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 اسم
 الدرس

 رقم
 اإلجابة النموذجية األسئلةالنشاط أو  الصفحة

 الَكِلُم الطَّي ِبِ 
 

 األسئلة 132

 : 1س

 ام األلفاظ المنطوقة أو المكتوبة.التعبير عن األفكار والمشاعر باستخدهو حسن         

 : 2س

كل كلمة يتلفظ بها اإلنسان محاسب عليها، لذلك ينبغي أن يتخير ألفاظه ألن  -أ

 .ودالالتها، فال ينطق إال ما يرضي هللا تعالى، ويحقق المنفعة له ولآلخرين

 وتتأكد في ممارسات الجميع تأكيداً على أهمية أن ينتشر هذا السلوك -ب

 : 3س

 

   .من النار ووقايته  في اآلخرة ه صاحب رفع شأن، ونيل رضا هللا تعالى -1

شااحنال، فبالكلماة الطيبااة تاا و  ة والإشااعة المحبااة باين الناااس والقىاال علااى العاداو -2

 .العداوة، ويحل محلها المحبة واإلخال

 .قاع العداوة بينهملإلفساد بين الناس وإيالشيطان وسعيه  كيدالتخلص من  -3

 : 4س

 

 وجل. أمثلة تتصل بعالقة اإلنسان باهلل ع  -أ

 ذكر هللا تعالى -1

 .وتالوة القرآن الكريم -2

 .والدعال -3

األمر بالمعروف والنهي عن  -1 
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مع غيره من  تصل بعالقة اإلنسانأمثلة ت -ب

 الناس
 .المنكر

 وإسدال النصيحة -2

ويحقق  يسعد الناسوكل ما  -3

 مصالحهم في الدنيا واآلخرة

    

 : 5س

 فضل الكلم الطيب النصوص الشرعية

إِلَْيِه يَْصاعَد  اْلَكِلام  الط يُِاب  : )قا  تعالى

الِ   (.ح يَْرفَع ه  َواْلعََمل  الص 

ويجازي  أن هللا تعالى يتقبل الكلم الطيب

 عليه بالخير

َوْليَْخَش ال اِذيَن لَاْو تََرك اوا  ﴿:قا  تعالى

ي ةً ِضاعَافًا َخااف وا َعلَاْيِهْم  ِمْن َخْلِفِهْم ذ ُرِ

َ َوْليَق ول وا قَْواًل َسِديدًا  .﴾ فَْليَت ق وا َّللا 

خيااار تحقياااق اليعاااين فاااي  بالكلااام الطياااأن 

وتيسااااير البركااااة علااااى اإلنسااااان وذريتااااه 

 من السلوك السيئ واالنحراف وحفظهم

وفم َوَمْغِفااَرةم  ﴿:قااا  تعااالى قااْو م َمْعاار 

 صدقة يتبعها أذى وهللا غنيَخْيرم ِمْن 

 .﴾ َحِليمم 

الكلاام الطيااب أفىاال ماان أن هللا تعااالى جعاال 

الماااادي الاااذي يقدماااه الغناااي للفقيااار  العطاااال

ناواع اإلهاناة واإلياالم ويتبعه بأي نوع مان أ

 النفسي
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 اسم
 الدرس

 رقم
 اإلجابة النموذجية النشاط أو التقويم الصفحة

أخالقيات القيادة عند 
 ملسو هيلع هللا ىلصالرسول

 األسئلة 138

 :  1س
تحقيق نحو  هم بأساليب متنوعةتوجيهوالناس في  يااليجاب هي عملية التأثير -أ

 .المرجوةهداف األ
 ب_

 ل مواقف يتم توجيه الناس نحوها. أ. الهدف: الذي ي مث

  ب. األفراد: وهم جماعة العمل أو الفئة المستهدفة.

 ج. القائد: وهو الموجه والمؤثر في جماعة العمل.

  للقيادة أهمية كبيرة في حياة األفراد والمجتمع، منها:ج_  

 . تنظيم الحياة وإقامة العد  بين الناس، ومنع اعتدال القوي على الىعيف.1

 السلوك اإليجابي والتقليل من وجود السلبيات. تع ي  .2

 . توجيه الطاقات باألسلوب األمثل. 3

 . تنمية األفراد ورعايتهم وتدريبهم.4
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    . تحقيق األهداف المرجوة التي تحسن حياة األفراد وترتقي بالمجتمع.5

 : 2س
 َوضع  اإلنسان في المكان الذي يناسبه. -1
 القدوة الحسنة. -2
 واهب.اكتشاف الم -3
 تفويض الصالحيات. -4

 : 3س
 .اكتشاف  المواهب - أ
 القدوة الحسنة.  - ب
 تفويض الصالحيات. - ت

يغىب  ملسو هيلع هللا ىلصكان  هإال أن  ، مع اآلخرين لم والرأفةمن الحِ  ملسو هيلع هللا ىلصتعالى نبيه هللا  ابَ رغم ما حَ : 4س

وفيما عدا ذلك فهو أحلم ويوقف الظالم والمعتدي عند حده،  ،للحق إذا انتهكت حرمات هللا

 بطنما ي   يتظاهر بغير أو منافق   ،لألدب يل  أو مس ،اهل ال يعرف أدب الخطابالناس عن ج
 :  5س  
 ،يا أبا ذُر  إن ك ضعيفم ) له: قا  يطلب  منه اإلمارة والوالية،  فعندما جاله أبو ذر  -1

(فيها وإن ها يوَم القيامِة ِخ يم وندامةم إال  من أخذها بحقُِها وأد ى ال ذي عليه ،وإن ها أمانةم 
1
 

 توليته ألنه ال يصلح  لقيادة الناس رغم جوانب الخير عند أبي ذر  ملسو هيلع هللا ىلصفرفض النبي 
 ،أن يعطيهم ثلث ثمار المدينة ىبعقد الصلح بينه وبين غطفان عل ملسو هيلع هللا ىلصالنبي هم عندما  -2  -2

 .عن ذلك بعد استشارة سعد بن معاذ وسعد بن عبادة ملسو هيلع هللا ىلص عد  الرسو 
 فقرال همويحث على اإلنفاق عليهم و يعين أصحاب الصفة، ملسو هيلع هللا ىلصكان رسو  هللا  -3

                                                 
1
 صحيح مسلم 
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 .ملسو هيلع هللا ىلصلهم، فسكنوا مسجد رسو  هللا  مأوى وال المدينة جالوا الذين المهاجرين
 
 

 

 

 

 

 اسم
 الدرس

 رقم
 اإلجابة النموذجية النشاط أو التقويم الصفحة

 144 العلماء دورهم ومكانتهم
 األسئلة

 

 .تبنى الحىارةو اةه يرتفع شأن األُمة، وت داد هيبتها وت دهر الحيبف : 1س
 : 2س
 .يبذ  قصارى جهده في البحث والتنقيب وفق المنهجية العلمية المناسبة لتخصصهأن ( 1  
 .ينفع بها اإلنسانيُة يؤدي رسالةً أن ( 2  
 .في الحياة وأثرهموجودهم الدين واإليمان، وبحقيقة نُهم يعُرفون النُاس بحقيقة أل :3س
 
بة رضي هللا عنهم مع العلمال منهم، ومن ذلك ما فعله ابن وهذا ما كان يفعله الصحا : 4س 

ثم قربت له  ،صلى زيد بن ثابت على جنازةفقد ، عباس رضي هللا عنه مع زيد بن ثابت 

خِل عنها يا ابن عم رسول هللا، فقا  له زيد:  ،فجال ابن عباس فأخذ بركابه ،بغلة ليركبها

"والكبراءفقال ابن عباس: هكذا أمرنا نفعل بالعلماء 
(2) 

 

                                                 
 .360، ص2الطبقات البن سعد،ج  (2)
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ويقلل من شأنهم بين النُاس، التجرؤ على العلمال والطعن يمنع من االنتفاع بعلمهم،  :5س

 .بهم الثقةويؤدي إلى فقدان 
 : 6س
 .أن هللا تعالى رفع مكانتهم ومن لتهم في األجر والمثوبة (1  
  .االنتفاع بعلمهمواالستجابة لهم ( 2  
 .يقاً لصاحبه لدخو  الجنة وتحصيل األجر والثوابجعل العلم طر أن هللا تعالى( 3  
 .تفىيل العالم على العابد( 4  

 
 اسم

 الدرس
 رقم

    اإلجابة النموذجية النشاط أو التقويم الصفحة

 األسئلة 154 المسجد الحرام

 : 1س
 .مهد خاتمة الرساالت السماوية جعلها (1 

 .عةقبلة المسلمين إلى قيام السا ( جعلها هللا تعالى2

 .(جعل هللا تعالى لها أحكاماً خاصة بها دون غيرها3
 

ً الوحي، وَمهد  الرسالة، وهي  مهبطهي : 2س تىم عددًا من المواقع المعظمة،  أيىا

والمقامات المباركة، والمشاعر المقدسة، واآليات البينات، مما ي يدها تشريفًا وتعظيًما 

 .وإكراًما
 .امم طيب  مبارك وشفالم نافعم بإذن هللا تعالىخير مال  على وجه األرض، وطعهو  :3س
 :4س
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 ة.قدرالو ستطاعةالاتعاهد زيارته حسب  (1       
 .بخشوع وأدب إليه خو الد( 2       
 .المحافظة عليه والدفاع عنه من أي اعتدال( 3       

 :5س

 .صالة عن غيرها من المساجدالف كأجر مائة  (1       
َمن طاف بالبيت كتب هللا  له بكل خطوٍة :"ملسو هيلع هللا ىلصعظيًما. قا  النبي  أجًرا لهوجعل ( 2       

"حسنة، ومحا عنه سيئة
(3) 

"إن  مسحهما َيُحطَّان الخطيئةاألجر فقا :" ملسو هيلع هللا ىلص بين النبي (3       
(4)

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
(3)

 سنن الترمذي وهو صحيح 
(4)

 سنن النسائي وهو صحيح  
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 اسم
 الدرس

 رقم
 اإلجابة النموذجية النشاط أو التقويم الصفحة

زبيدة زوجة هارون 

 األسئلة 158 رحمها هللا يدالرش

 : 1س

 .اسمها أََمة  الع ي  بنت جعفر بن المنصورأ(   

هارون الرشيد، وأم ولده الخليفة العباسي زوجة  ،تكنى بأم جعفروجدها المنصور، ب(    

 .األمين

 .تشجيعاً لهم على البحث وطلب العلم: 2س

يق بين مكة والطائف لتمتد في قناة ضخمة تجر المياه على امتداد الطر بإنشالأمرت :  3س

المياه إلى منطقة عرفات ثم الم دلفة ومنى  فأوصلتالصحرال أقنيةم للمياه تسمى عين زبيدة، 

 .ثم مكة المكرمة
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فيه كل ما يحتاجه المسافر  ،ممهد   إلى مكة إلى طريق عامر   الكوفةحولت الطريق من  :4س

لى طو  الطريق، وإقامة االستراحات ل اآلبار والبرك والقنوات عانشإأمرت بفمن خدمات 

الحجاج  ترشدوأماكن اإليوال، إضافة إلى المشاعل الليلية إلضالة الطريق، ووضع عالمات 

إلى الطريق الصحيح، ووضع حراسات لحمايتهم من قطاع الطرق، وعلى امتداده أنشئت 

 .القرى التي تقدم الخدمات للحجاج

  :5س

 .ن ل بيدة اهتمام في حفظ القرآن الكريم وتحفيظهكا بالقرآن الكريم، العناية( 1  

، هوتنظم فكانت تتذوق الشعر واألدب  الشعربزبيدة  اهتمتم باألدب والشعر، اهتماال( 2  

 .وتنقد ما كتبه الشعرال واألدبال وتصححه، وتكافئ المجيدين منهم
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 اسم
 الدرس

 رقم
 إلجابة النموذجيةا النشاط أو التقويم الصفحة

 األسئلة 164 القيم السياسية في اإلسالم

 :1س
التاي تىابط عالقاة لقواعد المستمدة من القرآن الكريم والسنة النبوية هي المبادئ وا(  1

 .  عالقة الدولة بغيرها من الدو  تىبطوباألفراد، تها ، وعالقببعىهامؤسسات الحكم 

واالنتماال للاوطن، فقاد المجتما  ممايع م  ا  الشاعور بالمح اة  ( الشعور  بالمسؤولية تجاا  أرادا 2      

 .فطر هللا تعالى اإلنسان على حب وطنه الذي نشأ فيه آمناً، وانتفع من خيره وثماره
وأمااا المساااواة،  ااا قحقاان أ اات المجتمعااات واسااتقدارها   إعطااال كاال ذي حااق حقااهالعااد  ( 3       

 أو الفكاار أو الاادينأو  العاارقى اخااتالف بنااال علاا المااواطنين تميياا  بااينعاادم ال فتعنااي

 االقتصادي واالجتماعي ىمستوال
وااللت ام باألنظمة والقوانين،  ، والدستور الدولة ومؤسساتهاتظهر في احترام : 2س 
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  .والمحافظة على الممتلكات العامة
 

 :  3س
 ياد لهم؛بطاعتهم واالنق ألن حفظ الدين والحقوق وحفظ األمن واالستقرار، متعلقا(      

 .تعالى هلل طاعةً فطاعتهم 
 .كونها تمكن الناس من الحصو  على حقوقهمب(    
 : 4س

 .المعايير التي تحدد السلوك المرغوب من السلوك المرفوض تمثلأنها  (1

  . م الحقوق والواجبات لجميع األطراف في المجتمعيتنظ (2
 

 : 5س
 طاعة  الحاكم. (1
 العدل والمساواة. (2
 الشورى.  (3
 الحدية. (4
 اون والتكارل.التع (5

 
 :  6س

 تحقين المواطنة الصالحة. (1
 انتشار األ ت واالستقدار. (2



 الثانياإلجابات النموذجية للفصل 

 Page 12 الحقوق محفوظة لوزارة التربية والتعليمميع ج
 

 المشاركة السياسية.  (3
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 اسم
 الدرس

 رقم
 اإلجابة النموذجية النشاط أو التقويم الصفحة

 األسئلة 171 الفن في اإلسالم

 : 1س
خال  وساائل مادياة من  اإلحساس بالحقائق واألحداث هو التعبير الجميل عن: الفن  (1

 .التصور اإِلسالمي لهذا الوجود وفق أو معنوية 

هو التعبير عن األفكار والمشاعر مان خاال  إعاادة صاياغة الواقاع  الفن التشكيلي،  (2
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ة بصور  .وغيرها ،، والتصميمفن العمارةو ، والنحت،الخطو ،الرسم ، مثلجديد 

لصاوت الماؤثر فاي نفا  التعبير عن األفكاار والمشااعر باويختص ب الفن الصوتي، (3

السااامع، فيستشااعر القاايم الجماليااة لمااا يساامعه، مثاال األناشاايد والشااعر والخطابااة، 

 .والصوت الجميل في قرالة القرآن الكريم  وتجويده

أفااالم الصااور المتحُركااة، مثاال  ويعنااي إضااافة عنصاار الحركااة إلااى المناات  الفنااي، (4

مان األفاالم والمسارحيات ويتصل بذلك  ما يمكن أن ينات  مسرح الدمى، وغيرها، و

 التي تجسد القيم اإليمانية الملت مة بالىوابط الشرعية.

 
 : 2س
الوثنياات والخرافاات واألوهاام مان وباطال كل  جرد منفيتقيدة التوحيد، عأن ال يناقض  (1

، كتصااوير الااذات اإللهيااة، وصااور األنبيااال علاايهم السااالم، والقصااص التااي واألساااطير

 تحاك حو  اآللهة وغيرها.

إثااارة  وصاافها أو  ، مثاال تصااوير العااورات أووالممنوعاااتماان المحرمااات  ن يخلااو أ (2

 الشهوات وغيرها.

 أن يرتبط بهدف نبيل ورسالة إنسانية  سامية تنأى به عن العبثية والعشوائية. (3

 .بالقرآن الكريم الذي تعلقت أفئدتهم بهحياتهم يرجع هذا االهتمام الرتباط : 3س
في نف  السامع ليستجيب لمىمون الرسالة بتقبلها  إثارة العواطفالتأثير والهدف منها : 4س
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 .وااللت ام بها
 :5س

 نماذجها في اإلسالم مجاالت الفن

 

 الفن التشكيلي-

 الخط العربي -1

 ةالعمارة اإلسالمي .-2

 

 الفن الحركي-
 .أفالم الصور المتحُركة -1

 .مسرح الدمى -2

 

 الفن الصوتي
 آن الكريم وتجويدهالتغني في قرالة القر -1

 .الخطابة -2

 
 

 

 

 

 

 اسم
 الدرس

 رقم
 اإلجابة النموذجية النشاط أو التقويم الصفحة

 األسئلة 177 الداعي إلى هللا تعالى
والتمسك  أتباعهالدعوة إلى هللا تعالى: تبليغ دين اإلسالم للناس وترغيبهم فيه، وحثهم على : 1س

العالم بمبادئ الدين والداعي إلى هللا تعالى: هو  بأحكامه وبأخالقه، ونشر الخير بينهم. 
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اإلسالمي ومقاصده وأحكامه، والعارف بواقع المجتمع الذي يعيش فيه وقىاياه وأساليب تبليغ 

  .الدعوة إليهم

، لبنال المفاهيم السليمة، ال بد من وجود دعاة متخصصين للقيام بهذه الَمهمة على أتُمِ وجه :2س

 .الصحيحة، ونشر اإلسالم للوصو  إلى الحياة الطيبة الهانئة وتصحيح المفاهبم غير
 

 :3س
 ـ اإلخالص في الدعوة إلى هللا تعالى1

 ـ االلت ام بالصفات الحميدة2

 سعة  االطالع.و العلم  ـ 3

 الداعي الناجح ي قدُم ما يستحق التقديم ويؤخر ما يناسبه التأخير، ويوازن بين المصالح :4س

يدعو استمر  في دعوته فقد ملسو هيلع هللا ىلصسيدنا محمد  منه ، وهذا دعوته للناس الناتجة عن والمفاسد

تمكن اإليمان و دخلوا في اإلسالم  صنماً، وبعد أنلهم في مكة دون أن يهدم  الناس إلى اإلسالم

 وأدركوا أن اإلسالم هو الدين الحق أمر بهدم األصنام. ،الناسنفوس في 

 صلى الن بُِيِ  َزْوجِ  َعائَِشةَ اختار أيسرهما، كما روت ما خير بين أمرين إال  ملسو هيلع هللا ىلصكان رسو  هللا  :5س

ما ُخي ِر رسول هللا صلى هللا عليه وسلم بين أمرين إالَّ أخذ أيسرهما، ما : قَالَتْ  أَن َها وسلم، عليه هللا

" لم يكن إثًما، فإن كان إثًما كان أبعد النَّاس منه
5 

 
                                                 

5
 متفق عليه 
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 :6س
 

 )األثر في المدعوين( سلبي إيجابي السلوك

التجمل باللباس وحسن 

 المظهر

يحمل المدعو على حسن االستقبا   --- إيجابي

 واالستجابة

يحقق له االحترام بين الناس والتأثير  --- إيجابي المعرفة واالطالع اتساع

 فيهم

غير الروايات االستدال  ب

 المقبولة

يبني أو يع ز معتقدات أو تصورات أو  سلبي ---

 ينعادات باطلة عند المدعو

سبيل سريع في الوصو  إلى قلوب  --- إيجابي التواضع

 الناس وتقبلهم للدعوة
 

 

 

 

 

 

 

 اسم*
 الدرس

 رقم
 اإلجابة النموذجية النشاط أو التقويم الصفحة

 .عد اإلسالم العمل عبادة يتقرب بها اإلنسان إلى ربه مبتغياً األجر والثواب: 1س األسئلة 182 أخالق العمل
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 .مقبوالً عند هللا تعالى، مؤتياً ثماره الكاملة ليكون العمل: 2س
 : 3س

 .األمانة.ـ 1

 .اإلنجاز واإلتقان  -2

 .التعاُمل الحسن -3
 :     4س
 .ما يجعله أقدر على أدال عمله بإتقان ومهارة أ(   
ليىَمن تحقيق العدالة بين أطرافه، وأمر اإلسالم بالوفال بما اتفق عليه الطرفان، ب(   

 .والعامل صاحب العمل
 : 5س

ً  أ(      .الوفال بالعمل وفق ما يقتىيه العقد سوال أكان مكتوباً أم شفهيا
ا  في التكليف باألعما ، وذلك بأن يساوي صاحب العمل   :العد  والمساواةب(      بين العم 

ها وصعوبت ها  من حيث حجم 
ف فيه إهانة أو  وذلك باجتناب كُلِ سلوك أو :احترام كرامة العامل وإنسانيتهج(     تصرُّ

 تحقير للعامل سوال أكان بقو  أم بعمل أم بإشارة
 

 

 

 اسم
 الدرس

 رقم
 اإلجابة النموذجية النشاط أو التقويم الصفحة

 .األمانة: حفظ حقوق الخالق والمخلوق وأداؤهما على الوجه الصحيح:  1س األسئلة 190 األمانة
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 : 2س 
 أتم حال.أ( وموب حفظ األ انة وأ ائ ا على    

 .يجب على المسلم أن يؤدي األمانة وأن ال يعامل الخائن بالمثلب(   

 : 3س
نَّ األََماَنةَ إ:"ملسو هيلع هللا ىلصقا  رسو  هللا أن هللا تعالى خلق اإلنسان وفطره على حب األمانة،  -1

َجاِل ثُمَّ َعِلُموا ِمَن اْلقُْرآِن ثُمَّ َعِلُموا ِمَن الس   "نَّةِ نََزلَْت فِي َجْذِر قُلُوِب الر ِ
(6)

فأصحاب  ،

 .الفطرة السليمة يتعاملون بها بطبيعتهم دون تكلف

الَ إِيَماَن ِلَمْن الَ :" ملسو هيلع هللا ىلصقا  رسو  هللا بين  أدال األمانة وإيمان اإلنسان،  ملسو هيلع هللا ىلصربط النبي  -2

"أََمانَةَ لَهُ 
(7)

. 

 الة والسالم، أنها من أعظم الصفات التي اتصف بها االنبيال والرسل عليهم الص -3       

")سورة إِن ِي لَُكْم َرُسوٌل أَِمينٌ خلق األمانة بقولهم:" اتصافهم ب فكانوا يؤكدون ألقوامهم 

 .يلقب بـ " الصادق األمين" ملسو هيلع هللا ىلص(، وكان رسو  هللا محمد 107الشعرال، آية 

 
 : 4س
فالصالة  بال زيادة وال نقص، ،بهاهللا تعالى أمرا كما جميعها أدائها  يجب على المسلم  أ(   

وكذلك  ،تهائابأركانها وشروطها وهي ينبغي على اإلنسان أن يؤديها على وجهها األكملمثالً، 

 والتكاليف. باقي العبادات
                                                 

(
6
 صحيح البخاري. (
(

7
 مسند أحمد بن حنبل، حديث حسن.( 
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قبل ته فيجب القيام بالعمل من غير إهما  أو ِغش أو تأخر عن موعد العمل أو مغادر ب(  

ا   في األعما  العامة ي لحق إن اإلهمفعامة،  معما  خاصة أاألانتهال موعده، سوال أكانت 

، فكان االلت ام بها وحسن أدائها من الىرر بالمجتمع كله واعتدال على حقوق كُلِ فرد فيه

 أهم األمانات الموكولة إليه
م المشورة بأمانة بحيث يقدم الرأي السديد، ومن غير  ج(    فإذا است شير إنسان عليه أن يقدُِ

 .كتمان للحقيقة
لماً نافعاً ينشره بين الناس، وال يكتمه عنهم، ومن نقل علماً يكون أميناً في فمن تعلم ع (    

 .لغير قائلهمن غير تحريف أو اجت ال، وال ينسبه   عنه نقله بحيث ينسبه لصاحبه، وينقله
واستعماله وفق ما أراد هللا  يجب حفظهوفهو أمانة يجب المحافظة عليه،  جسُم اإلنسان :5س

أمانة، فيشغله بالعلم والفكر، ويوظفه في خدمة نفسه ومجتمعه  انوعقل اإلنس،تعالى 

أمانة عند صاحبه يستعمله في ذكر هللا تعالى وفي  واللسانووطنه، وال يعطله أو يؤذيه.

ما ينفعه من علوم، وفي التواصل مع غيره في الخير، وي ِعف ه عن الكذب أو الغيبة أو 

 . النميمة أو السخرية

 
 

 

 

 

 

 اسم
 سالدر 

 رقم
 اإلجابة النموذجية النشاط أو التقويم الصفحة
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 األسئلة 196 الشباب وتحديات العصر

 .االستطالع  والمغامرة وحبتفاؤ ،الو،ملاأل،وواالندفاعقوة جسدية،  :1س

 :2س

، قا  هللا في قصة أهل الكهف مااب في القرآن الكريم في سياق المدح كبكر الشذ  ـ 1

 .(13")سورة الكهف، آيةآَمنُوا بَِرب ِِهْم َوِزْدنَاُهْم ُهًدى إِنَُّهْم فِتَْيةٌ تعالى:" 

الشاب الذي نشأ في عبادة هللا تعالى من السبعة الذين يظلهم هللا في ظله  ملسو هيلع هللا ىلص ـ عد  النبي2

ُ فِي ِظل ِِه يَْوَم ال ِظلَّ إِال ِظل هُ  ، فقا "يوم القيامة  نََشأَ فِي  َشاب  " وذكر منهم "َسْبعَةٌ يُِظل ُهْم َّللاَّ

 ِ "ِعبَاَدِة َّللاَّ
(8)

 

في تكوين اإلنسان لما لها من أهمية  ـ حث على اغتنام هذه المرحلة من ع مر3

"اغتنم شبابك قبل هرمك:"ملسو هيلع هللا ىلصشخصيتهم اإليمانية والعقلية والعملية، قا  رسو  هللا 
(9)

. 

 :3س

ن تميي  الشباب  م فذا أخذ بهما يتدفق من معلومات،  يره فيبغـ اختالط الصحيح 1

 .أخالقهم واختلطت مفاهيمهم فسدت

ووسائل التواصل  ،الحديثة كاإلنترنت ةالتقني لوسائل غير اآلمن ستخدامالـ ا2

 .، وما فيها من سلبيات تؤثر على أفكارهم وأخالقهمالجاذبة للشباب االجتماعي

                                                 

(
8

 ( صحيح البخاري  

(
9

 اكم، وهو صحيح.مستدرك الح( 
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  :4س

           .المجتمع ارتفاع نسبة البطالة بين الشباب التي بدورها تؤدي إلى زيادة األزمات في (1

 .المستقبلإلى عدم تمكن الشباب من تحقيق طموحاتهم وتطلعاتهم  (2

 .يلجأ بعىهم إلى الطرق المخالفة لألخالق والقانون لتحقيق رغباتهم  (3

 :5س

 التوجيه التحدي الرقم

 الفكري التحدي 1

تعمياااق اإليماااان فاااي نفوساااهم، وتاااربيتهم  -1

 اإلسالم واالنتمال إليهب االعت ازعلى 

ىرورة التحري والتثبت بتوعية الشباب  -2

 .مما يصلهم من معلومات

 الفقر والبطالة 2

 المبادرة إلى ريادة األعما . -1

االبتعاااد عاان ثقافااة العيااب فااي كثياار ماان  -2

 المهن التي يع ف عنها الشباب.

 االنحالل الخلقي 3

هللا تعااالى، واليقااين بااأن   رقابااةستشااعار ا -1

أعماااالهم صاااغيرها  النااااس محاسااابون علاااى

 .وكبيرها يوم القيامة

كممارساااة  مااالل الفاااراه بماااا هاااو ناااافع -2

  .الرياضة والمطالعة للكتب النافعة
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 اسم
 الدرس

 رقم
 اإلجابة النموذجية النشاط أو التقويم الصفحة

 األسئلة 201 السياحة وآدابها

وع، كاالتن ه وطلاب العلام االنتقا  في األرض للترويح عن النُف  وتحقياق غارض مشار :1س

 .والعبادة

 :2س

 .التفكر والتأمل بهدف االعتبار -1

 .الترويح عن النُف  والتُن ه -2

 تحقيق المنفعة االقتصادية لكثير من البلدان. -3

 :3س

ـ تجنب اإلسالة للسائحين أو االعتدال عليهم أو التعدي بقو  أو فعل، قا  رسو  هللا 1

"، َوال الل ِعَاِن، َوال اْلفَاِحِش، َوال اْلبَِذيءِ لَْيَس اْلُمْسِلُم بِالطَّعَّانِ :"ملسو هيلع هللا ىلص
(10)

 . 

 تيسير أمورهم، وتسهيل معامالتهم، والتعامل معهم بلطف، وبشاشة.ـ 2

ـ إرشاد التائهين منهم إلى المكان الُذي يقصده، وهذا من حقوق الطريق التي أخبر 3
                                                 

(10)
 مسند أحمد، وهو صحيح 
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"َوإِْرَشاُد السَّبيلِ :"ملسو هيلع هللا ىلصعنها النبي 
(11)

. 

 :4س

 األدب يالدليل الشرع

أَْعط وا الط ِريَق َحق ه ":"ملسو هيلع هللا ىلصقا  رسو  
.

تجنب المظاهر السلوكية  

السيئة أثنال السياحة، وذلك 

بالمحافظة على نظافة المكان، 

 وتجنب تلويث البيئة

عَاَهدًا لَْم يََرْح َرائَِحةَ اْلَجن ِة َوإِن   َمْن قَتََل م 

 .َعاًما"ِريَحَها ت وَجد  ِمْن َمِسيَرةِ أَْربَِعيَن 

تجنب اإلسالة للسائحين 

أو االعتدال عليهم أو 

 التعدي بقو  أو فعل

" اللهُم  إنُا نسألك خير هذه القرية، وخير 

أهلها، وخير ما فيها، ونعوذ بك من 

 شرها، وشر أهلها، وشُر ما فيها"

 الدعال عند الن و  في المكان

 
 

 

 

 

 

                                                 
(11)

 سنن أبي داود، وهو صحيح 
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 اسم
 الدرس

 رقم
 اإلجابة النموذجية مالنشاط أو التقوي الصفحة

 األسئلة 209 ثقافة االعتذار

ب هو رجوع المخطئ عن الخطأ وإظهار ذلك لمن كان الخطأ بحقه بأسلو االعتذار   :1س

 . لين ومقبو  وطلب المسامحة منه

االعتذار، برفع اللوم عن المخطئ وقبو  اعتذاره  الطرف اآلخر أن يقبلهو  واالعذار 

 ومسامحته

ذر لبال  بن رباح رضي هللا عنهما، عندما نادى أبو ذر بالالً بقوله:"يا  أبي اعتذار :2س

ابن السودال"، وكان ذلك أمام مأل من الصحابة رضوان هللا عليهم، فشكى بال م ذلك للنبي 

، فقا  ألبي ذر الغفاري:"أعيُرته بأمه؟"ملسو هيلع هللا ىلص
(12)

فقام أبو ذر ووضع رأسه علي التراب في  

وأخذ يقبُِل  رأس أبي ذر  ه بقدمه اعتذاراً له، فقام بال م بال ، وطلب منه أن يطأ طريق

 .دليالً على قبو  اعتذاره 

 :3س

                                                 
(12)

 صحيح البخاري. 
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اختيار الوقت المناسب: فمن الىروري تحري الوقت المناسب لالعتذار لمن وقع  -1

 الخطأ في حقه. 

 استخدام األسلوب المناسب، سوال بالقو ، كاستعما  العبارات اللطيفة، أو باألفعا  -2

 الحسنة التي تد  على الندم.

االعتذار في المكان المناسب، فينبغي للمعتذر أن يتحرى المكان المناسب للشخص  -3

الذي وقع الخطأ في حقه، فربما أدى سول اختيار المكان إلى جرح المشاعر وتفاقم 

 المشكلة.

 .ذين يتسامحونإن اإلعتذار واإلعذار يحققان احترام االنسان لنفسه، فاالقويال هم ال :4س

 " 5س
، فاهلل سبحانه يرضى عن عبده الذي يقف بين ومحبته تحصيل رضا هللا ع  وجل -1

 يديه معتذرا معترفا بخطئه، وتقصيره.

 .تقوية أواصر المحبة بين أفراد المجتمع  -2

زوا  الخصومات بين المتخاصمين وعودة المحبة، وإعادة العالقة بينهم على  -3

 اساس المحبة.
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 اسم
 الدرس

 رقم
 اإلجابة النموذجية النشاط أو التقويم الصفحة

 األسئلة 214 الصالة دالالت ومعان

الصااالة هااي الااركن الثاااني ماان أركااان اإلسااالم، وأو  مااا يحاسااب عليااه اإلنسااان يااوم  :1س

 .القيامة

 :2س

 . اإلحسان في الوضول1

  .. ترديد األذان2

 :3س

 الص االنسان وصدق التوجه والمبادرة نحو الخير.في هذا الدعال تأكيد اخ أ(   

 يكون بذلك أقبل على هللا تعالى، وترك االنشغا  بغيره.   ب(  

ياا داد بهااا المصاالي قربًااا ماان هللا تعااالى؛ ألن فااي الركااوع إظهاااراً لتااذلل اإلنسااان لربااه،  ج(   
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 عال وغيره.ي داد بذلك إلحاًحاً في طلب رضى ربه في اعالن خىوعه  بما يردده من دف

الغاارور والخاايالل الااذي  في ياالفيااه أبلااغ صااور التااذلل هلل رب العااالمين واالفتقااار إليااه،  (    

يتعااالى بااه األغنيااال علااى الفقاارال، واألقويااال علااى الىااعفال، فااالجميع أمااام عظمااة هللا تعااالى 

 .سوال

 :4س

   ا  ئ قشدق وم ا  وروحا  وقل ا ُسمي الوضوء ب ذا االسم اشتقاقًا  ت الوضاءة واإلشداق  رالمتوض أ(   

 . ا ل   ت عظيم الثواب واألمد

به يكون العبد أقرب ما يكاون إلاى هللا عا  وجال فاإن فياه أبلاغ صاور التاذلل هلل رب ألن ب(   

 .العالمين واالفتقار إليه
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 اسم
 الدرس

 رقم
 اإلجابة النموذجية النشاط أو التقويم الصفحة

 ئلةاألس 218 علو الهمة

قوة اإلرادة والع يمة األكيدة في بلوه األهداف والغايات النبيلة، وتجاوز العقبات  :1س

 للوصو  إلى معالي األمور.

للطموح والغايات النبيلة أهمياة كبيارة فاي علاو الهماة، فصااحبها يمتلاك رؤياة واضاحة،  :2س

هاا، فيقادر ويىع لنفسه أهدافاً مرحلية بخطط يمكن تحقيقها مان خاال  وساائل موصالة ل

ال من الالزم لها، ويبدأ بالتنفيذ مستعيناً باهلل تعاالى ومتاوكالً علياه قاصاداً رضااه تعاالى 

 .في كل عمل يقوم به، فيستثمر طاقاته ويبذ  وسعه لتحقيق طموحه

العلم يرشد اإلنساان إلاى مصاالحه، وينيار درباه فيبصاره بأساباب نجاحاه، ويىاعه أماام  :3س

طريااق تخصصااه، فتحفاا ه علااى مواجهااة الصااعاب وحاال  التحااديات التااي تواجهااه فااي
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المشااكالت بتطبيااق معرفتااه وخبراتااه السااابقة فيكسااب معااارف جدياادة وخباارات تقااوده 

 .لنجاح آخر، فكل نجاح يحققه يكون دافعاً للتقدم والنجاح أكثر

الهمة العالية على نيل رضا هللا تعالى فيما يقوم به من أعما ، فيدفعه  يحرص صاحب :4س

إلى االلت ام والشعور بالمسؤولية، فيجتهد في إتقان عمله، ويتجاوز ما يعترضه ذلك 

من عقبات بصبره وقوة تحمله، إلدراكه ما ينتظره من الثواب ونيل الدرجات العليا في 

 الدنيا واآلخرة.

يمتلكه اإلنسان من قادرات تمكناه مان تحقياق النجااح، فصااحب الهماة العالياة يساتمد : بماا 5س

سه من ثقته بااهلل تعاالى، فيأخاذ باألساباب ويتوكال علاى هللا تعاالى فاي النتاائ  وال ثقته بنف

 ً فاإذا أخفاق لام يياأس، بال يساتمر فاي ساعيه الادؤوب ، يقف للمعوقات مهما كبارت منطلقاا

 نحو النجاح، وهو مؤمن أن أشد الظروف قساوة هي بداية الفرج
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 اسم
 الدرس

 رقم
 اإلجابة النموذجية تقويمالنشاط أو ال الصفحة

أبو الحسن الندوي رحمه 
 األسئلة 225 هللا تعالى

هو أبو الحسن علي بن عبد الحُي الَحَساني الهنادي النُادوي، ينتهاي نسابه إلاى الحسان بان  :1س

علي رضي هللا عنهما، عاشت أسرة أبي الحسان فاي الهناد، و لقاب أباو الحسان بالنُادوي نسابة 

 علمال في الهند.إلى دار العلوم لندوة ال

 .اللغة العربية واللغة االنجلي ية و الفارسية :2س

تُمي  أبو الحسن  بمنه  خاص في التأليف وذلك بسبب معرفته لعادد مان اللغاات، وَساعَِة  :3س

 .إطالعه على مؤلفات الحىارات األخرى

منهاااا الخطاااب، والمحاضااارات، والنااادوات، والماااؤتمرات، وتاااأليف الكتاااب، والرساااائل  :4س
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لدُعويُة، وإصدار العديد من المجالت بلغات مختلفة، وقام بتأسي  المجمع اإلساالمي العلماي ا

 في الهند، و تأسي  رابطة األدب اإلسالميُة.

كان أبو الحسن رحمه هللا تعالى متواضعا، زاهدا، وكان حكيما، واسع الثقافة، أديبا  :5س

 صاحب أسلوب راٍق.

 : 6س

 

 المثال مجال اإلنجاز

 كتابه المشهور" ماذا خسر العالم بانحطاط المسلمين" ليف.التأ

 في الهند تولى التدري  في دار العلوم التدري .

 إصدار العديد من المجالت بلغات مختلفة الصحافة.

 أخذ يتصل بالنُاس لنشر اإلسالم في مدن الهند وقراها الدُعوة إلى هللا تعالى.
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 اسم
 الدرس

 رقم
 اإلجابة النموذجية النشاط أو التقويم فحةالص

 األسئلة 230 األذكار النبوية ودالالتها

هو مداومة العبد على ذكر هللا تعالى بألفاظ تجريها على قلبه ولسانه، تتىمن الث نال  :1س

ا ورد  على هللا ع  وجل بجميل أوصافه، وأسمائه، وأفعاله، وتالوة آياته، ونحو ذلك مم 

يه، والحثُّ عليه باآليات القرآني ة، واألحاديث الن بوي ة على اختالف األحوا  الت رغيب ف

 والمناسبات.

  :2س

 .تحصن المسلم من الشيطان وكيده (1
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 .تحمي الشخص نفسه من الحسد والعين (2
 .وبها يستشعر المسلم وجود هللا تعالى معه في كل اليوم، وتشعره بالطمأنينة والراحة  (3

  :4س

 .جات عالية عند هللا في الجنةالحصو  على در (1
 .المحافظة على الصلة والتواصل مع هللا ع  وجل في الشدُة والرخال (2
 .تعميق االخالص هلل تعالى (3
 :  5س

 

ي ة ذكـر هللا تعالى النصوص الشرعية  فىل وأهُمِ

َ َكثِيراً َوالذَّاِكَراِت  قال تعالى: ﴿َوالذَّاِكِريَن َّللاَّ

ُ لَُهْم َمغْ   ِفَرةً َوأَْجراً َعِظيماً﴾.أََعدَّ َّللاَّ
 تحصيل المغفرة من الذنوب

قال تعالى: ﴿ الَِّذيَن آَمنُوا َوتَْطَمئِن  قُلُوبُُهم 

ِ تَْطَمئِن  اْلقُلُوُب ﴾ ِ أاََل بِِذْكِر َّللاَّ  بِِذْكِر َّللاَّ
بعث الطمأنينة والسكينة في النفوس، 

 .والرضا وهدول البا 
عبدي بي، وأنا  قال هللا تعالى: أنا عند ظن

معه حين يذكرني، فإن ذكرني في نفسه 

ذكرته في نفسي، وإن ذكرني في مأل ذكرته 

 في مأٍل ُهْم خير منهم

رفع المن لة والدرجة لالنسان عند ربه 

 .ع  وجل

َمثَُل الَِّذي يَْذُكُر َربَّهُ، َوالَِّذي ملسو هيلع هللا ىلص: »قال النَّبيَّ 

ِ َوالمَ   «ي ِتِ الَ يَْذُكُر َربَّهُ َمثَل الَحي 
الذاكرين هلل تعالى ملسو هيلع هللا ىلص شبه الن بي  

وشبه الغافلين عن ذكر هللا ، باألحيال

 تعالى بالموتى
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 اسم
 الدرس

 رقم
 اإلجابة النموذجية النشاط أو التقويم الصفحة

موسى بن نصير رحمه 
 األسئلة 235 هللا

فاي مار بان الخطااب هاـ(، فاي عهاد ع19ولد موسى بن ن صير بن عبد الرحمن عاام ) :1س

قرية من قارى الجليال فاي شاما  فلساطين،  ونشاأ موساى فاي بيات علام وأدب، فاتعل م الكتاباة، 

 وَحِفَظ القرآن الكريم، وكثيراً من األحاديث النبوية الشريفة، ونظم الشعر.
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 :2س

 .قيادة الحمالت البحرية -1

 .بنال األسطو  البحري -2

 .فتح األندل  -3

وَسى بن ن َصاير :3س أن ساكان  شاما  أفريقياا لام يعرفاوا اإلساالم حاق  المعرفاة، فبادأ  الحظ م 

وهم أمور ديانهم، فعمال علاى تثبيات دعاائم اإلساالم  بتعليمهم اإلسالم؛ فكان يأتي بالعلمال لي عَِلُم 

 .وتوطيدها في الشما  اإلفريقي

  :4س

عمل موسى ماع عباد الع يا  بان ماروان والاي مصار، كماا عمال ماع بشار بان ماروان  -1

 .البصرةوالي 
 .توالى والية البصرة؛ لي دير شؤونها وحده  -2
عينه الخليفة واليًا على شاما  إفريقياا، وتمكان موساى رحماه هللا مان نشار االساالم فاي  -3

 .مدن  أفريقيا المفتوحة
 :5س

 في عهد العمل

 الخليفة معاوية بن أبي سفيان رضي هللا عنه .إعادة فتح ج يرة قبرص-1
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 عبد  الع ي  بن مروان واليته لشما  إفريقية.-2

 الوليد بن عبد الملك .  فتح األندل -3

 

 
 


