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 ( 22 – 18سورة اإلسراء األيات الكريمة ) األول: الدرس
ِ ٱلرهِنَٰمۡح ٱلرهِحيمِ   ِمۡسِب ٱَّلله

لَْنا ََلُ فِيَها َما نََشاُء لَِمْن نُرِيُد ُثَمَّ َجَعلَْنا ََلُ َجَهَنََّم يَْصََلَها َمْذُموًما َمْدُحورً َمْن ََكَن يُرِيُد  ﴿ َراَد  18ا )الَْعاِجلََة َعَجَّ
َ
( َوَمْن أ

ولَئَِك ََكَن َسْعُيُهْم َمْشُكوًرا )
ُ
ََِّك َوَما ََكَن ( لُُكًَّ نُِمُدَّ 19اْْلِخَرةَ َوَسََع لََها َسْعَيَها َوُهَو ُمْؤِمٌن فَأ  َهُؤََلءِ َوَهُؤََلءِ ِمْن َعَطاءِ َرب

ََِّك ََمُْظوًرا ) ْكََبُ َتْفِضيًَل )20َعَطاُء َرب
َ
ْكََبُ َدرََجاٍت َوأ

َ
لَْنا َبْعَضُهْم لََعَ َبْعٍض َولَْْلِخَرةُ أ ( ََل ََتَْعْل  21( انُْظْر َكيَْف فََضَّ

ِ إِلًَها آَخَر َفَتْقُعَد َمْذمُ   ﴾  22 )وًما ََمُْذوًَل َمَع اَّلَلَّ
 املفردات والتراكيب 

 ما يتعّجله اإلنسان من نعيم يف احلياة الدنيا . : الَعاِجلَةَ 

 َيْصََلَها:يدخلها 

ْدُحوًرا   مطروًدا من رمحة اهلل تعاىل . :مه

 ممنوًعا :ََمُظوًرا 

 

 املوضوع الرئييس للسورة؟  س:

 السعي للدنيا واآلخرةج: 

 اذكر املعاين الرئيسية لآليات؟ س:

هؤالء صنف من الناس جعل الدنيا  من يسعون للدنيا من دون النظر إىل اآلخرة (18اآلية )-1ج: 

اكرب مهه حتى ولو كان احلصول عىل متاعها بمعصية اهلل أو تضييع أوامره متناسيًا االجر والثواب الذي  

تعاىل هلم ويعطيهم ماكتب هلم من رزق ومنافع  أعده اهلل تعاىل للمطيعني فهذا الصنف يعجل اهلل

لَْنا ََلُ فِيَها َما نََشاُء لَِمْن نُرِيدُ ومكاسب يف الدنيا ) ( ويكون جزاؤهم يوم القيامة دخول نار جهنم مهانني  َعَجَّ

 (َمْذُموًما َمْدُحوًرا)بعيدين عن رمحة اهلل تعاىل لعدم ايامهنم أو اخَلصهم النية يف العمل هلل تعاىل 
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هؤالء الناس ال يريدوا جزاًء وال شكوًرا من من يسعون لآلخرة من دون ترك الدنيا  ( 19اآلية )-2

 وال شهرة انام يسعى لرضا اهلل تعاىل والفوز باجلنة مع أخذ نصيبه من الدنيا  أحد وال يريد بعمله رياءً 

ولَئَِك ََكَن َسْعُيُهْم َمْشُكوًرا)فهؤالء يقبل اهلل تعاىل أعامهلم ويبارك هلم يف الدنيا واآلخرة 
ُ
والسعي لآلخرة   (فَأ

 يكون باإلخَلص هلل تعاىل والعمل 

لتبني تفاوت الناس يف الدنيا واآلخرة وأن اهلل تعاىل   ( جاءت اآليات الكريمة22-20اآليات)-3

فمنهم الغني والفقري والصحيح والسقيم وماكان هذا التفاوت إال عن فضل بعض الناس عىل بعض 

حكمة عظيمة ارادها اهلل تعاىل ولكن احلال يف اآلخرة خمتلفة تكون درجات املؤمنني أعظم واكرب 

اهم وختمت االيات الكريمة بالنهي والتحذير من الرشك وتتفاوت درجاهتم حسب إخَلصهم وتقو

( فعمله مذموم وهو خمذول ال جيد من َمْذُموًما ََمُْذوًَل )باهلل تعاىل واال كان اإلنسان يف الدنيا واآلخرة 

 ينرصه من جّراء أعامله السيئة

 كيف يكون اإلنسان من أهل اآلخرة عند ترصفه يف: س:

 ج:  

 امتثاالً ألوامر اهلل تعاىل ماله:يؤدي زكاته 

 وقته: يقيض وقته بني العمل والتعلم والتعليم والدعوة مسنحرضًا بذلك طاعة اهلل تعاىل 

 علمه:يعلم اجلاهل ويرشد احلائر طلبًا للثواب من اهلل تعاىل

 أخَلقه: يتمثل السلوكات واألخَلق الفاضلة طلبًا لرىض اهلل واملنازل العَل يف اجلنة 

 "محبة الله تعالى: حديث نبوي شريف " انيلثا الدرس
عن أيب هريرة ريض اهلل عنه قال: قال رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم: ))إن اهلل تعاىل قال: َمن عادى يل وليًّا، فقد آذنُته 

أحبه، فإذا باحلرب، وما تقرب إيل عبدي بيشٍء أحب إيل مما افرتضته عليه، وال يزال عبدي يتقرب إيل بالنوافل حتى  

أحببُته كنت سمعه الذي يسمع به، وبرصه الذي يبرص به، ويده التي يبطش هبا، وِرْجله التي يميش هبا، ولئن سألني 
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 ألعطينه، ولئن استعاذين ألعيذنه(( 

 املفردات والتراكيب 
 َعاَدى: آذى بالقول أو الفعل

 آَذْنُتُه بِاحْلَْرِب: أعلنُت عليِه احلرَب 

 استعاذيت: جلَأ إلي 

 راوي الحديث 
 الصحايب اجلليل أبو هريرة عبد الرمحن ابن صخر الدويس ريض اهلل عنه -

 متى أسلم أبو هريرة ريض اهلل عنه؟(  س:أسلم يف السنة السابعة للهجرة ) -

 دعا له النبي صىل اهلل عليه وسلم أن يتقَن احلفظ  -

 كان من أكثر الصحابة حفًظا وروايًة للحديث -

  عمر بن اخلطاب ريض اهلل عنه عىل البحرينهُ والّ  -

 عرف احلديث القديس؟ س:

هو احلديث الذي رواه النبي صىل اهلل عليه وسلم عن رّبه فاللفظ واملعنى من عند اهلل عزي وجلي إاّل  ج:

 أنه ليس معجزًا كالقرآن الكريم 

 اذكر فائدة احلديث؟ س:

 الطريق إىل حمبة اهلل عز وجليبني فضل الفرائض والنوافل وأهنا  :ج

 عرف أولياء اهلل؟ س:

الذين وصفهم هللا تعالى   كل من حرص عىل إلتزام أوامر اهلل تعاىل واجتناب نواهيه والتزام بذلك ج:

ِ ََل َخوٌْف َعلَيِْهْم َوََل ُهْم ََيَْزنُوَن ﴿  في قوله ْوِِلَاء اَّللَّ
َ
َل إِنه أ

َ
ِينَ  ﴾ 62﴿أ ْ  اَّله ْ  آَمُنوا  ﴾63﴿ َيتهُقونَ  َوََكنُوا

 عرف النوافل؟ س:
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 ج: مجيع األعامل الصاحلة غري الواجبة 

 ؟ ينال املسلم حمبة اهلل تعاىلوضح كيف س:

)الصَلة  مايتقرب به العبد إليه وذلك مثل أداء الفرائضج: اداء الفرائض واملحافظة عليها أحب 

ويسعى اىل طلب املزيد من الثواب بفعل الطاعات غري الواجبة )النوافل( مثل  والصيام والزكاة (

السنن الرواتب يف الصلوات اخلمس وصوم ستة أيام من شوال وقيام الليل واالستغفار والتسبيح 

 س: عدد بعض النوافل ؟( )

 بة اهلل تعاىل لعبده املؤمن؟ اثار حمس: 

 إجابة الدعاء  -1ج:

 حفظه من كل مكروه-2

 رعاية اهلل تعاىل وحفظه لعبده املؤمن -3

 توفيق اهلل تعاىل لعبده فيام يسعى إليه من اخلري يف حياته-4

 وضح الفرق بني الفرائض والنوافل؟ س:

يام هبا مثل اداء الصلوات املفروضة ج:الفرائض:األعامل التي فرضها اهلل تعاىل عىل املؤمن وجيب الق

 وصوم رمضان وبر الوالدين

يف   النوافل: مجيع األعامل غري الواجبة يقوم هبا املؤمن طلبًا ملزيد من الثواب مثل السنن الرواتب

 الصلوات الصوم الست من شوال واالكثار من ذكر اهلل

 الدرس الثالث: فرائض الوضوء
 عرف الوضوء؟ س:

ََلةِ  ﴿ استعامل املاء يف غسل أعضاء معينة مع النية قال اهلل تعاىل:ج: هو   ِيَن آَمُنوا إَِذا ُقْمُتْم إََِل الصه َها اَّله يُّ
َ
يَا أ

رُْجلَُكْم إََِل الَْكْعَبْيِ 
َ
يِْديَُكْم إََِل الَْمَرافِِق َواْمَسُحوا بُِرُءوِسُكْم َوأ

َ
   ﴾فَاْغِسلُوا وُُجوَهُكْم َوأ
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 أقسام الوضوء مع التفريق بينهام ؟ س: عدد 

 :   ج

 الوضوء املسنون الوضوء الواجب

يكون واجبًا عند أداء العبادات التي ال تصح اال 

 به كالصَلة والطواف حول الكعبة

يسن الوضوء ألسباب منها قراءة القرآن الكريم 

وملس املصحف ودخول املسجد وقبل النوم  

للمؤمن الوضوء عىل الدوام تقربًا   ويستحب

 وطاعة هلل تعاىل 

 

 اذكر فروض الوضوء التي ال يصح اال هبا ؟ س:

  " إنام األعامل بالنيات  "النية وهي إرادة فعل الوضوء وحملها القلب قال صىل اهلل عليه وسلم  -1ج:

 )اذكر الدليل (

وحد الوجه طوالًمن منبت شعر )اذكر الدليل(  ﴾  فَاْغِسلُوا وُُجوَهُكمْ  ﴿لقوله تعاىل :  غسل الوجه -2   

 الرأس إىل اسفل الذقن وحده عرضًا من شحمة األذن اليمنى اىل شحمة األذن اليرسى 

يِْديَُكْم إََِل الَْمَرافِقِ ﴿ غسل اليدين مع املرفقني لقوله تعاىل : -3   
َ
وحدها من بداية )اذكر الدليل (  ﴾َوأ

رؤوس األصابع اىل املرفقني وجيب إيصال املاء اىل مجيع برشة اليد فلو كان حتت الظفر أو فوقه مانع من  

 وصول املاء مل يصح الوضوء)مثل طَلء األظافر( 

ويتحقق بمسح أي جزء من  )اذكر الدليل( ﴾َواْمَسُحوا بُِرُءوِسُكمْ ﴿مسح بعض الرأس لقول اهلل تعاىل -4   

 أس الر
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رُْجلَُكْم إََِل الَْكْعَبْيِ  ﴿غسل الرجلني مع الكعبني لقوله تعاىل -5   
َ
وجيب تعميم )اذكر الدليل(  ﴾َوأ

الرجلني بالغسل وعدم ترك يشء منها ملا ورد أن رجًَل توضأ فرتك موضع ظفر عىل قدمه فأبرَصُه النبي  

 )دليل تعميم غسل الرجلني (  "ُوُضوَءكَ اْرِجْع َفَأْحِسْن "صىل اهلل عليه وسلم فقال: 

الرتتيب ويبدأ بالنية ثم غسل الوجه فاليدين مع املرفقني فمسح بعض الرأس فغسل الرجلني مع  -6   

 الكعبني 

 حل سؤال الثالث من اسئلة الدرس:

 ال يصح ألن النية من فروض الوضوء-أ

 صحيح  -ب 

 ال يصح ألن الرتتيب من فروض الوضوء -ج

 يصح ألنه جيب غسل كل الوجهال  -د

 حل السؤال الرابع من أسئلة الدرس:

 *إعادة الوضوء ألن غسل الوجه من فروض الوضوء 

 *إزالة املانع وإعادة الوضوء ألنه جيب ان يصل املاء اىل مجيع اعضاء الوضوء

 *إعادة الوضوء ألن النية جتب قبل البدء بالوضوء

 الدرس الرابع: مدُّ الصلة
 *اهلاء التي يتعلق هبا حكم املد هي هاء الضمري املتحركة للمفرد الغائب املذكر

 عرف مد الصلة؟  س:

ج: هو إطالة الصوت يف هاء الضمري املتحركة بواو إن كانت مضمومة وبياء إن كان مكسورة وُيشرتط 

 يف هاء الصلة أن تكون متحركة بني حرفني متحركني
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نَْسا مثال: َائِِب )6( ُخلَِق ِمْن َماٍء َدافٍِق )5ُن ِمَمَّ ُخلَِق )فَلَْينُْظرِ اْْلِ لِْب َوالََتَّ لََقادٌِر   رَْجعِهِ لََعَ   إِنََّهُ ( 7( ََيُْرُج ِمْن بَْيِ الُصَّ
ائُِر )8) َ ٍة َوََل نَاِصٍ ََلُ ( َفَما 9( يَوَْم ُتبََْل الََسَّ  10 )ِمْن قَُوَّ

 أسئلة الدرس:

 السؤال األول: 

 سبب املد الرمز الذي يليه ضمري كلمة فيها هاء 

جاءت اهلاء بني حرفني متحركني الَلم مكسورة   ي إىل أهله

 وامليم مفتوحة 

ء املفتوحة البا جاءت اهلاء بني حرفني متحركني  و راءه وَ كتابَ 

 والواو املفتوحة 

جاءت اهلاء بني حرفني متحركني النون املفتوحة   و انه كَ إنَ 

 والكاف املفتوحة

اهلاء بني حرفني متحركني الَلم مكسورة  جاءت  ي رسورا ه مَ أهلِ 

 وامليم مفتوحة 

جاءت اهلاء بني حرفني متحركني الباء مفتوحة  و ان ُه كَ ربَ 

 والكاف مفتوحة

 السؤال الثاين: 

 ألن قبل حرف هاء الضمري حرف ساكن )امليم(-1

 ألن قبل هاء الضمري ميم ساكنة وبعدها مهزة وصل-2

 الضمري بعدها مهزة وصلألن هاء  -3

 ألن هاء الضمري ساكنة-4

 ألن هاء الضمري ساكنة-5
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 الدرس الخامس: سنن الوضوء 
 

 عرف سنن الوضوء؟س:

وتركها أو نسياهنا ال ُيبطُل الوضوء ج:هي األعامل التي واظب النبي صىل اهلل عليه وسلم عىل فعلها 

 ولكني اإلنسان يفوته أجٌر عظيم برتكها  

 اذكر سنن الوضوء؟ س:

 التسمية وهي قول املتوضُئ عند الرشوع يف أعامل الوضوء : بسم اهلل-1 ج:

غسل الكفني إىل الرسغني ملا ورد عن عثامن ريض اهلل عنه يف وصف النبي صىل اهلل عليه وسلم إنه -2  

 عليه السَلم غسل كّفيه ثَلث مرات )اذكر الدليل(

من توضأ نحَو وضوئي  "فقد توضأ النبي صىل اهلل عليه وسلم ثَلثًا ثَلثًا ثم قال التكرار ثَلثًا -3  

ُث فيهام نْفَسُه، ُغفَر له ما تقّدَم مْن ذنبِه هذا، ثمي صىلي ركعتني   )اذكر الدليل( "ال حيدي

ُئ املاء يف فمه ثم خيرجه ثَلث مرات -4    املضمضة وهي أن حيرك املتوضِّ

ئ املاء يف أنفه بيده اليمنى ثم خيرجه بيده اليرسى  -5   االستنشاق واالستنثار وهو أن يدخل املتوضِّ

 ثَلث مرات  

 ذنني ويكون املسح لظاهر األذنني وباطنهام مسُح األ-6  

 )كيف يتحقق التخليل(  ختليل أصابع اليدين والرجلني بإيصال املاء إىل مابني األصابع-7 

 )كيف يكون االسباغ(إسباغ الوضوء وذلك بغسل مافوق املرفقني والكعبني  -8 

             العضو الثاين قبل أن جيفي املواالة وهي غسل األعضاء بالتتابع من غري انقطاع فيغسل  -9

 )عّرف املواالة( األول

 نواقض الوضوء: 
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 س: اذكر نواقض الوضوء؟

َحٌد  ﴿كلُّ ماخرج من أحد السبيلني من بول أو غائط أو ريح أو دم  -1ج
َ
ْو َجاَء أ

َ
ٰ َسَفٍر أ ْو لََعَ

َ
ِإَوْن ُكنُْتْم َمرََْضٰ أ

ْو 
َ
يِْديُكْمۗ  إِنه ِمنُْكْم ِمَن الَْغائِِط أ

َ
ُموا َصعِيًدا َطيًَِّبا فَاْمَسُحوا بِوُُجوهُِكْم َوأ َ ََكَن  ََلَمْسُتُم النََِّساَء فَلَْم ََتُِدوا َماًء َفَتَيمه اَّلله

ا َغُفوًرا    )اذكر الدليل( ﴾  َعُفوًّ

ُأقيمِت الصَلُة والنبيُّ صىّل اهلل عليه وسّلم يناجي  "فعن أنس ريض اهلل عنه قال:  نوم غري املتمّكن :-2

)اذكر الدليل( والسبب يف نقض الوضوء   "رجًَل، فلم يزْل يناجيُه حّتى ناَم أصحابُه، ثّم جاَء فصىّل هبم 

 هو انه يمكن خروج الريح أو ماينقض الوضوء وهو نائم ومل يشعر به 

 معلومات إثرائية: 

لوال أن أشقي عىل أمتي  "*حثي النبي صىّل اهلل عليه وسلم عىل استخدام السواك عند الوضوء فقال: 

 
ِ
 "ألمرهُتم بالسواِك مَع كلي وضوء

فُيسبِغ الوضوء، ثم   يتوضأ  ما منكم من أحد" فضل الذكر بعد الوضوء: قال صىّل اله عليه وسلم :*

إال فتحت له أبواب   -يقول: أشهد أن ال إله إال اهلل وحده ال رشيك له، وأشهد أن حممًدا عبده ورسوله 

 " اجلنة الثامنية يدخل ِمن أهيا شاء

خروج يشء من أحد السبيلني من بول أو غائط أو ريح أو  من نواقض الوضوء   - حل السؤال الثالث :أ

 دم 

 حث النبي صىل اهلل عليه وسلم عىل استخدام السواك عند الوضوء -ب 

 صحيح  -حل السؤال الرابع: أ

 صحيح  -ب 

http://www.fb.com/talakheesjo
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 الدرس السادس: الصالة )شروطها وأركانها( 

 علل:فرض اهلل تعاىل الصَلة يف السامء ليلة اإلرساء واملعراج؟ س:

 نزلتها الرفيعة ومكانتها العالية يف اإلسَلم ج: *مل

 *هي الركن الثاين من أركان اإلسَلم بعد الشهادتني 

 *هي عمود الدين 

 اذكر أمهية الصَلة؟ س:

 *أول ماحياسب العبد عنه يوم القيامة ج:

 *طهارة للنفس وتزكية هلا

لَٰوةَ َتنََْهٰ َعِن ٱلَْفْحَشآءِ  ﴿ )الدليل( *حتّصن النفس من الوقوع يف املعايص واآلثام لَٰوةَۖ  إِنه ٱلصه قِِم ٱلصه
َ
َوأ

 ﴾  َوٱلُْمنَكرِ ۗ 
 اذكر الفرق بني الركن والرشط؟س:

 ج: 

 الرشط يف الصَلة الركن يف الصَلة

جزء من أفعاهلا وأقواهلا تبطُل من دونه كالركوع 

 وقراءة الفاحتة

تصحُّ إال به  أمٌر خارج عن أفعاهلا وأقواهلا ال 

 كالوضوء 

 اذكر رشوط الصَلة؟س:

 أي أن غري العاقل غري مكلف بالصَلة  العقل )أن يكون املسلم عاقل(-1ج:

ََلةَ  إِنه ﴿دخول الوقت )اذكرالدليل( -2  ﴾ ١٠٣﴿سورة النساء﴾ َموْقُوتًا كَِتابًا الُْمْؤِمنِيَ  لََعَ  ََكنَْت  الصه

 الطهارة )للجسم واللباس واملكان ( -3

http://www.fb.com/talakheesjo
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 الوضوء -4

 سرُت العورة-5

ِ وَْجَهَك َشْطَر الَْمْسِجِد اْْلََرامِ ﴿استقبال القبلة )اذكر الدليل( -6  ﴾144﴾سورة البقرة﴿  فََولَّ

 اذكر أركان الصَلة؟ س:  

 هي قصد الصَلة بمبارشة أعامهلا )عرف النية( النية : -1

ألهنا حُتّرم ماكان حمّلًَل قبل الدخول يف الصَلة كاألكل والرشب وغريه وتكون تكبرية اإلحرام : -2

 بقوله اهلل أكرب )اذكر سبب تسميتها بتكبرية اإلحرام (

صلِّ "القيام: للقادر يف صَلة الفرض لقوله صىل اهلل عليه وسلم للصحايب الذي سأله عن القيام -3

 )اذكر الدليل(" طع فعىل جنب  قائاًم، فإن مل تستطع فقاعًدا، فإن مل تست

ِة اْلكَِتاِب   "قراءة الفاحتة يف كل ركعة لقول الرسول صىل اهلل عليه وسلم :-4 َْن مَلْ َيْقَرْأ بَِفاحِتَ
 "الَ َصََلَة ملِ

 )كيفية الركوع( الركوع :االنحناء بحيث تصل اليدان اىل الركبتني مع الطمأنينة-5

 صيل إىل ماكان عليه قبل ركوعه )كيفية االعتدال(االعتدال بعد الركوع :أن يعود امل-6

السجود :وذلك بتمكني مواضع السجود السبعة من مَلمسة موضع السجود واالطمئنان فيه  -7

 )تعريف السجود(  

:  "مواضع السجود كام بّينها رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم يف قوله : أمرت أن أسجد عىل سبعة أعُظم 

 "عىل أنفه، واليدين، والركبتني، وأطراف القدمني، وال نكفت الثياب والشعر  عىل اجلبهة وأشار بيده

 )الدليل عىل مواضع السجود( 

 اجللوس بني السجدتني: واالطمئنان فيه بسكون أعضائه املتحركة يف حال اجللوس  -8

 اجللوس االخري :لقراءة التشهد والصَلة اإلبراهيمية -9
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الِة الطُّهوُر وحتريُمها التَّكبرُي وحَتليُلها التَّسليم "لقوله صىل اهلل عليه وسلم السَلم : -10 "  ِمفتاُح الصَّ  

الرتتيب بني هذه األعامل -11  

 التشهد : 

، السَلم عليك أهيا النبي ورمحة اهلل وبركاته، السَلم علينا  هلل الصلوات الطيبات التحيات املباركات  "

"رسول اهلل  الصاحلني، أشهد أن ال إله إال اهلل وحده ال رشيك له، وأشهد أن حممًداوعىل عباد اهلل   

 الصالة اإلبراهيمية: 

ْيَت َعىَل إِْبَراِهيَم َوَعىَل آِل إِْبَراِهيَم إِنيَك مَحِ " د  َكاَم َصلي  َوَعىَل آِل حُمَمي
د  يٌد ، الليُهمي  الليُهمي َصلِّ َعىَل حُمَمي

يٌد ََمِ

يدٌ َبارِ  د  َكاَم َباَرْكَت َعىَل إِْبَراِهيَم َوَعىَل آِل إِْبَراِهيَم إِنيَك مَحِيٌد ََمِ  َوَعىَل آِل حُمَمي
د  "ْك َعىَل حُمَمي  

 سؤال استخدم مهارايت:

اخلطأ :املَلبس غري ساترة للعورة -1  

 الصحيح: سرت العورة ألهنا من رشوط صحة الصَلة 

القبلة اخلطأ: عدم استقبال -2  

 الصحيح :استقبال القبلة لتصح الصَلة

اخلطأ:كالصَلة قبل دخول الوقت-3  

 الصحيح: الصَلة بعد دخول الوقت 

اخلطأ: فقد رشط الطهارة )الوضوء( لصحة الصَلة-4  
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 الصحيح : الوضوء قبل الدخول يف الصَلة

:5حل السؤال   

الصَلة وال تصح دوهنا جيب عليه إعادة صَلته وقراءة الفاحتة ألهنا ركن من أركان -أ  

متكني مواضع السجود السبعة ومنها )أطراف القدمني( من مَلمسة موضع السجود واإلطمئنان  -ب 

   فيه وال تصح صَلته دون ذلك

 الدرس السابع :الصالة سُننها ومبطالُتها
 عرف سنُن الصَلة؟ س:

ليست من رشوطها وأركاهنا وحمافظة  ج: أعامل حافظ النبي صىل اهلل عليه وسلم عليها يف الصَلة وهي 

 املسلم عليها يزيده أجًرا وثواًبا عند اهلل تعاىل 

 اذكر ُسنن الصَلة؟  س:

 

 دعاء االستفتاح :يكون بعد تكبرية اإلحرام )متى نقرأ دعاء االستفتاح ( -1ج: 

كَ  اسُمَك  وتباَركَ  وبحمِدكَ  الليهمي  سبحاَنَك " ومن أدعية االستفتاح :  "وال إَلَه غرَيكَ  وتعاىل َجدُّ

 تعاىل جّدك : عَل جَُللك وعظمُتَك 

 القنوُت بعد االعتدال من الركوع الثاين من فرض الفجر-2

 رفع اليدين بمحاذاة املنكبني عند تكبرية اإلحرام وعند الركوع والرفع منه-3

 وضع اليد اليمنى عىل اليد اليرسى عند قراءة الفاحتة يف أثناء القيام  -4

 تيرّس من القرآن الكريم بعد الفاحتةقراءة ما-5

 التأمني بعد الفاحتة -6
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ا قبل قراءة الفاحتة وقبل قراءة ماتيرّس من القرآن والنظر إىل مواضع سجوده يف  *ُتسنُّ االستعاذُة رسًّ

 قيامه وقعوده طلًبا للخشوع 

 مبطَلت الصَلة:

 عّرف مبطَلت الصَلة؟  س:

 من رشوط صّحتها   ارشطً وركنًا من أركاهنا أ تفقد أن ج:أعامل تفسد الصَلة مثل 

 اذكر مبطَلت الصَلة؟ س: 

 ترك السجود أو الركوع متعمًدا -1ج:

 انتقاض الوضوء قبل السَلم-2

 ترك التوجّه إىل القبلة-3

لقول رسول اهلل صىل اهلل   أن ُيدخَل يف الصَلة ما ليس منها مثل األكل والرشب أو الكَلم وغريه-4

إنَّ هذه الصالَة ، ال َيصُلُح فيها يشٌء من كالِم النَّاِس ، إنام هو التَّسبيُح ، و التَّكبرُي ، و  "عليه وسلم :

)اذكر الدليل( " قراءُة القرآنِ   

 الضحك متعمًدا -5

 من أسئلة الدرس: السؤال الثالث  

 صَلته صحيحة ويسجد للسهو قبل السَلم-أ

 ته غري صحيحة وجيب عليها إعادهتا ألن الضحك من مبطَلت الصَلةصَل-ب 

 صَلته صحيحة -ج

 السؤال الرابع: 
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 مبطَلت الصَلة ُسنن الصَلة  أركان الصَلة رشوط الصَلة

ترك السجود أو  دعاء اإلستفتاح النية  العقل

 الركوع متعمًدا 

القنوط بعد اإلعتدال  تكبرية اإلحرام دخول الوقت

الركوع الثاين من  من 

 فرض الفجر

انتقاض الوضوء قبل  

 السَلم

رفع اليدين بمحاذاة  القيام  الطهارة

املنكبني عند تكبرية 

 اإلحرام 

 ترك التوجه إىل القبلة

قراءة الفاحتة يف كل   الوضوء

 ركعة 

اليد اليمنى عىل  وضع 

اليرسى عند قراءة 

 الفاحتة 

أن ُيدخل يف الصَلة 

 ماليس منها 

قراءة ماتيرس من القرآن   اإلعتدال بعد الركوع  العورةسرت 

 الكريم بعد الفاحتة 

 

  التأمني بعد الفاحتة  السجود  استقبال القبلة 

   اجللوس بني السجدتني  

   اجللوس األخري  

   السَلم 
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الرتتيب بني هذه   

 األعامل

  

 أقسام مد الصلة الدرس الثامن:
 اهلاء التي يتعلق هبا حكم املد هي هاء الضمري املتحركة للمفرد الغائب املذكر *

 عدد أقسام مد الصلة؟ س:

 كربى -2صغرى -1ج:

 عرف مد الصلة الصغرى؟  س:

ج:يكون بمجيء هاء الضمري املتحركة بني حرفني متحركني وليس بعدها مهزة قطع ومتد هاء الضمري 

مكسورة بياء بمقدار حركتني ويكون بالوصل ال غري واذا وقف اذا كانت مضمومة بواو واذا كانت 

 القارئ يقف بالسكون 

 السؤال األول : 

ٍة َوََل نَاِصٍ  َفَما ََلُ   ِمْن قَُوَّ
  لََقْوٌل فَْصٌل  هُ إِنََّ 

 ِ ٰ  هِ َوَذَكَر اْسَم َربَّ  فََصَله

 ِ ثَْرَن ب
َ
  َنْقًعاهِ فَأ
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( توجيهات شرعية  28-23اآليات الكريمة )الدرس التاسع : سورة اإلسراء  
 (1وأخالقية )

ِ ٱلرهِنَٰمۡح ٱلرهِحيمِ   ِمۡسِب ٱَّلله
َحُدهُ 

َ
ا َيبْلَُغَنَّ ِعنَْدَك الِْكََبَ أ يِْن إِْحَسانًا إَِمَّ ََلَّ َتْعُبُدوا إََِلَّ إِيََّاهُ َوبِالَْواِِلَ

َ
ُهَما فَََل َتُقْل لَُهَماَوقَََض َربََُّك أ ْو لُِكَ

َ
ٍفَّ َوََل َتنَْهرُْهَما   َما أ

ُ
أ

ِلَّ ِمَن الَرَّْْحَةِ َوقُْل َرِبَّ ارَْْحُْهَما َكَما َربَََّياِِن َصغرًِيا )23َوقُْل لَُهَما قَْوًَل َكرِيًما ) ْعلَُم  24( َواْخفِْض لَُهَما َجَناَح اَُّلَّ
َ
( َربَُُّكْم أ

ابَِي َغُفوًرا ) بَِما ِِف ُنُفوِسُكْم إِْن تَُكونُوا َصاِْلَِي فَإِنََُّه ََكنَ  َوَّ
َ
بِيِل َوََل  25لِْْل ُه َوالِْمْسِكَي َوابَْن الَسَّ ( َوآِت َذا الُْقْرََب َحَقَّ

ْر َتبِْذيًرا ) َِّهِ َكُفوًرا )26ُتَبِذَّ يَْطاُن لَِرب َياِطِي َوََكَن الَشَّ رِيَن ََكنُوا إِْخَواَن الَشَّ ا ُتْعرَِضَنَّ َعنُْهُم ا27( إَِنَّ الُْمَبِذَّ بْتَِغاَء رَْْحٍَة  ( ِإَوَمَّ
ََِّك تَرُْجوَها َفُقْل لَُهْم قَْوًَل َميُْسوًرا )  (  28ِمْن َرب

 

 املفردات والتراكيب 
 : حكَم ربَُّك  َوقَََض َربََُّك 

ِلَّ ِمَن الَرَّْْحَةِ  : أي تواضَع هلامَواْخفِْض لَُهَما َجَناَح اَُّلَّ

ابِيَ  َوَّ
َ
 : للتائبني إىل اهلل تعاىل لِْْل

بِيلِ   : املسافُر الذي انقطع عنُه ماُله أو ضاَع منُه، وليَس كلُّ مسافر  ابَن سبيل   َوابَْن الَسَّ

 ج: توجيهات الرشعية واألخَلقية للمسلم    ماهو املوضوع الرئييس لآليات؟ س:

 اذكر موضوعات اآليات؟ س:

 اآليات الكريمة 

(23-24 ) 

 الكريمة اآلية 

(25) 

 اآلية الكريمة 

(26 ) 

 اآلية الكريمة 

(27 ) 

 اآلية الكريمة 

(28) 

عبادة اهلل تعاىل  

وحده  

الوالدين   وبرُّ

استشعار مراقبة اهلل  

تعاىل، والدعوة إىل  

الصَلح وتزكية  

 النفس 

رعاية األقارب  

 واملحتاجني 

التعامُل اإلنساين مع   حتريُم تبذير املال 

 اآلخرين 

http://www.fb.com/talakheesjo


 

20                              www.fb.com/talakheesjo  
 

–2020 
 

 اذكرُحكم بّر الوالدين؟  س:

مها والنهي عن كل ما يؤذهيام مهام صغر   ج: واجب برِّ

 كيف يكون الرّب بالوالدين؟س:

ج: بطاعتهم ولني الكَلم  وأدب اخلطاب معهام يف كل وقت وخاصة عند كربمها حلاجتهام إىل العناية يف 

 يف صغرهم  هذه املرحلة وذلك جزاُء مابذاله من جهد وعناية وتربية ألبنائهم 

 ( ؟ِعنَْدكَ )عىل ماذا يدل التعبري القرآين س:

ج:إشارة إىل رضورة تقريبهام ورعايتهام وإيوائهام اذا احتاجا إىل ذلك وحتقيق األنس والراحة  

 والطمأنينة هلام 

 كيف يكون الرّب بالوالدين بعد وفاهتام؟س:

صديقهامج:الدعاء هلام بالرمحة واالستغفار والصدقة عنهام   وبرِّ

 اذا صدر من االبناء خطأ باجتاه الوالدين ماذا عليه أن يفعل؟س:

 املبادرة بالتوبة اىل اهلل تعاىل  -1ج: 

 أن يعتذر عن إسائته وأال يعود اىل تكرار اخلطأ يف حقهام  -2

 أن يبادر إىل اإلحسان إليهام من جديد-3

ابَِي َغُفوًرا ) َربَُُّكْم  ما دليل اآلية الكريمة ) س: َوَّ
َ
ْعلَُم بَِما ِِف ُنُفوِسُكْم إِْن تَُكونُوا َصاِْلَِي فَإِنََُّه ََكَن لِْْل

َ
 ؟ (25أ

ج:التأكيد عىل أمهية استشعار اإلنسان مراقبة اهلل تعاىل له يف فعله وسلوكه وأعامله وعىل من وقع باإلثم  

نُفِسِهْم ََل  }اهلل تعاىل أو املعصية أن يراجع نفسه ويسارع بالتوبة الصادقة اىل 
َ
فُوا لََعَ أ ْْسَ

َ
ِيَن أ قُْل يَا ِعَبادَِي اَّله

نِيُبوا إِ 
َ
نُوَب ََجِيًعا إِنهُه ُهَو الَْغُفوُر الرهِحيُم َوأ َ َيْغفُِر اَّلُّ ِ إِنه اَّلله ْسلُِموا ََلُ َتْقَنُطوا ِمن رهْْحَةِ اَّلله

َ
  .[53-54 :الزمر ]   {ََل َربَُِّكْم َوأ

 اذكر أوجه رعاية األقارب؟س:
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د أحواهلم والعناية اخلاصة بالفقراء منهم بالنفقة عليهم قال رسول اهلل ج: اإلحسان هلم وصلتهم وتفقُّ

 "َمن كان يؤِمُن بِاهللِ والَيوِم اآلِخِر فْلَيِصْل َرمِحَه  "صىل اهلل عليه وسلم :

 وضح اإلسَلم دعا إىل الرعاية والتكافل اإلجتامعي ؟ س:

باحلرص عىل تفّقد املحتاجني من أبناء َمتمعه من الفقراء واملساكني وابن السبيل بتقديم مايسدُّ  

 حاجتهم ويغنيهم عن سؤال الناس  

 عّرف التبذير؟ س:

 الزور ج:إنفاق يف األمور املحّرمة )املُسكرات واملخدرات و دفع املال لشهادة 

 عّرف اإلرساف؟ س:

 ج: اإلنفاق الزائد عن احلاجة أو غري املربر يف املباحات  

 *وهذا اجيابة لسؤال اذكر الفرق بني اإلرساف والتبذير 

 وضح ذمي اهلل تعاىل املبذرين؟ س:

ج:بسبب تبذيرهم وتركهم طاعة اهلل بارتكاب معاصيه واستعامل املال يف معصيته سبحانه وجعلهم 

يَْطُٰن يَعُِدُكُم ٱلَْفْقَر  لشياطني وحذرنا اهلل تعاىل من الشيطان ووعوده الكاذبة اخلادعة )أشباهًا ل ٱلشه

ُ َوِٰسٌع َعلِيمٌ  ِنُْه َوفَْضًَلۗ  َوٱَّلله ْغفَِرةً مَّ ُ يَعُِدُكم مه ُمرُُكم بِٱلَْفْحَشآءِۖ  َوٱَّلله
ْ
 )اذكر الدليل((  68()سورة ابلقرة اْلية َويَأ

 ؟ماهي طريقة النصح واإلرشاد التي دعانا هلا اهلل تعاىل س: 

 ج: اللطف والرفق واللني مع اآلخرين 

 حل بعض أسئلة الدرس:

 السؤال الرابع: 

 تأكيًدا عىل وجوب برمها-أ
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 بسبب تبذيرهم وتركهم طاعة اهلل تعاىل بارتكاب املعايص واستعامل املال يف معصيته-ب 

 السؤال اخلامس: 

 التحذير من وعود الشيطان الكاذبة واإلبتعاد عن التبذير واإلرساف -أ

 اإلبتعاد عن اإلرساف -ب 

 صلة الرحم -ج

 حمبة اخلريلآلخرين -د

 السؤال السادس: 

 ال أوافق ألنه أوىل القربى أوىل باملعروف واإلحسان من غريهم  -1

 ه يف الوقت احلال أوافق ألنه رد عليه رًدا حسنًا واعتذر له لعدم قدرته عىل مساعدت -2-2

 الدرس العاشر: نبينا محمد صلى الله عليه وسلم يف بيته
 اذكر اسامء زوجات النبي صىل اهلل عليه وسلم؟س: 

 خدجية ريض اهلل عنها-1ج:

 سودُة ريض اهلل عنها-2

 عائشة ريض اهلل عنها-3

 حفصة ريض اهلل عنها-4

 زينب بنت خزيمة ريض اهلل عنها-5

 بنُت أمية ريض اهلل عنهاأم سلمة هنُد -6

 زينب بنت جحش ريض اهلل عنها-7

 جويرية بنت احلارث ريض اهلل عنها-8
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 رملُة بنت أيب سفيان ريض اهلل عنها-9

 صفية بنت حيي بن أخطب ريض اهلل عنها-10

 ميمونة بنت احلارث ريض اهلل عنها-11

 مارية القبطية ريض اهلل عنها-12

 عليه وسلم يف بيته؟ كيف كان النبي صىل اهلل س:

 ج: كان صىل اهلل عليه وسلم زوجًا حنونَا وأبًا رحياًم بأبنائه وبناته  

 اذكر احِلكم لزواج النبي صىل اهلل عليه وسلم أكثر من أربع نساء؟س: 

ج:نرش أحكام اإلسَلم بشكل عام وخاصة األحكام املتعلقة باألرسة وذلك أهنن يعلمن من األحكام 

 كثر من غريهن )السبب( لقرهبن من النبي صىل اهلل عليه وسلم  اخلاصة باألرسة أ

توثيق العَلقات بني النبي صىل اهلل عليه وسلم وبني بعض القبائل التي تزوج منها وذلك ألن  -2

 املصاهرة تزيد املودة  

 تأليف قلوب بعض القبائل إذ تزداد األلفة واملحبة و الودُّ واحلرتام بالنسب واملصاهرة-3

الرمحة ببعض األرامل ممن فقدن أزواجهن يف اجلهاد ونحوه فقد تزوج النبي صىل اهلل عليه وسلم أم -4

 سلمة ريض اهلل عنها بعد أن تويف زوجها )اذكر مثال(

 اذكر بعض جوانب تعامل النبي صىل اهلل عليه وسلم يف بيته؟س: 

 تواضع النبي صىل اهلل عليه وسلم يف بيته-1ج: 

 ىل اهلل عليه وسلم بزوجاته وأبنائه وبناته وحبُّه هلم ومشاركتهمرمحة النبي ص-2

 تعليم النبي صىل اهلل عليه وسلم زوجاته وبناته أمور الدين-3

 عدُل النبي صىل اهلل عليه وسلم يف بيته -4
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 وضح كيف كان الرسول صىل اهلل عليه وسلم متواضعًا يف بيته؟ س:

ريض اهلل  عائشةَ  فقد ُسئلت أم املؤمنني   (الدليل)يف حاجاهتم ج:كان يقوم بأعامل أهله يعاوهنم ويسعى 

ا ِمن البرَشِ "ما كان عمُل رسوِل اهللِ صىلي اهللُ عليه وسليم يف بيتِه ؟  عنها  ثوَبه يّل فَ يُ ، قالت: ما كان إالي برَشً

"ُم نفَسهوحيُلُب شاَته وخيدِ   

رحياًم بني أهل بيته؟ وضح كيف كان النبي صىل اهلل عليه وسلم   س:  

ج:كان النبي صىل اهلل عليه وسلم رحياًم بزوجاته وحيبهني وحيسن إليهني ويعاملهني باحلسنى وكان رحياًم 

ناته فقد فرَح بوالدهتم فرحًا شديدًاوكان حيسن معاملتهم وتربيتهم  بأبنائه وب  

 ؟عدد ابناء النبي صىل اهلل عليه وسلم س: 

 ه حممد صىل اهلل عليه وسلم ثَلثة ابناء من الذكور وأربع من البنات : رزق اهلل تعاىل نبي ج:

ي الطاهر  ريض اهلل عنه عبداهلل و وبِه ُيكنى صىّل اهلل عليه وسلمريض اهلل عنه  القاسمالذكور:  وسمِّ

 ريض اهلل عنه وإبراهيم ألنه ُولَِد بعد البعثة املطّهرة والطيب  

 ريض اهلل عنهن مجيعاً زينب ورقية وأمُّ كلثوم وفاطمة البنات: 

ماِغرُت عىل نساء النبي صىل اهلل عليه وسلم إال عىل  "عىل ماذا يدل قول عائشة ريض اهلل عنها:  س:

خدجية وإين مل أدركها ، قالت : وكان رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم إذا ذبح الشاَة يقول: أرسلوا هبا إىل  

 
ِ
صىل اهلل عليه وسلم : إين قد فقال رسول اهلل  !   خدجية ،قالت: فأغضبُته يوًما فقلت: خدجيةاصدقاء

 ؟ " ُرزقُت حبِّها

 ج: يدل عىل وفاء النبي صىل اهلل عليه وسلم لزوجاته وحبِّه هلن 
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 اذكر دليل عىل مَلطفة الرسول صىل اهلل عليه وسلم وممزاحته لزوجاته ريض اهلل عنهن؟ س:

ر. قالت: فسابقته فسبقته ن عائشة ريض اهلل عنها أهنا كانت مع النبي صىل اهلل عليه وسلم يف سفع ج:

 "هذه بتلك السبقة"عىل رجيل، فلام محلت اللحم سابقته فسبقني. فقال: 

 اذكر دليل عىل رمحة النبي صىل اهلل عليه وسلم ببناته؟س:

تقول أم املؤمنني السيدة عائشة ريض اهلل عنها يف تعامل النبي صىل اهلل عليه وسلم مع فاطمة ريض  ج:

، وقبلها وأجلسها يف َملسه. وكان إذا دخل  فأخذ بيدهاقام إليها يه كانت إذا دخلت عل "اهلل عنها :

 "قبلته، وأجلسته يف َملسهافعليها قامت إليه، فأخذت بيده، 

مها   "ول النبي صىل اهلل عليه وسلم يف احلسن واحلسني أحفاده ريض اهلل عنهامعىل ماذا يدل قس:

، فإذا سجد وثبوك" "رحيانتي يف الدنيا عىل ظهره، فإذا  احلسن واحلسني ان صىل اهلل عليه وسلم ُيصيلِّ

َلَة وضَعهام يف ِحْجِره يحبي هذين وقال: من أحّبني فل منعومها أشار إليهم أن دعومها، فلامي َقىض الصي

 ؟"

 ج:يدل عىل حبه ألحفاده وكيف كان صىل اهلل عليه وسلم يرفق هبم وحينو عليهم 

 ؟ ابراهيم ريض اهلل عنهوفاة  عندالنبي صىل اهلل عليه وسلم وضح موقف س:

َوحَيَْزُن الَقْلُب، َتْدَمُع الَعنْيُ   "قول النبي صىل اهلل عليه وسلم عند وفاة ابنه إبراهيم ريض اهلل عنه :ج:

ا بَك ملََْحُزوُنونَ  نَا، َواهلليِ يا إِْبَراِهيُم إني  "َواَل َنُقوُل إاِلي ما َيْرىَض َربي

ََلةِ َواْصَطَِبْ َعلَيَْهاعىل ماذا تدل اآلية الكريمة )س: ْهلََك بِالصه
َ
ُمْر أ

ْ
 (  َوأ

 ويأمر زوجاته وبناته بأداء الفرائض ج:أمر اهلل تعاىل نبيه صىل اهلل عليه وسلم أن يبني 

 كيف كان النبي صىل اهلل عليه وسلم عادل بني زوجاته وابنائه؟س:
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ج:كان يتعامل معهم بالعدل فَل حيايب أحًدا عىل أحد بل كلهم عنده يف املعاملة سواء وكان اذا أراد أن 

وكان عادالَ بني بناته يعاملهن خيرج يف سفر قرَع بني زوجاته فمن خرج سهُمها ُتصاحبه يف سفره 

اتقوا اهلل واعدلوا  "باملساواة والعدل وال يميز واحدَة عىل األخرى قال رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم :

 "بني أوالدكم

 الدرس الحادي عشر  مدُّ الصلة الكبرى
مز ومها *تعلمت سابقًا أن للمد الفرعي سببني : اهلمز والسكون ونوعني من انواع املد بسبب اهل

 ويلحق باملد املنفصل ويرمز له هبذين الرمزين  املتصل واملنفصل واآلن مد الصلة الكربى

 
 عرف مد الصلة الكربى؟ س:

 ج: هو أن تايت هاء الضمري املتحركة بعدها مهزة قطع ومتد بمقدار اربع أو مخس حركات 

 مثال:

ُب َعَذابَ  ِ  َفَيوَْمئٍِذ َله ُيَعذَّ
َ
 َحدٌ ُه أ

 :السؤال اَلول

ُب َعَذابَ  -أ ِ  َفَيوَْمئٍِذ َله ُيَعذَّ
َ
 َحدٌ ُه أ

 َوََل يُوثُِق َوثَاقَ  -ب
َ
 َحدٌ ُه أ

ِْك  -ج  17َوقُْرآنَهُ   ََجَْعهُ  َعلَيَْنا ن  إ   (16) بِهِ ِِلَْعَجَل  بِهِ لَِسانََك ََل ُُتَرَّ

 

 السؤا ل الثاين: 

 له ريب: صلة صغرى -أ

 به أحًدا: صلة كربى-ب 
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 وصاحبته وبنيه: صلة صغرى -ج

 ماله وولده: صلة صغرى -د

 وولده إال: صلة كربى 

 

 الدرس الثاني عشر : األمر باملعروف والنهي عن املنكر
 عّرف األمر باملعروف؟س:

 ج:دعوة إىل كل ما ُيريض اهلل من أعامل اخلري والرب 

 عّرف النهي عن املنكر؟ س:

 تعاىل من األعامل السيئةحتذير من كل عمل ال يرضاه اهلل 

 اذكر بعض فضائل األمر باملعروف والنهي عن املنكر؟ س:

 محاية املجتمع من الفساد-1ج: 

 نرش اخلري واملحبة بني الناس -2

 اذكر بعض آداب النهي عن املنكر؟ س:

 استخدام أسلوب رقيق يف الدعوة -1ج: 

 عدم اإلساءة إىل الناس وإجبارهم  -2

 م بتصنيفها ؟بعد قراءة املشاهد قُ س:

 هنٌي عن منكر أمٌر باملعروف املوقف رقم املشهد 

 ✔ هتيؤ الطلبة للخروج يف رحلة مدرسية 1
 

 ✔ إصَلح املعلم بني الطالبني املتخاصمني   2
 

  هني املعلم أحد الطلبة عن السخرية من اآلخرين 3
✔ 
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 ✔  قيادة احلافلة برسعة عالية  4

 ✔ الظهر مجاعةتذكري يف آداء صَلة  5
 

 ✔ التعاون بني الطَلب  6
 

  الكتابة عىل كرايس احلافلة  7
✔ 

  إيذاء احليوانات  8
✔ 

 ✔ تقديم املساعدة لرجل مسنّ  9
 

 

 الدرس الثالث عشر: نبي الله داود عليه السالم 
 

 ملاذا أرسل اهلل األنبياء والرسل لبني إرسائيل؟ س:

 ليخرجوهم من الظلامت إىل النور -1ج:

 ليدعوهم إىل عبادة اهلل تعاىل وحده وترك عبادة ماسواه-2

 وضح متى أصبح داود عليه السَلم ملكًا؟س:

وكان   كان عليه السَلم جندياص يف جيش امللك الصالح طالوت يف قتله ضد جالوت الظامل املتكربج:

عليه السَلم شجاعًا مقدامًا حيث َقتَل جالوت الظامل وبعدها أصبح ملكَا عىل بني ارسائيل فجمع اهلل  

ِ اله تعاىل له النبوة واملُلك ) ا يََشاُءۗ  َولَْوََل َدْفُع اَّلله ُ الُْملَْك َواْْلِْكَمَة وََعلهَمُه ِممه َبْعَضُهم  اَس َوَقَتَل َداُووُد َجالُوَت َوآتَاهُ اَّلله

َ ُذو فَْضٍل لََعَ الَْعالَِميَ  رُْض َوَلِٰكنه اَّلله
َ
 )الدليل( )سورة ابلقرة251 )بَِبْعٍض لهَفَسَدِت اْْل

 

 ماذا أنزل اهلل تعاىل كتابَا عىل داود عليه السَلم؟  س:

 163سورة النساء اْلية  )آتَيَْنا َداُووَد َزبُوًرا) ج:الزبور
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 من هو ابن داود عليه السَلم؟ س:

 (  َوَورَِث ُسلَيَْماُن َداُوودَ )  ج: سليامن عليه السَلم وجعله اهلل ملكاً 

 اذكر صفات نبي اهلل داود عليه السَلم؟ س: 

إن أفضل   "قال النبي صىل اهلل عليه وسلم ألحد الصحابة :كثرة عبادة اهلل تعاىل واملداومة عليها -1ج:

 )الدليل(. " داود : كان يصوم يومًا ويفطر يوماً الصيام صيام 

اْصَِبْ لََعَ َما َيُقولُوَن َواذُْكْر  ،قال اهلل تعاىل ) تقوى اهلل تعاىل وكثرة التوبة والرجوع إليه سبحانه وتعاىل-2
اٌب  وه

َ
يِْد إِنهُه أ

َ
 17(سورة ص اْلية  َعبَْدنَا َداُوَد َذا اْل

 15(سورة المل اْلية َولََقْد آتَيَْنا َداُووَد َوُسلَيَْماَن ِعلًْما)العلم الكثري النافع ،قال اهلل تعاىل -3

َوآتَيَْناهُ اْْلِْكَمَة َوفَْصَل   ):احلكمة والقضاء بني الناس بالعدل ،قال اهلل تعاىل عن نبيه داود عليه السَلم-4
 20( سورة ص اْلية  اْْلَِطابِ 
 اذكر معجزات النبي داود عليه السَلم مع األدلة؟س: 

تسبيح اجلبال والطري معه فقد كان يملك صوتًا مجيًَل وكان اذا سّبح اهلل تعاىل ُتسّبح معه اجلبال -1ج: 

ۚ  َوُكنها فَاِعلِيَ   )والطري قال اهلل تعاىل  رْيَ َباَل يَُسبَِّْحَن َوالطه ْرنَا َمَع َداُووَد اْْلِ  )الدليل (  79ورة اْلنبياء اْلية س  ( َوَسخه

تليني احلديد له فقد وهبه اهلل تعاىل قدرة عىل التعامل مع احلديد يشكله كيفام شاء وكان عليه السَلم -2

َلها ََلُ اْْلَِديدَ حداًدا يصنع من احلديد ما يفيد قومه يف احلرب كالدروع وغريها قال اهلل تعاىل )
َ
(سورة سبأ  َوأ

 الدليل( ) 10اْلية

ما أكل أحد   وكان يبيع مايصنعه من احلديد لقومه ويأكل من عمل يده قال النبي صىل اهلل عليه وسلم :)

  ( قط خري من أن يأكل من عمل يديه، وإن نبي اهلل داود عليه السَلم كان يأكل من عمل يده طعاًما

 )الدليل (

 اذكر الدروس والعرب املستفادة من قصة نبي اهلل داود عليه وسلم ؟ س:
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 ج:*اإليامن بقدرة اهلل تعاىل املطلقة فقد أيّد نبيه داود عليه السَلم بمعجزات كثرية 

 *املسلم يقتدي باإلنبياء مجيعًا عليهم السَلم يف كثر العبادة والتوبة وذكر اهلل تعاىل 

 ِحرفة يأكل منها *حيرص املسلم عىل أن تكون له 

 الدرس الرابع عشر: فضل العلم والعمل به 
 اذكر مظاهر اهتامم اإلسَلم بالعلم؟  س:

قال اهلل تعاىل أول آيات ُأنزلت عىل النبي صىل اهلل عليه وسلم من القرآن الكريم حتثُّ عىل العلم -1 ج:

ِي َخلََق ) :) ََِّك اََّلَّ  بِاْسِم َرب
ْ
نَْساَن ِمْن َعلٍَق )( َخلََق 1اقَْرأ ْكَرُم ) 2اْْلِ

َ
 َوَربََُّك اْْل

ْ
ِي َعلَََّم بِالَْقلَِم )3( اقَْرأ ( َعلَََّم  4( اََّلَّ

نَْساَن َما لَْم َيْعلَمْ  وسمى اهلل تعاىل سورة يف القرآن الكريم باسم  ) الدليل ((5-1)سورة العلق اْليات من 5 )اْْلِ

 أداة العلم وهي سورة القلم 

 

طلب العلم فريضة عىل كل "طلب العلم فريضة قال النبي صىل اهلل عليه وسلم : جعل اإلسَلم-2

 مسلم ( )الدليل (ويشمل لفظ )املسلم( الذكور واإلناث  

حث اإلسَلم عىل التفكر والتدبر يف الكون بام فيه من خملوقات وجعل ذلك طريقًا موصًَل إىل -3

رِْض  ين احلكيم قال اهلل تعاىل : توحيد اهلل تعاىل  وعامرة األرض وفق املنهج الربا
َ
َماَواِت َواْْل إِنه ِِف َخلِْق السه

ُ ِم نَزَل اَّلله
َ
رَْض َواْختََِلِف اللهيِْل َوالهَهارِ َوالُْفلِْك الهِِت ََتْرِي ِِف ابْلَْحرِ بَِما يَنَفُع الهاَس َوَما أ

َ
ْحَيا بِهِ اْْل

َ
اٍء فَأ َماءِ ِمن مه َن السه

رِْض َْليَاَبْعَد َموْ 
َ
َماءِ َواْْل رِ بَْيَ السه َحاِب الُْمَسخه ِيَاِح َوالسه ِ َدابهٍة َوتَْْصِيِف الرَّ

 ٍت لََِّقْوٍم َيْعقِلُونَ تَِها َوبَثه فِيَها ِمن ُكَّ

 )الدليل(  164سورة ابلقرة اْلية (164)

)العلوم التجريبية( وقد جعل سببًا يف حث اإلسَلم عىل تعّلم العلوم الدينية والدنيوية النافعة -4

قال  تقديم اخلري للمجتمع والبرشية مجعاء وقد رتيب عىل ذلك األجر العظيم للمسلم يف دنياه وبعد مماته
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إذا مات ابن آدم انقطع عمله إال من ثَلث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو صىل اهلل عليه وسلم )

 )الدليل ( "ولد صالح يدعو له

ِ فع اإلسَلم مكانة العلامء قال اهلل تعاىل : )ر-5 ِيَن آَمُنوا ِمنُكْم َواَّله ُ اَّله وتُوا الْعِلَْم َدرََجاٍت يَْرفَِع اَّلله
ُ
( سورة يَن أ

:  وجعل اإلسَلم لطلبة العلم أجرًا عظياًم قال رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم( )اِلِلل (11المجادلة اْلية 

ل اهللي َله َطريًقا إىَِل اجلنةِ مْن َسَلَك   ()الدليل (  َطريًقا َيْبَتِغي فِيِه عْلاًم سهي

 س: كيف حارب اإلسَلم اخلرافات واألوهام واألساطري؟

ويبني اهلل تعاىل أن الغيب ال ج:هنى اإلسَلم عن التنجيم والعرافة التي يدعي أصحاهبا معرفة الغيب 

رِْض الَْغيَْب ) :يعلمه إال هو سبحانه وتعاىل قال تعاىل 
َ
َماَواِت َواْْل  65سورة المل اْلية ( قُل َله َيْعلَُم َمن ِِف السه

 الدرس الخامس عشر: أنواع املد الالزم
 اذكر أنواع املد الَلزم؟  س:

املد الطبيعي حرف مدغم مشّدد، وجيب مّدة مقدار ست هو أن يأيت بعد حرف  :مد الزم مثقًَل -1

 حركات وال جيوز مدة أقل من ذلك وال أكثر

وجود حرف املد بعد اهلمزة يليه حرف ساكن سكوًنا أصلًيا غري مدغم ويمد : مد الزم خمفف-2

 بمقدار ست حركات 

 السؤال االول: 

 الصآفون

 الضآلون

 الصآخة
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( توجيهات شرعية 33-29سورة اإلسراء اآليات الكريمة )الدرس السادس عشر: 
 (2وأخالقية )

ِ ٱلرهِنَٰمۡح ٱلرهِحيمِ   ِمۡسِب ٱَّلله
ِْزَق لَِمْن يَشاُء ( إِنه َربهَك يَبُْسُط 29َوَل ََتَْعْل يََدَك َمْغلُولًَة إَِل ُعُنقَِك َوَل تَبُْسْطها ُكه الْبَْسِط َفَتْقُعَد َملُوًما ََمُْسوًرا )  الرَّ

  30َويَْقِدُر إِنهُه َكَن بِعِبادِهِ َخبرًِيا بَِصرًيا )
ً
ْوَلَدُكْم َخْشَيَة إِْمَلٍق ََنُْن نَْرزُُقُهْم ِإَويهاُكْم إِنه َقتْلَُهْم َكَن ِخْطأ

َ
( َوَل َتْقُتلُوا أ

ىِن إِنهُه َكَن فاِحَشًة َوس 31َكبرًِيا ) ِ َوَمْن قُتَِل 32اَء َسبِيًَل )( َوَل َتْقَربُوا الزَّ ُ إَِله بِاْْلَقَّ َم اَّلله ( َوَل َتْقُتلُوا الهْفَس الهِِت َحره
 33َمْظلُوًما َفَقْد َجَعلْنا لَِوِِلَِّهِ ُسلْطانًا فََل يَُْسِْف ِِف الَْقتِْل إِنهُه َكَن َمنُْصوًرا )

 
 املفردات والتراكيب 

 كناية عن البخل:  َمْغلُولَةً َوَل ََتَْعْل يََدَك  

 : كناية عن اإلرساف  َوَل تَبُْسْطها ُكه الْبَْسِط 

 : نادًما  ََمُْسوًرا

 ُيضيُِّق الرزق:   يَْقِدرُ وَ 

 فقر  :  ْمَلقٍ إِ 

 اذكر أهم املوضوعات التي تضمنتها اآليات؟س: 

 ( توجيهات اقتصادية مالية30-29ج: اآليات الكريمة )

 ( توجيهات اجتامعية 33-31اآليات الكريمة )

 حّث اإلسَلم عىل اإلعتدال يف اإلنفاق وضح ذلك؟ س:

 ج: ملا له من دور اجيايب يف اإلقتصاد واملحافظة عىل دخل الفرد ومقّدرات البَلد وثرواهتا  

 بامذا شبه اهلل تعاىل املرسف؟  س:

 مجيع مافيها  ج: فقد شبه اهلل تعاىل املرسف بالذي يبسط يده لينفق 

 بامذا شبه اهلل تعاىل البخيل؟  س:

 ج: فقد شبه اهلل تعاىل البخيل بمن يربط يده إىل عنقه 
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 ماهي النتيجة املرتتبة عىل كل من البخل واإلرساف؟ س:

 نادمًا عىل مافعل  ج:ال يأتيان بخري بل يكون صاحبهام مذمومًا عند اهلل تعاىل وعند الناس متحرساً 

 اذكر التوجيهات اإلجتامعية التي اشتملت عليها اآليات؟ س:

 حرمة النفس البرشية-ج:أ

 الدعوة إىل العّفة-ب 

 وضح أوجب اهلل تعاىل املحافظة عىل النفس اإلنسانية وكّرمها وحّرم اإلعتداء عليها بأي صورة؟ س:

ا أو دينها ووجهت ولي من ج:حّرم االعتداء عىل النفس البرشية بالقتل أًيا كان لوهنا أجنسها أو عرقه

 ُقتل ظلاًم إىل عدم التعدي ألجل حقه  

 كيف حفظ اهلل تعاىل حق ول املقتول؟  س:

ية أو العفو عنه برشط أن يكون   ج:حفظ اهلل تعاىل لول املقتول حقه بالقصاص من القاتل أو أخذ الدِّ

 تنفيذ ذلك يف يد احلاكم أو من يوليه احلاكم كالقضاة

ُْن نَْرزُُقُهْم ِإَويهاُكْمۚ  إِنه َقتْلَُهْم ََكَن ِخْطئًا َكبرًِياَوََل َتقْ  س: ْوََلَدُكْم َخْشَيَة إِْمََلٍقۖ  َنه
َ
 (ماهي داللة اآلية؟  ُتلُوا أ

ج:حتذير من أفعال أهل اجلاهلية قبل اإلسَلم حيث كانوا يقتلون أوالدهم خمافة الفقر ودعت املسلمني  

 ي يف حتصيل رزقهم واإلنفاق عليهم  إىل العناية بأبنائهم والسع

 ماهي آثار الزنا؟ اذكر سبب حتريم الزنا س:

 سبب رئيس يف هدم املجتمعات-1ج:

 تفكيك األرس  -2

 اختَلط األنساب-3

 انتشار الفساد واألمراض الفتاكة -4

 تعجيل العقوبة من اهلل تعاىل -5

ِنَ َوََل  ماداللة التعبري القرآين بقوله تعاىل :)س:  (؟  اَتْقَربُوا الزَّ
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 ج:تأكيًدا عىل شّدة حرمته ورضورة اإلبتعاد عن كل مايؤدي إليه من خلوة ونظر  حمرم  

 

 الدرس السابع عشر: من أخالق املسلم
 

قال: ))املسلم  -صىل اهلل عليه وسلم  -عن النبي  -ريض اهلل عنهام  -عن عبداهلل بن عمرو بن العاص 

 لسانه ويده، واملهاجر من هَجر ما هنى اهلل عنه((من سلِم املسلمون من 

 : والتراكيب  املفردات
 َسلَِم: أِمنَ 

 املهاجر:التارك ملا هنى اهلل عنه

 التعريف براوي احلديث: 

 *هو عبد اهلل بن عمرو بن العاص ريض اهلل عنهام 

 *أكثر الصحابة رواية للحديث الرشيف وكتابًة له

 *مجع بني العلم والعمل 

 *َشِهَد فتح بَلد الشام ومرص 

 ملاذا تم تقديم اإليذاء باللسان عىل اإليذاء باليد؟س:

 ج:ألن اإليذاء باللسان أعم وأشمل وأسهل عىل صاحبه من اليد 

 اذكر صور اإليذاء باللسان؟  س:

 بالسب أو السخرية أو الغيبة أو النميمة أو الكذب بالقول والعمل  

 ف تكون اهلجرة؟كي س:
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ج: بُكره املعصية وعدم الوقوع فيها أو املشاركة فيها وجتنب املجالس واألماكن التي يعىص فيها اهلل 

 واملسارعة إىل التوبة والشعور بالندم عىل مااقرتف من معاص  وآثام تعاىل

 السؤال الرابع من أسئلة الدرس: 

 احلوار  -أ

 النصيحة-ب 

 إبَلغ اجلهة املسؤولة-ج

 إصَلح ذات البني -د

 اهلجر واملقاطعة -ه

   الدرس الثامن عشر: ُأمُة الخيِر
 أبواب اخلري؟عدد بعض س: 

منها مايتعلق باإلنسان نفسه مايفعله طلبًا لرضا اهلل تعاىل وطمعًا يف نيل أجره وثوابه كفعل -1ج:

 الطاعات والبعد عن املنكرات من ذلك : الصَلة والصيام والزكاة واحلج

منها مايعود بالنفع واخلري عىل املجتمع والوطن مثل صلة الرحم واإلحسان للجار واإلبتسامة -2

 الطيبة 

ومنها مايعود بالنفع عىل البرشية مجعاء مثل تبليغ رسالة اإلسَلم وهديه ومساعدة الضعفاء  -3

 واملظلومني واملنكوبني  

سيكون له أكرب األثر يف أن يكون قدوة علل التزام املسلم بقيم اخلري هذه يف حياته وأعامله  س:

 لآلخرين؟من االثار االجيابية املرتتبة عىل التزام امللسم بقيم اخلري يف تعامله مع اآلخرين 

 ج:النه بقيمه واخَلقه يقنعهم باحلسنى من دون إكراه أو إلزام ويكون منهجه الرمحة والرفق 
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 السؤال الرابع من اسئلة الدرس: 

 م وهديه للناس وإرشادهم اىل احلق تبليغ رسالة اإلسَل-أ

 دعوة الناس باحلكمة واملوعظة احلسنة -ب 

 حرص اإلسَلم عىل هداية الناس وحثهم عىل مايعود عليهم باخلري يف الدنيا واآلخرة-ج

 يغفر اهلل تعاىل لإلنسان بسبب إماطة األذى عن الطريق -د

 فضُل الرفق الدرس التاسع عشر:
النبي صىل اهلل عليه وسلم  قال : ]إن الرفق ال يكون يف يشء ريض اهلل عنها عن  املؤمننيأم عن عائشة 

  إال زانه وال ينزع من يشء إال شانه[

 املفردات والتراكيب: 
نَهُ   زانه:َحسي

 شانه:َقبيَحهُ 

 راوي احلديث:

 عائشة بنت أيب بكر الصديق ريض اهلل عنهام أم املؤمنني 

 اهلل عليه وسلم *زوج النبي صىل 

 *روت كثرَيا من االحاديث الرشيفة

 *كان الصحابة ريض اهلل عنهم يرجعون إليها يف أمور الدين

 *كانت مرضب املثل يف الزهد والكرم والعطف عىل املساكني 

 هجري ودفنت فيها 58*توفيت يف املدينة املنورة سنة 

 عرف الرفق؟س:

 ج: اللني والسامحة بالقول والفعل
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 اذكر أمهية الرفق؟س:

ج:الرفق باب من أبواب اخلري التي تعود بالنفع عىل اإلنسانية مجعاء ومن ُحرم هذا اخللق فقد ُحرم 

)الدليل( وهو من  "فق حُيرم اخلري كلهمن حُيرم الرِّ  "خريًا كثريًا قال رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم 

   أسباب التحاّب وتآلف القلوب وزرع املودة بني الناس

 اذكر َماالت الرفق؟س:

   الرفق باآلخرين-2الرفق بالنفس -1يف التعامل مع النفس واآلخرين :-ج:أ

 الرفق باملمتلكات -4الرفق باملاء - 3الرفق بالنبات - 2الرفق باحليوان -1يف التعامل مع البيئة: -ب 

 : للرفق َماالت كثرية يتمثل هبا أتدبر النصوص الرشعية وأصنفها عىل حسب اجلدول س:

 َمال الرفق   النص الرشعي  

يا أهيا الناس خذوا  "قال صىل اهلل عليه وسلم :

 "من األعامل ماتطيقون 

 النفس 

اُه َوبِاْلَوالَِدْيِن  َوَقىَضٰ َربَُّك َأالي َتْعُبُدوا إاِلي إِيي

 إِْحَساًنا

 األرسة واألقارب

ليس منّا   "قال رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم :

 "يرحم صغرينا ويعرف حق كبرينا من مل 

 األرسة واألقارب

ما من   "قال رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم :

مسلم يغرس غرًسا أو يزرع زرًعا فيأكل منه 

 طرٌي أو إنساٌن أو هبيمٌة إال كان له به صدقةٌ 

 النبات

رِْض َبْعَد إِْصََلِحَهاۚ  َذٰلُِكْم َخرْيٌ  )
َ
َوََل ُتْفِسُدوا ِِف اْْل

ْؤِمنِيَ له   ( ُكْم إِن ُكنُتم مُّ
 املمتلكات العامة 
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 السؤال اخلامس من أسئلة الدرس: 

 مساعدته يف حل املسألة وتوضيح مايلزم لذلك قدر استطاعتي -أ

 إخراجها من املنزل بلطف -ب 

 مساعدته يف قطع الطريق-ج

 مساعدته يف محل أغراضه-د

 املحافظة عليها وعدم العبث هبا -ه

 العشرون : زكاة األنعام الدرس 
   عرف األنعام؟س: 

 اإلبل والبقر والغنم وسمّيت األنعام هبذا اإلسم لكثرة َنعم اهلل تعاىل فيها عىل خلقه ج:

 رشوط وجوب زكاة األنعام؟ س:

 ان تكون سائمة )ترعى العشب الذي ينبت وحده معظم أيام السنة( )اذكر التعريف( -1ج:

رِّ وا-2  فَل جتب فيها زكاة ما ان كانت للحراثة والركوب ان تكون للنسل والدي

 ان يميض عىل امتَلكها حول قمري-3

 أن تبلغ النصاب املقرر رشعًا ونصاب زكاة األنعام موضحة يف اجلدول:-4

 مقدار الزكاة الواجب فيها النصاب املقرر رشعاً  نوع االنعام 

 شاة واحدة  ( من اإلبل5) اإلبل 

أمتمت السنة ودخلت يف بقرة  (بقرة 30) البقر 

 السنة الثانية 

 شاة واحدة  ( شاة 40) الغنم 
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 السؤال الثالث من اسئلة الدرس:

 جتب /شاة واحدة-1

 جتب /شاة واحدة -2

 ال جتب-3

 جتب بقرة أمتمت السنة ودخلت يف الثانية -4

 الدرس الحادي والعشرون: زكاة الزروع والثمار 
 عرف زكاة الزروع والثامر؟س:

هي ماجتب يف كل ماتنبت األرض من حبوب كالقمح والشعري واألرز والعدس واحلمص كام جتب  ج:

 يف الثامر كالتمر والعنب والزيتون ويف اخلضار والفواكه وغريها 

 ماهو نصاب زكاة الزروع والثامر؟ س:

 كغم 652.8ج:

 اذكر الرشوط التي جيب ان تتوافر لزكاة الزروع والثامر؟س:

 ا يزرعه اإلنسان فَل زكاة فيام ينبت وحده كالعشب ونحوهأن تكون مم-1ج: 

 ان تبلغ النصاب املقرر رشًعا-2

 ماهو نصاب الزروع والثامر كي جتب فيه الزكاة؟  س:

%( أما الزروع 10ج:املقدار الذي جيب يف الزروع والثامر التي تسقى بامء املطر أو األهنار والعيون )

حب الزرع ويتكلف فيه فأنه جيب عليه إخراج نصف هذه القيمة أي  والثامر التي تسقى بامء يشرتيه صا

امُء واألهناُر والعيوُن أو  "الدليل قال رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم : %(5نصف العرش ) فيام سَقِت السَّ

ا الُعرْشَ وفيام ُسقي بالنَّْضِح نصَف الُعرْشِ  الدليل  " ما كان َعَثريًّ  
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الزروع والثامر؟متى جيب إخراج زكاة س:   

ُه يَوَْم َحَصادِهِ ۖ  (  ج:عند حصاد املزروعات وقطف الثامر لقوله تعاىل :) َوآتُوا َحقه

 هل جتب الزكاة عىل قيمة األرض التي زرعت فيها الزروع والثامر؟ س:

والعامرات  ج:ال فاألموال التي يمتلكها أصحاهبا بقصد اإلفادة من انتاجها كاألرض وسيارات األجرة 

 املؤجرة ال جتب الزكاة يف قيمتها وانام جتب يف انتاجها

 السؤال اخلامس من أسئلة الدرس: 

 ال جتب فيها الزكاة ألهنا دون النصاب-أ

 ال جتب فيها الزكاة ألهنا دون النصاب-ب 

 جتب فيها الزكاة ألهنا بلغت النصاب  -ج

 السؤال السادس: 

 كيلو300-أ

 كيلو 260-ب 

 كيلو 200-ج

 كيلو125-د

 كيلو500-ه

 لدرس الثاني والعشرون: نبي الله سليمان عليه السالما
 

 اذكر من والد سليامن عليه السَلم؟س:

 ج: نبي اهلل داود عليه السَلم ومها من بني ارسائيل 
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 اذكر بعض معجزات سليامن عليه السَلم؟س:

ه بفهم منطق الطري   –ج: تسخري الرياح واجلن له عليه الصَلة والسَلم   خصي

 بامذا دعا سليامن عليه السَلم عندما سمع مقولة النملة؟س:

تَْوا لََعَ َوادِ الََّْمِل قَالَْت )ج:دعا اهلل أن يوفقه اىل شكر نعمه التي انعمها عليه واىل العمل الصالح 
َ
َحَِتَّ إَِذا أ

َها الََّْمُل اْدُخلُوا َمَساكَِنُكْم ََل ََيِْطَمَنَُّكْم ُسلَيَْماُن وَُجُنوُدهُ َوُهْم ََل يَْشُعُروَن ) ُيَّ
َ
َم َضاِحًًك ِمْن قَْولَِها 18َنْملٌَة يَا أ ( َفَتبََسَّ

ََّ َولََعَ َواِِلَ  نَْعْمَت لََعَ
َ
ْشُكَر نِْعَمَتَك الََِِّت أ

َ
ْن أ

َ
ْوزِْعِِن أ

َ
ْدِخلِِْن بِرَْْحَتَِك ِِف ِعبَادَِك  َوقَاَل َرِبَّ أ

َ
ْعَمَل َصاِْلًا تَرَْضاهُ َوأ

َ
ْن أ

َ
َيَّ َوأ

اِْلِيَ   الدليل  (19-18)سورة المل اْليتان  19 )الَصَّ

 ماذا اخرب اهلدهد سيدنا سليامن عليه السَلم؟ س:

 ج:اخربه عن قوم يعبدون الشمس من دون اهلل تعاىل 

 ماذا كان موقف سليامن بعد سامعه اهلدهد؟ س:

ج: أراد أن يتأكد فكتب رسالة وأرسلها مع اهلدهد اىل ملكة سبأ يدعوها فيها وقومها اىل عبادة اهلل 

 وحده وترك عبادة الشمس واطاعته فيام يدعوهم اليه 

 ندما قرأت الرسالة؟ماذا كان موقف ملكة سبأ ع س:

 أرسلت هدية ثمينة لسليامن عليه السَلم لتأمن جانبه ولتخترب مدى عزمه عىل امليض فيام وعد بهج:

 ماذا فهم سيدنا سليامن عليه السَلم من اهلدية وبامذا رّد ؟ س:

خري من هديتهم ج: فهم اهنا رفضت أمره وبني هلم أنه ليس بطامع يف املال ألن ما أعطاه اهلل تعاىل إياه 

 ومن ملكهم كلِّه وانه سيأتيهم بجنود  عظيمة 

 السؤال الثالث من اسئلة الدرس:

 عندما جاء اهلدهد بخرب قوم سبأ سليامن عليه السَلم معه كتابًا إليهم ليتأكد مما جاء به اهلدهد  -أ
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يشعروا فطلبت عندما حذرت النملة َمموع النمل من أن حيطمنهم اجليش بأقدامهم دون أن -ب 

 ممن معها أن يدخلوا مساكنهم

ْشُكَر نِْعَمَتَك دعاء سيدنا سليامن عليه السَلم عندما سمع مقولة النملة حمذرة قومها -ج
َ
ْن أ

َ
ْوزِْعِِن أ

َ
َرِبَّ أ

دِْخلِِْن بِرَْْحَتَِك 
َ
ْعَمَل َصاِْلًا تَرَْضاهُ َوأ

َ
ْن أ

َ
َيَّ َوأ ََّ َولََعَ َواِِلَ نَْعْمَت لََعَ

َ
اِْلِيَ الََِِّت أ  19 ) ِِف ِعَبادَِك الَصَّ

 الدرس الثالث والعشرون: املد الالزم الحريف 
 عرف املد احلريف؟  س:

يتعلق هذا النوع من املد باحلروف املقّطعة يف فواتح بعض السور وهي حروف بدأ اهلل تعاىل هبا ج:

وعددها أربعة عرش بعض السور القرآن الكريم وسميت بذلك النقطاع صوت كل حرف عن اآلخر 

 حرفًا واستفتحت هبا تسٌع وعرشون سورة من القرآن الكريم

 *فواتح السور:

 بيان عجز القرآن الكريم مع أنه مكون من حروف اللغة العربية -1

 استثارة انتباه السامع ملا بعدها من الكَلم-2

 اقسام حروف املد اىل ثَلثة انواع: 

 حرف ال مد فيه: وهو حرف )أ(  -1

 متد مًدا طبيعًيا بمقدار حركتني )ح ، ي، ط ، ه ، ر (  حروف-2

 حروف متد مًدا الزًما بمقدار ست حركات وهي ثامنية حروف)ن، ق ، ص ، ع ، س، ل ، ك ، م (-3

 السؤال األول: 

 األلف-أ

 حروف متد مًدا طبيعًيا-ب 

 نقص عسلكم-ج
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 السؤال الثاين: 

 أمل: مد الزم حريف مثقل-أ

 الزم حريف خمفف يس : يا سني مد -ب 

 أملر : ألف الم ميم مد الزم حريف مثقل-ج

 الدرس الرابع والعشرون : الوقف
 عرف الوقف؟  س:

 ج:ختصيص إيراد عقار أو غريه من األموال املباحة رشعًا ألعامل اخلري فقط وال يصح بيعها وال توريثها

 اذكر اركان الوقف؟ س:

 الواقف -1ج:

 املوقوف -2

 املوقوف عليه -3

 من هي اجلهة املسؤولة عن الوقف؟س:

مؤسسة رسمية كوزارة األوقاف والشؤون واملقدسات اإلسَلمية ويسمى من يتوىل شؤون الوقف ج:

 )املتول(

 ماحكم الوقف يف اإليَلم؟ س:

ج:مستحب يف الرشعية اإلسَلمية وقد فعله الصحابة ريض اهلل عنهم فوقف عثامن بئًرا رومًيا عىل 

 املسلمني 
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 اذكر احلكمة من الوقف؟ س:

الوقف باًبا من ابواب اخلري ألنه صدقة جارية يتقرب هبا اإلنسان إىل اهلل تعاىل يف حياته وبعد -1ج:

 موته

 حيقق التكافل اإلجتامعي والتعاون بني أفراد املجتمع-2

 املسلم الوقف مبادرة ذاتية يقوم هبا اإلنسان لفعل اخلري وهذا أمٌر حيبه اهلل تعاىل من -3

 اذكر أنواع الوقف؟س:

 الوقف اخلريي -1ج:

 الوقف الذرّي -2

 عرف الوقف الذري؟ س:

 ج: نسبة اىل الذرية وهم األبناء واألحفاد وأبناء األحفاد

 اذكر رشوط وأحكام الوقف؟س:

 أن يكون الواقف بالًغا عاقًَل قادًرا عىل الترصف باملال-1ج:

 مباًحاأن يكون املوقوف ملًكا للواقف معلوًما -2

 أن يكون الوقف دائاًم وليس مؤقًتا بمدة حمدودة -3

 ال حيق ألحد الترصف فيه بيًعا أو هبًة أو متليًكا-4

*يصحُّ الترّصف باملوقوف بالبيع أو االستبدال يف حاالت خاصة كأن هُيدم البناء لسبب ما برشط أن  

 ُيقام يف مكان آخر
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 ر الدرس السادس والعشرون: إجالء يهود بني النضي
 اذكر سبب إجَلء هيود بني النضري؟  س:

 ج:بسبب غدرهم بالنبي صىل اهلل عليه وسلم وحماولة قتله 

 ماذا كان موقف النبي صىل اهلل عليه وسلم؟س:

ج:أخرب النبي صىل اهلل عليه وسلم الصحابة ريض اهلل عنهم بام حدث وبعث اىل بني النضري من خيربهم  

 العهد وأنه يمهلهم عرشة أيام للخروج من املدينة املنورة بأهنم بتآمرهم قد نقضوا 

 عىل ماذا يدل ترصف النبي صىل اهلل عليه وسلم؟ س:

ج: يؤكد عىل حرص النبي صىل اهلل عليه وسلم عىل إظهار سامحة اإلسَلم وأنه ال يبدأ اآلخرين القتال 

 وال ينقض العهد معهم 

 صىل اهلل عليه وسلم؟  ماذا كان رد هيود بني النضري عىل الرسول س:

ضهم عىل عدم   ج:بدأوا يتجهزون للرحيل اال أن زعيم املنافقني عبد اهلل بن أيب بن سلول  حري

اإلستجابة وأن ال خيرجوا من املدينة فاستجابوا له وبعثوا اىل رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم بأهنم لن 

 م ومواجهتهم النبي صىل اهلل عليه وسلم  معلنني بذلك حتدهي "فاصنع مابدا لك"خيرجوا من املدينة 

 اذكر انواع النفاق؟ س:

 ج: النفاق االعتقادي: ُيطلق عىل من أظهر اإليامن وأبطن الكفر 

 النفاق العميل: ُيطلق عىل بعض املؤمنني الذين يراؤون يف أعامهلم 

 ماذا كان موقف النبي صىل اهلل عليه وسلم من رد اليهود عىل عدم اخلروج من املدينة؟  س:

ج: توجه صىل اهلل عليه وسلم مع أصحابه اىل ديارهم ووىل عىل املدينة أحد الصحابة وكّلف عيل بن 

إليهم التجأ  ايب طالب ريض اهلل عنه بحمل اللواء فّلام وصل الرسول صىل اهلل عليه وسلم وأصحابه 
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بنو النضري اىل حصوهنم وأخذوا يرمون املسلمني بالنبل واحلجارة فحارصهم الرسول صىل اهلل 

ُسُهم  عليه وسلم ونزل يف ذلك قول اهلل تعاىل :
ْ
رااءِ ُجُدٍرۚ  باأ ْو ِمن وا

ا
ناٍة أ اصا ِيًعا إَِلا ِِف ُقًرى ُّمح اتُِلوناُكْم َجا َلا ُيقا

 ْ ِديٌدۚ  تا ناُهْم قاْوٌم َلا ياْعِقُلونا بايْناُهْم شا
ا
ٰلِكا بِأ ۚ  ذا ٰ َّتا ِيًعا واُقُلوُبُهْم شا ُبُهْم َجا  14سورة احلرش اآلية   14 )سا

وملا اشتد عليهم احلصار طلب هيود بني النضري من املنافقني نجدهتم ومساعدهتم كام وعدوهم اال 

 قبل  اهنم ختلوا عنهم فلم ينرصوهم ومل يدافعوا عنهم كام وعدوهم من

 اىل متى استمر احلصار؟  س:

ج: استمر حتى قذف اهلل تعاىل الرعب يف قلوب بني النضري فأرسلوا اىل رسول اهلل صىل اهلل عليه 

وسلم يعلنون استسَلمهم ونزوهلم عىل حكمه فوافق النبي صىل اهلل عليه وسلم عىل ذلك وسمح 

 هلم باخلروج وأذن هلم أن يأخذوا معهم ما حتمل إبلهم اال السَلح  

 الكريمة:  عىل ماذا تدل اآليات  س:

ارِ )-1 ْبصا
ا
وِِل اْْل

ُ
وا ياا أ ْيِدي الُْمْؤِمننِيا فااْعتاِِبُ

ا
أ ْيِديِهْم وا

ا
 ( ُُيِْرُبونا ُبُيوتاُهم بِأ

عندما سمح النبي صىل اهلل عليه وسلم لليهود باخلروج من املدينة فأخذوا هيدمون بيوهتم وخيربوهنا  

   كي ال يستفيد منها أحد بعدهم

اْم تارا إَِلا ا-2 ل
ا
عا أ نا ما اْخرُجا ْخرِْجُتْم َلا

ُ
ْهِل الِْكتااِب لائِْن أ

ا
ُروا ِمْن أ فا ِينا كا ِينا ناافاُقوا ياُقولُونا ِِلِْخواانِِهُم اَّلا َلا نُِطيُع  َّلا ُكْم وا

ذِبُونا  اْشهاُد إِناُهْم لاَكا ُ ي ناُكْم وااَّللا انُُصا باًدا ِإَون ُقوتِلُْتْم َلا
ا
ًدا أ حا

ا
  )فِيُكْم أ

 املنافقني ليهود بني النضري باملساندة هلم واملساعدة وعود 

رااءِ ُجُدٍرۚ -3 ْو ِمن وا
ا
ناٍة أ اصا ِيًعا إَِلا ِِف ُقًرى ُّمح اتُِلوناُكْم َجا  َلا ُيقا

عندما التجأ هيود بني النضري اىل حصوهنم وأخذوا يرمون الرسول صىل اهلل عليه وسلم والصحابة  

 بالنبل واحلجارة
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 اللهتم بحمد 

 
 التلخيص شامل ويتضمن حل أسئلة الدروس  

 ويفضل الرجوع الختيارات أستاذ املادة وللكتاب
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