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 [جوابو  سؤال]

––
 

 

َمآُء ٱنَفَطَرۡت ﴿ َرۡت ِإَوَذا ٱۡۡلَِحاُر  ٢ِإَوَذا ٱلَۡكَواكُِب ٱنَتََثَۡت  ١إَِذا ٱلسَّ ِ  ٤ِإَوَذا ٱلُۡقُبوُر ُبۡعَِثَۡت  ٣فُج 
َمۡت  َمۡت َنۡفس  َعلِ  ا قَدَّ َرۡت  مَّ خَّ

َ
نَسَُٰن َما َغرََّك بَِرب َِك ٱلَۡكرِيِم  ٥َوأ َها ٱۡۡلِ يُّ

َ
َٰٓأ ِي  ٦يَ َخلََقَك ٱَّلَّ

ََٰك َفَعَدلََك  ى ي ِ ُصوَرة   ٧فََسوَّ
َ
َبَك  ِِفٓ أ ا َشآَء َركَّ ِيِن  ٨مَّ بُوَن بِٱل  ِ ِإَونَّ َعلَۡيُكۡم  ٩ّلََكَّ بَۡل تَُكذ 

 ﴾١٢َيۡعلَُموَن َما َتۡفَعلُوَن  ١١َكَٰتِبَِي  اكَِرام   ١١ لََحَٰفِِظيَ 
 

 : انشقتٱنَفَطَرۡت 

 : تساقطتٱنَتََثَۡت 

َرۡت  ِ  : فاضت واختلطت ببعضفُج 

 : ُبعث منها الموتى للحسابُبۡعَِثَۡت 

 : خلقك بصورة حسنةَفَعَدلََك 
 

 ما الموضوع الرئيس لآليات؟ س: 
 أعمال اإلنسان ومسؤوليته عنهاج: 

 

 ( من سورة االنفطار11-1وعات اآليات )اذكر موض س: 
 من مظاهر يوم القيامة   . 1
 جحود بعض الناس نعم هللا عليهم . 1
 مراقبة المالئكة ألعمال اإلنسان . 3
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ي اآليات مظاهر يوم القيامةاذكر  س: 
ي وردت ف 

 التى
  انشقاق السماء  . 1
 تساقط الكواكب . 1
   فيضان البحار  . 3
 موتى من قبورهم للحسابانبعاث ال . 4

 

ي اآليات س: 
ي خلق اإلنسان كما ورد ف 

ح إبداع هللا ف 
ّ
 وض
 خلقه هللا عىل أحسن صورة   . 1
ي القيام بمهام حياته . 1

 جعل بدنه وجسده عل شكل يساعده ف 
ي تدله عىل الخالق . 3

 خلقه عىل الفكرة السليمة التى
 

ي اآليات أعمال المالئكةعدد  س: 
 
ي وردت ف

 الت 
 ن وحراسته  حفظ اإلنسا . 1
 مراقبة أعمال اإلنسان وكتابتها . 1
 

 

 أركان اإليمانعدد  س: 
 اإليمان بالكتب -3اإليمان بالمالئكة    -1اإليمان باهلل      -1ج: 
ه -6        اليوم اآلخر    -5اإليمان بالرسل   -4     ه وشر  اإليمان بالقدر خير

 

ي  س: 
 من أركان اإليمان؟ ما الركن الثات 

 اإليمان بالمالئكةج: 
 

ف المالئكة س:   عرِّ
 مخلوقات من عالم الغيب ال نراهم، خلقهم هللا من نور وال يعصون أوامرهج: 

 

 كم عدد المالئكة؟  س: 
 عددهم كبير ال يعلمه إال هللا تعاىلج: 

 

د مع ذلك العمل س: 
ّ
ل بعمل محد

ّ
 اذكر الملك الموك

 ليل: الملك الموكل بالويي جي   . 1
ول المطر . 1  ميكال: الملك الموكل بي  
 رضوان: الملك الموكل بحراسة الجنة . 3
 مالك: الملك الموكل بحراسة النار . 4
 ملك الموت: الملك الموكل بقبض الروح . 5
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د  س: 
ّ
 صفات المالئكةعد
بون       . 1  ال يأكلون وال يشر
 قادرون عىل التشكل . 1
      تعاىل  ال يعصون هللا . 3
لقوا من نور . 4

ُ
 خ

 

ة قصة تدل عىل قدرة المالئكة عىل التشكل س:   اذكر من السير
ي ج:  ليل إىل النت  والصحابة جلوس عنده، عىل شكل رجل شديد بياض الثياب،  ملسو هيلع هللا ىلصجاء جي 

ي ع
ت  ن شديد سواد الشعر، ُيرى عليه أثر السفر وال يعرفه أحد، فقال: "يا محمد، أخي 

 اإلسالم"... 
 

د  س: 
ّ
 عليهم السالم أعمال المالئكةعد
 كتابة أقوال اإلنسان وأعماله )ما يلفظ من قول إال لديه رقيب عتيد( . 1
ي األرض من المؤمنير  )والمالئكة يسبحون بحمد رب  هم ويستغفرون  . 1

االستغفار لمن ف 
ي األرض(

 لمن ف 
 تنفيذ أوامر هللا تعاىل . 3
(حفظ المؤمنير  وحراستهم )وإن عل . 4  يكم لحافظير 
ي سورة االنفطار عمال المالئكة المأو  ،عمال المالئكة بشكل عامأ يفرق الطالب بي    : تنبيه

 
 ،ذكورة ف

ي اآل ن جاء السؤال بخصوص اآل إف
 
 عمال المالئكةأيات من يات فيذكر فقط ما ورد ف

 

 كيف تصّف المالئكة عند رب  ها؟  س: 
ي الصفج: 

اّصون ف   يتمون الصف األول فاألول، ولييى
 

؟ س:   ما فضل آية الكرسي
 إذا قرأها اإلنسان قبل النوم حفظه هللا فال يقربه شيطان حتى يصبحج: 

 

 

مالك

حراسة 
النار

رضوان

حراسة 
الجنة

ميكال

نزول 
المطر

يل جبر

الوح  
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ي  س:   إىل التحىلي بخلق الحياء؟ ملسو هيلع هللا ىلص لماذا دعا النت 
ي إال بخير    -1ج: 

 وألن الحياء شعبة من شعب اإليمان -1ألنه ال يأتى
 

ي اإلسالمعدد  س: 
 
 ، وثمرة كل صورةصور الحياء ف

 حياء اإلنسان من هللا تعاىل، ثمرته: استقامة األعمال واألفعال . 1
 كحياء اإلنسان من نفسه، ثمرته: استقامة السلو  . 1
امهم . 3  حياء اإلنسان من الناس، ثمرته: محبة الناس واحيى

 

 كيف يكون الحياء من هللا تعاىل؟  س: 
 االبتعاد عّما نىه عنه  -1امتثال أوامر هللا تعاىل     -1ج: 

 

 كيف يكون الحياء من النفس؟  س: 
 يقبل لنفسه األخالق السيئة    ال  . 1
 اإلقبال عىل عمل الخير  . 1
اجع  . 3  عن الخطأ إن وقع فيهاليى

 

 كيف يكون الحياء من الناس؟  س: 
 كف األذى عنهم  -1اإلحسان إليهم   -1ج: 

 

ي النهاية إىل...( س: 
 ما هي ثمرة الحياء؟ )الثمرات السابقة لصور الحياء تؤدي ف 

 رضا هللا تعاىل، والفوز بالجنةج: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

حياء اإلنسان من هللا الثمرة الاستقامة األعمال واألفع

هحياء اإلنسان من نفس الثمرة استقامة السلوك

حياء اإلنسان من الناس الثمرة امهم محبة الناس واحبر
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ئةمظاهر عناية اإلسالم بالبي

المحافظة عىل 
ةالنظافة الشخصي

المحافظة عىل 
المرافق العامة

وة المحافظة عىل الب  
يةالنباتية والحيوان

المحافظة عىل 
الهواء

المحافظة عىل 
الماء

 

 عرف البيئة س: 
ابج:   ء يحيط باإلنسان كالماء والهواء واليى ي

 كل سر
 

 مظاهر عناية اإلسالم بالبيئةاذكر  س: 
     المحافظة عىل الماء   . 1
 المحافظة عىل الهواء   . 1
وة الحيوانية والنباتية . 3  المحافظة عىل الير
 المحافظة عىل المرافق العامة واالهتمام بها . 4
 المحافظة عىل النظافة الشخصية . 5

 
 

 
 
 

 
 

 طرق المحافظة عىل الماءحافظ عىل الماء؟ أو اذكر كيف ن  س: 
 عدم اإلشاف فيه -1  عدم تلوليثه      -1ج: 
 

 طرق المحافظة عىل الهواءكيف نحافظ عىل الهواء؟ أو اذكر   س: 
 عدم التدخير   -1عدم تلوليثه بدخان المصانع      -1ج: 
 

وة الحيوانية والنباتية؟  س:   كيف نحافظ عىل الير
وة الحيوانية والنباتيةأو اذكر       طرق المحافظة عىل الثر
وة الحيوانية:  -  االعتناء بالحيوانات وعدم إيذائها -1  الير

 عدم صيدها ألجل العبث والتسلية -1   
وة النباتية :     -  عدم قطع األشجار لغير حاجة -1       ةالزراع -1الير
 

ي  س:  وة النباتيةلجيش مؤتة بخصوص ا ملسو هيلع هللا ىلصاذكر وصية النت   لير
  ج: 

 
 وأال يقطعوا شجرا

ً
 أوصاهم أال يحرقوا نخال
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 كيف نحافظ عىل المرافق العامة؟   س: 
 واالهتمام بها طرق المحافظة عىل المرافق العامةأو اذكر     
ه والمدرسة واألسواق -1ج:   االعتناء بنظافة المساجد والحدائق العامة والطرليق والمتي  
 الطرليق )وإزالة األذى عن الطرليق صدقة( إماطة األذى عن -1    

 

 الشخصية طرق المحافظة عىل النظافةكيف نحافظ عىل النظافة الشخصية؟ أو اذكر   س: 
 قص الشعر وتمشيطه -4نظافة الثياب    -3قص األظافر    -1تنظيف األسنان يوميا    -1ج: 
  غسل اليدين قبل تناول الطعام  -6استخدام العطور         -5    
ب من أفواه اآلنية -8     االغتسال يوم الجمعة -7      عدم الشر
 

 

 

بَۡراَر لَِِف نَعِيم  ﴿
َ
اَر لَِِف َجِحيم   ِإَونَّ  ١٣ إِنَّ ٱۡۡل ِيِن يَۡص  ١٤ ٱلُۡفجَّ َوَما ُهۡم َعۡنَها  ١٥لَۡوَنَها يَۡوَم ٱل 
ِيِن  ١٦ بَِغآئِبِيَ  ََٰك َما يَۡوُم ٱل  ۡدَرى

َ
ََٰك َما يَۡوُم  ١٧َوَمآ أ ۡدَرى

َ
ِيِن ُثمَّ َمآ أ  يَۡوَم ََل َتۡملُِك َنۡفس   ١٨ٱل 

َۡفس  َشيۡ  ِ ِ ـ   ّل  َّ ِ ۡمُر يَۡوَمئِذ  لِّل 
َ
 ﴾١٩اۖ َوٱۡۡل

 

بَۡرارَ 
َ
 : األخيارٱۡۡل

ارَ  ارٱلُۡفجَّ  : األشر

 : الجنةنَعِيم  

 : عذاب اآلخرةَجِحيم  

ِينِ   : اسم من أسماء يوم القيامةيَۡوَم ٱل 
 

 ما هو موضوع اآليات الكرليمة )الموضوع الرئيس(؟ س: 
ي حياتهج: 

 أثر أعمال اإلنسان ف 
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ار وأعمالهم من خالل سورة االنفطار س:   قارن بير  مصير األبرار واألشر
ي الدنيا 

 
 اءالمصث  أو الجز  األعمال ف

 األبرار
 يمان باهللاإل 

 األعمال الصالحة
ي الدنيا

 
 الطمأنينة وراحة القلب ف

ي اآلخرة
 
 الجنة والنعيم ف

 الفجار
 أعمال السوء
 إيذاء اآلخرين

ي الدنيا
 
 الشقاء ف

ي اآلخرة
 
 العذاب ف

 

 عمله؟ س: 
ّ
ي عنه إال

ي تدل أن اإلنسان ال يغت 
 ما اآلية التى

ٌس لِ ج: 
ْ
ف
َ
 ن
ُ
ْمِلك

َ
 ت
َ
(())َيْوَم َل ِ

ه
ْمُر َيْوَمِئٍذ ّلِِل

َ ْ
ا َواأل

 
ْيئ
َ
ٍس ش

ْ
ف
َ
 ن

 

ه؟ س:   هل يحاسب اإلنسان عىل عمل غير
هج:   ال، فكل إنسان مسؤول عن عمله وال يحاسب عىل عمل غير

 

 

ي هللا عنه س: 
ي مصعب بن عمير رض   اذكر البطاقة التعرليفية للصحات 

 : مصعب بن عمير سماال  -
؟( س:  ⇨: مصعب الخير  )اللقب - ي مصعب بن عمير  ما لقب الصحات 
م أهل المدينة اإلسالم ) ملسو هيلع هللا ىلص: اختاره الرسول فضله -

ِّ
رِسل  س:  ⇨ليعل

ُ
ي أ من أول صحات 

  للمدينة المنورة؟(
ي بيت ثراء وغت  نشأته -

 : نشأ ف 
 : كان شديد الي  بهاأّمه -
-   ّ  : بالحكمة والذكاءتمث 

 

ي تمث   بها مصعب بن عمث  اذكر أهم  س: 
ي هللا عنه الصفات الت 

 ؟رض 
 الشجاعة     -4شديد الي  بأّمه       -3الذكاء       -1الحكمة      -1ج: 

 

؟  س:   كيف أسلم مصعب بن عمير
ي ج:    يدي النت 

مه ، وكتم إسالمه عن أمه، حاولت أملسو هيلع هللا ىلصكان من السابقير  إىل اإلسالم، أسلم بير 
 رده عن دينه لكنه ثبت عىل إسالمه

 

د  س: 
ّ
 مواقف مصعب بن عمث  عد
، وعات  من شدة الفقر بعد أن   هاجر إىل الحبشة . 1 عندما اشتد أذى قريش عىل المسلمير 

 كان أكير الناس نعيما، غير أن ذلك لم يزده إال إيمانا وثباتا. 
ي  . 1 ي  ملسو هيلع هللا ىلصاختاره النت 

ي المدينة المنورةكون بيعة العقبة الثانية ليف 
وليعلم أهلها  رسوله ف 

ي المدينة إال دخله اإلسالم( أمور الدين
 )فلم يبق بيت ف 

ي  شهد يوم بدر  . 3  ملسو هيلع هللا ىلصمع النت 
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؟  س:   كيف استشهد مصعب بن عمير
 وقاتل بشجاعة حتى استشهد يوم أحد كان يحمل الراية ج:  

 

 

 

 عّرف السجود س: 
 ركن من أركان الصالة ال تكتمل إال بهج: 

 

 اذكر فضل السجود س: 
 عنه بها خطيئةج: 

ّ
 السجدة ترفع صاحبها درجة وتحط

 

 أنواع السجود األخرى غث  سجود الصالةما  س: 
 سجود الشكر -3سجود التالوة    -1سجود السهو    -1ج: 

 

    سجود السهو؟ ما المقصود ب س: 
ي صالته ثم يسلم ج: 

سجدتان يؤديهما المصىلي آخر الصالة قبل التسليم بسبب خطأ وقع ف 
ي الصالة

 عن يمينه وعن شماله كما يسلم ف 
 

 ؟أسباب سجود السهوما هي  س: 
ي الصالة، مثل: زليادة ركوع أو سجود من دون قصد . 1

 الزليادة ف 
ي الصالة، مثل: ترك التشهد األوسط  . 1

 دون قصدالنقصان ف 
ي الصالة . 3

 ثالثا أم أربعاالشك ف 
ّ

 ، مثل: أن يشك هل صىل
 

 ما المقصود ب   سجود التالوة؟ س: 
 سجدة واحدة يؤديها المسلم إذا تال آية فيها سجدةج: 

 

ي األعىل"؟ يستحبماذا  س:  ي سجود التالوة بعد قوله: "سبحان رت 
 أن يقول المسلم ف 

 سمعهج: 
ّ
وته، فتبارك هللا أحسن وبرصه بحوله وق سجد وجىهي للذي خلقه وصّوره وشق

 الخالقير  
ي سجود التالوة "…سجد وجىهي للذي خلقه "دعاء  قول ما حكم س: 

 ؟ف 
 ستحبمج: 
ي المصحف؟ س: 

 ما عالمة سجود التالوة ف 

  الخط فوق موضع السجدة والمحرابج: 
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 ما المقصود ب   سجود الشكر؟ س: 
 سجدة واحدة يؤديها المسلم إذا حصلت له نعمة أو دفع عنه بالءج: 
 

 قارن بير  أنواع السجود س: 
 األسباب السجدات والموضع عدد  

ي الصالة قبل  سجود السهو
 
سجدتان ف

 التسليم
ي الصالة

 
 الزيادة أو النقصان أو الشك ف

 عند تالوة آية فيها سجدة سجدة واحدة سجود التالوة
 عند حصول نعمة أو دفع بالء سجدة واحدة سجود الشكر

 

 

ي هللا عنه قال: قال رسول هللا 
ي هريرة رض  : "كلمتان حبيبتان إىل ملسو هيلع هللا ىلصعن أب 

ان، سبحان  ي المث  
 
هللا وبحمده سبحان الرحمن، خفيفتان عىل اللسان، ثقيلتان ف

 هللا العظيم"

 

 خفيفتان عىل اللسان: نطقهما سهل
ان: أجرهما عظيم عند هللا تع ي المير 

 اىلثقيلتان ف 
ليه هللا تعاىل عن كل عيب ونقص  سبحان هللا: تي  

 

 من راوي حديث "كلمتان حبيبتان إىل الرحمن"؟ س: 
ي هللا عنهج: 

 أبو هرليرة رض 
 

ة ذكر هللا؟ س:   لماذا يحثنا اإلسالم عىل كير
 ألن له فضل عظيمج: 

 

ي ال س: 
ي الحديث؟ أو عىل ماذا يدل لفظ الرحمن ف 

 حديث؟ما داللة لفظ الرحمن الوارد ف 
 يدل عىل سعة رحمة هللا بعباده، فهو يجزلي  هم عىل العمل القليل بالثواب الكثير ج: 

 

ي الحديثما  س: 
 
 ؟الكلمتان اللتان يحبهما هللا تعاىل وردتا ف

 سبحان هللا وبحمده، سبحان هللا العظيمج: 
 

د هات س: 
ّ
 لعظيم؟ "سبحان هللا وبحمده سبحان هللا اير   الللمتير  ماذا ينال المسلم إذا رد

ه هللا عن كل عيب ونقص -3رضا هللا    -1الثواب العظيم الكبير    -1ج:   يي  
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ثمرات 
ذكر هللا

راحة القلب 
والطمأنينة

االبتعاد عن 
ةالغيبة والنميم

الفوز بمغفرة هللا

األجر والثواب 
العظيم

د  س: 
ّ
 ثمرات ذكر هللا تعاىلعد
 راحة القلب والشعور بالطمأنينة . 1
 االبتعاد عن الغيبة والنميمة . 1
 الفوز بمغفرة هللا تعاىل . 3
 األجر والثواب العظيم . 4
 
 
 
 

 

 

ََٰك َحدِ ﴿ تَى
َ
ا َحاِمَية  تَۡصَلَٰ  ٣ نَّاِصَبة   ََعِملَة   ٢يَۡوَمئٍِذ َخَِٰشَعٌة  وُُجوه   ١يُث ٱلَۡغَِٰشَيةِ َهۡل أ  ٤  نَار 
 ٧ ِمن ُجوع   َلَّ يُۡسِمُن َوََل ُيۡغِن  ٦ لَُهۡم َطَعاٌم إَِلَّ ِمن ََضِيع   لَّۡيَس  ٥  ِمۡن َعۡيٍ َءانَِية  تُۡسَقَٰ 

ِ  ٨نَّاِعَمة   يَۡوَمئِذ   وُُجوه     َلَّ تَۡسَمعُ  ١١ِِف َجنٍَّة ََعِِلَة   ٩َسۡعيَِها َراِضَية  ل 
ۡرفُوَعة   ١٢فِيَها َعۡي  َجارَِية   ١١ فِيَها َلَٰغَِية   ر  مَّ ۡكَواب   ١٣فِيَها ُُسُ

َ
وُۡضوَعة   َوأ َوَنَمارُِق  ١٤ مَّ

 ﴾١٦َمۡبُثوثٌَة  َوَزَراِبُّ  ١٥َمۡصُفوفَة  
 

 : متعبةنَّاِصَبة  

 : شديدة الحرارةَعۡيٍ َءانَِية  

 : شوك مّر ََضِيع  

 : فرحةنَّاِعَمة   يَۡوَمئِذ   وُُجوه  

 ِ ي راحة تامةَسۡعيَِها َراِضَية  ل 
 : ف 

اَنَمارُِق َمۡصُفوفَة  
 
 : وسائد ُيتكأ عليها بجانب بعضها بعض

 ط فاخرةُس : بُ َزَراِبُّ 
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ي سورة الغاشية، ما هو؟ اسم من أسماء س: 
كر ف 

ُ
 يوم القيامة ذ

 الغاشيةج: 
 

 ؟أسماء أخرى تعرفها ليوم القيامةاذكر  س: 
 يوم الدين، يوم الحساب، اليوم اآلخرج: 

 

 ( من سورة الغاشية؟16-1ما الموضوع الرئيس لآليات ) س: 
 اليوم اآلخر وجزاء المؤمنير  واللافرلينج: 
 

ي اآليات السابقة ردا و ان رئيسيان شهدم س: 
 اذكرهما ،ف 

 ثواب المؤمنير   -1جزاء اللافرلين     -1ج: 
 

 جزاء الكافرين وحالهم يوم القيامةاذكر  س: 
 لما هم فيه من التعبج: لماذا أو ما السبب؟  س: وجوههم ذليلة.  . 1
ي تعب دائم وال يجدون طعم الراحة . 1

 ف 
لي    ع.  . 3 ابهم الماء الحار، وطعامهم الرص   شر

 

 ثواب المؤمني   وحالهم يوم القيامةاذكر  س: 
 لما هم فيه من النعيمج: لماذا أو ما السبب؟  س: وجوههم فرحة.  . 1
ي راحة تامة . 1

 ف 
اب والطعام، وليجلسون عىل فراش فاخر، وال يسمعون إال أطيب  . 3 لهم ألذ أنواع الشر

 اللالم
 

ي اليوم اآلخر؟ س: 
اب الكفار ف   ما هو طعام وشر

ابهم الماء الحار ج:  لي    ع )الشوك المّر( شر  وطعامهم الرص 
 

 

 

 ما المقصود ب  العظيم؟ أو بيرّ  معت  اسم هللا تعاىل العظيم؟ س: 
 هللا له مكانة عالية وصفات كاملة فهو خالق كلج: 

ّ
ي أن

ء  اسم من أسماء هللا تعاىل وليعت  ي
سر

ي الكون
ف ف   والمترصِّ
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د أو اذكر  س: 
ّ
 مظاهر عظمة هللا تعاىلعد
ء( . 1 ي

ي ذاته متصف بصفات اللمال )ليس كمثله سر
 هللا عظيم ف 

ٍء خلقه( . 1 ي
ه )الذي أحسن كل سر ي خلقه وتدبير

 هللا عظيم ف 
 

م المسلم ربه سبحانه وتعاىليرّ  كيف يبَ  س: 
ّ
 عظ

 أو اذكر     
 
ي أقواله وأفعاله؟ ر المسلم إيمانه باهلل العظيمظه  كيف ي

 
 ف

ام بأوامره واجتناب نواهيه.  . 1 م هللا؟   س: تعظيم هللا واالليى 
ّ
طاعة رسوله ج: كيف نعظ

 ملسو هيلع هللا ىلص
ة ذكر هللا تعاىل . 1  كير
م كالم هللا؟   س: تعظيم كالم هللا تعاىل.  . 3

ّ
 بتالوة القرآن الكرليمج: كيف نعظ

 
 آثار اإليمان باسم هللا العظيماذكر  س: 
 ان المسلم باهلل تعاىل    يزداد إيم . 1
 يشعر المسلم بفضل هللا عىل عباده ويشكره عىل نعمه . 1
 

 

ي هللا عنه، عن رسول هللا 
  ملسو هيلع هللا ىلصعن المقدام بن معدي كِرب رض 

ٌ
قال: "ما أكل أحد

 ن
َّ
ا من أن يأكل من عمل يده، وإن ً  خث 

ُّ
ّ هللا داود علطعاًما قط ي يه السالم كان ت 

 من عمل يده"يأكل 

 

ا
 
: أبد

ُّ
 قط

 عمل يده: ما يحصل عليه اإلنسان بكسبه واجتهاده
 

 

ي الجليل -  المقدام بن معدي بن كرب الكنديّ  الصحات 
 إىل قبيلة كندة نسبيُ  -
-  

 
 ملسو هيلع هللا ىلصا من األحاديث عن الرسول روى عدد

 

ي هذا الحديث؟ س: 
 عىل ماذا يحثنا اإلسالم ف 

 العمل والكسب الحاللج: 
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فضائل 
وفوائد 
الصيام

األجر 
والثواب 
من هللا

دخول 
انباب الري

الشعور 
بالفقراء 
والمحتاجي   

االعتياد 
عىل 
النظام

 حرف ومهن األنبياء عليهم السالماذكر بعض  س: 
 : التجارة   ملسو هيلع هللا ىلصمحمد  . 1
 داود عليه السالم: الحدادة    . 1
 موس عليه السالم: رعي الغنم . 3

 

ي هللا عنهاذكر بعض  س: 
 محرف ومهن الصحابة رض 

 د الرحمن بن عوف: التجارة     عب . 1
 أبو بكر الصديق: التجارة    . 1
 الزبير بن العوام: الخياطة . 3

 

 

 بيرِّ  معت  الصيام س: 
اب من طلوع الفجر إىل غروب الشمسج:  رات من الطعام والشر

ِّ
 امتناع المسلم عن المفط

 
 تيب، وحدد شهر الصيام الواجباذكر األشهر القمرلية عىل اليى  س: 
 –رجب  –ُجمادى اآلخرة  –ُجمادى األوىل  –ربيع اآلخر  –ربيع األول  –صفر  –محّرم ج: 

 -ذو القعدة   –شّوال  – رمضان  -شعبان 
 ذو الحجة

 
د  س: 

ّ
 فضائل الصيامعد
 أو ما هي فوائد الصيام للمسلم؟       
 ينال األجر والثواب العظيم من هللا . 1
اب يدخلون الجنة منه للصائمير  ب . 1

انوهو  ،يوم القيامة
ّ
 باب الري

يشعر بالفقراء والمحتاجير  وليعطف  . 3
 عليهم

ي أمور حياته كلها . 4
 يعتاد النظام ف 

 

 آداب وسي   الصياماذكر بعض  س: 
 الحرص عىل تناول السحور . 1
 حفظ اللسان عن الغيبة والنميمة . 1
ة، الدراسة والمطالعة، مثل: قراءة القرآن، الصالاستثمار الوقت باألعمال الصالحة،  . 3

 األعمال التطوعية
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 تجنب الغضب، والتحىلي باألخالق الحسنة . 4
ب . 5 ي األكل والشر

 عدم اإلشاف ف 
 

 لماذا نحرص عىل تناول السحور؟ أو اذكر الحكمة من السحور س: 
 ألن السحور يساعد عىل تحمل مشقة الصيام ج: 

 

ي شهر رمضان  س: 
 ذا عليه إن أفطر؟؟ وماللمسافر والمرليضما حكم اإلفطار ف 

ي بعد انتهاء رمضانج: 
 مباح له أن يفطر وعليه أن يقض 

 

 

 

ي  س:   ؟ملسو هيلع هللا ىلصمتى كفل أبو طالب النت 
ه عبد المطلبكفله عّمه أبو طالب وكان صغير  ج:  

ّ
 ا، بعد وفاة جد

 

ي بيرّ  موقف أ س:  ي طالب من النت  فه هللا بالرسالة؟ ملسو هيلع هللا ىلصت 
ّ
 بعد أن كل

كير   عشر سنواتسانده عّمه ووقف إىل جانبه ج:   يدافع عنه وليحميه وليرد عنه أذى المشر
 

ي أبو طالب وما السبب؟ س: 
 متى توف 

ة للبعثة )ج:  ي السنة العاشر
ي  11ف  ، فحزن النت  ي

 لوفاته ملسو هيلع هللا ىلصللبعثة( مرض أبو طالب وتوف 
ي طالب    ي شعب أت 

كون عىل المسلمير  ف  ي فرضها المشر
 وكان ذلك بعد انتهاء المقاطعة التى

 

ي  س:  ي  ملسو هيلع هللا ىلصما موقف خديجة زوجة النت   بالرسالة؟ ملسو هيلع هللا ىلصبعد أن كلف هللا النت 
ي دعوتهج: 

 آمنت به ونرصته وأّيدته ف 
ي هللا  س: 

ي الجنة؟ عنهما ثواب خديجة رض 
 ف 

ي الجنة من قصب ال صخب فيه وال نصبج: 
 بيت ف 

 

ي هللا عنه س: 
 ا؟متى توفيت خديجة رض 

ة للبعثة )ج:  ي السنة العاشر
ي طالب ف   للبعثة( 11بعد شهور من وفاة أت 

 

ي هللا عنه س: 
ي فيه أبو طالب وخديجة رض 

 ا؟ ولماذا؟ماذا سّمي العام الذي توف 
ي هللا عنهعام الحزن، بسبب وفاة عم ج: 

ي طالب وزوجته خديجة رض  ي أت  ي عام واحد النت 
ا ف 

ي  11)  لذلك حزنا شديدا ملسو هيلع هللا ىلصللبعثة( وحزن النت 
 

ي طالب(؟ س:  ي عام الحزن )بعد وفاة أت 
كون ف   ماذا فعل المشر

ي  -1ج:   حاولوا منع نشر الدعوة اإلسالمية -1وألصحابه    ملسو هيلع هللا ىلصازداد أذاهم للنت 
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صور الصبر 

الصبر عىل 
المصائب

الصبر عىل 
األعمال الشاقة

ادة الصبر عىل عب
هللا وطاعته

ي  س:  كون ومنعوا نشر دعوته؟ ملسو هيلع هللا ىلصماذا فعل النت   عندما أذاه المشر
 حزن وصي  واستمر يدعو ربه وليبحث عن أماكن جديدة لنشر الدعوةج: 
 

 

 

؟ س:   ما معت  الصي 
ا لألجر والثوابج:   تحّمل المصائب والشدائد طلب 

 

 ثمار الصث  اذكر  س: 
 )وهللا يحب الصابرلين(  اىل محبة هللا تع . 1
 الصابرون أجرهم بغير حساب(  األجر والثواب  . 1

 )إنما ُيَوف ّ
رصة هللا . 3

ُ
 هللا مع الصابرلين(  القوة ون

َّ
 )إن

 

 من هم أولوا العزم من الرسل؟ س: 
 –موس عليه السالم  –إبراهيم عليه السالم  –نوح عليه السالم ج: 
 ملسو هيلع هللا ىلصمحمد  –عيىس عليه السالم     

 

د  س: 
ّ
 صث  ال صور عد
 الصي  عىل عبادة هللا وطاعته . 1
 الصي  عىل األعمال الشاقة . 1
 الصي  عىل المصائب . 3

 

 اذكر مواقف أو أمثلة لصي  األنبياء س: 
 : صي  عىل موت أوالدهملسو هيلع هللا ىلصمحمد  . 1
 أيوب عليه السالم: صي  عىل فقد ماله وولده وعىل مرضه . 1
  عىل فقد ولده يوسف عليه السالميعقوب عليه السالم: صي   . 3
ي من مرضه؟ س: 

 ما الدعاء الذي كان يردده أيوب عليه السالم حتى شف 
((ج:   أْرحُم الّراحمير 

َ
ُّ وأنت

َ الرص ُّ ي ِ
ت  ي مسَّ

 ربِّ ))أت ّ
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فَََل يَنُظُروَن ﴿
َ
ِ أ ب َمآءِ َكۡيَف ُرفَِعۡت  ١٧ِل َكۡيَف ُخلَِقۡت إََِل ٱۡۡلِ  ِإَوََل  ١٨ِإَوََل ٱلسَّ

َباِل َكۡيَف نُِصَبۡت  ۡرِض َكۡيَف ُسِطَحۡت  ١٩ٱۡۡلِ
َ
ِر   ٢١ِإَوََل ٱۡۡل نَت ُمَذك 

َ
ِۡر إِنََّمآ أ َّ  ٢١ فََذك  ۡسَت ل

َٰ َوَكَفَر  ٢٢َعلَۡيِهم بُِمَصۡيِطٍر  بُ  ٢٣إَِلَّ َمن تََوَّلَّ ِ ۡكََبَ َفُيَعذ 
َ
ُ ٱلَۡعَذاَب ٱۡۡل  ٢٥إِنَّ إَِِلَۡنآ إِيَاَبُهۡم  ٢٤ُه ٱلِّلَّ

 ﴾٢٦ُثمَّ إِنَّ َعلَۡيَنا ِحَساَبُهم 
 

 : ُبِسطتُسِطَحۡت 

طبُِمَصۡيِطرٍ 
ِّ
 : متسل

 : َرجوَعهمإِيَاَبُهمۡ 
 

ي اآليات ) س: 
( من سورة الغاشية؟ أو إالم دعت اآليات 16-17ما الموضوعير  الرئيسير  ف 

 سابقة؟ال
ي مخلوقات هللا تعاىلدعت إىل  . 1

 التفكر ف 
نت  . 1 ي بيَّ  ملسو هيلع هللا ىلصوظيفة النت 
 

د  س: 
ِّ
ي خلق كلٍّ منعد

 
 : مظاهر قدرة هللا تعاىل ف

د والجوع والعطش : اإلبل: جعل هللا لها قدرات . 1 ها من تحمل الحر والي 
ِّ
 تمكن

 السماء: رفعها هللا تعاىل بغير عمد . 1
 : لتثبت األرضالسببو كاألوتاد  الجبال: جعلها هللا تعاىل . 3
 : ليسُهل العيش عليهاالسببو األرض: تمهيد األرض  . 4

 

  خلقه
مظاهر قدرة هللا ف 

جعلها ممهدة 
يسهل العيش

عليها
األرض

اد جعلها كاألوت
تثبت األرض

الجبال

رفعها من غب  
عمد

السماء

د قدرات تحمل البر 
والحر والجوع 

والعطش

اإلبل
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 رسول هللا 
َّ
ي هللا عنه: أن

ي أيوب األنصاري رض    ملسو هيلع هللا ىلصعن أب 
ْ
لُّ لمسلٍم أن قال: "ال يح 

 فوق ثالث  
 
َر أخاه

 
ج
ْ
ْعِرض  هذا، و  يه

 
ْعِرض  هذا وي ، في  هما الذي لياٍل يلتقيان  خث  

الم  
 بالسَّ

ُ
أ
َ
 يبد

: ال يجوز  ال يِحلُّ
 يهُجَر: يقاطع

 ُيعِرض: يرصف وجهه عنه
 

 

ي الجليل خالد بن زليد  - اب الويي  ، األنصاري الصحات 
ّ
 من كت

 شهد غزوة بدر وما بعدها -
ي أقام عنده ال - ي القسطنطينّية - لما قِدم المدينة ملسو هيلع هللا ىلصنت 

ي ف 
 توف 

 

عي للمقاطعة بير  أفراد المجتمع المسلم؟ س: 
 ما الحكم الشر

 حرام إذا استمرت المقاطعة أكير من ثالثة أيامج: 
 

 لماذا حّرم اإلسالم المقاطعة بير  المسلم وأخيه المسلم؟ س: 
 يذاء والتفككألن المقاطعة تسّبب الفرقة واإل ج: 

 

 لمن الفضل إذا حدثت المقاطعة بير  المسلم وأخيه؟ س: 
 ج: 

ً
ال  الفضل لمن يبادر بالصلح أوَّ

 

؟ 3  بددت المقاطعة لماذا ُح  س:   أيام ال أكير
ي مدة الثالثة أيام يراجع كل منهما نفسه وليلومها عىل ما صدر منهاج: 
 ف 

 

ي أنه جائز المقاطعة  س: 
ة ثم يكلمه بعد الثالثة أيام؟هل التحديد بثالثة أيام يعت  ي تلك الفيى

 ف 
 الج: 

 

 آثار المقاطعة بي   المسلمي   اذكر  س: 
د اآلثار السيئة الناتجة عن المقاطعة     

ّ
 أو عد

 غضب هللا تعاىل عىل من ُيقاطع أخاه المسلم . 1
 العداوة والبغضاء بير  الناس . 1
 الفرقة والتفكك بير  المسلمير   . 3
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: ))واللا س:  ((؟ما داللة النص التاىلي  المحسنير 
 ظمير  الغيظ والعافير  عن الناس وهللا يحبُّ

 المسلم ُيحِسن إىل اآلخرلين ويسامحهمج: 
 

هما الذي يبدأ بالسالم"؟ س:  : "وخير  ما داللة النص التاىلي
 الفضل يكون لمن يبدأ بالصلحج: 

َّ
 إذا اختصم اثنان فإن

 

 ِع  س: 
ّ
ا بعفٍو إال

 
: "ما زاد هللا عبد ا"؟ما داللة النص التاىلي  زًّ

 كلما عفا اإلنسان عّمن أساء إليه رفع هللا قدرهج:  
 

 

 ملسو هيلع هللا ىلص

ي  س:   إىل الطائف ملسو هيلع هللا ىلصبيرّ  سبب توجه النت 
اشتد أذى قريش له وألصحابه بعد وفاة ليبحث عّمن يسمع دعوته ولينرص دينه حيث ج: 

ي هللا عنه
ي طالب وزوجته خديجة رض    عمه أت 

 

ي  س:   إىل الطائف بصحبة من؟ ملسو هيلع هللا ىلصذهب النت 
ي هللا عنهج: 

 زليد بن حارثة رض 
 

ي  س:   بها النت 
ي التفى

ي الطائف ودعاها إىل اإلسالم؟  ملسو هيلع هللا ىلصما القبيلة التى
 ف 

 فقبيلة ثقيج: 
 

ي  س:   ؟ملسو هيلع هللا ىلصما هي ردة فعل قبيلة ثقيف أو ردة فعل أهل الطائف تجاه دعوة النت 
 لم يستجيبوا له وسخروا منه . 1
 حّرضوا السفهاء منهم فرموه بالحجارة . 1

 

ي  س:   ولزليد بن حارثة بعد تعرض سفهاء الطائف لهم؟ ملسو هيلع هللا ىلصماذا حدث للنت 
ي  . 1  وكان زليد يحميه وليتلفى عنه األذى ملسو هيلع هللا ىلصسال الدم من قدمي النت 
 وصال بستان فدخال فيه وجلسا إىل ظل شجرة . 1

 

ي هللا عنه س: 
ي الحجارة عن رسول هللا  عالم يدّل موقف زليد رض 

ي تلفى
 ملسو هيلع هللا ىلصف 

ي ج:   وخوفه عليه ملسو هيلع هللا ىلصحب زليد للنت 
 

اس س: 
ّ
 اذكر قصة إسالم عد

ي ج:  ي البستان، أرسل أصحاب البستان لهما عنقودا من العنب مع  ملسو هيلع هللا ىلص بينما النت 
وزليد ف 

ي  اس، فبدأ النت 
ّ
اس مّما سمع، ودار  ملسو هيلع هللا ىلصخادمهم عد

ّ
باألكل بقوله: "بسم هللا"، فتعّجب عد

ي  اس وفرح النت 
ّ
 بذلك.  ملسو هيلع هللا ىلصبينهما حوار انتىه بإسالم عد
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فوائد 
الرحمة 
وأهميتها

ة الفوز بمحب
هللا ورضاه

محبة الناس 
لمن يرحمهم

محبة النبر  
احمي    للمبر

انتشار الخب  
بي   الناس

ي هللا عنهما العب س: 
اس رض 

ّ
ي إسالم عد

ي تسببت ف 
 ارة التى

 "بسم هللا"ج: 
 

ي   س:   بعد أذى أهل الطائف له؟ ملسو هيلع هللا ىلصكيف أّيد هللا النت 
م عليه وقال: يا محمد هذا ج: 

ّ
ك الجبال، فسل

َ
ليل عليه السالم ومعه مل أرسل هللا إليه جي 

 . ك الجبال لو شئت أن ُيطبق عليهم األخشبير 
َ
 مل

 

ي  ما  س:  ليل وملك الجبال عليهما السالم؟ ملسو هيلع هللا ىلصموقف النت   من عرض جي 
 لم يقبل إنزال العقوبة وكان رحيما بهم وليدعو لهم بالهدايةج: 
ك به شيئا"     قال: "بل أرجو أن ُيخِرج هللا من أصالبهم من يعبد هللا وحده ال يشر
 

ي  س:   م قبوله إنزال العقوبة بأهل الطائف؟من عد ملسو هيلع هللا ىلصعالم يدل موقف النت 
 يدل عىل الرحمة ج: 
 

 

 مظاهر الرحمةاذكر بعض  س: 
 رحمة اإلنسان باإلنسان  -1ج: 
 رحمة اإلنسان بالحيوان  -1    
 رحمة الحيوان بالحيوان -3    

 

 فوائد الرحمةاذكر  س: 
 جتمع؟أو ما هي أهمية الرحمة للفرد والم

 الفوز بمحبة هللا ورضاه . 1
 محبة الناس لمن يرحمهم . 1
ي  . 3 احمير   ملسو هيلع هللا ىلصمحبة النت 

 للميى
 انتشار الخير بير  الناس . 4

 

 
ي  (صنافأ)نواع ما أ س:   برحمتهم ومراعاة أحوالهم؟ ملسو هيلع هللا ىلصالناس الذين أمرنا النت 
 المرليض -4الضعيف    -3الكبير    -1الصغير    -1ج: 
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ي مو اذكر  س:   ملسو هيلع هللا ىلص اقف من رحمة النت 
ي  . 1 لب من النت 

ُ
ي لم ملسو هيلع هللا ىلصط

، فقال: "إت  كير  ا وإنما بعثت  أن يدعَو عىل المشر
 
بعث لّعان

ُ
أ

كير  بالهداية( رحمة"  )فكان يدعو للمشر
 كان يخفف الصالة رحمة بالطفل وأمه إذا سمع صوت بكاء الطفل.  . 1
ي الصالة أمامة بنت ز  . 3

ة، يحملها عىل عنقه فإذا ركع كان يحمل ف  لينب وهي طفلة صغير
 وضعها وإذا قام حملها
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