىلص

 .التخفيف يليهم ورفع الةرج ينهم .2

ً للشيخ الكبير العاجز  اإلسالمباح أ( أ ن لم إ الصالة جالسا

ً ، يستطع القيام   .ذا شق يليه الجلوسإ ونائما

بالتخفيف ين الئمة في صالة الجماية ا ملسو هيلع هللا ىلص أمر النبي ب(

  .المصلين 

فطار في اإللكبير السن العاجز ين الصيام  اإلسالمباح ج( أ

              .طعم ين كل يوم مسكيناً ن ي  أيلى شهر رموان 

ن لم إ يرسل من يةج ينه بأن ملسو هيلع هللا ىلص ص له النبيرخة د( 

 .يستطع الةج 

 ر السن .سن التعامل مع كباتربية الصغار يلى ة   .3

مع كبار السن وقواء  فالتلطة ينبغي تربية الصغار يلى أ( 

 أو تأفف .ةوائجهم بال تذمر 

 .قوالهم أو أفعالهم أو االستهزاء بأ االستخفاف بهميدم ب(

 ويلقيها يلى الكبير قال النبي ةيبدا الصغير بالتةية ن ج(أ

 لم الصغير يلى الكبير "سَ :"ي   ملسو هيلع هللا ىلص

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ر من كثرة طلبا  اآلباء .  أ( التذمة

ة يند الكبر.  ب( إظهار الملل من ةديثهما خاصة
 ج( مخاطبتهما بعنف وقسوة.

 د( أمر  االبن بالةنو يلى والديه 
 
  
 

 
,  كالنظافة الشخصية.االهتمام بهما من الناةية الجسدية 1

 .المأكل وةاجاتهما كلهاو الملبس ,و

 إلىلهما في مواييدها واصطةابهما  دويةاأل.تقديم 2

 .و تهاون أ المستشفيا  والمراكز الصةية من غير توان  

 .مقاطعتهما  ويدم صغاء لهمااإل.3

 الدرس الرابع عشر : العناية بكبار السن

(: كان للةوارة اإلسالمية أثر كبير في ترسيخ قيمة 9)س

 التكافل االجتمايي، ووةح ذلك.

 (: )يلل( ديا اإلسالم إلى العناية بكبار السن.1)س

 

(: أكد اإلسالم االهتمام بكبار السن بصور كثيرة ، 2)س

 اذكرها مع التوويح.

(:استنتج من اآليتين الكريمتين بعض المظاهر التي 3)س

  ٰى ٱُّٱيند التعامل مع كبار السن قال هللا تعالى يجب تجنبها

 هئ مئ  خئ حئ جئ يي ىي ني مي زي ري

 مث هت مت خت  حت جت هب مب خب حب جب

 َّ جس  مخ جخ مح جح مج حج

 (: يدد خمساً من صور بر الوالدين يند كبرهما.4)س
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هل ين طريق اصطةابهما لزيارة األ الترفيه ينهما.4

 صدقاء والمتنزها  .واأل

 .همايْ سَ فْ مل في نَ ياية النفسية لهما وبث األالرة .5

 
 
 
 
قرب والدهم ثم األأتقع رياية كبار السن يلى أ( 

 .والدهأهله وأن يعيش بين أمن ةق المسن )يلل( قربفاأل

ن الدولة إذا لم يتوافر من يقوم يلى رياية كبار السن فب( إ

 مور كثيرة منها :أين طريق بهم تكفل بالعناية تبمؤسساتها 

  .معيل له لمن ال دور الريايةنشاء إ.1

 .لكبار السن الرياية الصةيةمين أ.ت2

خيرية نشاء جمعيا  إلهم ك الرياية االجتماييةمين أ.ت3

 . وترفه ينهمةوالهم أتعتني ب

ماكن العامة واأل مقايد للمسنين في وسائل النقل.تخصيص 4

 ومواقف السيارا  وغيرها.

 

 

 
 
 

ً  نظرة                :  لذوي اإلياقة بعض المجتمعا  قديما

العزلة  إلىبهم مما أدى هم شر نأنظر إليهم يلى كان ي  

ً أو القتل أاالجتمايية   .ةيانا

                                      نظرة اإلسالم لذوي اإلياقة:

                                        .تهمنسانية إكرامتهم و ةفظ  -أ

                                         .ةخاص اً شرع لهم ةقوق -ب

وقد وصل  ،بناء المجتمعألم يفرق بينهم وبين غيرهم من  -ج

  ." يمش " "واألصمكاأليلى المراتب "أ إلىبعوهم 

 

و أة شخاص الذين يعانون من نقص في القدرا  الةسية أهم 

و الفكرية وتؤثر في مهارتهم الةياتية وتفايلهم مع أالجسمية 

 البيئة التي يعيشون فيها .

 
 

 
 أوالً: مراياة مشايرهم. 

لفاظ في وصفهم فعن جابر نسب األأيستخدم  ملسو هيلع هللا ىلص كان النبي

 إلى:"انطلقوا بنا ملسو هيلع هللا ىلصبن يبدهللا قال : قال رسول هللا 

نعوده" وكان هذا الرجل البصير  البصير الذي في بني واقف  
 رجالً أيمى .

 ثانياً: تبشيرهم باألجر والثواب .

رفعاً  )يلل( ن صبرواإيبشرهم بالجنة  ملسو هيلع هللا ىلصكان النبي 

ذا ابتلي  يبدي إ هللا قال: نَّ إ:"ملسو هيلع هللا ىلص لمعنوياتهم قال النبي

 .ه فصبر يووته منهما الجنة " وةبيبتاه هم :ييناه يبةبيبت

 ثالثاً: قواء ةوائجهم والدياء لهم .

ن بيايمشي في ةوائج المروى والمص ملسو هيلع هللا ىلص كان النبي

كان فيها  ملسو هيلع هللا ىلص النبي إلىفقد جاء  امرأة  ،ويقويها لهم

فذهب معها ليك إن لي إيا رسول هللا  ياقة يقلية فقال  :إ
لما ة )يلل( ةتى قوى لها ةاجتها وكان يديو لهم بالعافي

 ملهم بالشفاء أللدياء من زيادة 

 التيسير يليهم ورفع المشقة ينهم رابعاً:

مور أر يليهم ويسة  ،ال ما يطيقونإيمال لم يكلفهم من األ
  .دينهم 

ن كان إصالة في البي  ذن لهم بالأ ملسو هيلع هللا ىلص ن النبيأمن ذلك 

.صالة الجماية يعروهم للخطر إلىالمجيء   

 . خامساً: زيادة تقدير الذا  لديهم

ومن ذلك: يشعر بدورهم الفايل في المجتمع ملسو هيلع هللا ىلص كان النبي  

مارة المدينة مرا  يديدة إيمى بأمكتوم وهو  أم نه كلف ابنأ
ن يصلي بالناس في أمره أو ،ةدأكما ةصل في غزوة 

ذان الثاني لصالة الفجر.وباأل ،المسجد  

  تقبلهم والتةذير من ايذائهمسادساً: 

يذائهم  إالرةمة بالوعفاء وةذرنا من  ملسو هيلع هللا ىلص منا رسول هللايلة 

يمى ين الطريق أد توليل من تعمة  تعالىفقد تويد هللا 
لما يترتب يلى ذلك  )يلل( بالوييد الشديد والطرد من رةمته

ه :"ملعون من كمة  ملسو هيلع هللا ىلص كبير له قال رسول هللا يمن ذ

 الطريق ")ولل(أيمى ين 

 
 
 

 
 ) األسرة ( 

 .طباءبعروهم يلى األ اإلياقةبناء ذوي االيتناء باأل -1

.شعارهم بالنقصإيمال ويدم مشاركتهم في األ -2   

.تعليمهم ما يتناسب مع قدراتهم  -3  

االندماج في المجتمع .ايدته يلى تقبل المعاق لمس  -4  

 ) مؤسسا  المجتمع (
 

 الدرس الخامس عشر: العناية بذوي اإلعاقة

 (: يلى من يقع واجب رياية كبار السن؟5)س

(: قارن بين نظرة بعض المجتمعا  قديماً ألصةاب 1)س
 اإلياقة وبين نظرة اإلسالم لهم.

 

(: ووةح المقصود باألشخاص ذوي اإلياقة.2)س  
 

سن تعامل النبي  (: ووةح ستةاً من3)س  ملسو هيلع هللا ىلصة 

 مع ذوي اإلياقة.
 

(: ووةح مسؤولية األسرة ومؤسسا  المجتمع في 4)س
 رياية ذوي اإلياقة.
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.الِةَرفأو  ملْ توجد معاهد خاصة لتعليم المعاقين العِ  -1   
)يلل( بدايا  إوأن تستخرج من ذوي اإلياقة من مواهب  -2

 ةتى ال يكونوا يالة يتكففون الناس 
.تناسب مع قدراتهم تر فرص يمل فَّ يوَ ن  أينبغي  -3    

 

  

 

 

 
 

 الموهبة :هو أداء متميز في قدرة ما.

 الموهوبون:  هم أشخاص يمتلكون قدرا  أو استعدادا  
زهم ين غيرهم.ة تمية يفطرية طبيع  

 اإلبداع : إنتاج شيء جديد ومفيد يمتاز باألصالة.

المبديون : هم أشخاص يتمية زون بقدرتهم يلى إنجاز أشياء 
.صالةجديدة ومفيدة تتصف باأل  

 
 
 

مكانة الموهوبين والمبديين . ملسو هيلع هللا ىلصأوالً: إبراز النبي   

  ثانياً: تعزيز الموهوبين والمبديين.

 ثالثاً: اإلفادة من قدرا  الموهوبين والمبديين. 

 
 
 
 

ه :أصةابين بعض   ملسو هيلع هللا ىلص قالأ(   

 أقواهم يلي بن أبي طالب، وأقرؤهم لكتاب هللا أبي بن كعب، 
 وأيلمهم بالةالل والةرام معاذ بن جبل وأفروهم زيد 

ب( أثنى النبي ملسو هيلع هللا ىلص يلى موهبة أبي قتادة وسلمة بن األكوع 

في الفروسية والشجاية وقال ملسو هيلع هللا ىلص ين تالوة أبي موسى 

األشعري يندما أيجبه صوته وقال له: "يا أبا موسى لقد 
 أوتي  مزماراً  من مزامير آل داوود".

 

 

 

أ( أنَّ  النبي ملسو هيلع هللا ىلص ةرص يلى توجيه ابن يباس يندما وجد 

ينده موهبة في الةفظ والفهم وكان ةينها غالما صغيراً  فديا 
  ويلمه التأويل " اللهم فقهه في الدين , "له قائال:

ب( يندما رأى النبي ملسو هيلع هللا ىلص من يبد هللا بن مسعود موهبة 

وإبدايا في قراءة القرآن الكريم طلب منه أن يقرأ يليه شيئا 
من القرآن الكريم مع أنه نزل يليه ةتى يعززه ويلف  نظره 
إلى منزلته في قراءة القرآن الكريم ةتى غدا ابن مسعود من 

ن أه :"من سرة   ملسو هيلع هللا ىلص قرا الصةابة الذين قال فيهم النبيأ

.م يبد"أنزل فليقرأه من ابن أ  ا كما غوة  القرآن أيقر  

 
 
 

في شعره  اإلسالميداء أةسان بن ثاب  بالرد يلى  أ( كلَّف  

موهبة زيد بن ثاب  في تعلم  ملسو هيلع هللا ىلص ى النبيأيندما رب( 

تقنها في أوكتابتها فتعلمها وغة العبرية مره بتعليم اللة أغا  اللة 
بدايه إزيادة في  إلىدى ذلك التكليف أو ، خمس يشرة ليلة

وتعلم  ،فتعلم الفارسية من رسول كسرى في ثمانية يشر يوما

.  ملسو هيلع هللا ىلص ام رسول هللادة الةبشية والرومية والقبطية من خ    

معرفة معاذ بن جبل بالةالل والةرام   ملسو هيلع هللا ىلص استثمر النبيج(

هل اليمن .بعثه قاوياً أل بأن  

 
 
 

 أوالً : دور األسرة.

 :بداع ين طريقبناءهم يلى الموهبة واإلأالوالدان يةفزان  

.جابة ينهاسئلتهم واإلأل تقبة  -1  

صناف أز كتزويدهم بتوفير البيئة التي تسايدهم يلى التمية  -2
والقصص الهادفة.من الكتب   

 ثانياً: دور المدرسة.

تي مهمة المدرسة في اكتشاف الموهوبين من الطلبة أت
وتنمية مواهبهم وتزويدهم بالمعلوما  خارج نطاق المدرسة 

:ين طريق  

.نشطة الالصفيةاأل -1  

.المخيما  العلمية والكشفية -2   

المسابقا  يلى المستوى المةلي والدولي .-3   

 مؤسسا  الدولة.ثالثاً: دور 

:مؤسسا  الدولة مسؤولة ين  

وتطوير مواهبهم لبةث ين الموهوبين والمبديين ا -1  

 تنظيم البرامج والمسابقا  الخاصة بهم -2

توفير الديم المادي  والمعنوي لهم. -3   

 

 
 
 
 

هداف معينة كالتشاور أهي لقاءا  يجتمع فيها الناس لتةقيق 
 .و تأدية واجب اجتماييأ ،مر ماأةول 

 
 
 

 

الدرس السادس عشر : العناية بالموهوبين 

 والمبدعين

 الدرس السابع عشر: آداب المجالس

  (:ما المقصود بالمصطلةا  اآلتية:1)س
 

مواقف كثيرة تدل يلى  ملسو هيلع هللا ىلص(: ورد في سيرة الرسول 2)س

 اهتمامه وينايته بالموهوبين والمبديين، اذكرها.
 

مكانة الموهوبون  ملسو هيلع هللا ىلص(: كيف أبرز النبي 3)س

 والمبديون من الصةابة؟
 

الموهوبون  ملسو هيلع هللا ىلص(: ها  مثالين يلى تعزيز النبي 4)س

 اإلبداع واالبتكار.والمبديون وتةفيزهم وتشجيعهم يلى 
 

يوظةف مواهب أصةابه وقدراتهم،  ملسو هيلع هللا ىلص(:كان النبي 5)س

فيكلف كل واةد منهم بما يتناسب مع موهبته، اذكر ثالثة 
 مواقف تشير إلى ذلك.

 

(: ووةح دور األسرة والمدرسة ومؤسسا  الدولة 6)س
 تجاه الموهوبين.

 

 المجالس.مصطلح (: ووةح المقصود ب1)س
 

(: تعدد  صور المجالس التي يمارسها الناس في 2)س
 ةياتهم، اذكر ثالثة صور لهذه المجالس.
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 أوالً: المجالس االجتمايية .

ةزان.ومناسبا  الزواج واأل ةيسركالجلسا  األ  

 

 ثانياً: المجالس العلمية. 

المساجد.و  مدارسكاللقاءا  العلمية والتعليمية في ال  

 ثالثاً: مجالس العمل .

.كاالجتمايا  التي تعقد في المؤسسا  والشركا    

 
 
 

 أوالً: اختيار المكان المناسب للمجلس.

 ثانياً: االستئذان 

 ثالثاً: التسليم والجلوس في المكان المناسب 

 رابعاً: مراياة ادب الةوار والةديث في المجلس.

 خامساً: ختم المجلس بالدياء.

 

 

 

يلى المكان المناسب لعقد جلسته بةيث ال  اإلنسانيةرص أ( 
 .خرينيذاء اآلإيتسبب في 

ةتى )يلل( من الجلوس في الطرقا     ملسو هيلع هللا ىلص ةذر النبي ب(

 و يعيق الطريق يليهم أال يقع النظر يلى يورا  الناس 

 ةن يجلس جلسأر المجلس الةرص يلى وينبغي لمن يةج( 
بطبيعة المجلس. ةالئق  

 

 

 

ي مجلس أيةافظ المسلم يلى خصوصيا  الناس فال يدخل أ( 
هل أمنعاً للتطفل يلى )يلل( ذن بالدخول فجأةً دون طلب اإل

.المجلس  

.ال يخرج ةتى يستأذن من الجالسينأن  ب(  

.ال يقاطع المتةدثأن يشارك في الةديث ينبغي أراد أذا إ ج(  

االستئذان يعطي المشارك اةتراما وتقديرا بين المشاركين. د(  

 

 

 

أ( ينبغي لمن يدخل المجلس أن يلقي تةية اإلسالم يلى 
   َّالةاورين 

ب( ينبغي يليه أن يجلس في المكان المناسب، فإن 
ن يستجيب فقد أطلب منه تغيير مكان جلوسه فعليه 

و بصاةب المكان أ /يكون ذلك لمصلةة متعلقة به

 ومنزلة   لصاةب مكانة   و قد يكون ذلك تقديراً أ/
في صدر المجلس. جالس يالم  إك  

ج( ينبغي أن يجلس في أقرب مكان فارغ وال يزاةم 
و يتخطى رقابهم أماكنهم أالجالسين في   

ً أذا دخل إد(  يجلس فيه  ةد مجلسا فلم يجد مووعا
 فعلى الجالسين أن ي  فسةوا له 

  جالسه في مكانهإوةد الداخلين أبتكريم  اإلنسانن يقوم أهـ(  

ةد الجالسين من مكانه لةاجة طارئة ورجع فهو أذا قام إو و(

ذا قام إ :" ملسو هيلع هللا ىلصةق بمجلسه الذي كان فيه قال رسول هللا أ

 ةق به "أليه فهو إةدكم من مجلسه ثم رجع أ

ق بين ن يفرة أخرا أال ينبغي لمن ةور المجلس متز(

ال يةل  "  ملسو هيلع هللا ىلص ذنهما قال رسول هللاإال بإاثنين 

فقد يوجد  ذنهما "إال بإق بين اثنين ن يفرة ألرجل 
جلسهما بجانب بعوهما أسبب ما   

 

 

 

 .من غير مقاطعة  سن االستماع للمتةدثة  أ( 

من غير انشغال بشيء  االنتباه واالهتمام للمتةدثب( 
 و بغيره.أبالهاتف  كاالنشغال

 .المناسب ويدم رفع الصو   الصو  الهادئاختيار ج( 

 .خرين راء اآلآويدم تسفيه خر ي اآلأاةترام الرد( 

 

 

 

من جلس في مجلس  فكثر فيه لغطه فقال قبل ":    ملسو هيلع هللا ىلص قال 

أن يقوم من مجلسه ذلك: سبةانك اللهم وبةمدك، أشهد أن ال 
إال غفر له ما كان في  إله إال أن ، أستغفرك وأتوب إليك،

 .مجلسه ذلك"

 

 

 . المجلس في المباةا ن يكون أ أ(

المتعلقة  ةكام الشرييةاألن يرايي أيوا أيلى المسلم ب(
  .بالطعام والشراب واللباس وغض البصر وةفظ العورا 

 فشائها .إوتجنب  سرار المجلسأةفظ  يل المسلميجب ج( 

 

 

 

 

 

 الرؤى: هي ما يراه اإلنسان في منامه من البشائر والخير.

 األةالم: هي ما يتعرض اإلنسان في منامه من أمور مختلطة.

 الدرس الثامن عشر : الرؤى واألحالم

(: ما هي اآلداب التي ينبغي يلى اإلنسان التةلي بها 3)س
 في المجالس ؟

 

من اآلداب التي ينبغي يلى اإلنسان التةلي بها في  (:4)س
 المجالس)اختيار المكان المناسب للمجلس(، ووةح ذلك.

 

اآلداب التي ينبغي يلى اإلنسان التةلي بها في  من (:5)س
 )االستئذان(، ووةح ذلك. المجالس

 

من اآلداب التي ينبغي يلى اإلنسان التةلي بها  (:6)س
في المجالس)التسليم والجلوس في المكان المناسب(، 

 ووةح ذلك.

المجالس)مراياة أدب الةوار والةديث  آدابمن  (:7)س
 في المجلس(، ووةح ذلك.

 

من اآلداب التي ينبغي يلى اإلنسان التةلي بها في  (:8)س
المجالس)ختم المجلس بالدياء المأثور ين رسول هللا(، ووةح 

 ذلك.

 للمجالس ووابط شريية ينبغي مراياتها ، ووةةها. (:9)س

 

 (:ووةح المقصود بمصطلةي الرؤى واألةالم.1)س
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"الرؤيا من هللا والةلم من  بقوله: ملسو هيلع هللا ىلص وقد بين ذلك النبي 

ألن  )يلل( تأدباً معه تعالىهللا  إلىفنسب الرؤى  الشيطان "
ألنه )يلل( الشيطان إلى األةالمونسب ،  من هللاالخير كله 

 مصدر الشر.

 

 

 

1- شغل  الرؤى جزاًء كبيراً من قصة يوسف يليه السالم 
 في سورة يوسف.

2- تةدث  سورة األنفال ين رؤيا النبي ملسو هيلع هللا ىلص  يوم بدر 

ةينما رأى المشركين قلة تشجيعاً له وألصةابه يلى 
.القتال  

 3- كذلك في سورة الفتح يندما رأى النبي ملسو هيلع هللا ىلص  نفسه 

يدخل مكة المكرمة مع أصةابه معتمرين ةيث تةقق  تلك 
 الرؤيا في يمرة القواء في العام السابع من الهجرة 

  
 
 
 

بشارة لمن رآها)يلل( ألنها تبشر المؤمن بالرؤيا الصالةة 
 وتفرةه.بالخير 

 

 

 ها جزء من النبوة.بأن

 

 

                                                                    
 .ن يةمد الرائي ربه يلى الرؤيا الطيبة أ أوالً:

 .ال من يةبإال يةدث بها أ ثانياً:

 ما مصدر األةالم؟ (:6)س

مور مختلطة تعرض للنائم فيصاب بالويق والفزع أ األةالمأ( 
قد يكون منها ةديث النفس مما يشغل بال ف واالوطراب

منها ما هو تةزين من الشيطان وتخويف ويمال أمن  اإلنسان
 نسان.منه بما يوسوس  لإل

 

 

                                                                   
ن  ينفخ أو ،من الشيطان الرجيم تعالىاالستعاذة باهلل  أوالً:

ً  ين يساره  .ثالثا

ن يتعجل في تعبيرها بمكروه أةد خشية ال يرويها ألأثانيا:
 .منها الخوف  اإلنسانفيصيب 

ن الصالة الصالة يند االستيقاظ من نومه بعد الةلم ألثالثا:
 .راةة للنفس طمأنينة لها 

 .غيير الجنب الذي كان نائما يليه ت رابعا:

 

 

 

 

ويةرص  االكثار من ااألذكار/يةرص المسلم يلى  قبل النوم:
 ةوينام يلى طهار/ الكريم  القرآنيلى قراءة شيء من 

 ويكثر من االستغفار ./

 .يبادر لالستعاذة باهلل من الشيطان بعد االستيقاظ :

 

 

والدراية والتقوى والسيرة الةسنة هل العلم أ أن يكون من -أ
 ها يليهموالخلق الكريم ليقصة 

مجاالً للتكسب،  األةالميبتعد يمن يتخذون تفسير الرؤى و -ب
         ال يعتمد يلى ما ط بع من مؤلفا  في تفسير الرؤى-ج
و ما أو الصةف أتب في المواقع االلكترونية يطالع ما ك   ال -د

 .يعرض في القنوا  الفوائية 
 
 

 

 

 

 

 

 سفيان بن ةرب بن أمية وأمه هند أبيهو معاوية بن  اسمه:
 .بن  يتبة روي هللا ينها

يلتقي نسبه برسول هللا في  : ملسو هيلع هللا ىلص لتقاء نسبه بالنبي دمحما 

 .الجد الخامس )يبد مناف(

 .قبل البعثة بخمس سنوا  ته :دوال

خية يزيد روي هللا ينهم أه وأبيسالمه مع إيلن أ إسالمه:
 يوم فتح مكة في السنة الثامنة للهجرة.

 

 

 .ملسو هيلع هللا ىلص الوةي لرسول هللا ةه أةد كتبنة أ -1

 .ملسو هيلع هللا ىلص رواية الةديث ين رسول هللا -2

له فقال :"اللهم اجعله هاديا مهديا   ملسو هيلع هللا ىلص دياء النبي -3

 واهد به "

ول أ:"  ملسو هيلع هللا ىلصقال رسول هللا  ،تبشيره بالمغفرة والرةمة -4

ي استةقوا المغفرة أوا "ب  جَ وْ أَ متي يغزون البةر قد أجيش من 
 .ول من غزا البةرأوكان جيش معاوية 

 

 

 

الدرس التاسع عشر : الصحابي الجليل معاوية 

 بن أبي سفيان رضي اهلل عنه

واألةالم في مواوع متعددة من القرآن (: ورد  الرؤى 2)س
 الكريم، اذكرها.

 

 البشرى  في قوله تعالى ملسو هيلع هللا ىلص (: بماذا فسةر النبي3)س

 ؟َّٱجي يه ىه  مه جهُّ

 رؤيا الصالةين من أمته؟ ملسو هيلع هللا ىلص(: ماذا يدة النبي 4)س

 

إلى أدبين اثنين بعد الرؤيا   ملسو هيلع هللا ىلص أرشد النبي  (:5)س

 اذكرهما.

 إلى آداب بعد األةالم ، اذكرها.  ملسو هيلع هللا ىلص أرشد النبي  (:7)س

 

أرشد النبي أمته للوقاية من هذه األةالم التي تسبب  ( :8)س
  ها .ن األيمال قبل النوم وبعده، اذكرفزيا بالقيام بمجموية م

 

 ما هي صفا  من يقوم بتأويل األةالم؟( :9)س

 

ف بالصةابية الجليل معاوية بن أبي سفيان 1)س (: يرة
 روي هللا ينه من ةيث:

  (: كان للصةابي الجليل معاوية فوائل كثيرة، اذكرها.2)س
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إنجازاته في يصر  إنجازاته في خالفته

ويهد  ملسو هيلع هللا ىلصالنبي 

 الخلفاء الراشدين
 

باتجاه بالد  انتشار اإلسالم -1
الروم تركيا ةاليا وبالد السند 
وتشمل باكستان واجزاء من 

 شمال غرب الهند وشمال أفريقيا.

 االهتمام باألسطول البةري -2
يلى سواةل بالد الشام 

ومصر)يلل(  ةماية لبالد 
 المسلمين من أي تهديد بةري.

المركزية مثل  تطوير الدواوين -3
والخراج التي أنشئ   /ديوان الجند

في يهد يمر بن الخطاب روي 
هللا ينه واستةداث دواوين 

 مركزية مثل:

الذي يشرف  ديوان الرسائلأ( 
يلى كتابة رسائل الخليفة إلى 

والته في الواليا  وكتابة يهوده 
 إلى البلدان األخرى.

الذي ينظم ةمل  ديوان البريدب( 
ه وإلى ـكتب الخليفة إلى والت

 رى.الدول األخ

الذي يقوم  ديوان الخاتمج(  
بتأمين المراسال  وختمها لبيان 
جهة اإلرسال والمةتفظة يلى 
سرية مراسال  الخليفة وتجنبا 

للتزوير ومنع ةدوث التاليب في 
 الكتب التي يصدرها الخليفة .

 

شهد معاوية مع  -1

غزوة   ملسو هيلع هللا ىلصالنبي 

 .غزوة تبوك ةنين

 ةرب المرتدينشهد  -2
 الصديق. مع أبي بكر

في يهد يمر بن  -3
اليرموك الخطاب شهد 

وفتح دمشق وفتح بي  
 .المقدس

شمال قائد فتح كان  -4
وقد واله دمشق  فلسطين

 وما يتبع لها من بلدان.

واله يمر بن  -5
 الخطاب األردن ودمشق

واله يثمان بن يفان  -6
 الشامروي هللا ينه 

 كلها.

 

 

 

 . هـ 41في يام 

 

 

                                                                   
ين  روي هللا ينه طالب أبيتنازل الةسن بن يلي بن  بسبب

ً )يلل( الخالفة لمعاوية   .يلى وةدة المسلمين ةفاظا

 

 

 

 .شرة سنةياستمر  خالفة معاوية تسع 

 

 

 

 أوالً: الةكمة والذكاء.

ومن ذلك  غاية في الفطنة والذكاء روي هللا ينه كان معاوية
العبارة المشهورة )شعرة معاوية( التي تدل يلى ةكمته في 

 .خرين وةسن التصرف معهمكسب اآل

 

 .الةلم والعفو ثانياً: 

 مثلة ذلك :أبالةلم والعفو ومن  روي هللا ينه اشتهر معاوية
ك فقال قومنَّ و ألأ نة يا معاوية لتستقيم ن رجال قال :أ يرو

بالخشب فقال معاوية  :فقال الرجل كيف تقومني ؟ معاوية :
 .ستقيم أ اً ذإ

 

 . تعالىخشية هللا ثالثاً: 

رجل ذهب  :ر بهم النار ثالثةول من تسعة أن أذكر في مجلسه 
 ال ليقال شجاع ,إيقاتل في سبيل هللا فقتل ما خرج يقاتل 

ورجل  ،قارئ قالال لي  إه ما يفعل ذلك أن يقرآورجل ةافظ للقر
ال إكثيرا يتصدق به ويصل رةمه ما يفعل ذلك  تاه هللا ماالً آ
ذلك  روي هللا ينه فعندما سمع معاوية ,مقال جواد كريلي  
 ل بهؤالء هذا فكيف يفعل بغيرهم من الناس ؟عِ قد ف   :"قال
 
  
 

 .  تعالىرةمه هللا   ـه 60توفي في دمشق سنة 
 

 انته  المادة

 

(: كان لمعاوية روي هللا ينه أدوار في خدمة اإلسالم 3)س

ويصر الخلفاء الراشدين،   ملسو هيلع هللا ىلص سواء في يصر النبي

 أوفي أثناء خالفته ، ووةح هذه األدوار.

 متى بويع معاوية روي هللا ينه الخالفة؟ ( :4)س

( : ما سبب تسمية العام الذي بويع معاوية روي 5)س
 هللا ينه بعام الجماية؟

 

 (: كم استمر  خالفة معاوية روي هللا ينه؟6)س

 

(: اتصف معاوية بصفا  ةميدة يدة تدل يلى 7)س
 شخصيته اذكرها مع التوويح.

 

  ؟متى توفي معاوية روي هللا ينه(: 9)س



 

ُّ0 َّ 
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 ملخص البيان

 في  

العلوم 

 اإلسالمية 

 الفصل الثاني

0202 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الدكتورعداد إ

 بو العسلأمحمد 



 

ُّ1 َّ 
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، وض ح اإلنسانة على نفسي   لأللفاظ والعبارات أثر (:1)س

 ذلك.

عبر فكار والمشاعر التي ت  لفاظ والعبارات في طياتها األتحمل األ -أ

 سعادة أو شقاَء. وتؤثر في سلوكه اإلنسانعما في نفس 

 .خالقن الخطاب من مكارم األس  ح    -ب

  أنواع الكلم الطيب: -ج

 مثل: باهلل عز وجل  إلنساناما يتصل بعالقة الً: أو

 .الكريم القرآنة وتال -3         الدعاء  -2        تعالىذكر هللا  -1

 مثل:مع غيره من الناس  اإلنسانما يتصل بعالقة ثانياً : 

                                                                       سداء النصيحةإ -2     نهي عن المنكر لمر بالمعروف وااأل -1

 .الجميلةالكلمة   -3

 (: وض ح مفهوم الكلم الطيب.2)س

فكار والمشاعر بأحسن العبارات واجملها باستخدام ألهو تعبير عن ا

 المكتوبة  أواأللفاظ المنطوقة 

 (: بي ن فضل الكلم الطيب.3)س 

 النص الشرعي الدال عليه فضل الكلم الطيب

   يتقبله ويجازي  تعالىن هللا أ

 عليه بالخير
 خض حض جض ٹ ٹ ُّ  

  َّ لك  مظ حط مض

في الحديث الشريف  وورد   .1

 " والكلمة الطيبة صدقة"

 

جعل الكلم الطيب  تعالىن هللا أ

 فضل أ

من العطاء المادي الذي يقدمه 

   تبعه بأي نوع الغني للفقير وي  

   يالم هانة واإلنواع اإلأمن 

 النفسي

 خت حت جت ٹ ٹ ُّ  

 حج مث هت مت

 مخ جخ محجح  مج

  َّ حسجس

 

 الكلم الطيب يعين على تحقيق ن أ

  ساننإللالخير وتيسير البركة 

 وذريته وحفظهم من السوء

 مئ زئ رئ ٹ ٹ ُّ 
 رب يئ ىئ نئ
 ىب نب مب  زب
  َّنت مت زت رت يب

 

 

 

 

جمل الكلمات وألطف أعد مخاطبة الناس بت  (: كيف 4)س

 ؟مة المؤمنين العبارات س  

                        لفاظ انتقاء الراقي من األ -2        لين الكالمب -1 

 .ر النافع من الموضوعات تخي   -3

 

فراد المجتمع وخلقا أل حتى يصبح الكلم الطيب سمةً (:5)س

 ، اذكرها مع التوضيح.ال بد من تنميته بوسائل متعددة

 مثل : ،ما يقع تحت مسؤولية الفرد نفسهأ( 
 

مة على واالمد ألن ,تعالىسان وتعويده على ذكر هللا ل  لاترويض  -1

وتبعث الطمأنينة والسكينة في  /تحيي القلوب وتوقظها )لذكرا

 (س وهدوء البال ألنصحابها حالة من الرضا واأوتورث  /النفوس

 ى الرقابة الذاتية ومحاسبة النفسالحرص عل -2
 

 سرة والمجتمع منها :ما يقع تحت مسؤولية األب(  
 

 .تربية النشء على الكلم الطيب -1

 ،يب وتأكيدها ,فالمعلم مع تالميذه في المدرسةنشر ثقافة الكلم الط -2

 .والطالب في ما بينهم

 في المجتمعالحسنة تعزيز دور القدوة  -3

 (: للكلم الطيب آثار طيبة، اذكرها.6)س

"اتقوا النار ولو بشق تمرة فمن  ملسو هيلع هللا ىلصقال  : تعالىرضا هللا  نيل .1
 لم يجد فبكلمة طيبة "

 

 ة والشحناء :واالعدشاعة المحبة بين الناس والقضاء على إ .2

 مك لك اك  يقىق يف ىف يث ىث ٹ ٹ ُّ 

  َّ زن رن  مم ام يل ىل مل يك ىك

 

  ىت نت مت زت رت ُّ  ٹ ٹ :التخلص من كيد الشيطان .3

     َّ لك اك  يق ىق يف ىف يثىث نث مث زث رثيت

 بحسن الخطاب مع الناس كافة  تعالى(: )علل( أمر هللا 7)س

 تأكيداً أن ينتشر هذا السلوك وتتأكد في ممارسات الجميع.
 

 

 

 

 (: وض ح المقصود بمصطلح القيادة.1)س

يجابي في الناس وتوجيههم بأساليب متنوعة هي عملية التأثير اإل

 هداف المرجوة.نحو تحقيق األ
 

 الدرس العشرون :الكلم الطيب

 

الدرس الحادي والعشرون: أخالقيات 

 ملسو هيلع هللا ىلصالقيادة عند الرسول 
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  (: للقيادة عناصر ثالثة، اذكرها.2)س

  .الناس نحوها ه  ج  وَ : الذي يمثل مواقف ي  الهدف  -1

 .المستهدفة الفئة  أو:وهم جماعة العمل  فراداأل -2

 .ه والمؤثر في جماعة العمل ج   وَ :وهو الم  د القائ -3

 

، همية كبيرة في حياة االفراد والمجتمع أللقيادة (: 3)س

 اذكرها.

 .تنظيم الحياة وإقامة العدل بين الناس  .1

  .يجابي والتقليل من وجود السلبياتتعزيز السلوك اإل .2

  .مثلسلوب األتوجيه الطاقات باأل .3

  .فراد ورعايتهم وتدريبهمتنمية األ .4

فراد وترتقي بالمجتمع ن حياة األحس   هداف المرجوة التي ت  ألتحقيق ا .5

ما هي الصفات واألخالقيات القيادية واإلدارية التي (: 4)س

  ؟ملسو هيلع هللا ىلص اتصف بها النبي 
 في المكان الذي يناسبه  اإلنسانوضع  .1

رفض ، فقد حدا على حساب العملأال يجامل  ملسو هيلع هللا ىلص فقد كان النبي

ه ال يصلح لقيادة ألن و ذر الغفارية الصحابي أبتولي ملسو هيلع هللا ىلص النبي

 .ه الناس على الرغم من جوانب الخير عند
 

 القدوة الحسنة  .2

 ملسو هيلع هللا ىلص مر بشيء عمل به ومن هذه المواقف مشاركتهأ إذا ملسو هيلع هللا ىلص كان النبي

 .حزابصحابه في نقل تراب الخندق في يوم األأل
 

 اكتشاف المواهب  .3

كتاب هللا بي طالب وأقرؤهم لأ"أقضاهم علي بن  : ملسو هيلع هللا ىلص رسول هللا قال

وأفرضهم زيد  ,مهم بالحالل والحرام معاذ بن جبلبي بن كعب وأعلأ  

 رضي هللا عنه ف حسان بن ثابتكل  و علمهم بالمواريث "أأي :  –

ن يرد أف قيس بن ثابت وكل   ،في شعره اإلسالمعداء أبالرد على 

 .على خطباء المشركين
 

 تفويض الصالحيات  .4

       ،أصحابهالمسؤولية والسلطة لبعض  ملسو هيلع هللا ىلص منح

المدينة المنورة  إلى رضي هللا عنه فأرسل مصعب بن عمير -أ  

 القرآن قرئهم علم الناس مبادئ الدين وي  ي   ،اإلسالم إلىهلها أداعيا 

 .اإلسالمل سفير في أوفكان  ،ي بالمقرئم  حتى س   ،الكريم

ً وامفرضي هللا عنه عثمان بن عفان  ملسو هيلع هللا ىلص رسل النبيأ -ب لقريش  ضا

 .لحديبيةصلح ا  في

 .على جيش كبير  رضي هللا عنه ر أسامة بن زيدأم   -ج
 

 الحزم والحسم  .5

جاع في أوعون إسالمهم ويشتكون من د  يَ  ملسو هيلع هللا ىلص النبي إلىقدم وفد 

بل فيطلبوا رعاة اإل إلىن يذهبوا أ إلى ملسو هيلع هللا ىلص أرشدهم النبي ،بطونهم

 ،تعالىن يسقوهم من ألبانها فشربوا منها فشافاهم هللا أمنهم 

 اإلسالمبل وارتدوا عن على الرعاة وقتلوهم وسرقوا اإل فاعتدوا

 ثم أمر النبي ،من أصحابه فقبضوا عليهم نفراً  ملسو هيلع هللا ىلص ليهم النبيإفبعث 

 .بقتلهم  ملسو هيلع هللا ىلص
 

                         صحاب الرأي ومشاركتهم في اتخاذ القراراتأمشورة  .6

 ن يعطيهمأبعقد الصلح بينه وبين غطفان على  ملسو هيلع هللا ىلص النبي فعندما هم  

عن ذلك بعد استشارة سعد بن  ملسو هيلع هللا ىلص ثلث ثمار المدينة عدل الرسول

 . رضي هللا عنهما معاذ وسعد بن عبادة

 

 تلمس حاجات الناس وتفقد احوالهم  .7

ً أسمع  ً  هل المدينة صوتا مصدر  إلىقاموا ينظرون  جداً  عظيما

راجع من مصدر الصوت وهو  ملسو هيلع هللا ىلص النبيبهم  إذاف الصوت ما هو ؟

بمفرده ولم ينتظر  ملسو هيلع هللا ىلص فذهب لم تراعوا " :"لم تراعوايقول لهم 

 مور المسلمين .أواهتمامه ب ملسو هيلع هللا ىلصحداً وهذا يدل على شجاعته أ
 

 

 

 

 م.(: وض ح المقصود بمصطلح العال  1)س

رفة المع إلىهو الذي بلغ في العلم ذروته ووصل في تخصصه 

 العلمية الكلية والتفصيلية .

ن تخصصه، (: البد للعال م أن يتصف بصفتين مهما كا2)س

 اذكرهما مع التوضيح.

ن يبذل قصارى جهده في البحث والتنقيب وفق المنهجية العلمية أ -أ

 .المناسبة لتخصصه 

 م على االجتهاد واالشتغال المستمر في طلب العلم يحرص العال  ف

الحق  إلىبذل وسعه للوصول  إذام القادر على االجتهاد العال   ألن

صاب في اجتهاده أ إذاا م  أ ،تهادهجر على اجأفي اجتهاده فله  أفأخط

 .جرانأفله 
 

 .ية اإلنسانينفع بها  ن يؤدي رسالةً أ - ب

الخلق تعلموا هذا  أن  قوله :" وددت  مام الشافعي  اإلقل عن فقد ن  

 منه حرف " لي  إنسب  ي  ال  االعلم على 

منزلة العلماء وجعل لهم مكانة  تعالىرفع هللا (: )علل( 3)س

ً  ،عالية  .عند الخلق وذكراً طيبا

سانية في مجاالت الحياة نإلبسبب انجازاتهم وما قدموه من خير ل

 .ن سواهم من الناسالمختلفة تميزهم عم  

، اذكر ثالثة اإلسالم(: للعلماء مكانة ومنزلة رفيعة في 4)س

 أمور تظهر من خاللها منزلة العلماء ومكانتهم.

ر والمثوبة  جرفع مكانتهم ومنزلتهم في األ تعالىهللا  ن  أ.1

 مل خل حل جلمك لك  خك حك جك مق حق مف خف ٹ ٹ ُّ 

  َّ جم هل

 ملسو هيلع هللا ىلصقال  لصاحبه لدخول الجنة جعل العلم طريقاً  تعالىهللا  ن  أ.2 

 إلى سلك اهلل به طريقًا "من سلك طريقا يبتغي فيه علمًا
 الجنة "

لما يحققه لهم  .شهد لهم بالخير والفضل تعالىهللا  ن  أ.3

   َّ  مصخص حص مس خس حس جس مخ ُّ  تعالىمن خشية هلل علمهم 

الدرس الثاني والعشرون : العلماء دورهم 

 ومكانتهم
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 (: )علل( يتبوأ علماء الشريعة منزلة ومكانة خاصة.5)س

يمان وبحقيقة وجودهم فون الناس بحقيقة الدين واإلهم يعر  ألن

 .وأثرهم في الحياة

(: تظهر منزلة علماء الشريعة عن طريقين، اذكرهما 6)س

 مع التوضيح.

                                                                                               بياءألننهم ورثة األهم ب ملسو هيلع هللا ىلص وصف النبي .1

بياء لم ألنا ن  إو ،بياءألنالعلماء ورثة ا ن  إ:" ملسو هيلع هللا ىلص قال رسول هللا

  "ثوا العلم فمن أخذه أخذ بحظ وافرنما ور  إثوا ديناراً وال درهما يور  

  .تفضيل العالم على العابد .2

  دناكم "أم على العابد كفضلي على فضل العال   :" ملسو هيلع هللا ىلصقال 

 .غيرهم  إلىنفع العلماء ال يقتصر عليهم بل يتعدى ذلك  ألن

(: على المجتمع أن يعامل العلماء معاملة تليق بهم 6)س

 خمسة مظاهر تدل على ذلك. وض حوتحفظ مكانتهم، 

                                             التأدب معهم واحترامهم وتوقيرهمأ( 
رضي هللا مع زيد بن ثابت رضي هللا عنه ومن ذلك ما فعله  ابن عباس 

ثم قربت له بغلة ليركبها فجاء ابن عباس  ،عندما صلى على جنازةعنه 

عنها يا ابن عم رسول هللا فقال ابن عباس  ل   خ   :خذ بركابه فقال له زيدأف

 " مرنا نفعل بالعلماء والكبراءأ  :"هكذا 

 

  بعلمهم واالنتفاعاالستجابة لهم ب( 
ي شأن من شؤون أهل االختصاص في معرفة العلم في أ إلىفيرجع 

لمعرفتهم ضايا وذلك واستشارتهم في ما يستجد من ق ،الحياة المختلفة

  َّ جه ين ىن من خن حن  جن يم ىم ٹ ٹ ُّ  ،واالجتهادبأصول العلم 

 

 الدعاء لهم بالخير والسداد وحفظ معروفهم  ج( 
"ما صليت صالة منذ مات  :بي حنيفة في شيخه حماد قالأمن ذلك قول و

علمني  أوستغفر لمن تعلمت منه ني ألإو ،ال استغفرت له مع والديإاد حم  

 علما "

 

                                                                دقة النقل عنهمد( 
الحذر في نقل ما يصدر عنهم من خذ الحيطة وأيحرص المسلم على دقة النقل و

فالعلماء  ،طائهمأخوينبغي عدم تتبع زالتهم و ،نسب لهم ما لم يقولواي   حتى ال فتاوى

 " :ملسو هيلع هللا ىلصخطائهم وتضخيمها قال أوينبغي عدم الوقوف عند  ،بشر يصيبون ويخطئون
 قيلوا ذوي الهيئات عثراتهم "أ

                                                                الدفاع عنهمهـ( 

 ً  ،لعلماء ويتجنب الطعن فيهمن يدافع عن اأ من واجب المرء عموما

بعض الناس يستغل الطعن فيهم  ألن )علل( وال سيما علماء الشريعة

ً  ألن )علل( يضا الدفاع عنهمأويجب  ،للطعن في الدين  في ذلك دفاعا

     .الدينهم حملة ألن  )علل(عن الدين والطاعن فيهم طاعن في الدين

لعلماء اذكر ثالثة آثار من مخاطر التجرؤ على ا(: 7)س

 والطعن فيهم.

        يقلل من شأنهم بين الناس .       ب(بعلمهم االنتفاعيمنع من أ( 

 يؤدي إلى فقدان الثقة ج(
 

 

 

 

ماكن مكة المكرمة من أفضل األ هللا جعل (: )علل(1)س

 .وأطهرها

يضا تضم عددا من المواقع أمهبط الوحي ومهد الرسالة وهي  هاألن

البينات  واآلياتاركة والمشاعر المقدسة المعظمة والمقامات المب

 (: اذكر ستاً من فضائل مكة المكرمة.2)س.

  السماويةجعلها هللا مهد خاتمة الرساالت  .1

 قيام الساعة  إلىجعلها هللا قبلة المسلمين   .2

 اصة بها من دون غيرها مثل :خحكاما أجعل هللا لها  .3
 .هاحرمة قطع شجر -ب           .حرمة الصيد فيها  -أ

                                                                                                            م فيها الظلم وسفك الدماءعظ   -د.  حرمة حمل السالح فيها  -ج

 

 القرآن الكريمبها في  تعالىم هللا قسَ أ .4

 ٹ تعالىها عند هللا وفي هذا القسم داللة على عظمة مكانتها ورفعة منزلت

.  َّ ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ  ٹ ُّ 
يدل على مكانة البلد الحرام عند هللا  َّ ُّ ُّ اإلشارة والتعبير باسم

  .ي بمعنى آمنأ َّ ّٰ ُّثم وصفه  ب تعالى

                                                           جعلها آمنة مباركة يأتيها الرزق والخير كل حين ومن كل مكان  .5

  .براهيم عليه السالم إوذلك استجابة لدعوة 

  

 ليه سبحانه إحب البالد أجعلها  تعالىهللا  ن  أ .6

 ىن نن من ُّ  (: ما مناسبة نزول قوله تعالى:3)س 

  مئ خئ حئ جئ ييىي ني مي  زيري ٰى ين

 مث  هت مت ختحت جت هب مب خب حب جبهئ

  َّ خص حص  مس خس حس جسمخ جخ مح جح مج حج

ي صالتهم نحو المسجد يتجهون ف  اإلسالمكان المسلمون في بداية 

ن أيحب  ملسو هيلع هللا ىلص قصى واستمرت هذه الحال أكثر من سنة وكان النبياأل

, فصار المسجد الحرام قبلة المسجد الحرام إلىيتوجه في صالته 

  ليها في صلواتهم جميعا ً.إالمسلمين يتوجهون 

تظهر مكانة المسجد الحرام مما يشمل عليه من (:  4س)

 عدد ستاً منها. ،مواقع

 ب( الحجر األسود         ج( الركن اليمانيعبة المشرفة          لكأ( ا

 و( الصفا والمروة هـ( ماء زمزم         د( مقام إبراهيم عليه السالم 

 (: )علل( تسميت الكعبة بهذا االسم.5)س

باسمها  القرآن الكريمنسبة إلى شكلها المكعب وقد ورد ذكرها في 

                                                             الكعبة ( الصريح )

 لذي قام برفع البيت) الكعبة (؟(: من ا6)س

  عليه السالم سماعيلإنه في ذلك ولده وابراهيم عليه السالم يعإ

الثالث والعشرون: المسجد الدرس 

 الحرام
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 (: من خالل دراستك للحجر األسود أجب عما يلي:8)س

 أ( ما المقصود بمصطلح الحجر األسود؟

هو الحجر المنصوب في الركن الجنوبي الشرقي من الكعبة ومن 

 ن رسول هللاسود كما بي  ذاته يبدأ الطواف حول الكعبة والحجر األامح

 .من الجنة  ملسو هيلع هللا ىلص

ألسود والتي ب( ما هي الطريقة المشروعة لتعظيم الحجر ا

 ؟ملسو هيلع هللا ىلص علمنا إياها النبي 

يشير  أويمسحه  أوله ن ي قب  أله   ن  من بدأ طوافه حول الكعبة س   -1

 .كبر أليه بيده حسب استطاعته ويقول : هللا إ

فهو ال مسحه  أوراد تقبيله أخرين لمن يذاء اآلإال يجوز التدافع و -2

 فع.نيضر وال ي

 أجب عما يلي: (: من خالل دراستك للركن اليماني9)س 

 أ( ما المقصود بمصطلح الركن اليماني؟

 . هو ركن الكعبة الغربي الجنوبي

ب( ما هي الطريقة المشروعة لتعظيم الركن اليماني والتي 

                               ؟ملسو هيلع هللا ىلص علمنا إياها النبي 

 .سن مسحه ال تقبيله ي     

 م أجب من خالل دراستك لمقام إبراهيم عليه السال (:01)س

 ؟براهيم إمقام ما المقصود بمصطلح  أ(

عند بناء الكعبة  عليه السالم براهيمإهو الحجر الذي قام عليه 

ن أالمشرفة لما ارتفع البناء ثم قام مؤذنا عليه في الناس بالحج بعد 

 اكتمل بناء الكعبة .

             ب( ما هي الطريقة المشروعة لتعظيم مقام إبراهيم ؟                     

للناس الصالة خلفه عند الفراغ من الطواف حول  تعالىهللا  ن  سَ 

من لم يتيسر له الصالة خلف مقام ابراهيم بسبب الزحام  ،الكعبة

 .ي مكان من المسجد الحرام أن يصلي في أنه يجوز له إف

                                              (: ما المقصود بمصطلح ماء زمزم؟                                      11)س 
ذن إاء نافع بفهو خير ماء على وجه االرض وطعام طيب مبارك وش

  .تعالىهللا 

(: ما المقصود بالصفا والمروة وما حكم السعي 21)س

 بينهما؟
مرتفعان محاذيان للكعبة  هما موضعان الصفا والمروة :

تمر السعي بينهما في للحاج والمع تعالىهللا  جبأو، المشرفة

  . شواطأالحج والعمرة سبعة 

(: عدد ثالثة من واجبات المسلم تجاه بيت هللا 31)س

 الحرام.
 تعاهد زيارته حسب االستطاعة والقدرة  .1

نهما ينفيان الفقر إ" تابعوا بين الحج والعمرة ف : ملسو هيلع هللا ىلص قال النبي 
 والذنوب كما ينفي الكير خبث الحديد "

 دب أليه بخشوع وإالدخول  .2
والصالة والسالم على  ،تعالىقبال على هللا وذلك بخفض الصوت واإل 

اللهم افتح لي :" ملسو هيلع هللا ىلص والدعاء بقول رسول هللا ،ملسو هيلع هللا ىلص رسول هللا
:"اللهم زد هذا البيت وعند رؤية الكعبة يدعو  اب رحمتك "أبو

اعتمر  أووزد من زاره ممن حج  ،وبرًا ومهابًة وتشريفًا تعظيمًا
خرج من المسجد  إذاو ،ثم يدعو بما شاء "مهابةً و وتشريفًا تعظيمًا

 سالك من فضلك ".أني إ"اللهم : الحرام قال 

 ي اعتداء أالمحافظة عليه والدفاع عنه من  .3
وتوعية الناس بمكانته وتشجيعهم وتشويقهم للصالة فيه وتقديم وقف  

 صدقة جارية لما يحتاجه الحجاج والمعتمرين . أو

 

 

 

 

 يدة من حيث:بالسيدة زب ف(: عر  1)س
  ـ(ه 149)ولدت عام  ,ورالعزيز بنت جعفر بن المنص ة  مَ أَ  :اسمها

وتكنى بأم جعفر زوجة الخليفة العباسي  جدها المنصور نسبها:

 .مينهارون الرشيد وأم ولده األ

يت أمة العزيز ب2)س  زبيدة.(: )علل( س م 
لبياضها  يداعبها ويناديها بزبيدة كان جدها المنصور ألن

 .رتهاونضا

 اذكرها.بصفتين،اشتهرت السيدة زبيدة (:3)س
 الحكمة ورجاحة العقل أ( 

 الكرم والعطاء ب( 

 دباءوتكرم العلماء واأل ،كانت تنفق على الفقراء والمساكين 

ً  )علل(  لهم على البحث وطلب العلم تشجيعا

ثارها باقية آكان لزبيدة محطات مشرقة ال تزال (: 4)س

 ا مع التوضيح.، اذكرهيومنا هذا إلى
 

 القرآن الكريمالعناية ب .1

 دب والشعر االهتمام باأل .2

لفصاحة لسانها فكانت تتذوق  )علل( دباهتمت زبيدة بالشعر واأل

دباء وتصححه الشعر وتنظمه وتنقد ما يقوله الشعراء واأل

  .ئ المجيدين منهموتكاف

 سقاية الحجاج  .3

ل من أنحاء ان يدعو البنائين والعم  أدعت خازن مالها وأمرته  

هل مكة البالد لتنفيذ مشروع مائي ضخم يوفر الماء للحجاج وأل

فقالت كلمتها  ،ن هذا العمل يحتاج نفقة كبيرةإ فقيل لها :

فأمرت  المشهورة :"اعملها ولو كانت ضربة الفأس بدينار "

نشاء قناة ضخمة تجر المياه على امتداد الطريق بين مكة إب

 ،قنية للمياه تسمى عين زبيدةاوالطائف لتمتد في الصحراء 

مكة  إلىمنطقة عرفات ثم المزدلفة ومنى ثم  إلىصلت المياه أوف

 .المكرمة

 

 

الدرس الرابع والعشرون : زبيدة زوجة 

 هارون الرشيد رحمها اهلل
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 درب زبيدة  .4

فيه  ،طريق عامر ممهد إلىمكة  إلىة فالطريق من الكو حولت

ئت القرى نش  وعلى امتداده أ   ،كل ما يحتاجه المسافر من خدمات

ن التطور العمراني في م م الخدمات للحجاج فكان جزءاً التي تقد  

   مي هذا الطريق بدرب زبيدة .العصر العباسي وس  

                                                                                   

 (: متى توفيت السيدة زبيدة؟5)س

 . ـه 216توفيت في خالفة المأمون في بغداد سنة 

 

 

 

 

 

 ؟اإلسالميم السياسية في (: ما المقصود بمصطلح الق1)س 

والسنة النبوية  القرآن الكريمهي المبادئ والقواعد المستمدة من 

فراد التي تضبط عالقة مؤسسات الحكم ببعضها وعالقتها باأل

 وتضبط عالقة الدولة بغيرها من الدول .

في جانبين،  اإلسالم(: تظهر أهمية القيم السياسية في 2)س

 وضحهما.

ر التي تحدد السلوك المرغوب فيه من السلوك تمثل المعايي ها أن .1

 المرفوض 

 طراف جميعها في المجتمع تنظيم الحقوق والواجبات لأل .2

(: عدد خمساً من صور القيم السياسية التي اشتمل 3)س

 .اإلسالمعليها نظام الحكم في 

           اة      ج( الشورى     واأ( طاعة الحاكم      ب( العدل والمس

 ن والتكافلواهـ( التع       د( الحرية

ا يلي:طاعة الحاكم(: من خالل دراستك ل4)س  ، أجب عم 

                                                 :لي األمر الوارد في اآلية اآلتيةأوالمقصود ب نأ( م

 ؟َّ جمهل مل  خل حل جل مك لك خك حك جك  ُّ 
  الحكام

 لياء األمور(؟أوب( ما حكم طاعة الحكام )   

 .تعالىية هللا مر المسلمين في غير معصأتجب الطاعة لوالة  -1

من واالستقرار حفظ الدين والحقوق وحفظ األ ألنتجب الطاعة لهم  -2

 . تعالىطاعتهم طاعة هلل ف لهم واالنقيادمتعلق بطاعتهم 

                         (: ما هي اآلثار المترتبة على إقامة العدل؟ 5)س 

 )س( ما المقصود بمصطلح العدل؟ أو
من المجتمعات أحقه ما يحقق  عطاء كل ذي حقإ إلىيؤدي 

  .واستقرارها

 

 اة؟وا(: ما المقصود بمصطلح المس6)س
الجنس  أوعلى اختالف العرق  عدم التمييز بين المواطنين بناءً 

 المستوى االقتصادي واالجتماعي . أوالفكر  أوالدين  أو
 

                                                    (: وضح المقصود بالشورى.7)س

واالختصاص  في هل العلم وذوي الخبرة أي أخذ برهي األ

ر سييطة التنفيذية في تلالشؤون العامة والتشريعية ومراقبة الس

 .بداء النصح لها إمة ومور العامة لألاأل

(: من صور القيم السياسية في اإلسالم ) الحرية (، 8س)

 وضح ذلك.
  

ليكون مسؤوالً عن رادة ومنحه العقل واإل اإلنسانهللا خلق 

النظام  أوخرين شريطة عدم االعتداء على حرية اآل هتصرفات

ر عن عب  وقد  حاللنالالفوضى وا إلىذلك يؤدي  ألن )علل( العام

حين قال "متى رضي هللا عنه هذا المعنى سيدنا عمر بن خطاب 

 حراراً؟".أاتهم أمهاستعبدتم الناس وقد ولدتهم 

ون االتعمن صور القيم السياسية في اإلسالم ) (: 9)س

 (، وضح ذلك.والتكافل 
   .من لهيتمثل في الحفاظ على المجتمع وتحقيق األأ( 

 ذىن على جلب الخير ودفع األوايجب على الناس جميعاً التعب( 

 .ن بدمار المجتمعات وخرابهاذ  ؤ  التفريط في ذلك ي   ألن )علل(

 

ثار عظيمة في آ تظهر للقيم السياسية(: 01)س

 ، اذكرها.فراد والمجتمعممارسات األ
 

 .تحقيق المواطنة الصالحة  :والأ

فراد أالشعور بالمسؤولية تجاه  هي مفهوم المواطنة الصالحة:أ( 

 .تماء للوطننالالمجتمع جميعهم مع الشعور بالمحبة وا

 

   ب( مظاهر المواطنة الصالحة:

 .ديم الخير لهمالحرص على تق -2 .خرينحسن التعامل مع اآل -1

 .ل وجهة النظر المخالفةتقب   -4               .احترام حريتهم -3

ظمة ألناحترام الدولة ومؤسساتها والدستور وااللتزام با -5

 .والقوانين
بالدفاع عنه تماء للوطن نالالمحافظة على الممتلكات العامة وا -6

 ه .واالعتزاز به والمشاركة في تقدمه ورقي  
 

 من واالستقرار انتشار األ :ثانيا

 أهميته: وتظهر 

 تعالىعظم النعم التي امتن هللا أطان من ومن في األتحقيق األ أ(

  بها على الناس 
سبحانه  هوهي عبادت به؛ اإلنسانحقق الغاية من خلق تتب(  

 .تعالىو

 .بالسكينة والطمأنينة  فرد المجتمعأشعر ي   ج(

 المشاركة السياسة  :ثالثا

ة في المواقع صنع القرار ومواقع همية المشاركة السياسيأأ( 

كونها تمكن ذية في يالتنف أوالتشريعية  ي السلطتينفالتأثير 

 .الناس من الحصول على حقوقهم

الدرس الخامس والعشرون : القيم السياسية 

 في اإلسالم
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السياسية التي  برز صور المشاركةأتخابات من نالعد اـت   ب(

 .ختار عن طريقها ممثلو الشعب في السلطة التشريعيةي  
  
 أالدة فيحرص من ينتخب تخابات تزكية وشهانالعد اـت  ج(  

  . األمانةالقوة وب من يتصف إالزكي للمسؤولية العامة ي  
 

 

 (: ما المقصود بمصطلح الفن في اإلسالم؟1)س 

حداث عن طريق حساس بالحقائق واألهو التعبير الجميل عن اإل

 .دي لهذا الوجواإلسالممعنوية وفق التصور  أووسائل مادية 

، مجاالت كثيرةلى عي اإلسالميشمل الفن (: 2)س

 اذكرها.
 أ( الفن التشكيلي      ب( الفن الصوتي         ج( الفن الحركي

 أجب عما يلي: لفن التشكيلي(: من خالل دراستك ل3)س

 أ( ما المقصود بالفن التشكيلي؟
عادة صياغة إفكار والمشاعر عن طريق هو التعبير عن األ 

وفن العمارة  نحتمثل الرسم والخط وال ،الواقع بصور جديدة

 .والتصميم

ب( من أبرز الفنون التشكيلية في اإلسالم الخط العربي 

 والعمارة اإلسالمية، وضحهما.

  الخط العربي 
ويرجع هذا االهتمام الرتباط  ،اهتم المسلمون بالخط وتحسينه 

نواع أفظهرت  ،الذي تعلقت أفئدتهم به القرآن الكريمحياتهم ب

تبت به الذي ك   ،ا الخط الكوفيلهأوكان  ،كثيرة للخط العربي

لى لما يتميز به من قوة وثبات تتفق والمصاحف في القرون األ

 .وجالله القرآن الكريممع جمال 
 

  ية اإلسالمالعمارة 
ز بها المسلمون عن هي الخصائص العامة للبناء والتعمير التي تمي  

هم المعالم المعمارية أقواس والمآذن ومن غيرهم كالقباب واأل

موي في والمسجد األ ؛ية في العالم قبة الصخرة المشرفةسالماإل

 ومسجد الزيتونة في تونس. ،زهر في القاهرةوالجامع األ ،دمشق

 الصوتي أجب عما يلي:لفن (: من خالل دراستك ل4)س

 أ( ما المقصود بالفن الصوتي؟
فكار والمشاعر بالصوت المؤثر في نفس السامع التعبير عن األهو 

اشيد والشعر والخطابة ألنمثل ايسمعه يم الجمالية لما فيستشعر الق

 .وتجويده  القرآن الكريموالصوت الجميل في قراءة 

 .من أبرز الفنون الصوتية في اإلسالموض ح ثالثاً  ب( 

  وتجويده  القرآن الكريمالتغني في قراءة 

فأثنى  ،الكريم من صحابتهالقرآن يحب سماع  ملسو هيلع هللا ىلصكان رسول هللا 

الكريم وكان ذا القرآن  أشعري عندما سمعه يقرى األبي موسأعلى 

سمع قراءتك البارحة لقد أنا أ"لو رأيتني و:له صوت حسن فقال 
المراد بالمزمار هنا وود " وامن مزامير آل د تيت مزمارًاأو

الكريم فقال القرآن التغني ب إلى ملسو هيلع هللا ىلص . وقد دعاالصوت الحسن

حسين الصوت " والتغني ت القرآنا من لم يتغن ب"ليس مّن:

 .القرآن الكريمة ووتجميله في تال

 

  الخطابة 
ثارة العواطف في نفس السامع ليستجيب إالتأثير و إلىوتهدف  

 .لمضمون الرسالة بتقبلها وااللتزام بها

 

 اشيد واالهازيج والحداء ألنا 
دخل عليها  رضي هللا عنه با بكرأ ن  أثبت عن عائشة رضي هللا عنها " 

متغش  ملسو هيلع هللا ىلص ان وتضربان والنبيفَ ف  د  يام منى تَ أفي وعندها جاريتان 

عن وجهه فقال  ملسو هيلع هللا ىلص بكر فكشف النبي أبوفانتهرهما  ،بثوبه

 .يام عيد "أنها إبكر ف أبا"دعهما يا :

 (: وض ح المقصود بالفن الحركي.5)س
 ،فالم الصور المتحركةأالمنتج الفني مثل  إلىضافة عنصر الحركة هو إ

مانية يد القيم اإلسرحيات التي تجس  فالم والماألوومسرح الدمى 

 .الملتزمة بالضوابط الشرعية

 . عديدة، اذكرهاللفن ضوابط  اإلسالموضع (: 6)س
هام وفيتجرد من الوثنيات والخرافات واأل ، يناقض عقيدة التوحيدال  أ .1

 .واالساطير

 . ن يخلو من المحرمات والممنوعاتأ .2

 .نسانية سامية إن يرتبط بهدف نبيل ورسالة أ .3

 

ثالثة أمور  (: للفن دور كبير في حياة اإلنسان، اذكر7س)

  تشير إلى هذا الدور.

 

باعتدال يجابية إ ية صياغةً نسانإلسهم في صياغة الشخصية اي  أ( 

 وتوازن

خرين في التعبير عن الموضوعات سن التواصل مع اآليحقق لها ح  ب( 

 .تباهنالالتي تهم المجتمع بطريقة تجلب ا

الفن رسالة إذا انضبطت فع والتميز لدى الفرد بداي اإلتنم  ج( 

 .نسانبضوابطها الشرعية تحقق الخير لإل

 

 

ما المقصود بمصطلحي: الدعوة إلى هللا و الداعي (: 1)س 

 إلى هللا؟

للناس وترغيبهم فيه وحثهم  اإلسالمتبليغ دين  : تعالىهللا  إلىالدعوة 

 ير بينهم .خالقه ونشر الخأحكامه وبأعلى اتباعه والتمسك ب

ي ومقاصده اإلسالمم بمبادئ الدين :هو العال   تعالىهللا  إلىالداعي 

ساليب أحكامه والمدرك لواقع المجتمع الذي يعيش فيه وقضاياه وأو

 ليهم .إتبليغ الدعوة 

 ثالث صفات للداعية الناجح. اذكر(: 2)س 

   يدة خالق الحمااللتزام باأل ب(  تعالىهللا  إلىخالص في الدعوة اإلأ( 
 العلم وسعة االطالع  ج(

(: ما هي المهارات التي يجب أن يمتلكها الداعي لكي 3)س

 ؟ينجح في دعوته
  ساليبالتنويع في األأ( 

 الدرس السادس والعشرون : الفن في اإلسالم

 الدرس السابع والعشرون : الداعي إلى اهلل
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  لويات في دعوتهومراعاة األب( 

 إلىفقد استمر يدعو الناس  ،في دعوته ملسو هيلع هللا ىلص هذا منهج سيدنا دمحم

ً أفي مكة من غير  اإلسالم  اإلسالمدخلوا في  نأوبعد  ،ن يهدم لهم صنما

 ،هو الدين الحق اإلسالمن أوادركوا  ،يمان في نفوس الناسن اإلوتمك  

 صنام .مر بهدم األأ

  امتالك مهارات التقنية الحديثة د(          التلطف مع المدعوج(

(: على الداعي أن يتجنب مجموعة من المحاذير التي 4)س 

 المدعوين عن دعوته، اذكرها. تصد  
 ي نفسه مدح الداع .1

 االستدالل بالروايات غير المقبولة  .2

 المؤسسات الهيئات و أو باألشخاصالقدح  .3

 التشديد على الناس  .4

 همال المظهر واللباس إ .5

  

 

 

، في جوانب كثيرة اإلسالمهمية العمل في أتبرز (: 1)س

 .منها  اذكر ثالثة

 جر والثواب ربه مبتغيا األ إلى اإلنسانالعمل عبادة يتقرب بها  اإلسالم عد  أ( 

وكفاية  ,هم سبيل لكسب الرزقأقد جعل العمل  اإلسالمن ب( أ

 السؤال     هل والترفع عن ذلالنفس واأل
 وخدمة مجتمعه  ,وطموحه اإلنسانالعمل سبيل لتحقيق هدف ج( 
 (: ما أهمية عقد العمل بين العامل وصاحب العمل؟2)س

رام عقد يتم فيه بإساس في العالقة بينهما فينبغي األ العقد جعل

مر أطرافه وأتحديد كل ما يتعلق بالعمل ليضمن تحقيق العدالة بين 

بالوفاء بما اتفق عليه الطرفان صاحب العمل والعامل  اإلسالم

ويكون الوفاء بالعمل وفق    َّ يقىق يف ىف يث ىث ٹ ٹ ُّ 

 م شفهيا .أما يقتضيه العقد سواء كان مكتوبا 

 

التي يجب على كل من (: ما هي أهم القيم األخالقية 3)س

 بها؟ مالعامل وصاحب العمل االلتزا
 

 أخالق صاحب العمل أخالق العامل

 احترام كرامة العامل وإنسانيته األمانة

 تكليف العامل بالمستطاع اإلنجاز واإلتقان

 إعطاء العامل األجر المناسب وعدم  التعامل الحسن

 المماطلة في دفع األجر

 العدل والمساواة 

 االعتداء على حقوق العامل التي عدم 

 كفلها له القانون 

 

 األمانة(: من األخالق التي يجب أن يلتزم بها العامل ) 4)س

 وضح ذلك. (
وتدل على صدق  ،ن يتصف بها العاملأخالق التي يجب هي من األأ( 

مانة أيمان لمن ال إ:"ال  األمانةهمية أ مؤكداً  ملسو هيلع هللا ىلص قال النبي ،يماناإل
 . له "

 

  : األمانةصور  من ب(

 .واالدوات محافظة العامل على مال صاحب العمل -1

عمال تمام األإو ،التزام الموظف بساعات العمل المحددة له -2

                                                                                 .همالإ أون واليه بال تهإ ةالموكول

                      فشائها .إلعمل وعدم سرار اأالمحافظة على  -3

(: ما هي صور احترام صاحب العمل كرامة العامل 5)س

 وإنسانيته؟

تحقير للعامل وفي معاملة  أوهانة إتصرف فيه  أواجتناب كل سلوك أ( 

 نسأأسوة حسنة قال  رضي هللا عنه نس بن مالكألخادمه  ملسو هيلع هللا ىلص النبي

 ,وال ف  أعشر سنين فما قال لي : ملسو هيلع هللا ىلص:"خدمت النبي  رضي هللا عنه

 .:لم صنعت ؟وال :أال صنعت "

ي عماله ويشاركهم هموم وايتواضع وال يستعلي على العمال فيستمع لشك ب(

 العمل ويتفقد حاجاتهم.

تكليف العامل  (: من أخالق صاحب العمل:)6)س

 (، وض ح ذلك.بالمستطاع
وعدم استغالل حاجته  ،بمناسبة حجم العمل للعامل ملسو هيلع هللا ىلص مر النبيأ

:"فمن كان كثر مما تتحمله طاقته وقدرته فقال أوعدم تكليفه  ،للمال
وال س كل وليلبسه مما يلَبأخوه تحت يده فليطعمه مما يأ

  "عينوهمأن كلفتموهم ما يغلبهم فإتكلفوهم ما يغلبهم ف

(: هات ثالثة حقوق كفلها القانون للعامل، واذكر 7)س

 الغاية منها.

نفسه وقضاء حاجاته  السنوية التي تمكنه من الترويح عن اإلجازاتأ(

 .ومراعاة ظروفه

 الضمان االجتماعي  ج( اشراكه في     ي التأمين الصحياشراكه فب( 

 ضمان راحته النفسية واستقراره الوظيفي .: هذه الحقوق الغاية من

 

 

 ؟ األمانة(: ما المقصود بمصطلح 1)س

 داؤهما على الوجه الصحيح .أحفظ حقوق الخالق والمخلوق و

 حس جس مخ جخ مح جح  مج حج  ُّ ٹ ٹ(: 2)س

  استخرج من اآلية حكماً شرعياً. َّ خس

 .تم حالأمر بأدائها على أو ،األمانةحفظ  اإلسالمجب أوأ(  

 أوللناس جميعاً بال تميز بينهم بحسب دينهم  األمانةداء أيجب ب( 

مر علي بن أفقد  ملسو هيلع هللا ىلص لنبينة اوقد ظهر ذلك في س   ،جنسهم أولونهم 

صحابها مع أ إلىمانات عيد األن ي  أيلة الهجرة ل رضي هللا عنه بي طالبأ

                                                                         .نونهم مشركأ

 (: استخرج من الحديث الشرف اآلتي حكماً شرعياً:3)س

منك وال تخن من تاألمانة إلى من ائ "أد    ملسو هيلع هللا ىلص قال رسول هللا

 .خانك "

  ،مل الخائن بالمثلاوأال يع ،األمانةن يؤدي أيضاً أيجب على المسلم  

 العملالدرس الثامن والعشرون : أخالق 

 الدرس التاسع والعشرون : األمانة



 

ُّ8 َّ 

 

 إعداد الدكتور: حممد أمحد أبو العسل                    الفصل الثاني                           العلوم اإلسالمية كثفم       

، اذكر من جوانب كثيرة مانةاألهمية أتظهر (: 4)س

  مظاهر تدل على أهمية األمانة. خمسة
 طره على حب األمانةفو اإلنسانخلق  تعالىهللا  ن  أ .1

 يإو األمانةداء أبين  ملسو هيلع هللا ىلص ربط النبي .2

 بياء والرسل ألنعظم الصفات التي اتصف بها اأنها من أ .3

 عباده المؤمنين بهذه الصفة تعالىامتدح هللا  .4

 يجابية في المجتمعإثار آمن  هققهميتها بما تحأتظهر  .5

 سرقة .يكون القضاء على الغش واالحتكار والرشوة وال األمانةفب 

  ، اذكرها.مور كثيرةأفي  األمانةتظهر (: 5)س
 داء التكاليف الشرعيةأ .1

كمل يؤديها على وجهها األ ن  أ اإلنساننبغي على يالصالة مثالً   

 لعبادات والتكاليف .وكذلك باقي ا ،بأركانها وشروطها وهيئاتها

 

 اإلنسانعلى  تعالىن التصرف بنعم هللا س  ح   .2
 ،محافظة عليهلمانة يجب اأفهو ، اإلنسانجسم  ومن هذه النعم

  ويتصرف فيه وفق ما أراد هللا

 .العلم والفكربفيشغله  ،مانةأ :اإلنسانعقل 

 

 .علوممن ه فعنوفي ما ي ،تعالىفي ذكر هللا  همانة يستعملأ :اللسان

  سرارظ الودائع واألحف .3
 .      "إذا َحد ث الرجل بالحديث ثم التفت : فهو أمانة " : ملسو هيلع هللا ىلص قال رسول هللا

  تقان العملإ .4

 

          تبليغ العلم .5

                                                                 تقديم المشورة .6
                                                                   المشورة في الزواج -أ  :ومنه

                                                مام القضاءأالشهادة على وجهها داء أ -ب

  نتخاباتل المسؤولية في االتزكية من يقدر على تحم   -ج

 

 

 (: بماذا تتميز فئة الشباب؟1)س
 .وحب استطالع ومغامرة ،وتفاؤل ،ملأو ،واندفاع ،قوة جسدية 

اذكر أربعة أمور تدل  ،بفئة الشباب اإلسالم (: اهتم2)س

 على ذلك.
هل أسياق المدح كما في قصة في  القرآن الكريمالشباب في  ذكرأ( 

 إلىوالتوجه  ،مة الفتن المحيطة بهمواهم استطاعوا مقألن الكهف,

 والثبات على مبدئهم . ،ربهم

من السبعة  تعالىالشاب الذي نشأ في عبادة هللا  ملسو هيلع هللا ىلص النبي عد   ( ب

 .ظلهم هللا في ظله يوم القيامةالذين ي  

لما لها من  )علل( اإلنسانر م  المرحلة من ع  على اغتنام هذه  حث   ( ج

 .يمانية والعقلية والعمليةهمية في تكوين شخصيتهم اإلأ

 ،تعالىهللا  إلىالشباب بمهمات متعددة كالدعوة  ملسو هيلع هللا ىلص ف النبيكل   ( د

 اإلسالمل سفير في أو رضي هللا عنه فكان مصعب بن عمير -1 

 ىإلهلها أالمدينة المنورة لدعوة  إلى  ملسو هيلع هللا ىلص رسله النبيأ

 .اإلسالم

الودائع  مينه في رد   أ رضي هللا عنه، طالب بيأجعل علي بن  -2 

 .المدينة المنورة إلى ملسو هيلع هللا ىلص هلها عندما هاجرأ إلى

على جيش كبير للمسلمين  رضي هللا عنه  سامة بن زيدأر م  أ -3 

 فيه كبار الصحابة رضوان هللا عليهم .

ية اإلسالميواجه الشباب في البلدان (: )علل( 3)س

 .تحديات متعددة في العصر الحاضر
تزيد  ،في ظهور مشكالت وتحديات جديدةسهمت أة والتقدم ني  دَ المَ ألن  

 .،من مسؤوليات الناس نحو توعية الشباب للتغلب على هذه التحديات

 

(: اذكر اثنين من التحديات التي تواجه الشباب في 4)س

 عصرنا الحاضر.
 ب( الفقر والبطالة  أ( التحدي الفكري والثقافي         

من خالل دراستك للتحدي الفكري والثقافي أجب (: 5)س

 عما يلي:

 ما السبب الرئيس لظهور التحدي الفكري والثقافي؟ أ(
 .التقدم السريع والهائل في وسائل االتصال بسبب

 ما األثر المترتب على التحدي الفكري والثقافي؟ (ب
منها الكثير  ،فكارضخم من المعلومات واأل مام كم   أوضع الناس  

 .فهامفسد للعقول واألومنها ما هو م   ،نتفع منهالذي ي  

ما هي أسباب ظهور التحدي الفكري والثقافي أمام ج( 

  الشباب؟

خذ به أن إف ،في ما يتدفق من معلومات اختالط الصحيح بغيره,( 1

 خالقهم.أالشباب من غير تمييز فسدت 

 .ترنتنإلكا ،ة الحديثةمن لوسائل التقنياالستخدام غير اآل(2

(: اذكر أربعا من التوجيهات التي يجب على 6)س

المجتمع تقديمها للشباب نحو ما ينفعهم من ثقافات 

 وأفكار.
 اإلسالموتربيتهم على االعتزاز ب يمان في نفوسهم,تعميق اإلأ( 

 .السنة النبوية الصحيحةو القرآن الكريموتعليمهم 

 ،توعية الشباب بضرورة التحري والتثبت مما يصلهم من معلوماتب( 

  .هل العلم واالختصاص عن النافع والضار منهاأبسؤال 

  .عالم الهادففكار السليمة للشباب عن طريق اإلنشر الثقافة واأل ( ج

 

 .التي تؤثر في عقول الشباب فكار المنحرفة,محاربة األ ( د

 أجب عما يلي: (: من خالل دراستك للفقر والبطالة7)س

ً أوتعيش كثير من الدول أ(  ما  ،اقتصادية صعبة ضاعا

 األثر المترتب على ذلك؟
 .عدم القدرة على دعم الشباب وتوفير فرص العمل لهم إلىيؤدي  

 ب( اذكر ثالثة آثار للقفر والبطالة في فئة الشباب.
 .ارتفاع نسبة البطالة بين الشباب  -1 

 .المستقبل إلىق طموحاتهم وتطلعاتهم عدم تمكن الشباب من تحقي -2

 .خالق لتحقيق رغباتهمالطرق المخالفة لأل إلىبعضهم  أيلج -2
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ج( كيف يستطيع كل من : الدولة، مؤسسات المجتمع واألغنياء، 

 محاربة الفقر؟الشباب أنفسهم و

مؤسسات المجتمع  الدولة

 واألغنياء

 الشباب أنفسهم

 تأهيل الشباب

للعمل في المناحي  

الصناعية والحرفية 

 والتجارية

نشاء المشاريع إ

 ،التجارية

 أو بناء المصانع  

التي تسهم في توفير 

 فرص العمل لهم

االبتعاد عن ثقافة 

العيب في كثير من 

 المهن التي يعزف 

 عنها الشباب

(: اذكر ثالثةً من السلوكيات السلبية التي ظهرت 8)س

 باب.بسبب التحديات والمغريات التي تواجه الش
 .العالقات غير الشرعية ج(    شرب المسكراتب(   تعاطي المخدراتأ( 

 االنحاللمور تقي الشباب من أ إلى اإلسالمرشد أ(:9)س

 ، اذكرها.الخلقي
الناس محاسبون على  ن  أواليقين ب، تعالىاستشعار رقابة هللا أ( 

  .عمالهم صغيرها وكبيرها يوم القيامةأ
افع كممارسة الرياضة والمطالعة للكتب ملء الفراغ بما هو ن ب( 

 .النافعة 
 .الرفقة الصالحة اختيار  ( ج

 .تدريب النفس على العفة ,وذلك بغض البصر عن المحرماتد( 

 
خالق في فساد األإالتي تعمل على  عالم,الحذر من بعض وسائل اإلهـ( 

 يمانية .عمال فنية مخالفة للقيم اإلأما تبثه من برامج و

  .الخلقي االنحاللثار النفسية والجسمية التي يخلفها ب باآلتوعية الشباو( 
 
ودور  ،دية الثقافيةألنوا ،عمال التطوعيةاألب استثمار طاقات الشبابز(

                                                                                  القرآن الكريم

بهما على (: اكتب توجيهين للشباب يحافظون 10)س

 أنفسهم أمام كل تحد من التحديات اآلتية:

 التوجيه التحدي

    التحدي 

 الفكري

 االعتزاز على وتربيتهم, نفوسهم في اإليمان تعميق ( أ

 الكريم القرآن وتعليمهم إليه، واالنتماء باإلسالم

    الصحيحة، النبوية السنة وتحفيظهم وحفظه،

 . والفقهاء العلماء أقوال وتعليمهم

  مما والتثبت التحري بضرورة الشباب يةتوع ( ب

  واالختصاص العلم أهل بسؤال معلومات، من يصلهم

 .منها والضار النافع عن

 الفقر 

 والبطالة

  طاقاتهم بحسب مشاريع في والتفكير األعمال، زيادةأ(

 يعزف التي المهن من كثير في العيب ثقافة عن االبتعاد ب(

 الشباب عنها

 االنحالل 

 الخلقي

 .تعالى هللا رقابة أ( استشعار

 صغيرها أعمالهم على محاسبون الناس بأن   اليقين ب(

 كممارسة نافع هو بما الفراغ ملء القيامة يوم وكبيرها

 النافعة للكتب والمطالعة الرياضة

 

 

 

 

 

إلى اكتشاف ما  دعا هللا عز وجل اإلنسان(: )علل( 1)س

 .حوله
.                                                                 لتمتع بجمال الكون العظيموا تعالىللتأمل في بديع خلقه  أ( 

  .للترويح عن النفس ب(

 (: ما المقصود بمصطلح السياحة.2)س
وتحقيق غرض  ،رض للترويح عن النفسفي األ االنتقال هي

                             .   والعبادة ،وطلب العلم ،كالتنزه ،مشروع

 

صبح الترويح عن النفس حاجة اجتماعية أ (: لماذا3)س

 ؟ضرورية في العصر الحاضر
ما  ،وازدياد الضغوط النفسية ،بسبب تغير نمط الحياة السريع 

 .يسبب الملل والفتور للنفس البشرية

اذكر أربعة  كثيرة،فوائد  في اإلسالم للسياحة(: 4)س

 .منها
 التفكر والتأمل بهدف االعتبار  .1

 الترويح عن النفس والتنزه  .2

 :عن النفس الترويحيشمل 

  وزيارة المسجد النبوي ،ماكن العبادة بأداء العمرةأزيارة  ( أ

 ومعالم الحضارات السابقة  ،ماكن التاريخيةاأل ( ب

 بةة ذات المناظر الطبيعية الخال  زيارة المتنزهات البري    ( ت

 تحقيق المنفعة االقتصادية لكثير من البلدان  .3

 بين الشعوب التعارف  .4

(: للسياحة في اإلسالم آداب وأحكام كثيرة، 5)س 

 اذكرها.

ن يكون الغرض من السياحة مشروعا : ومن ذلك الترويح عن أ( أ

 .واكتشاف خلق هللا  ،النفس

 .الدعاء عند النزول في المكان ج(        .اختيار الرفقة الصالحة ب( 

 فيه لمكان الذي نزل والقوانين المعمول بها في االتزام التعليمات  ( د

وبالمحافظة  ،المحافظة على نظافة المكان وتجنب تلويث البيئةهـ( 

  .على نظافة دورات المياه

 .سراففاق والبعد عن اإلنإلاالعتدال في او( 

(: )علل( ينبغي التعامل مع السائحين بأخالق 6)س

 اإلسالم وآدابه.

 

ً  اإلسالمر سماحة رسالة إلظها لهم  قديموت ،مع الناس جميعا

 .يجابيةإصورة 
 

(: عدد أربعاً من اآلداب التي يجب على المسلمين 7)س

 التزامها مع السائحين.

  
 فعل أواالعتداء عليهم بقول  أوساءة للسائحين ب اإلتجن   .1
والتعامل معهم بلطف  ،وتسهيل معامالتهم ،مورهمأتيسير  .2

 وبشاشة 

 .المكان الذي يقصده إلىرشاد التائهين منهم إ .3

  وعدم استغاللهم . ،ق بهم في البيع والشراءالرف .4

 هللا لرضاهوفقكم 
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 وآدابها


