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 [جوابو  سؤال]

––

ََكيُم ﴿ ۡرَضِۖ َوُهَو ٱلأَعزَيُز ٱۡلأ
َ ََٰت َوَما َِف ٱۡلأ َمََٰو َ َما َِف ٱلسَّ َيَن َءاَمُنواْ لََم  ١َسبََّح ّلَِلَّ َها ٱَّلَّ يُّ

َ
َٰٓأ يَ

َعلُوَن َتُقولُوَن َما  َعلُوَن  ٢ََل َتفأ ن َتُقولُواْ َما ََل َتفأ
َ
َ أ ًتا َعنَد ٱّلِلَّ  إَنَّ  ٣َكُُبَ َمقأ
َيَن يَُقَٰتَلُوَن َِف َسبَيلَهَۦ َصف    َ ُُيَبُّ ٱَّلَّ نَُّهمٱّلِلَّ

َ
رأُصوص   ُبنأَيَٰن   ا َكأ  ﴾٤مَّ

 َ سهَسبََّح ّلَِلَّ
َّ
م هللا تعاىل وقد

َّ
 : عظ

 الذي ال ُيغلب : القوي  ٱلأَعزَيزُ 

ًتا ا )والمقت: هو أَكُُبَ َمقأ
ً
م مقت

ُ
 د الُبغض(ش: عظ

رأُصوص   ُبنأَيَٰن   امَّ
ً
 بعضه بعض

ُّ
 : البناء القوي الذي يشد

 

 سورة الصف مدنية أم مكية؟س: 
 مدنيةج: 

 

 ( من سورة الصف؟4-1ما الموضوع الرئيس الذي تناولته اآليات )س: 
ي القول والعملج: 

 الصدق ف 
 

ي تناولتها اآليات ) اذكر س: 
 ( من سورة الصف4-1أهم الموضوعات الت 

 تعظيم هللا وتقديسه . 1
 التحذير من مخالفة فعل المؤمن لقوله . 2
ي الجهاد . 3

 وحدة الصف ف 
 

ي قوله: س: 
ي حذر هللا منها ف 

ُ ﴿اذكر الصفة الت  ن َتُقول
َ
َ أ ًتا َعنَد ٱّلِلَّ َعلُونَ َكُُبَ َمقأ  ؟﴾٤واْ َما ََل َتفأ

كرت  ض األعمال إىل هللا تعاىلأبغأو ما هي     
ُ
ي اآليات )وذ

 
 ؟( سورة الصف4-1ف

ي الج: 
 مخالفة الفعل للقولو قول والعمل عدم الصدق ف 
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ْ ﴿ما الحكمة من النداء بـ س:  َيَن َءاَمُنوا َها ٱَّلَّ يُّ
َ
َٰٓأ  ؟﴾يَ

. ج:   أن الموضوع مهم للمؤمني  
 النداء فيه تنبيه للمخاطب، والمخاطب هنا المؤمن فيدل 

 

ي صفوف مرصوصة؟ س: 
 لماذا دعا هللا المسلمي   إىل مقاتلة أعدائهم ف 

اص  ج:  ي صفوف يعطي مظهر النظام والقوة ألن الت 
أمام األعداء، فال  وكأنهم وحدة واحدة ف 

اقهم أو هزيمتهميست  طيع األعداء اخت 
 

 س: 
ُ
ي سبيل هللا والدفاع عن الوطن إذا ا

 عليه؟ ي  عتد  لماذا يجب الجهاد ف 
 حماية للعباد والبالد -2ة للدين   نص  -1ج: 

 

ي سبيلهما الوصف الذي يحبه هللا س: 
ي الذين يقاتلون ف 

ي اآليات تعاىل ف 
 ؟وقد ورد ف 

ي شكل صفوف  ج: 
 كالبنيان المرصوصأن يكونوا ف 

 

 

ي  ي هللا عنه عن النت 
ي هريرة رض  ث  قال: "آية المنافق ثالث: إذا ح ملسو هيلع هللا ىلصعن أب 

َّ
د

 وإذا وعد أخلف، وإذا اؤتمن خان"كذب، 

ي هللا عنه -
ي جليل  عبد الرحمن بن صخر الدوسي رض   وكنيته أبو هريرةصحاب 

 أسلم بعد الهجرة النبوية -
ي  - ا أكتر الصحابة رواية للحديث بالحفظ، فكان من ملسو هيلع هللا ىلصدعا له النت 

ً
 وحفظ

ي سنة  -
ي  هــ57توف 

 ودفن فيها المدينة المنورة ف 

 

 آية: عالمة وصفة
ي المنافق: الذي ُيظه  

 ر غت  ما يخف 
 

ي المدينة ألول مرة؟س: 
 مت  ظهر النفاق ف 

ي ج:   إليها ملسو هيلع هللا ىلصبعد هجرة النت 
 

ي الحديثأنواع النفاقما هي س: 
 ؟ وأيها المقصود ف 

ي الحقيقة ألن نفاق كفر، وهو أن يظهر اإليمان ويبطن . 1
ي  الكفر )وهم كفار ف 

نفاقهم ف 
 (اإليمان

ي  إخالف الوعد  الكذب، خيانة األمانة،نفاق معصية يفعله المسلم، مثل:  . 2
)وهو نفاق ف 

ي هذا الحديث وهو المقصود األعمال( 
 ف 
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 ما الموضوع الرئيس للحديث؟س: 
 صفات المنافقج: 

 

ي الحديث  صفات المنافقاذكر س: 
 كما وردت ف 

ي الحديث . 1
 الكذب ف 

 عدم الوفاء بالوعد   . 2
 خيانة األمانة . 3
 

عي للكذب؟ س: 
 ما الحكم الشر

مج:   (ملسو هيلع هللا ىلص)من أبغض الصفات إىل هللا ورسوله      محر 
 

عي للوفاء بالوعد؟س: 
 ما الحكم الشر

 واجب  )اإلسالم أوجب الوفاء بالوعد(ج: 
 

 اذكر أمثلة أو صوًرا عىل الوفاء بالوعدس: 
ي وقته المحدد -1ج: 

ي بوعده وينجز عمله ف 
 العامل والصانع يف 

ي مساعدتهالطال -2    
ي بوعده لزميله ف 

 ب يف 
 

ي القرآن أنه صادق الوعد اسم اذكر س: 
كر ف 

ُ
ي الذي ذ  النت 

َۚ إَنَُّهۥَوٱذأُكرأ َِف ٱلأ ﴿ إسماعيل عليه السالمج:  َمَٰعَيَل أ ٱََكَن َصادََق  َكَتََٰب إَسأ  ﴾دَ وَعأ ل
 

ي س:   لشاقة بن مالك عند هجرته من مكة إىل المدينة؟ ملسو هيلع هللا ىلصما الوعد الذي وعده النت 
 كشى  أن يلبسه سواريج: 

 

عي لخيانة األمانة؟س: 
 ما الحكم الشر

مج:  لَُموَن ﴿ محر  نُتمأ َتعأ
َ
َمََٰنَٰتَُكمأ َوأ

َ
َ َوٱلرَُّسوَل َوََتُونُٓواْ أ َيَن َءاَمُنواْ ََل ََتُونُواْ ٱّلِلَّ َها ٱَّلَّ يُّ

َ
َٰٓأ  ﴾يَ

ن تَُؤدُّ ﴿  وواجب أداء األمانة    
َ
ُمرُُكمأ أ

أ
َ يَأ لََهاإَنَّ ٱّلِلَّ هأ

َ
َمََٰنََٰت إَََلَٰٓ أ

َ  ﴾واْ ٱۡلأ
 

ح كيف يخون المنافق األمانة؟س: 
 
 وض
ي حفظها وال يردها  . 1

 ينكر األمانة الت 
ي حفظ األمانة . 2

    يهمل ف 
 يذيع الش  بي   الناس وال يكتمه . 3

 

ي س:    األمانات إىل أصحابها عند هجرته إىل المدينة؟ ملسو هيلع هللا ىلصكيف أدى النت 
ي مكة يؤدي األ ج: 

ا ف   مانات إىل أصحابهااستخلف عليًّ
 

صفات المنافق

خيانة األمانة
عدم الوفاء 
بالوعد

ي 
الكذب ف 
الحديث
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 اذكر أمثلة أو صوًرا لحفظ األمانةس: 
 الطالب األمي   يقوم بواجباته ويحافظ عىل ممتلكات زمالئه  -1ج: 
 الموظف األمي   ال يتأخر عن عمله ويؤديه بإتقان -2    
 

 ؟اآلثار أو النتائج السلبية للكذب، وإخالف الوعد وخيانة األمانةما س: 
 العالقات الكذب: فساد  -1 ج: 
 إخالف الوعد: ضياع األوقات -2  

 خيانة األمانة: ضياع الحقوق -3 
 تفكك المجتمع وعدم الثقةإىل وكلها تؤدي 

 

 

عي لطلب العلم الذي يخص العبادات والمعامالت؟س: 
 ما الحكم الشر

"طلب العلم فريضة حديث: الدليل ، واجب، أي أنه فريضة عىل كل مسلم ذكر أو أنتر ج: 
 عىل كل مسلم"، لفظ المسلم يشمل الذكور واإلناث

 

ه؟س:  عي لطلب العلم الدنيوي النافع كالطب والهندسة والصناعات وغت 
 ما الحكم الشر

 واجبج: 
 

 ؟فضائل العلم وآثارهما هي س: 
اث األنبياء  . 1                   مت 
ي دخول الجنة  . 2

 سبب ف 
 ه مستمر بعد الممات  ثواب . 3
ي  ببس . 4

ها ف   نهضة األمة وُرقيِّ
 
 
 
 
 
 

 مظاهر اهتمام اإلسالم بالعلماذكر س: 
 جعل طلبه فريضة عىل الرجال والنساء . 1
 عليه ورتب عليه األجر والثواب . 2

 
 حث

تها . 3 ي قوة األمة وعز 
ه سبًبا ف 

 
 عد

فضائل العلم وآثاره

ي نهض
ة سبب ف 

ه ااألمة وُرقيِّ
بعد ثوابه مستمر 
الممات

ي دخول
سبب ف 

الجنة
اث األنبياء مير
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لتهم وفضلهم علل: رفع اإلسالم قدر س:   العلماء وأعىل مت  
  النا  واألمةفضل العلماء عىلأو اذكر     

 يرشدون الناس إىل الخت    . 1
 يبينون للناس الفهم الصحيح للدين   . 2
ي حياتهم . 3

 يقدمون لهم من العلوم ما يحتاجونه ف 
 

هل س:  ا يلتمس فيه علًما س 
ً
استخرج من الحديث إحدى فضائل العلم: "ومن سلك طريق

ا إىل الجنة"
ً
 هللا له به طريق

ي دخول الجنةج: 
 العلم سبب ف 

 

ي  جعلس:  ة من المسلمي   القراءة والكتابة، عالم يدل   ملسو هيلع هللا ىلصالنت  فداء أرسى بدر تعليم عشر
 ذلك؟
مج: 

ّ
 يدل  عىل أهمية وفضل العلم والتعل

 

 

 ما هي مبطالت الصيام؟س: 
ا    -1ج: 

ً
ب عمد ا -2األكل أو الشر

ً
ء عمد ي

 الف 
 

عي لصيام رمضان؟ ما الحكمس: 
 الشر

 ، فهو ركن من أركان اإلسالمفرض "واجب"ج: 
 

ي رمضان للمريض الذي يصعب عليه الصيام؟س: 
 ما الحكمة من إباحة اإلفطار ف 

ي اآلية:   للتخفيف والتيست  عىل المسلمج: 
َ َوََل يُرَيُد بَُكُم ﴿كما ف  ُ بَُكُم ٱلأُيۡسأ  يُرَيُد ٱّلِلَّ

 َ  ﴾ٱلأُعۡسأ
 

ة؟هل يجوز لس:   لمسلم أن يصوم مع وجود المشقة اليست 
ض نفسه للهالكج:   نعم يجوز عىل أال يعرِّ

 

 

مظاهر اهتمام اإلسالم بالعلم

ي ق
ه سبًبا ف 

ّ
وة عد

األمة وعّزتها
 عليه ورتب ع

ّ
ليه حث

األجر والثواب
ة جعل طلبه فريض

عىل الرجال والنساء
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 ؟األعذار المبيحة لإلفطار  ما المقصود بـس: 
 هي ما يحق للصائم أن يفطر بسببهاج: 

 

 األعذار المبيحة لإلفطاراذكر س: 
 الشيخوخة -4الحمل واإلرضاع   -3السفر    -2المرض   -1ج: 
 
 
 
 
 
 

عي  الدليل ما س: 
 ؟عىل األعذار المبيحة لإلفطار  الشر

ن الُحبىل والمرضع الصوم"   حديث: "إن هللا وضع عن المسافر الصوم وشطر الصالة، وعج: 
 شطر:نصف، الُحبىل: المرأة الحامل

 

 األعذار الموجبة لإلفطاراذكر س: 
 النفاس -2الحيض    -1ج: 
 
 

ي رمضان بس: 
 عذر مبيح أو موجب؟ماذا عليه أن يفعل من أفطر ف 

 عليه القضاء بعد رمضان وزوال العذر، فإن لم يستطع القضاء فعليه الفديةج: 

 

 النون المشددة؟ ما هي س: 
ي وسط الكلمة أو آخرهاج: 

 حرف النون الذي عليه شدة ويكون ف 
 

 ما هي الميم المشددة؟س: 
ي وسط الكلمة أو آخرهاحرف الميم الذي عليه شدج: 

 ة ويكون ف 
 

؟س:   ما هو حكم التالوة للنون والميم المشددتي  
 ج: 
ُ
 ت
 
 النون والميم المشددتان بمقدار حركتي   غ
 ن 

 

 

اراألعذار المبيحة لإلفط

الشيخوخة الحمل واإلرضاع السفر المرض

اراألعذار الموجبة لإلفط

النفاس الحيض

https://web.fb.com/talakheesjo


 

9 https://web.fb.com/talakheesjo   
 

 

ي حمزة بن عبد اس:  ف بالصحاب 
ي هللا عنهعر 

 لمطلب رض 
سنة، لقبه أسد هللا  42ـمن سادات قريش ومن السابقي   إىل اإلسالم، ولد قبل البعثة بج: 

ي وأخوه من  ملسو هيلع هللا ىلصورسوله  وهو عم النت 
 اعةالرض

 

مت  ولد حمزة بن عبد المطلب س: 
؟ ي
 ومت  توف 

ولد قبل البعثة باثنتي   وأربعي   ج: 
ي السنة

 عاًما، واستشهد يوم أحد ف 
ي  ـه، ق3 

ٌّ الحبشر ي
 تله وحشر

 

بن عبد  ألقاب حمزةما هي س: 
 المطلب؟

  ملسو هيلع هللا ىلصوأسد رسوله  أسد هللا . 1
)بعد استشهاده  سيد الشهداء. 2

 يوم أحد(
 

ي س:   ؟ملسو هيلع هللا ىلصما هي صلته بالنت 
 عمه وأخوه من الرضاعةج: 
 

 مت  أسلم حمزة بن عبد المطلب؟ واذكر قصة إسالمهس: 
ي السنة ج: 
 للبعثة 6ف 
ي وهو عائد من ال    ا  ملسو هيلع هللا ىلصصيد سمع أن أبا جهل آذى النت 

ً
ه، فغضب حمزة غضًبا شديد وسب 

 
ً
به بالقوس وقال: "أتشتم محمد ا وأنا عىل دينه وأرسع إىل الكعبة ليجد أبا جهل جالًسا، فص 

ي  وأعلن إسالمه بي    ملسو هيلع هللا ىلصأقول ما يقول؟" فخاف منه أبو جهل ولم يرد عليه. ثم ذهب إىل النت 
 يديه. 

 

؟ة بن عبد المطلب عىل اإلسالم أثر إسالم حمز بي    س:   والمسلمي  
1 .  

 
     وانتشر اإلسالم ي المسلمون وعز  شأنهمو  ق
 أصبح كفار مكة يهابونهم وقل إيذاؤهم لهم. و  . 2

 

ي شارك فيها حمزةما س: 
 .. مواقفه الجهاديةبن عبد المطلب؟ أو اذكر  الغزوات الت 

ي طالب(يوم بدر )كان من أوائل المبارزين مع عبيدة بن الحارث، وعىلي  . 1   بن أب 

بحمزة بن عبد المطل اسمه

سنة42قبل البعثة ب والدته

هــ3يوم أحد  هاستشهاد

لهأسد هللا وأسد رسو  لقبه

عمه وأخوه من الرضاعة ي صلته بالن ب 

ةللبعث6 إسالمه

من سادات قريش والسابقير  إىل
اإلسالم

مكانته
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ي  . 2 ي قينقاع )كان حامل لواء النت 
ي أجىلي فيها اليهود عن  ملسو هيلع هللا ىلصغزوة بت 

ي تلك الغزوة الت 
ف 

 المدينة(
( ملسو هيلع هللا ىلصيوم أحد )قاتل بي   يدي رسول هللا  . 3  بسيفي  

 

قب حمزة بـ سيد الشهداء؟س: 
ُ
 لماذا ل

ي ج:  قب بعد استشهاده يوم أحد وحزن النت 
ُ
ا شديدا ملسو هيلع هللا ىلصل

ً
 والمسلمون عليه حزن

 

ي س: 
ه؟وحشر   قاتل حمزة كيف كان مصت 

ي ج:   ملسو هيلع هللا ىلصأسلم بعد فتح مكة وعفا عنه النت 
 

 

 بي    معت  اإلصالحس: 
 المشكالت والخالفات بي   الناس والعمل عىل تحقيق المحبة واأللفة ج: 

السعي إىل حل 
 بينهم

 

عي لإلصالح بي   النا الحكم اما س: 
 ؟؟ والسببلشر

 لماذا أوجب هللا اإلصالح بي   الناس؟ أو      
 واجب؛ ألنه ُيذهب البغضاء والكراهية من قلوب الناسج: 

 

 ؟فضل اإلصالح بي   النا ما هو س: 
كم والدليل عند هللا هو أفضل درجة من الصالة والصيام والصدقةج:  : حديث "أال أخت 

"بأفضل من درجة الصيام والصالة والصدقة؟ قالوا: بىل، قال: إصال   ح ذات البي  
 

 بهاآداب اإلصالح بي   النا اذكر س: 
ّ

ي عىل المصلح أن يتحىل
 ، أو اآلداب الت 

ا يعي   عىل التأليف بينهما . 1
ً
 لين

ا
 يقول للمتخاصمي   قوًل

 يعدل وال يميل إىل أحد المتخاصمي    . 2
 يقصد مرضاة هللا تعاىل . 3
 أن يحفظ أرسار المتخاصمي    . 4

 

تب عىل ترك س:  ي قد تت 
ار الت   اإلصالح بي   الناس؟ما األض 

 يتفكك المجتمع ويضعف بزيادة الخالفات -2تنتشر البغضاء والكراهية     -1ج: 
 
 
 
 
 

آداب اإلصالح بي   النا 

حفظ أرسار 
الطرفير  

قصد مرضاة هللا
العدل وعدم 
الميل لطرف

القول اللير  
للطرفير  
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َ إََيأكُ ِإَوذأ قَاَل ُموَسَٰ ﴿ ِ َ سَُسوُل ٱّلِلَّ
َ
لَُموَن ن ُذون ََي َوقَد تَّعأ ََٰقوأَ  لََم تُؤأ َٰ ا َزاُغٓواْ  لََقوأَمهَۦ  ۖۡ فَلَمَّ  مأ

َدي ٱلأَقوأَ  ٱلأَفََٰسقَنَي  ُ ََل َيهأ َۚ َوٱّلِلَّ ُ قُلُوَبُهمأ َزاَغ ٱّلِلَّ
َ
ََٰٓءَيَل  ٥أ ََٰب َيٓ إَسأ َٰ َيَم  ِإَوذأ قَاَل َعيََس ٱبأُن َمرأ

ق   َ َصد  َ إََيأُكم مُّ ِ َ سَُسوُل ٱّلِلَّ َ ر  ا ل ََماإ َ َ َٰةَ َوُمبَش  َسى َ يََديَّ َمَن ٱتلَّوأ َدي  ا بَرَُسول  بنَيأ َِت َمنر َبعأ
أ
يَأ

ا َُدۖۡ فَلَمَّ ۡحأ
َ
ۥٓ أ ُمُه ر   ٱسأ َي ََنََٰت قَالُواْ َهََٰذا َسحأ بنَي   َجآَءُهم بَٱۡلأ َن ٱفأَتَ  ٦مُّ لَُم َممَّ ظأ

َ
َ َوَمنأ أ ىَٰ لََعَ ٱّلِلَّ

 َٰ َدي ٱلأَقوأَ  ٱلظَّ ُ ََل َيهأ ََٰمِۚ َوٱّلِلَّ َل َسأ
ََعَٰٓ إَََل ٱۡلأ َ  ٧لََمنَي ٱلأَكَذَب َوُهَو يُدأ فَـ ُواْ نُوَس ٱّلِلَّ يُرَيُدوَن َيُطأ

َٰفَُروَن  ُ ُمتَمُّ نُوسَهَۦ َولَوأ َكرَهَ ٱلأَك َٰهََهمأ َوٱّلِلَّ فأَو
َ
َ  ٨بَأ َق 

أُهَدىَٰ َودَيَن ٱۡلأ سأَسَل سَُسوََلُۥ بَٱل
َ
َٓي أ ُهَو ٱَّلَّ

َُكوَن  أُمشأ َيَن ُك َهَۦ َولَوأ َكرَهَ ٱل َهَرهُۥ لََعَ ٱل   ﴾٩َيُظأ
 

 ْ  عن الحق وابتعدوا عنه : انصفوا َزاُغٓوا

 : الخارجي   عن طاعة هللا تعاىلٱلأَفََٰسقَنيَ 

َي ََنَٰتَ   : بالمعجزاتبَٱۡلأ

 : كذبىَٰ ٱفأَتَ 

 َ  : دين هللا تعاىل، وهو اإلسالمنُوَس ٱّلِلَّ
 

ي اآليات )س: 
 ( من سورة الصف؟9-5ما الموضوع الرئيس ف 

 الهدى ودين الحقج: 
 

ي تناولتها اآليات( أو ما 9-5ا بينت اآليات )ماذس: 
 ؟الموضوعات الت 

ي إرسائيل من دعوة موس وعيش عليهما السالم إىل دين الحق . 1
 موقف بت 

 ملسو هيلع هللا ىلصبشارة عيش عليه السالم بالرسول محمد  . 2
 ظهور دين اإلسالم وانتشار الهداية . 3

 

ي إرسائيل من دعوة موىس وعيىسماذا كان س: 
 ىل دين الحق؟عليهما السالم إ موقف بت 

دوا عليه وعصوه وابتعدوا عن الحق  موقفهم من موس عليه السالم: آذوه وتمر 
 موقفهم من عيش عليه السالم: كذبوه واتهموه بالسحر المبي   
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ي جاء بها عيىس عليه السالمما س: 
ي إرسائيل؟ المعجزات الت 

 وأظهرها لبت 
 إبراء األعىم واألبرص -2إحياء الموب     -1ج: 

 

ي تضمنتها دعوة عيىسما س: 
 عليه السالم لقومه؟ األمور الت 

 توحيد هللا تعاىل وعبادته . 1
ي أنزلت قبله ومتممة . 2

 دعوة عيش عليه السالم مصدقة للتوراة الت 
ي بعده اسمه أحمد  . 3 ء نت  ي ي إرسائيل بمج 

 هو خاتم األنبياء والمرسلي    بشارة بت 
 

ي س:  ي القرآن وا ملسو هيلع هللا ىلصاذكر بعض أسماء النت 
كرت ف 

ُ
ي ذ

 لسنةالت 
 الماحي )يمحو هللا به الكفر(  -3محمد  -2أحمد   -1ج: 

 

 بم وصف هللا تعاىل من يص  عىل الكفر والضالل؟س: 
ي الكذب عىل هللاج:   أظلم الناس ويفت 

 

 بم تعهد هللا تعاىل لدين اإلسالم؟س: 
ه بي   الناسج:   تعهد بحفظه ونشر

 

 ة؟كيف يكون إيمان المسلم بالرسل والكتب السماويس:  
 يؤمن بهم جميعا دون تفريقج: 
 ؟ما موقف الكافرين من اإلسالم كما بينته اآلياتس: 
اء عليهج:   يحاولون القضاء عليه واالفت 
ي تدل عىل نفس معت  حديث رسول هللا س: 

أي دين  –"ليبلغن هذا األمر ملسو هيلع هللا ىلص: بي ِّ  اآلية الت 
ر و  -اإلسالم

 
د ك هللا بيت م   ال وبر إال أدخله هللا هذا الدينما بلغ الليل والنهار، وال يت 

َٰفَُرونَ ﴿ج:  ُ ُمتَمُّ نُوسَهَۦ َولَوأ َكرَهَ ٱلأَك َيَن ُك َهَۦ﴿وقوله تعاىل:  ﴾َوٱّلِلَّ َهَرهُۥ لََعَ ٱل   ﴾َيُظأ

، الوبر: بيت من الصوف أو الشعر   من الطي  
ِ
 تنبيه: المقصود بالمدر والوبر، المدر: اللي 

 

 

 اذكر أركان اإليمانس: 
 اإليمان بالرسل -4اإليمان بالكتب  -3اإليمان بالمالئكة  -2اإليمان باهلل   -1ج: 
ه -6اإليمان باليوم اآلخر   -5     ه ورسر  اإليمان بالقدر خت 
 

 ما معت  اإليمان باليوم اآلخر؟س: 
 هللا تعاىل يبعث ج: 

 
ا جازًما بأن

ً
ق المسلم تصديق

ِّ
 الخالئق للحساب والجزاءأن يصد
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 ما معت  اليوم اآلخر؟س: 
 يوم القيامة الذي سيبعث هللا تعاىل فيه الخالئق للحساب والجزاءج: 

 

 أسماء أخرى لليوم اآلخراذكر س: 
 يوم الحساب -4يوم الفصل    -3يوم الدين   -2يوم القيامة   -1ج: 
 الساعة -7الحاقة    -6الواقعة   -5     

 

 ؟كمة من إخفاء هللا تعاىل موعد اليوم اآلخرالحما س: 
 حت  يبف  اإلنسان عىل استعداد دائم لذلك اليوم بطاعة هللا وعدم مخالفتهج: 

 

 ؟"ما المسؤول عنها بأعلم من السائل"ملسو هيلع هللا ىلص: ماذا تستدل من قوله س: 
 ملسو هيلع هللا ىلصأن هللا أخف  عن الناس موعد يوم القيامة فال يعمله أحد حت  نبينا محمد ج: 

 

 آثار اإليمان باليوم اآلخر اذكر س: 
واالبتعاد عن المعاضي واآلثام مع االستعداد  يحرص المسلم عىل تقوى هللا وطاعته . 1

 الدائم لمالقاة هللا تعاىل
ه اآلخرة وال ينش نصيبه من الدنيا . 2  يجعل هم 
: ألنه يعلم أن هللا سيحكم بي   الناس بالعدل، وال يظلم السبب، ويشعر بالطمأنينة . 3

 ذرة أحد مثقال
 
 
 
 
 
 
 

 ما حكم إنكار اليوم اآلخر أو أحد أركان اإليمان؟س: 
ي النار إذا لم يتبج:  

 كفر يستحق صاحبه الخلود ف 
 

 

رآثار اإليمان باليوم اآلخ

الشعور 
بالطمأنينة ألن
دلهللا يحكم بالع

الهم هو اآلخرة مع 
من عدم نسيان نصيبه

الدنيا

الحرص عىل تقوى هللا
واالستعداد لمالقاته
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ي هللا عنه قال: قال رسول هللا 
ي برزة األسلمي رض   تزول قدما عبد : "ل ملسو هيلع هللا ىلصعن أب 

سأل عن عمره فيما أفناه، وعن علمه فيما فعل به، وعن ماله 
ُ
يوم القيامة حت  ي

 من أين اكتسبه، وفيما أنفقه، وعن جسمه فيما أباله"
 

 

ي جليل، اسمه  -  نضلة بن عبيد األسلىمي أبو برزة األسلىمي صحاب 
 عام الفقراء والمساكي   كان يكتر من إط -
ي  -

 وفتح خراسان خيت  وفتح مكة ويوم حني    يوموشارك ف 
ي فتح خراسان  -

ي ف 
 هــ. 65توف 

 

 ال تزول قدما عبد يوم القيامة: ال ينتقل من أرض المحشر 
ي قض  فيها حياته حت  مات

 فيما أفناه: أي األمور الت 
ًما  أصبح هر 

ي استخدم جسمه فيها حت 
 فيما أباله: أي األمور الت 

 

 : )الحساب يوم القيامة(؟ماذا تضمن حديثس: 
ي ُيسأل عنها اإلنسان يوم القيامة: عمره، علمه، ماله وجسمهج: 

 األمور الت 
 

سأل عنها اإلنسان يوم القيامةما س: 
ُ
ي ي
 ؟األمور الت 

 جسمه -4ماله   -3علمه   -2  عمره -1ج: 
 

 ما واجب اإلنسان تجاه نعمة الوقت؟س: 
ي طاعة هللا وعدم تضج: 

 ييعه فيما يص  وال ينفعاغتنام الوقت ف 
 

 علل: أجر العالم ال ينقطع بموتهس: 
ي الحديث: "إذا مات اإلنسان انقطع عمله إال من ألن الناس ينتفعون بما ترك من علومج: 

، ف 
 ثالثة؛ صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له"

 

 بماذا سيسأل هللا اإلنسان عن علمه؟س: 
 ل بهعن علمه وماذا عمج: 

 

 ما واجب اإلنسان تجاه نعمة المال؟س: 
ي وجوه الخت     -2به بالعمل الحالل  كس    -1ج: 

 إنفاقه ف 
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وعة( أنواع الطرق الحالل والمحرمةاذكر بعض س:  وعة وغت  المشر  لكسب المال )المشر
وعة( الطرق الحالل . 1 سائر  –الهندسة  –الطب  –الحرف  –الزراعة  –: التجارة )المشر

 العلوم
وعة( الطرق المحرمة . 2  الرشوة –: الشقة )غت  المشر

 

ي معصية هللا؟س: 
 ما حكم إنفاق المال ف 

 حرامج: 
 

 ما واجب اإلنسان تجاه نعمة الجسد؟س: 
ي الطاعة وأعمال الخت   و  المحافظة عىل الجسد  . 1

 استخدام الجوارح ف 
ار  . 2  الناس االبتعاد عن المعاضي وعدم إض 

 

 ستشهد عليه يوم القيامة؟ هل جوارح اإلنسان وأعضاؤهس: 
ي الدنياج: 

 نعم ستنطق الجوارح بما كنا نعمل ف 
 

 

 ما المقصود بيوم البعث؟س: 
 هو يوم القيامة حيث يبعث هللا الخالئق جميعا من قبورهم بعد موتهم ج: 
؟س:   ما المقصود بيوم الحشر
ي مكان واحد ليحاسبهم عىل أعمالهمبعد البعث يجمع هللا الخال ج: 

 ئق ف 
 

 ؟الفرق بي   البعث والحشر ما س: 
ي الجواب السابقج: 

 يتم ذكر المقصود من كل منهما كما ف 
 

ي س:  "إن قامت الساعة وبيد أحدكم فسيلة فإن استطاع أن ال ملسو هيلع هللا ىلص: ماذا تستدل من قول النت 
 يقوم حت  يغرسها فليفعل"؟

ي آخر لحظة من حياة اإلنسانأن اإلسالم يحث عىل العمل الج: 
 صالح حت  ف 

 

 مشاهد يوم القيامة أهماذكر س: 
 دخول الجنة أو النار -4   الحساب -3الحشر     -2البعث     -1ج: 

 

 يخفف هللا عنهم الحساب يوم القيامة؟  ذينالناس ال أصنافما هي س: 
ي ظله يوم القيامة  ج: 

ي الهم السبعة الذين يظلهم هللا ف 
 47حديث صكما ورد ف 

 

ي صاحبها يوم القيامةس:  ي تنج 
ي الحديث ص ما هي األعمال الت 

 ؟(47)كما وردت ف 
ي الحكم -1ج: 

ي طاعة  -2  العدل ف 
ي المساجد  -3هللا     النشأة ف 

ي هللا -4   التعلق ف 
 المحبة ف 

ي الصدقة -6   شالعفة وحفظ النفس من الفواح -5   
 البكاء من خشية هللا -7   اإلخالص ف 
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ىكيف ينتهي الحشر ويبدأ الحساب؟ أو ما :  س  ؟المقصود بالشفاعة الكب 
ي ج:   أن يشفع للناس ببدء الحساب أمام ربــهم ملسو هيلع هللا ىلصيأذن هللا للنت 

 

 كيف يتسلم المؤمن والكافر صحيفة األعمال وقت الحساب؟س:  
 يتسلم المؤمن صحيفته بيمينه، بينما الكافر يأخذها بشماله من وراء ظهرهج: 

 

 ون الحساب يوم القيامة؟كيف يكس:  
 يتسلم المؤمن والكافر صحيفة األعمال . 1
ة عملوها . 2 ة وكبت   يسألهم هللا عن كل صغت 
توزن الحسنات والسيئات، فمن ثقلت حسناته نجح ودخل الجنة، ومن ثقلت سيئاته  . 3

  خش ودخل النار 
 

ـ َ ﴿ما مشهد يوم القيامة الذي تستنتجه من قوله تعاىل: س:  َعَنَي فََوَسب ََك لَنَسأ ۡجأ
َ
ا  ٩٢لَنَُّهمأ أ َعمَّ

َملُونَ   ﴾؟ََكنُواْ َيعأ

 الحسابج: 
 

َنَُٰهمأ فَلَمأ ُنَغادَسأ َمنأُهمأ ﴿ما مشهد يوم القيامة الذي تستنتجه من قوله تعاىل: س:  وََحَشأ
ا َحد 

َ
 ﴾؟أ

 الحشر ج: 

َٰ ﴿بي ِّ  داللة قوله تعاىل: س:  ا َمن َثُقلَتأ َمَو مَّ
َ
اَضَية   َعيَشة   َفُهَو َِف  ٦زَيُنُهۥ فَأ تأ  ٧سَّ ا َمنأ َخفَّ مَّ

َ
َوأ

 َٰ ُهۥ َهاوََية   ٨زَيُنُهۥ َمَو مُّ
ُ
 ﴾؟فَأ

، فمن ثقلت حسناته نجح ودخل الجنة، يوم القيامة زن الحسنات والسيئاتأن هللا يج: 
 ومن ثقلت سيئاته خش ودخل النار

 

  ؟يوم القيامة أسا  حساب هللا للنا  عىل أعمالهمما هو س: 
ان لحسناته وسيئاته دام الموازينباستخج:   فلكل إنسان مت  

 

 مت  يكون دخول الجنة والنار؟س: 
 بعد الحسابج: 

 

ي الجنة؟س:  
 وما أعالها؟ كم درجة ف 

ي الجنة مائة درجةج: 
 ، أعالها درجة هي جنة الفردوسف 
ف جنة الفردوسس:   ص 
ي الجنة، منها تفجر أنهار الجنة األربعة ومن فوقهج: 

 ا عرش هللاأعىل درجة ف 
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تأ  ﴿ َمآُء ٱنَشقَّ تأ  ١إََذا ٱلسَّ ذَنَتأ لََرب ََها وَُحقَّ
َ
تأ  ٢َوأ ۡرُض ُمدَّ

َ لأَقتأ َما فَيَها َوََتَلَّتأ  ٣ ِإَوَذا ٱۡلأ
َ
 ٤َون

تأ  ذَنَتأ لََرب ََها وَُحقَّ
َ
نَسَُٰن إَنََّك ََكدٌَح إَََلَٰ َسب ََك  ٥َوأ َ

َها ٱۡلأ يُّ
َ
َٰٓأ ح   يَ وَِتَ  ٦ا َفُمَلَٰقَيهَ َكدأ

ُ
ا َمنأ أ مَّ

َ
فَأ

ا فََسوأَف ُُيَاَسُب َحَساب   ٧كََتََٰبُهۥ بََيَمينَهَۦ    َوَينَقلَُب  ٨ا يََسري 
وس   ُ لَهَۦ َمۡسأ هأ

َ
رَهَۦ  ٩ا إَََلَٰٓ أ وَِتَ كََتََٰبُهۥ َوَسآَء َظهأ

ُ
ا َمنأ أ مَّ

َ
ُعواْ ُثُبوس   فََسوأَف  ١١َوأ َلَٰ  ١١ا يَدأ  َوَيصأ

وًسا  ١٢رًيا َسعَ  ُ لَهَۦ َمۡسأ هأ
َ
ن لَّن َُيُوَس  ١٣إَنَُّهۥ ََكَن َِفٓ أ

َ
َۚ إَنَّ َسبَُّهۥ ََكَن بَهَۦ بََصري   ١٤إَنَُّهۥ َظنَّ أ ا بََلَٰٓ

قأَسمُ  ١٥
ُ
َفَق  فَََلٓ أ أَل َوَما وََسَق  ١٦بَٱلشَّ ََّسَق  ١٧َوٱيَّ َقَمرَ إََذا ٱت

  ١٨َوٱلأ
َكُُبَّ َطَبًقا َعن َطَبق   َمُنوَن َفَما لَُهمأ ََل  ١٩ لََتأ  ٢١۩ ِإَوَذا قُرََئ َعلَيأَهُم ٱلأُقرأَءاُن ََل َۤنوُدُجۡسَي ٢١ يُؤأ

بُوَن  َ َيَن َكَفُرواْ يَُكذ  لَُم بََما يُوُعوَن  ٢٢بََل ٱَّلَّ عأ
َ
ُ أ َيٍم  ٢٣َوٱّلِلَّ

َ
أُهم بََعَذاٍب أ َ   ٢٤فَبَش 

لَ  َٰ َيَن َءاَمُنواْ وََعَملُواْ ٱلصَّ ُنونِۭ إََلَّ ٱَّلَّ ُ َممأ ٌر َغريأ جأ
َ
 ﴾٢٥َحََٰت لَُهمأ أ

 

 ماذا تضمنت سورة االنشقاق؟س: 
ا من مشاهد يوم القيامة ومظاهر قدرة هللا تعاىلج: 

ً
 بعض

 

 

 ما معت  القلقلة؟س: 
از الصوت عند نطق أحد حروف القلقلة ج:  ة قوياهت   ا فيسمع له نت 

ً
 ةساكن

 

 ما هي حروف القلقلة؟س: 
 ج: 

 
د ب  ج 

ُ
ط
ُ
ي ق
ي كلمت 

ي وسط الكلمة أو آخرها فقط. )ق، ط ، ب، ج، د( مجموعة ف 
ي ف 
 ، ويأب 
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َٰ تََجََٰرة  ﴿ ُدلُُّكمأ لََعَ
َ
َيَن َءاَمُنواْ َهلأ أ َها ٱَّلَّ يُّ

َ
َيم   يَٰٓأ

َ
َنأ َعَذاٍب أ َ  ١١تُنَجيُكم م  َمُنوَن بَٱّلِلَّ تُؤأ

َٰلَُكمأ َخريأ   َوسَُسوََلَۦ َوتَُجََٰهُدونَ  َۚ َذ نُفَسُكمأ
َ
َٰلَُكمأ َوأ َو مأ

َ
َ بَأ لَُّكمأ إَن ُكنُتمأ  َِف َسبَيَل ٱّلِلَّ

لَُموَن  َخلأُكمأ َجنََّٰت  يَ  ١١َتعأ فَرأ لَُكمأ ُذنُوَبُكمأ َوُيدأ نأَهَُٰر َوَمَسََٰكنَ  غأ
َ  ََتأرَي َمن ََتأتََها ٱۡلأ

ُز ٱلأَعَظيُم  َطي ََبة   َٰلََك ٱلأَفوأ ِۚ َذ ن  ََٰت َعدأ رَ  ١٢َِف َجنَّ خأ
ُ
ۖۡ نَصأ  َوأ َ َوَفتأح   ىَٰ َُتَبُّوَنَها ََن ٱّلِلَّ ۗٞ  م  قَرَيب 

َمننََي  أُمؤأ َ ٱل َ َٰٓ  ١٣َوبَش  ْ يَ َيَن َءاَمُنواْ ُكونُٓوا َها ٱَّلَّ يُّ
َ
َيَم  أ َ َكَما قَاَل َعيََس ٱبأُن َمرأ نَصاَس ٱّلِلَّ

َ
أ

آئََفة   َۖۡ فَـ َاَمَنت طَّ نَصاُس ٱّلِلَّ
َ
ََواسَيُّوَن ََنأُن أ َۖۡ قَاَل ٱۡلأ نَصاسَٓي إَََل ٱّلِلَّ

َ
َنر ب ََيٓ  لَلأَحَواسَي َـَۧن َمنأ أ م 

ََٰٓءَيَل  ٓ  إَسأ ا ۖۡ َوَكَفَرت طَّ َٰ  ئََفة  َيَن َءاَمُنواْ لََعَ نَا ٱَّلَّ يَّدأ
َ
  َعُدو َهَمأ فَأ

َبُحواْ َظََٰهرَيَن  صأ
َ
 ﴾١٤فَأ

 

 : تنقذكمتُنَجيُكم

ََواسَيُّونَ  ي هللا عيش عليه السالمٱۡلأ  : األتباع المخلصون الذين ناضوا نت 

 : منتصين وغالبي   َظََٰهرَينَ 
 

 ؟آلياتالموضوع الرئيس لة الصف؟ أو ما ( من سور 14-11ماذا بينت اآليات )س: 
 التجارة الرابحةج: 

 

ي قوله تعاىل: س: 
َ  َوتَُجََٰهُدونَ ﴿ما نوعي الجهاد ف  َۚ  َِف َسبَيَل ٱّلِلَّ نُفَسُكمأ

َ
َٰلَُكمأ َوأ َو مأ

َ
 ﴾؟بَأ

ي سبيل هللا    -1ج: 
ي سبيل هللا -2بذل المال ف 

 بذل النفس ف 
ي  أنواع التجارة الرابحةما س: 

 اآليات؟المذكورة ف 
ي سبيل هللا ملسو هيلع هللا ىلصفضل اإليمان باهلل تعاىل ورسوله  . 1

)ببذل المال  وفضل الجهاد ف 
 والنفس(

 ونصة اإلسالم ملسو هيلع هللا ىلصنصة رسول هللا  . 2
 

ي سبيله ملسو هيلع هللا ىلصبشر هللا المؤمني   به وبرسوله بماذا س: 
 
 نتيجة التجارة الرابحة؟والمجاهدين ف

 اءالنص عىل األعد -3دخول الجنة    -2مغفرة الذنوب     -1ج: 
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 ؟ملسو هيلع هللا ىلص نرصة هللا ورسولهكيف تكون س:  
 ملسو هيلع هللا ىلصنصة رسوله  -2نصة دين هللا بالقول والعمل والمال   -1ج: 

 

 

ي إرسائيل من دعوة عيش عليه السالم؟س: 
 ما موقف بت 

: جماعة آمنت وصدقته وجماعة  ج:   كفرت به وكذبتهانقسموا إىل جماعتي  
 

 ؟نرص الحواريون عيىس عليه السالم كيفس: 
وا تعاليم دينه   -2زموه  ال -1ج:   أعانوه عىل تبليغ دعوته -3نشر
 

 

 

ي هللا عنهس: 
ي الزبت  بن العوام رض  ف بالصحاب 

 عرِّ
ة سنة،  ج:  ، ولد قبل البعثة بسبع عشر ي

ام القرسر كنيته: أبو عبد هللا، وهو هو الزبت  بن العو 
ي  ه) ملسو هيلع هللا ىلصابن عمة النت  ، ملسو هيلع هللا ىلص لقبه حواري  رسول هللاو  : صفية بنت عبد المطلب(،أي أم 

 سنة 66هــ وكان عمره 36استشهد 
 

 ما معت  لقب حواري  رسول هللا؟س: 
 أي الصاحب المخلص والصديق المعي   ج: 
  

ي س:   صلة قرابته بالنت 
 ؟ملسو هيلع هللا ىلصبي   
هو ابن عمته صفية بنت عبد المطلب، ج: 

سماء أخت عائشة زوجة وعديله فهو زوج أ
 ملسو هيلع هللا ىلصالرسول 

 

كيف أسلم الزبت  بن العوام؟ أو اذكر قصة س:  
 إسالمه

ي مكة، أسلم عىل ج: 
من السابقي   إىل اإلسالم ف 

جع عن دينه  ي بكر الصديق، عذبه عمه لت  يد أب 
ا
ً
 لكنه كان يردد: وهللا ال أكفر أبد

 اذكر حادثة هجرته إىل المدينة المنورةس: 
ي بكر وولدت عند مشارف المدينة عبد هللا بن الزبت   هاجر مع زوجتهج:   أسماء بنت أب 

 

ي اإلسالم بعد الهجرةمن هو س: 
 
 ؟أول مولود ف

 عبد هللا بن الزبت  بن العوامج: 
 

 
 

ي الزبير بن العوام القر 
ش  اسمه

سنة17قبل البعثة ب والدته

سنة66هــ وعمره 36 هاستشهاد

حوارّي رسول هللا لقبه

هابن عمته وعديل ي صلته بالن ب 

أبو عبد هللا كنيته

التجارة مهنته
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، مع ذكر الوقائع أو والجهاد الشجاعةالدالة عىل قف الزبب  بن العوام امو اكتب س: 
ي شارك بها

 الغزوات الت 
ي القتالولبس  يوم بدر شهد  . 1

 العمامة الصفراء وثبت ف 
ي  يوم أحد شهد  . 2  ملسو هيلع هللا ىلصوثبت يردي النبل دفاعا عن النت 
ي  . 3

 والوقائع كلها الخندق وخيت  وفتح مكةشارك ف 
ي  . 4 ي  ملسو هيلع هللا ىلصشارك بعد وفاة النت 

موكمع الجيوش اإلسالمية ف   فتح الشام ومعركة الت 
 

ي مكة من مواقف الشجاعة للزبب  اذكر موقفا س: 
 . بن العوام ف 

 سبب لقبه بالحواري  اذكر أو      
ي ج:   ي اإلسالم دفاًعا عن النت 

ي  ملسو هيلع هللا ىلصكان أول من سل  سيفه ف  ي مكة  ملسو هيلع هللا ىلصعندما أشيع مقتل النت 
ف 

ي أعىل مكة فوجده سليما معافان 
ي ف   وصل إىل النت 

قبل الهجرة، فخرج ماشًيا بي   الناس حت 
ي بالخت  ولقب من بعدها بحواري  رسول هللا   . ملسو هيلع هللا ىلصفدعا له النت 

 

 ؟مهنة الزبب  بن العوامما هي س: 
 التجارةج: 

 

ي تجارة الزبب  بن العوامعلل أو بي   س: 
 
 سبب أن هللا بارك ف

ي بيعه   أل  . 1
 نه لم يغش ولم يخدع ف 

 وكان يرض  بالربــح القليل    . 2
 وكثت  الصدقة واإلنفاق . 3

ي وجوه الخب  ا كريم  تنبيه: كان الزبب  بن العوام تاجرا غني  
 
ا ف

 
 ا منفق

 

 

 ما معت  الجنة؟س: 
دار الثواب والنعيم المقيم ج: 

أعدها هللا لعباده المؤمني   يوم 
القيامة جزاء لهم عىل ما عملوا من 

ي الحياة الدنيا
 خت  ف 
 

 ؟أوصاف الجنةما هي س: 
 عرضها كعرض السماء واألرض . 1
 أبوابها ثمانية منها باب الريان الذي ال يدخله إال الصائمون . 2
 قصورها لبنة من ذهب ولبنة من فضة . 3
ي الجنة ما ل عي   رأت ول أذن سمعت ول خطر عىل قلب بشر تنبيه: 
 
 ف

 

أوصاف الجنة

قصورها لبنة من 
ةذهب ولبنة من فض

ة أبوابها ثماني
منها الريان

عرضها كعرض
السماء واألرض
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 ما معت  النار؟س: 
 هي ما أعده هللا للكافرين من عقوبة جزاءا عىل كفرهم وعصيانهمج: 
 هل يجوز بي   الناس التعذيب بالنار؟س: 
ب بالنار ج: 

ِّ
 النار ال ُيعذب بها إال هللا" والدليلال يجوز ألن هللا وحده من يعذ

َّ
 حديث: "وإن

 

ي الجنةاذكر بعض س: 
 
 ؟أنواع النعيم ف

 الفاكهة ولحم الطت   -2            لباس الحرير  -1ج: 
 األنهار تجري تحت الجنات -4الماء بطعم الزنجبيل   -3    
 

ي النارأاذكر بعض س: 
 
 ؟نواع العذاب ف

 بيوت وفراش من النار -3لماء الحميم  ا -2السالسل واألغالل   -1ج: 
  

 

ي هللا عنه قال: قال رسول هللا 
 أمره ملسو هيلع هللا ىلصعن صهيب رض 

 
ا ألمر المؤمن، إن : "عجب 

ا له، وإن   للمؤمن، إن أصابته رساء شكر فكان خب  
 
، وليس ذاك ألحد إال كله خب 

ا أ اء صب  فكان خب    له" صابته ض  

 

ي جليل -  هو صهيب الرومي صحاب 
 من السابقي   إىل اإلسالم -
، وتنازل عن جميع ماله لقريش عىل أن يسمحوا له  - ب بسبب إسالمه فصت 

ِّ
ُعذ

: ربــح البيع أبا يحت  بالهجرة، فسمحوا له ووصل إىل المدينة  ي    . فقال له النت 
ي  -

ي البقيع. 33توف 
 هــ ودفن ف 

 

 

اء:   ما يفرح اإلنسان وُيش  به رس 
اء: ما ُيحزن اإلنسان من المصائب والشدائد  ض  

 

 ؟ تضمن حديث: المؤمن أمره كله خب  ماذا س: 
: ج:   الصت  عىل الشدائد -2الشكر عىل النعم   -1أن أمر المؤمن كله خت  من ناحيتي  

 

ي س:  ه خت   ملسو هيلع هللا ىلصوضح تعجب النت 
ّ
 من أمر المؤمن أنه كل

صابته نعمة شكر هللا ونال األجر، وإن أصابته مصيبة صت  عىل قضاء هللا أن المؤمن إن أج: 
 فنال األجر أيضا

 

 ؟ما المقصود بـ شكر هللاس: 
اف بأنه المنعم ج:  ي قلب العبد ويفرح بنعمه عليه. الثناء عىل هللا واالعت 

داد حب هللا ف   فت  
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 ؟جزاء من يشكر هللاما س: 

ۖۡ ﴿ل تعاىل: يزيد هللا عليه من النعم كما قاج:  زَيَدنَُّكمأ
َ
ُتمأ َۡل  ﴾لَئَن َشَكرأ

 كيف نشكر هللا عىل نعمه؟س:  
 الشكر باللسان، باإلكثار من قول: الحمد هلل والشكر هلل . 1
 الشكر بالجوارح، بالطاعة واالبتعاد عن المعاضي  . 2

 

 ما المقصود بــ الصت  عىل المصائب؟س: 
 إليه وحده عز وجلوالرضا بقدر هللا واللجوء  ىتحمل المشاق واألذج: 

 

 لماذا نلجأ إىل هللا وحده عند المصائب؟س: 
ج المصائب والشدائدج:   ألنه سبحانه مفرِّ

 

 بم وعد هللا الصابرين عىل المصائب؟س: 

َ َحَساب  ﴿بأجر عظيم ج:  َرُهم بََغريأ جأ
َ
وَن أ َُبُ َٰ َما يَُوَّفَّ ٱلصَّ  ﴾إَنَّ

 

 أو أصابته مصيبة؟ما القول الذي يردده المسلم إذا مات له أحد س: 
 )إنا هلل وإنا إليه راجعون(ج: 

 

 مواقف لصب  األنبياء عليهم السالماذكر س: 
ي ج:   عىل أذى قومه وصت  عىل موت أوالده القاسم وعبد هللا وإبراهيم ملسو هيلع هللا ىلصصت  النت 

 

 

 ؟حكم صيام رمضانما س: 
 واجب عىل القادرج: 

 

عها هللا ألصحاب األعذار ممن أفطروااألحكام الما س:  ي رسر
ي رمضان؟ ت 

 ف 
 الفدية -2القضاء    -1ج: 

 

 ما معت  قضاء الصيام؟س: 
ي أفطرها بعد انتهاء ج: 

ي رمضان بسبب عذر أياًما مماثلة لعدد األيام الت 
أن يصوم من أفطر ف 

 شهر رمضان
 

ي رمضان بسبب عذر؟س:  
 كيف يكون القضاء لمن أفطر ف 

ي أفطرها بعد انتهاء شهر رمضانيصوم أياًما  . 1
 مماثلة لعدد األيام الت 

ي فاتته متتابعة أو متفرقة حسب قدرته . 2
 يجوز قضاء األيام الت 

ي أيام عيد الفطر إىل ما قبل رمضان التاىلي  . 3
 يجوز له البدء من ثاب 
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ما تنبيه: يتذكر الطالب األعذار فمنها المبيح لإلفطار ومنها الموجب لإلفطار، وكليهما يجب فيه
 القضاء أو الفدية

 مت  يبدأ القضاء ومت  ينتهي لمن أفطر لعذر؟س: 
ي أيام عيد الفطر إىل ما قبل رمضان التاىلي ج: 

 من ثاب 
 

ي القضاءما س: 
 
 وكيف يقضيها؟ ؟حكم التعجيل ف

 التعجيل مستحب، ويجوز قضاء األيام متتابعة أو متفرقة حسب القدرةج: 
 

ي يجب عىل الماذكر س: 
 ؟فطر لعذر دفع الفدية فيهاالحالت الت 

 أو من أصحاب األعذار الذين ال يجب عليهم قضاء الصيام؟   
ي  كبت  ال الشيخ -2    ال ُيرح  شفاؤهالمريض الذي  -1ج: 

 لسن العاجز عن الصيام ا ف 

يَة  َولََعَ ﴿والدليل:  َيَن يَُطيُقونَُهۥ فَدأ ِۖ  ٱَّلَّ َكني  ن عىل ﴾ ومعت  يطيقونه: أي ال يقدرو َطَعاُ  َمسأ

 صيامه إال بمشقة غت  محتملة
 

 ؟مقدار الفديةما س: 
 دفع قيمة ذلك -2إطعام مسكي   واحد عن كل يوم أفطره    -1ج: 

 

 

 ما هي مراتب القلقلة؟س: 
از بسيط عن . 1 ي الوسط، فاالهت  

م( د قلقلة صغرى: الحرف ساكن ف  س 
 
ق
ُ
 النطق به )أ

از أكت  من القلقلة قلقلة وس . 2  
ط: الحرف ساكن آخر الكلمة وغت  مشدد، فاالهت 

)  الصغرى )فانصب 
از أكت  من القلقلة الوسط مع النطق به  . 3  

ى: الحرف مشدد آخر الكلمة، االهت  قلقلة كت 
)
ُّ
 ساكن )الحق

 

 

 

 ما معت  اإليثار؟س: 
م اإلنسان حاجة اآلخرين عىل حاجته ومصلحتهج: 

ِّ
د
 
 أن ُيق

 

 اإلسالم عىل خلق اإليثارس: 
 
 علل: حث

 ألنه يدفع المسلم إىل أن يشعر بحاجة الناس فيقدمها عىل حاجتهج: 
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ي قوله: لماذا امتدح هللا اس: 
نُفسَ ﴿ألنصار من أهل المدينة ف 

َ
َٰٓ أ ثَُروَن لََعَ َهمأ َولَوأ ََكَن بََهمأ َوُيؤأ

 َۚ  وفقر خصاصة: حاجةمعت   ﴾ َخَصاَصة 

وأصحابه المهاجرين لما هاجروا من مكة إىل المدينة، استقبلوهم  ملسو هيلع هللا ىلصألنهم آثروا الرسول ج: 
 وقاسموهم األموال والمساكن والمزارع رغم أنهم كانوا فقراء

 

د س: 
ِّ
ي عد  ملسو هيلع هللا ىلص مواقف من إيثار الصحابة والنت 
ي أهدت امرأة الن . 1 اه.  ملسو هيلع هللا ىلصت   بردة فأعجبته ولبسها، ثم طلبها أحد الصحابة، فأعطاها إي 
ي حادثة الهجرة مخافة  . 2

ي دخول الغار ف 
ي أض  أبو بكر الصديق أن يتقدم ف 

أن يكون ف 

ي  ي بكر س:  ⇨) ملسو هيلع هللا ىلص الغار ما يؤذي  النت   (اذكر الموقف الذي ظهر فيه إيثار أب 

ي  اصطحب أبو طلحة األنصاري . 3 لم يكن عنده من العشاء ما إىل بيته و  ملسو هيلع هللا ىلصضيف النت 
ي إال أهله وأوالده، فانتظر نوم أوالده، وأطفأ الشاج يوهم الضيف أنه يأكل معه 

يكف 
وهو ال يأكل، فأكل الضيف وشبع، وبات أبو طلحة وزوجته وأوالده جوع، فأخت  

ي  يل النت  ي بفعلهما ودعا لهما ب ملسو هيلع هللا ىلصجت   النت 
كالخت  و بما حدث، فُشَّ هما برضالت  ا ة وأخت 

 فعلهما هللا تعاىل عن
ي هللا عنهس: 

ي طلحة رض  ي أب   فضل اإليثار وأهميته من قصة الصحاب 
 بي ِّ 
ا، فاألخ يساعد أخيه المسلم وال أهميته يجج: 

ً
ا يحب بعضه بعض

ً
ا متماسك عل المجتمع قويًّ

كة واألجر العظيم من هللا تعاىل ي حاجة، أما فضل اإليثار فهو نيل الت 
كه ف   يت 
ي آاذكر س: 

 
ثار وفوائد خلق اإليثار ف

   المجتمع
 نزع الحقد والحسد من القلب . 1
 نشر المودة بي   الناس . 2
ا  . 3

ً
ا متماسك جعل المجتمع قويًّ

ا
ً
 يحب بعضه بعض

 

 

 مخارج الحروف الخمسةاذكر س: 
 الخيشوم -5الشفتان    -4اللسان   -3الجوف   -2الحلق   -1ج: 

 

 المقصود بمخرج الجوف؟ما س: 
 الخالء الذي يكون بي   الفم والحلقج: 

 

 
 

فوائد اإليثار وآثاره

مجتمع قوي 
متماسك

نش  المودة
نزع الحقد 
والحسد
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أيام 
يستحب
صيامها

يوم عرفة
لغير 
الحاج

األيام 
البيض

ام ستة أي
من 
شوال

يوم 
عاشوراء

اإلثنير  
والخميس
من كل 
أسبوع

 ما هي حروف مخرج الجوف؟س: 
 الواو الساكنة قبلها مضموم -2     األلف الساكنة قبلها مفتوح -1ج: 
 الياء الساكنة قبلها مكسور -3     

ي كلمة )نوحيها(
 
 تنبيه: مجموعة ف

 

ا جوفية؟س: 
ً
 لماذا سميت حروف

 رج من الجوفألنها تخج: 
 

 

 

 ما المقصود بـ صيام التطوع؟س: 
ي  يستحبأيام ج:  نا النت 

 
عىل صيامها  ملسو هيلع هللا ىلصأن يصومها المسلم زيادة عىل شهر رمضان حث

ًعا طلًبا لرضا هللا وتقرًبا إليه  تطو 
 

 ؟تطوعفضل صيام الما س: 
ا   ُيب -1ج: 

ً
 زيادة األجر والثواب -2اعد هللا وجه الصائم عن النار سبعي   خريف

 

 ؟أفضل صيام التطوعما س: 
 يصوم يوما ويفطر يوماصيام داود عليه السالم، ج: 

 

د س: 
 
ي يستحب صيامها عد

 )صيام التطو ع( األيام الت 
 من كل شهر قمري   15و 14و 13: اليوم األيام البيض . 1
م، وهو اليوم الذي نج   هللا فيه موس عليه اشوراء يوم ع . 2 : اليوم العارسر من محر 

 السالم وقومه من فرعون
اليوم التاسع ج: يوم عرفة لغت  الحجا  . 3

من ذي الحجة، حيث يقف الحجاج 
عىل جبل عرفة بأداء الحج )يوم 
 عرفة يسبق عيد األضج بيوم(

 ستة أيام من شهر شوال . 4
 سبوعاإلثني   والخميس من كل  أ . 5

 

ي س: 
علل: استحباب صوم يوم عاشوراء ف 

 اإلسالم
ألنه اليوم الذي نج   هللا فيه موس ج: 

 عليه السالم وقومه من فرعون
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 تنبيه: يستحب عند صيام يوم عاشوراء صيام يوم قبله أو يوم بعده
 

 علل: نهي الحاج عن صوم يوم عرفةس: 
ي إتمام أعمال الحج يوم عرفةج: 

وما بعده وهي تحتاج لجهد وقوة،  ألن الحاج يستمر ف 
  والصيام قد يضعفه عن ذلك. 

 

(  15- 14- 13ض )لماذا سميت األيام البيس:   بهذا االسم؟ من كل شهر قمري 
 البيضاض لياليها بالقمرج: 

 

د س: 
 
 األيام المنهي  عن صيامهاعد

يق    أيام ا -2أول يوم من عيدي  الفطر واألضج    -1ج:   للحاج يوم عرفة -3لتشر
 
 
 
 
 
 

يق؟س:   ما هي أيام التشر
ي والثالث والرابع من أيام عيد األضج المباركج: 

 اليوم الثاب 
 

 علل: النهي عن صوم أول يوم من العيد سواء عيد األضج أو الفطرس: 
ي الفطر، ج: 

ة صيام رمضان والبدء ف  ي عيد الفطر فيه إظهار الفرح بإتمام شعت 
ألن أول يوم ف 

ي عيد األضج ففيه فال بد من ا
لفصل بي   الصيام وأول يوم عيد باإلفطار، أما أول يوم ف 

ة. و التقرب باألضاحي واألكل منها والتصدق   إظهار هذه الشعت 
 

 

ي هللا عنه عن رسول هللا 
ي هريرة رض   من مال،  ملسو هيلع هللا ىلصعن أب 

ٌ
قال: "ما نقصت صدقة

ا، وما وما 
 
 ِعز

 
ا بعفٍو إال

 
 هلل إل رفعه هللا"زاد هللُا عبد

ٌ
 تواضَع أحد

ي جليل،  ي أسلم بعد الهجرة، أبو هريرة هو عبد الرحمن بن صخر الدوسي صحاب  دعا له النت 
ي هريرة بسبب هرة كان  ملسو هيلع هللا ىلص ين للحديث رواية وحفظا، لقب بأب  بالحفظ فكان من المكتر

ي 
ي ف 
ي البقيع57المدينة  يرعاها، توف 

 هــ ودفن ف 
ي هريرة من الدرو  السابقة ة أب   تنبيه: سبق وحفظ الطالب عن سب 

ااأليام المنهي عن صيامه

يوم عرفة للحاج يق أيام التش 
أول يوم من عيدي 
الفطر واألضىح
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ا: قوة ومكانة  عزًّ
 رفعه هللا: أعىل قدره

 

ب فيهاما س: 
 
ي تناولها الحديث ورغ

 ؟األعمال الصالحة الت 
 التواضع -3العفو    -2الصدقة    -1ج: 

 

 صدقةعلل: المال ال ينقص بالس: 
ي اآلخرةألن هللا يبارك فيه ج: 

ي الدنيا ويدخر له الثواب ف 
 ويفتح للمتصدق أبواب الرزق ف 

 

 ما هي وجوه إنفاق المال )الصدقة(؟س: 
 الفقراء والمساكي   ج: 

 

 ما أجر وفضل من يتصدق بماله؟س: 
ي ماله  . 1

 يبارك هللا ف 
ي الدنيا    ويفتح للمت . 2

 صدق أبواب الرزق ف 
ي  . 3

  اآلخرةويدخر له الثواب ف 
 

 ؟ملسو هيلع هللا ىلصما هو العفو؟ ولم يحبه هللا ورسوله س: 
يدفع المسلم إىل التجاوز عن أخطاء الناس إسالمي يحبه هللا ورسوله؛ فهو هو خلق ج: 

 والصفح عنهم وعدم مقابلة السيئة بالسيئة وعدم إيذاء أحد
 ؟أجر وفضل من يعفو عن النا ما س: 
ا بي   الناس   . 1

ً
ف  يزيد صاحبه مكانة ورسر

 ينال به رحمة هللا ومغفرته . 2
 يكسبه محبة الناس . 3
 ما هو التواضع؟: س
 خلق إسالمي يجعل المسلم يبتعد عن التكت  والغرور واحتقار اآلخرينج: 

 

 ؟أثر التواضع عىل الفردما هو س: 
 يصبح لي   الجانب   . 1
 سهل التعامل  . 2
ة  . 3  ماله أو مهنتهال يستعىلي عىل الناس بنسب عائلته أو كتر

 

 ؟أجر وفضل المتواضعما س: 
ي الدنيا واآلخرةج: 

 يرفع هللا قدره ويعىلي مكانته ف 
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 وضح كيف يرفع هللا قدر المتواضعس: 
مونه -2يحبه الناس  -1ج:   يطيعونه  -3  يقبل الناس عىل علمه ويحت 

 

ق يدل قوله تعاىل: س: 
ُ
ل
ُ
َفُحوٓ ﴿عىل أي خ َصأ ُفواْ َويأ َعأ ْۗٞ َويأ  ﴾؟ا

 خلق العفو: ج
 

ي س: 
ي لكل خلق مما يأب   وضح األثر اإليجاب 

 المجتمع الفرد الخلق

ي ماله الصدقة
 
 تسد حاجات الفقراء والمساكي    يبارك هللا للمتصدق ف

 تنتشر المحبة وتخف العداوات ينال رحمة هللا ومغفرته العفو
ي الدنيا واآلخرة التواضع

 
 طبقيةتنتشر المساواة وتقل ال يعىلي هللا قدره ف

 

 

 ما هي أركان اإلسالم؟س: 
 صوم رمضان -4إيتاء الزكاة   -3إقامة الصالة   -2الشهادتان  -1ج: 
    5-  

ا
 حج البيت من استطاع إليه سبيل

 

 ما معت  الزكاة؟س: 
ًعا كالفقراء والمسج:   اكي   مقدار من المال فرضه هللا عىل األغنياء ُيعط للمستحقي   رسر

 

عي للزكاةما س: 
 ؟الحكم الشر

ًعا ج:  ر رسر ةَ َوَءاتُواْ ٱلزَّ ﴿ فريضة عىل كل مسلم بلغ ماله النصاب المقر  لَوَٰ قَيُمواْ ٱلصَّ
َ
ةَ َوأ  ﴾َكوَٰ

وعية الزكاةا مس:   ؟الحكمة من مشر
 تعود بالخت  عىل الفرد والمجتمع لما لها من فوائد ج: 

 

 ما معت  النصاب؟س: 
ع لبدء وجوب الزكاةج:  ده الشر

 
 قدر معلوم من المال حد

 

 ما جزاء من يؤدي الزكاة ومن يمتنع عنها؟س: 
ا السببومن يؤديها ينال األجر ومن يمتنع يستحق غضب هللا وعقابه، ج: 

ً
ل ركن

 
: ألنه عط

ذا  إال إما من صاحب ذهب وال فضة ال يؤدي منها حقها "حديث  : والدليل من أركان اإلسالم
 
ِّ
 ف ،حت له صفائح من نار كان يوم القيامة صف

ُ
ي ناأ

 هنم فيُ ر جحىمي عليها ف 
 
به كوى بها جن

 وجبينه وظهره كلما بردت 
ُ
 "هلعيدت أ
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أموال 
تجب 
كاةفيها الز 

(غنماإلبل، البقر، ال)األنعام

عروض التجارة

النقود والذهب والفضة

الزروع والثمار

د س: 
 
 فوائد إخراج الزكاة عىل الفرد والمجتمععد
ي من الب . 1

 (للفرد)  خل وتطهت  نفس الفقت  من الحسدتطهت  نفس الغت 
ي الذي يزكي  . 2

 (للمال)       تنمية مال الغت 
 (للمجتمع)       سد حاجة الفقراء والمحتاجي    . 3
ي قد تقع بسبب الفقر والحاجةالجرائم حماية المجتمع من الفي   و  . 4

 للمجتمع() الت 
 

ي تجب فيها الزكاةما هي س: 
 ؟األموال الت 

 األنعام )اإلبل، البقر، الغنم( . 1
 عروض التجارة . 2
 النقود والذهب والفضة . 3
 الزروع والثمار . 4
 
 
 
 

ي أنس بن مالكس:  ف بالصحاب 
 عرِّ
هو أنس بن مالك النص  األنصاري، نسبة إىل األنصار سكان المدينة المنورة الذين أسلموا ج: 

ي  ي ملسو هيلع هللا ىلصوناضوا النت   11 ملسو هيلع هللا ىلص، كنيته: أبو حمزة، ولقبه: خادم رسول هللا، ألنه خدم النت 
سنوات، أمه هي الصحابية أم سليم 

  األنصارية. 
 

ي بيت أساذكر س: 
 
وا ف

 
ماء صحابة ترب

 النبوة
ي طالب   . 1  عىلي بن أب 
 زيد بن حارثة   . 2
   أسامة بن زيد  . 3
 أنس بن مالك . 4

 

 
 
 
 

يأنس بن مالك النض  األنصار  اسمه

أبو حمزة هكنيت

خادم رسول هللا لقبه

أم سليم األنصارية أمه

ورةمن السابقير  من أهل المدينة المن إسالمه

ي البضة 
سنة103ـه وعمره 93ف  وفاته

ين  من علماء الصحابة المكير
للحديث

مهمكانته وعل
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ي هللا عنه؟س: 
 تحدث عن إسالم أنس بن مالك وكيف أسلم رض 

ي إىل ج:    إىل اإلسالم من أهل المدينة، أسلم مع أمه وأهلها قبل هجرة النت 
كان من السابقي  

 سنوات من عمره.  11 ـلم يتجاوز الالمدينة وكان 
ي بيت النبوةبي ِّ  س: 

 
ي  شخصيتهعىل حياته و  أثر حياة أنس بن مالك ف  ومالزمته للنت 

ي  . 1  الصحابة معرفة بحياة النت 
 وأشبههم صالة به ملسو هيلع هللا ىلصكان أكتر

 تعلم الكثت  من أمور الدين والفقه . 2
 كان أكتر الصحابة رواية للسنة النبوية وأعلمهم بأحكامها . 3
 ف القراءة والكتابةوكان يعر  . 4
ي أمور دينهم . 5

 كان من علماء الصحابة الذين يرجع إليهم المسلمون ف 
 

ي س:  ه ملسو هيلع هللا ىلصعلل: روى أنس بن مالك عن النت   أحاديث لم يسمعها أحد غت 
ي  . 1  سنوات  11منذ كان عمره  ملسو هيلع هللا ىلصألنه كان مالزًما للنت 
 وكان يقوم عىل خدمته وقضاء حوائجه . 2

 

ي رواها انس:  
 س بن مالك؟كم عدد األحاديث الت 

ي  حديثج: 
 أكتر من ألف 

 

ي س:   ومالزمته؟ ملسو هيلع هللا ىلصوضح كيف بدأ أنس بن مالك بخدمة النت 
ي ج:  ي ليخدمه وكان عمره عشر  ملسو هيلع هللا ىلصلما هاجر النت  ه أم سليم إىل النت 

إىل المدينة جاءت به أم 
 سنوات

 

ي بم س:   ؟ألنس بن مالك ملسو هيلع هللا ىلصدعا النت 
كة       -1ج:  ة المال والولد والت 

: كتر  وأن يكون مستجاب الدعاء    -2بالخت 
ي ما أعطيته"ملسو هيلع هللا ىلصحيث قال    

 : "اللهم أكتر ماله، وولده، وبارك له ف 
 

ي وضح س:   ؟ألنس بن مالك ملسو هيلع هللا ىلصكيف تحققت دعوة النت 
ء إال استجاب هللا له -2كان كثت  المال والولد    -1ج:  ي

 وكان ال يدعو بشر
 

ي هللا عنه كس: 
 ان مجاب الدعاءاذكر حادثة تبي   فيها أن أنس بن مالك رض 

ل ج:  أجدب بستانه ذات مرة واحتاج الماء ليسقيه، فقام وصىل ودعا هللا، فإذا بالمطر يت  
 فوق البستان

 

ي أنس بن مالك وأين؟س: 
 مت  توف 

ي البصة ج: 
 من أواخر من مات من الصحابةسنوات وهو  113هــ وعمره  93ف 
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؟س:   ما معت  التكافل االجتماعي
 تعاون أفراد المجتمع فيما بينهم لجلب الخت  لهم أو دفع الص  عن أي فرد منهمج: 
 

 مجالت التكافل الجتماعي اذكر س: 
 التكافل بي   أفراد األرسة    . 1
 التكافل بي   األقارب    . 2
 التكافل بي   أفراد المجتمع . 3

 

 أفراد التكافل بي    وسائل تحقيقما هي س: 
 ؟األرسة
 يعطف الكبت  عىل الصغت    . 1
م الصغت  الكبت    . 2

 يحت 
 التعاون فيما بينهم  . 3
ينفق الرجل وترع المرأة شؤون البيت ويحسن  . 4

 األوالد إىل آبائهم
 ؟التكافل بي   األقارب وسائل تحقيقماهي س: 
 العطف واإلحسان إليهم   . 1
 زيارتهم وتفقد أحوالهم   . 2
 مشاركتهم األفراح واألحزان   . 3
 رعاية الضعيف واإلنفاق عىل الفقت   . 4
 س: 

ا
 عىل التكافل بي   األقارب  اذكر موقفا أو مثال

ي ج:  ي الغزو أذا إشعريي   ن األ إ" : عريي   عن األش ملسو هيلع هللا ىلصحديث النت 
قل طعام عيالهم و أرملوا ف 

ي ثوب واحد 
ي و  ةالسويهم بثم اقتسموه بينبالمدينة جمعوا ما كان عندهم ف 

 "نا منهمأفهم مت 
ي شعرياأل  : تنبيه ي موىس األ أون هم قوم الصحاب   ي قل طعامهمأ : رملوا أ ،شعريب 
 ؟المجتمعبي   أفراد وسائل تحقيق التكافل ما هي س: 
 دفع الزكاة   . 1
 الصدقة   . 2
 ت الوطنية  بناء المؤسسا . 3
 تعليم الفقراء   . 4
 دعم مؤسسات العلم   . 5
 بناء المؤسسات الصحية ودور رعاية المسني    . 6

 

أبناء المجتمع

األقارب

أفراد 
األرسة
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 اذكر أمثلة عىل تكافل المجتمعس: 
 ف أذاه عنه   يحسن الجار إىل جاره ويك . 1
 كفالة اليتيم   . 2
ي الكوارث كالحروب . 3

 المجاعاتوبئة و األو  والفيضانات التعاون ف 
 

 ؟آثار وفوائد التكافل الجتماعي عىل الفرد والمجتمعما هي س: 
احم . 1  فرادبي   األ تحقيق التحاب والتعاون والت 
 تأمي   االحتياجات األساسية للناس من مأكل ومعيشة . 2
 إيجاد مجتمع قوي يصعب النيل منه . 3
 

 

 ما المقصود بـ مخرج الحلق؟س: 
 الجزء الممتد من أسفل الحنجرة إىل أعالها باتجاه الفمج: 
 

ي تخرج منه؟س: 
 ما هي أقسام الحلق؟ والحروف الت 

 ء    هـــ     أقض الحلق: الهمزة والهاء . 1
 ع    ح   وسط الحلق: العي   والحاء . 2
 الحلق: الغي   والخاء . 3

 خ غ       أدب 
 ما سبب تسميتها بالحروف الحلقية؟س: 
 ألنها تخرج من مخرج الحلقج: 
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