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 الجاىىمراجعة الفصل الدراسى 

 الفقه الظافعىأواًل : 

 : اذكر هيئات الصالة مع ذكر المقصود بكلمة هيئات . 1س

 : هناك أشياء تخالف فيها المرأةُ الرجل فى الصالة . اذكرها . 2س

 ونحوه فى الصالة ؟: بَم تبطل الصالة ؟ وما حكم العجز عن القيام  3س

: عرف السهو لغة وشرًعا واذكر حكمة مشروعية سجود السهو ؟ وما هى السنة التى  4س

 تجبر بسجود السهو ؟ وما حكم سجود السهو ؟ وما محله ؟

 : اذكر األوقات التى تكره فيها الصالة . 5س

ا حكمها؟ : عرف الجماعة لغة وشرًعا وما هو الدليل على مشروعية صالة الجماعة وم 6س

 اذكر حكمة مشروعية صالة الجماعة وما هى األعذار المبيحة لترك صالة الجماعة ؟

: ما حكم المسبوق فى الصالة ؟ وهل يجوز االقتداء بإمام تذاع صالته بواسطة المذياع  7س

 أو التلفاز ؟ ولماذا ؟

 مشروعيته .: عرف القصر بالنسبة للصالة واذكر حكمه وشروطه ودليل جوازه وحكمة  8س

 : اذكر شروط جمع التقديم وشروط جمع التؤخير وهل يجوز الجمع بالمطر ؟ 9س

: ما حكم صالة الجمعة ؟ وكم عدد ركعاتها ؟ وما حكمة مشروعيتها ؟ مع ذكر شروط  11س

وجوبها وشروط صحتها ، وما هى أركان الخطبتين ؟ وما شروطهما ؟ مع ذكر سنن 

 الجمعة .

العيدين ؟ وما وقتها ؟ وما كيفيتها ؟ وما هو وقت التكبير للعيدين  : اذكر حكم صالة 11س

 وما صيغته ؟

: متى يكون تجهيز الميت فرض عين ومتى يكون فرض كفاية ؟ التجهيز يكون بؤربعة  12س

أشياء اذكرها ، هناك اثنان ال يغسالن وال يصلى عليهما اذكرهما ، اذكر كيفية غسل 

وما هى كيفية الصالة على الميت ؟ وفى أى شئ ُيدفن الميت وما هى صفات الكفن ؟ 

الميت ؟ وما الفرق بين اللحد والشق ، وهل يجوز البكاء على الميت ؟ مع ذكر 

 األشياء المحرمة ؟ 

 : ما هى التعزية ولمن تكون ؟ ومتى وما زمنها ؟ وما حكم تكرارها ؟ 13س
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 )كتاب الزكاة(

حكمها ودليلها وحكمة مشروعيتها ، وفيم تجب الزكاة ؟ : عرف الزكاة لغة وشرًعا واذكر  14س

 وفيم تجب زكاة المواشى ؟ وما هى شروط وجوب زكاة المواشى وما نصابها ؟

 : ما المقصود بزكاة األثمان وما شروط وجوب الزكاة فيها مع ذكر نصاب الذهب والفضة . 15س

 الزروع والثمار وما يجب فيهما ؟: اذكر شروط زكاة الزروع والثمار وما مقدار نصاب  16س

 : اذكر شروط ونصاب زكاة عروض التجارة ومقدار الزكاة فيها . 17س

 : اذكر شروط زكاة الفطر وما مقدارها ، مع ذكر من يستحق الصدقات والتعريف بهم . 18س

 )كتاب الصياو(

يجب  : عرف الصوم لغة وشرًعا وما حكمه ودليله وما هى حكمة مشروعيته ؟ ومتى 19س

صوم رمضان ؟ وما هى شروط وجوب وشروط صحة الصيام ؟ وما هى فرائض 

الصيام ومبطالته ومستحباته ، مع ذكر األيام التى يكره صيامها والتى يحرم ، من 

الذى تجب عليه الكفارة بفعل مبطل للصوم ، مع ذكر الكفارة ، وما حكم من مات 

 –المريض  –ن ) الشيخ الكبير قبل قضاء ما عليه من الصوم ؟ مع ذكر حكم كل م

 صوم التطوع ( . –المسافر  –المرضع  –الحامل 

 

 ( كتاب احلج) 

: عرف كالً من الحج والعمرة لغة وشرًعا وما حكمهما ودليلهما وحكمة مشروعيتهما ، 21س

وما هى شروط وجوبهما وما هى أركان الحج وما هى أركان العمرة ؟ مع التفريق 

 بين الركن والواجب .

 : اذكر واجبات الحج وواجبات العمرة ، وما هى أوجه أو أنواع أداء الحج والعمرة ؟ 22س

: اذكر سنن الحج والعمرة ، وماذا يلبس المحرم ؟ وما حكم المبيت بمزدلفة والمبيت  23س

 بمنى ليالى أيام التشريق الثالثة ؟
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 مادة أصول الديً:  ثاىًيا

 صفات المعانى ؟ وكم عددها ؟ : ما هى 1س

 : عرف صفة القدرة والدليل عليها وضدها ؟ 2س

 : صفة اإلرادة عرفها ؟ والدليل عليها من العقل والنقل ؟ وما ضدها؟ 2س

 والدليل العقلى والنقلى ؟ وما ضدها ؟: ما هى صفة العلم ؟  3س

 .: عرف صفة الحياة ؟ والدليل عليها من العقل والنقل ؟ وضدها  4س

 : عرف صفة السمع ؟ والدليل عليها ؟ وضدها ؟ 5س

 البصر والدليل عليها من القرآن ؟ وضدها ؟ما هى صفة :  6س

 : عرف صفة الكالم ؟ والدليل العقلى والنقلى ؟ وضدها ؟ 7س

 فى حقه تعالى ودليله من العقل والنقل .: بين الجائز  8س

 : بين المستحيل على هللا ودليله من القرآن والعقل إجماالً وتفصيالً ؟ 9س
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 متى كانت الهجرة األولى ؟ وإلى أين ؟ وكم كان عدد المهاجرين ؟ وما سببها ؟:  1س

 . : كانت الهجرة األولى إلى الحبشة ثم كانت الهجرة الثانية  2س

لمن هاجر من الصحابة إلى الحبشة ؟ وما هو : ما هو موقف قريش وهم الكفار من أهل مكة  3س

 موقف النجاشى من ذلك ؟

 ( وأصحابه لما رفض النجاشى تسليم الصحابه لهم؟: ماذا كان رد فعل قريش مع النبى ) 4س

 ( وأصحابه ؟كيف انتهى الحصار عن النبى ) : 5س

 فى السنة العاشرة فما هما ؟ (: وقعت حادثتان للنبى ) 6س

 ( إلى الطائف ورد فعل أهل الطائف معه .تكلم من خالل دراستك عن خروج النبى ):  7س

( نفسه على القبائل فى موسم الحج وعرض عليهم اإلسالم فتكلم عمن عرض النبى ) : 8س

 .ستاذك فى هذا األمرأأسلم منهم واستجاب ؟ وبيعه العقبة األولى والثانية ؟ وذلك بمراجعة 
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 الجاىىمراجعة الفصل الدراسى 

 احلديح الجاىى عظر ) طكر ىعنة اهلل تعاىل (

 :: ما معنى المفردات اآلتية  1س

 تزدروا  -أجدر  -فوقكم  - أسفل منكم

 ( فى هذا الحديث ؟بما أمرنا الرسول ):  2س

 

 فى بيته (  احلديح الجالح عظر ) اليبى

 عرف راوى الحديث .:  1س

إذا حضرت ( فى بيته ؟ وماذا كان يفعل : ما هى األعمال التى كان يقوم بها الرسول ) 2س

 الصالة ؟

 

 مبً حوله ( احلديح الرابع عظر ) عطف اليبى 

أم والدابة ؟ وأيهما أفضل األغتفار والمسامحة : ماذا قال العلماء فى ضرب الزوجة والخادم  1س

 الضرب ؟

 ( أحًدا فى حياته بيده ؟: هل قتل النبى ) 2س

 

 احلديح اخلامص عظر ) على كل مشله صدقة (

 : ما معنى المفردات اآلتية : 1س

  المعروف - الملهوف - صدقة 

 هل الصدقة قاصرة على إخراج جزء من المال فقط ؟:  2س
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 الجاىىمراجعة الفصل الدراسى 

 احلديح الشادض عظر ) اإلسالو ديً العنل (

 : ما معنى المفردات اآلتية : 1س

 يسؤله  -يحتطب  - بيده والذى نفسى

 : عالم يدعو هذا الحديث الشريف . 2س

 : ما يرشد إليه الحديث . 3س

 

 ( مً آداب الطعاوعظر )  الشابعاحلديح 

( فى هذا الحديث ؟ واذكر مثاالً توضح : ما الذى يحكيه لنا الصحابى الجليل أبو هريرة ) 1س

 النبى هذا ؟ قولك ؟ وعالم يدل فعلبه 

 تحدث مما فهمته من الحديث ما يرشد إليه الحديث ؟ فى ضوء ما ذاكرت .:  2س

 

 ( الطعاو تياول آداب عظر ) الجامًاحلديح 

 : تحدث عن آداب الطعام بؤسلوبك ؟ من خالل ما درسته ؟ 1س

 

 ( ثواب ال ييقطع عظر ) التاسعاحلديح 

 األعمال ؟( فى هذا الحديث ؟ وما هى هذه : بم يبشر النبى ) 1س

 

 ( مً أبواب اخلري ) العظروٌاحلديح 

) إسباغ الوضوء على المكاره ( ؟ وما الفائدة التى تعود على المسلم من : ما المراد بقوله  1س

 إسباغه الوضوء ؟
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 الجاىىمراجعة الفصل الدراسى 

 حس جس مخ جخ  مح جح مج مثحج هت مت خت حت جت ٹٱٹٱُّٱ

 حف  مغجف جغ مع جع مظ حط مض خض حض جض مص  خص حص مس خس
 ٣٣ - ٣٣: األنعام َّ جل  مك لك خك حك جك حقمق مف خف

 
 : بين معانى المفردات اآلتية :  1س

 الظالمين ( -ذبونك كال ي -) ليحزنك 

 ( ؟ين لرسول هللا )ركما السبب فى تكذيب المش:  2س

 

 مل خل حل جل مك  لك خك حك جك مق حق مف خف ٹٱٹٱُّٱ
 حن جن  يم ىم مم حمخم جم يل ىل مل خل  حم جم هل

 يي ىي مي خي حي جي يه ىه مه  جه ين ىن من خن
 رب يئ نئىئ مئ زئ  رئ ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر  ٰذ

 ٤٢ - ٤٣: إبراهين َّ زت رت يب ىب  نب زبمب

 

 المإمنين فى الدنيا واآلخرة ؟ وما الدليل على ذلك ؟كيف يثبت هللا تعالى س : 
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 ٣٣: اإلسراء َّ لك اك يق ىق يف ىف يث ٹٱٹٱُّٱ

 ٤٣:  اإلسراء َّ حس جس  مخ جخ مح جح مج حج مث هت مت خت  حت  ٹٱٹٱُّٱ

 س : بين معانى المفردات اآلتية :

 واخفض لهما جناح الذل -والً كريًما ق -وال تنهرهما  -أف  -وقضى ربك 

 بالوالدين ؟ وما الذى ينبغى على الولد تجاه والديه ؟س : اذكر صور البر 

 

 من خن حن جن يم  ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل ٹٱٹٱُّٱ
 ٍّ ٌّ ٰى ٰذٰر يي ىي  مي خي حي جي يه ىه مه جه  ين ىن

 ٣٤ - ٣٣: فصلث َّ  زب رب يئ ىئ نئ مئ زئ رئ ّٰ ِّ  ُّ َّ

 

 : كيف تكون المالئكة عوناً للمإمنين فى اآلخرة ؟ 1س

 . : وضح ما ترشد إليه اآليات الكريمة 2س



 ين ىن نن من زن  ممرن ام ىليل مل يك ىك مك لك اك يق ىق ٹٱٹٱُّٱ

 هب مب  خب حب جب هئ مئ خئ حئ جئ يي  ىي ني مي زي ري ٰى

 خس حس جس مخ جخ مح جح  مج حج مث هت مت خت حت جت

 حف جف مغ جغ  مع جع مظ حط مض خض حض مصجض خص  حص مس

ٱَّ من خن  حن جن ىميم مم خم حم جم يل ىل مل خل  مق حق مف خف

 

 ( ؟اذكر اآلداب الواجب على المسلم التخلق بها تجاه نبيه ):  س
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 مث زث رث يت ىت  نت مت زت رت يب ىب نب مب زب رب يئ ٹٱٹٱُّٱ
 مم  ام يل ىل مل يك ىك مك لك اك يق  ىق يف ىف يث نثىث
 ٩ - ٨: الممتحنة َّ يي ىي ني  مي زي ري ينٰى ىن نن من زن رن

 

 هللا المسلمين تجاه غير المسلمين ؟ والدليل على ذلك ؟: بما أمر  1س

 : ما المستفاد من اآليات . 2س
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 الجاىىمراجعة الفصل الدراسى 

 مادة أصول الديً تاباجإ

 صفات المعانى ؟ وكم عددها ؟ : ما هى 1س

 صفة الكالم . -صفة البصر  -السمع  -الحياة  -العلم  -اإلرادة  -عددها سبعة صفات وهى القدرة  ج :

 : عرف صفة القدرة والدليل عليها وضدها ؟ 2س

دمها على وفق صفة القدرة صفة وجودية قديمة قائمة بذاته تعالى يوجد بها الممكنات ويع ج :

 تعالى وإرادته .علمه 

 الدليل العقلى : -

أنه قد ثبت باألدلة القطعية أن هللا تعالى هو الخالق لجميع الكائنات من السماوات واألرض 

 جز ال يوجد شيئا .وما فيهن والخالق بهذه الكائنات البد أن يكون فادًرا ، ألن العا

 الدليل النقلى من القرآن الكريم : -

 (45إن هللا على كل شئ قدير " سورة النور ) قال تعالى : "

 [والعجز مستحيل عليه تعالىوقال تعالى : " وكان هللا على كل شئ مقتدرا " ] ضدها : العجز 

 : صفة اإلرادة عرفها ؟ والدليل عليها من العقل والنقل ؟ وما ضدها؟ 2س

الممكن ببعض ما يجوز إلرادة هى : صفة وجودية قديمة قائمة بذاته تعالى تخصص صفة ا ج :

 عليه من األمور المتقابلة .

ُص ب: أن هللا تعالى وحده  مثال  .جود بدل العدم وبالقصر بدل الطولإرادته المخلوق بالويخصَّ

أنه ثبت باألدلة القطعية أن هللا تعالى هو الخالق لكل شئ والخالق البد أن  الدليل العقلى : -

 يكون مختاًرا لما يفعله .

 ومن السنة  النقلى من القرآن الكريم الدليل -

ال لما يريد " البروج  قال تعالى : "  وقال تعالى : " إن هللا يفعل ما يريد " - فعَّ

 ( " ما شاء هللا كان وما لم يشؤ لم يكن "ومن السنه : قال )

 وضد اإلرادة : اإلكراه وهى نقص ، والنقص محال عليه تعالى .
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 والدليل العقلى والنقلى ؟ وما ضدها ؟: ما هى صفة العلم ؟  3س

هى صفة وجودية قديمة قائمة بذاته تعالى بها انكشف جميع الواجبات والجائزات والمستحيالت  ج :

 دون سبق جهل .

  الدليل العقلى : -

واشتملت هذه الكائنات أنه قد ثبت بالدليل أن جميع الكائنات حادثة وأن محدثها هو هللا تعالى 

على نظام بديع وضع بمجيب وترتيب دقيق وكلُّ فعل على هذه البد أن يكون فاعله عالًما ، إذ 

ووجب اتصافه تعالى يستحيل أن يصدر مثل هذا من جاهل فاستحال عليه تعالى الجهل 

 بصفة العلم .

 " يعلم خائنة األعين وما تخفى الصدور " الدليل النقلى : -

 الجهل وهو نقص والنقص محال عليه تعالى . :ضدها  -

 .: عرف صفة الحياة ؟ والدليل عليها من العقل والنقل ؟ وضدها  4س

هى صفة وجودية قديمة قائمة بذاته تعالى تقتضى صحة االتصاف بالعلم واإلرادة والسمع  ج :

الحياة ال يتصف ، إذ ال يتصف بهذه الصفات إال حى ، والجماد الخالى من والبصر وغيرها 

  بهذه الصفات إال حى ، والجماد الخالى من الحياة ال يتصف بهذه الصفات مطلقا .

 الدليل العقلى : - 

أنه تعالى متصف بالعلم والسمع والبصر والكالم ، وال يتصف بهذه الصفات إال من اتصف  

 بصيًرا .بصفة الحياة ، إذ يستحيل أن يكون غير الحى عالًما مريًدأ سمعًيا 

 ""هللا ال إله إال هو الحى القيوم -قال تعالى : "وتوكل على الحى الذى ال يموت"  الدليل النقلى : - 

 الموت وهو نقص والنقص محال عليه تعالى . ضدهـا : - 

 : عرف صفة السمع ؟ والدليل عليها ؟ وضدها ؟ 5س

تاًما يغاير هى صفة وجودية قديمة قائمة بذاته تعالى بها انكشاف جميع المسموعات انكشاًفا  ج :

 االنكشاف بصفتى العلم والبصر .

 الدليل من العقل :

أن االتصاف بالسمع كمال وكل كمال واجب هلل فلو لم يتصف بها التصف تعالى بضدها وهو 

 الصمم وهو نقص محال فحقة سبحانه .
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 لى من القرآن :الدليل النق

 قال تعالى : " وهو السميع البصير "

 " وقال تعالى مخاطًبا موسى وهارون عليهما السالم : " ال تخافا إننى معكما أسمع وأرى 

 ضدها : الصمم وهو نقص والنقص محال عليه تعالى .

 البصر والدليل عليها من القرآن ؟ وضدها ؟ما هى صفة :  6س

جميع الموجودات إنكشافاً تاًما يغاير هى صفة وجودية قديمة قائمة بذاته تعالى بها انكشاف  ج :

 اإلنكشاف بصفتى العلم والسمع .

 الدليل العقلى :

 ولو لم يتصف بها ال تصف بضدها .أن االتصاف بصفة البصر كمال وكل كمال واجب له تعالى 

 " إن هللا سميع بصير "  الدليل النقلى :

 العمى وهو نقص محال عليه تعالى . : وضدها

 : عرف صفة الكالم ؟ والدليل العقلى والنقلى ؟ وضدها ؟ 7س

صفة ليست بحرف وال صوت منزهة عن مشابهة كالم المخلوقات من التؤخير والتقديم  ج :

 والترتيب وتدل على جميع الواجبات والمستحيالت والجائزات .

 الدليل العقلى :

 الكالم كمال وكل كمال واجب هلل ولو لم يتصف بها ال تصف بضدها .أن االتصاف بصفة 

 موسى تكليًما "قال تعالى : " وكلم هللا  الدليل النقلى من القرآن :

 البكم والخرس وهو نقص والنقص محال عليه تعالى . ضدها :

 فى حقه تعالى ودليله من العقل والنقل .: بين الجائز  8س

 .يترك للطالب من النشاط  

 : بين المستحيل على هللا ودليله من القرآن والعقل إجماالً وتفصيالً ؟ 9س

 أجب من خالل دراستك . 
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 متى كانت الهجرة األولى ؟ وإلى أين ؟ وكم كان عدد المهاجرين ؟ وما سببها ؟:  1س

 إلى الحبشة " عند النجاشى "، وكانت م (  615كانت الهجرة فى السنة الخامسة من البعثة ) ج :

 وكان عدد من هاجر من الرجال : أحد عشر رجالً وأربع نسوة .

والتعذيب فؤشار على ( أن يرى اتباعه بتعرضون لإليذاء : أنه عز على النبى ) سببها

إن فيها  :( "اآلن" وقال لهم الرسول ) اصحابه أن يذهبوا إلى بالد "الحبشة" وهى أثيوبيا

يها مخافة الفتنة فكانت أول هجرة لعنده فخرج بعض المسلمين إ ملًكا )النجاشى( ال يظلم أحدُ 

 .فى اإلسالم 

كان بين الحبشة ومكة تجارة واسعة تحملها قافلة سورية وكان يحكمها النجاشى  معلومة :

 وقتئذ " أصحمة" والنجاشى لقب كل ملك بحكم الحبشة آنذاك .واسمه 

 . : كانت الهجرة األولى إلى الحبشة ثم كانت الهجرة الثانية  2س

 ستاذك فى الفصل .ألتحدث عنها من خالل دراستك ومتابعتك ج : 

لمن هاجر من الصحابة إلى الحبشة ؟ وما : ما هو موقف قريش وهم الكفار من أهل مكة  3س

 هو موقف النجاشى من ذلك ؟

خشى أهل مكة من خروج المسلمين إلى الحبشة من أجل ذلك أرسلوا عمرو بن العاص ج : 

ة إلى النجاشى كى يرد المسلمين إلى مكة فلما دخال بن الوليد ومعها الهدايا النفيسوعمارة 

نا نزلوا أرضك وقد أيغضونا وأعرضو معأيها الَملِك : إن نفًرا من بنى عليه قاال له : " 

اءوا بدين ابتدعوه ال نعرفه نحن وال أنت فقد بعثنا أشراف قومهم عنا وعن ديننا وج

 لنردهم "

  أما موقف النجاشى : فقد رفض النجاشى أن يرد المسلمين الذين هاجروا إليه قبل أن يسمع

( من أخالق كريمة أسلم واقتنع بذلك مقالتهم ولما سمع منهم ما يدعو إليه النبى )

 . ورفض تسليم المسلمين إلى قريش
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 ( وأصحابه لما رفض النجاشى تسليم الصحابه لهم؟: ماذا كان رد فعل قريش مع النبى ) 4س

على ( وصحبة غايتهم فاتفقت فكرت قريش فى طريقة جديدة تفسد بها على النبى ) ج :

مقاطعتهم مقاطعة تامة فال يتزوجون من نسائهم وال يبيعون لهم شيئا وال يشترون منهم وال 

فى صحيفة ختمت بؤختام ( للقتل وسجلوا هذه القرارات حتى ُيسلموا رسول هللا )يخالطونهم 

متتابعة لم يستطع أحد من وعلقت فى جوف الكعبة واستمرت هذه المقاطعة ثالث سنوات 

كالتى كان المسلمين خاللها أن يدخل مكة لكن كانت تصل إليهم بعض المساعدات السرية 

 الطعام فى ظالم الليل . مديجة "إذ كان يحمل إليهيقوم بها حكيم بن حزام " ابن خ

 ( وأصحابه ؟كيف انتهى الحصار عن النبى ) : 5س

، فطاف بالبيت ثم نادى فى الناس : ذهب زهير بن أمية أحد عقالئها فى الصباح إلى الكعبة  ج :

وبنو المطلب هلكة ؟ وهللا ال أفقد حتى تشق هذه هاشم  يا أهل مكة : أنؤكل ونلبس الثياب وبنو

( أن من القوم . وكذلك علم الرسول )الصحيفة الظالمة ، وأيَّده فى هذا الرأى بعض العقالء 

إسمك اللهم " فعلم لت الصحيفة ولم يبق منها إال " بأكالنمل األبيض الذى يسمى " األرضة " 

( أو طالب فاستبشر أبو طالب خيًرا مما حصل للضحيفة فخرج فى عدد من بنى عم النبى )

أن فخاطب الخاضرين من رإساء قريش قائالً لهم : قد أخبرنى ابن أخى هاشم إلى الكعبة 

وثيقتكم قد أكلتها األرضة فاكشفوا عنها حتى إذا صدق قولى كان عليكم أن تكفوا مقاطعتكم 

قريش على اقتراحه ليم ابن أخى فوافقه الحاضرون من رإساء وإن لم يصدق فإنى أعدكم بتس

كل الكتابة التى كانت عليها عدا لفظ وجدوها كما قال أبو طالب قد انمحت وكشفوا عن الوثيقة 

الحزن والكآبة فتشجع بهذه )بإسمك اللهم( فتهلك وجه أبى طالب بشًرا وعمَّ وجوه المشركين 

فذهبوا إلى بنى هاشم وبنى المطلب فى على نقض الصحيفة الحادثة هإالء الذين عقدوا النية 

م فى مكة آمنين وكان خروجهم فى السنة وطلبوا منهم أن يرجعوا إلى بيوته مكان حصارهم

 العاشرة من البعثة وكان خروًجا عزيًزا .

 فى السنة العاشرة فما هما ؟ (: وقعت حادثتان للنبى ) 6س

 الحادثة األولى : هى وفاة عمه أبو طالب ج : 

 رضى هللا عنها.الحادثة الثانية : هى وفاة السيدة خديجة 

 ( إلى الطائف ورد فعل أهل الطائف معه .تكلم من خالل دراستك عن خروج النبى ):  7س

( نفسه على القبائل فى موسم الحج وعرض عليهم اإلسالم فتكلم عمن عرض النبى ) : 8س

ستاذك فى هذا أأسلم منهم واستجاب ؟ وبيعه العقبة األولى والثانية ؟ وذلك بمراجعة 

 .األمر 
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 احلديح الجاىى عظر ) طكر ىعنة اهلل تعاىل (

 :: ما معنى المفردات اآلتية  1س

  أى أقل منكم فى أمور دنياكم  : أسفل منكم -

 أى أعلى منكم فى أمور الدنيا . فوقكم : -

 أى أحرى وأدفع أجدر : -

 من االزدراء ومعناه : االحتقار واالنتقاص والعيب . تزدروا : -

 ( فى هذا الحديث ؟بما أمرنا الرسول ):  2س

 أمرنا أن ننظر إلى من أسفل منا وال ننظر إلى من هو فوقنا من أمور الدنيا . ج : 

 

 فى بيته (  احلديح الجالح عظر ) اليبى

 عرف راوى الحديث .:  1س

( وأشهر ، زوج النبى ) رضى هللا عنهماهى أم المإمنين عائشة بنت أبى بكر الصديق  ج :

والشعر نسائه ، وأحبها لقلبه ، وتكنى بؤم عبد هللا ، وكانت على علم وفقه ودراية بالطب 

 هـ . 58توفيت سنى ( حديثا 2211" )روت عن النبى "

إذا حضرت ( فى بيته ؟ وماذا كان يفعل : ما هى األعمال التى كان يقوم بها الرسول ) 2س

 الصالة ؟

نعله )أحذائه( ويرقع ثوبه فإذا حضر وقت ( فى مهنة أهله فكان يحلب شاته ويخيط كان ) ج :

 الصالة ترك العمل فى المنزل وخرج ألداء الصالة .
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 مبً حوله ( احلديح الرابع عظر ) عطف اليبى 

والدابة ؟ وأيهما أفضل األغتفار والمسامحة : ماذا قال العلماء فى ضرب الزوجة والخادم  1س

 أم الضرب ؟

فتركه أفضل ويكتفى باًحا لألدب مإن ضرب الزوجة والخادم والدابة وإن كان  قال العلماء : :ج 

بالتهديد فإذا أمكن الوصول إلى الغرض باإلشارة ال بالفعل كان أفضل لما يسببه الضرب من 

وتسعد النفور المضاد لحسن المعاشرة المطلوبة فى هذه الحياة ليتحقق التآلف واالنسجام 

 وعدم الضرب أشرف من الضرب كما هى األفراد والمجتمعات ، وأن االغتفار والمسامحة

 ( .أخالق رسول هللا )

 ( أحًدا فى حياته بيده ؟: هل قتل النبى ) 2س

 أجب من خالل دراستك للحديث . 

 

 احلديح اخلامص عظر ) على كل مشله صدقة (

 : ما معنى المفردات اآلتية : 1س

 جزإ من مال يخرجه المسلم تقرًبا إلى هللا تعالى .:  صدقة 

 المستغيث مظلوًما كان أو عاجزاً .:  الملهوف 

 هو ما عرف حسنه شرًعا ومثله الخير ويقابله المنكر أو الشر .:  المعروف 

 هل الصدقة قاصرة على إخراج جزء من المال فقط ؟:  2س

جزء من المال وفى الحديث يبين لنا رسول هللا إن أنواع الصدقات كثيرة على رأسها إخراج  ج :

( أنواع الصدقات فمن لم يجد المال عمل بيده وتصدقه وأن الكلمة الطيبة صدقة ، وأعانة )

صاحب الحاجة المستغيث صدقة فإن كان مظلوًما عاونه على دفع الظلم عنه وإن كان عاجًزا 

ة وصيام وأخالق كريمة صدقة وكذلك األمر بالمعروف من صالساعده على تحقيق أغراضه 

وكذلك النهى عن المنكر من سوء المعاشرة وأكل أموال الناس بالباطل ز وكذلك كف أذى 

 نفسه عن الخلق صدقة .
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 احلديح الشادض عظر ) اإلسالو ديً العنل (

 : ما معنى المفردات اآلتية : 1س

( فى قسم يقسم به النبى )أى : وهللا الذى أنا مملوك له ، وهذا  : بيده والذى نفسى -

 األمور المهمة .

 أى : يجمع الحطب . يحتطب : - 

 أى : يطلب منه إحساًنا . يسأله : - 

 : عالم يدعو هذا الحديث الشريف . 2س

يدعو إلى الجد والعمل ويحارب الخمول والكسل ويدفع المسلم إلى االجتهاد فى  ج :

ويحيا حياة عزيزة كريمة تمنعه  تحصيل قوته وكسبه يستغنى مما فى أيدى الناس

 من ذل السإال .

 : ما يرشد إليه الحديث . 3س

 أجب من خالل ما فهمته من الحديث . ج :

 

 ( مً آداب الطعاوعظر )  الشابعاحلديح 

( فى هذا الحديث ؟ واذكر مثاالً توضح : ما الذى يحكيه لنا الصحابى الجليل أبو هريرة ) 1س

 النبى هذا ؟ قولك ؟ وعالم يدل فعلبه 

( إذا قدم له ما ذمَّ طعام فكان ) نه( فى طعامه وأ( حال رسول هللا )يحكى أبو هريرة ) ج :

 نفر أحًدا منه .يطعام ليس له رغبة فيه وميل إليه تركه دون أن يذمه أو 

لم يؤكل منه واعتذر بؤنه : أنه قدم له الضب على مائدته الشريفة وكانت العرب تؤكله فلم  مثاالً 

 يؤلفه ولم يعرفه فى أرض قومه ولكنه لم ينفرهم من أكله .

طبائع الناس مختلفة ( ومراعاته لشعور اآلخرين فإن يدل على عظيم أدبه ) وعالم يدل :

 الذى يحبه شخص قد ينفر منه شخص آخر .والطعام 

 ويضاف إلى ذلك أن ذم الطعام يشعر باالستخفاف بالرزق الذى أنعم هللا به علينا .

 تحدث مما فهمته من الحديث ما يرشد إليه الحديث ؟ فى ضوء ما ذاكرت .:  2س

 



 

18 
 الجاىىمراجعة الفصل الدراسى 

 ( الطعاو تياول آداب عظر ) الجامًاحلديح 

 : تحدث عن آداب الطعام بؤسلوبك ؟ من خالل ما درسته ؟ 1س

 

 ( ثواب ال ييقطع عظر ) التاسعاحلديح 

 األعمال ؟( فى هذا الحديث ؟ وما هى هذه : بم يبشر النبى ) 1س

ما بقيت هذه يبشر بؤن هناك أعماالً صالحة ال ينقطع ثوابها بموت أصحابها ، بل يبقى ثوابها ج : 

 األعمال فهى أعمال خالدة يظل ثوابها جارًيا ألصحابها ومستمًرا بعد موتهم .

ثالثها هى ثالثة أعمال أولها : "صدقة جارية" ثانيها " علم ينتفع به " :  وما هى هذه األعمال

 " ولد صالح يدعو له"

 

 ( مً أبواب اخلري ) العظروٌاحلديح 

) إسباغ الوضوء على المكاره ( ؟ وما الفائدة التى تعود على المسلم من : ما المراد بقوله  1س

 إسباغه الوضوء ؟

 متروك للطالب )نشاط(
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 حس جس مخ جخ  مح جح مج مثحج هت مت خت حت جت ٹٱٹٱُّٱ

 حف  مغجف جغ مع جع مظ حط مض خض حض جض مص  خص حص مس خس
 ٣٣ - ٣٣: األنعام َّ جل  مك لك خك حك جك حقمق مف خف

 
 : بين معانى المفردات اآلتية :  1س

 الظالمين ( -ذبونك كال ي -) ليحزنك 

 ذيب برسالتك ونبوتك .كأهل مكة لك من الت ما يقولهويإلمك ليغضبك :  ليحزنك -

 ال يتهمونك بالكذب فيما تقول :  ذبونككيال  -

 (المقصود بهم أهل مكة الذين كذبوا برسالته ):  الظالمين -

 ( ؟ين لرسول هللا )ركما السبب فى تكذيب المش:  2س

 ( .السبب هو جحود قلوبهم لما جاء به رسولنا ) 

 

 مل خل حل جل مك  لك خك حك جك مق حق مف خف ٹٱٹٱُّٱ
 حن جن  يم ىم مم حمخم جم يل ىل مل خل  حم جم هل

 يي ىي مي خي حي جي يه ىه مه  جه ين ىن من خن
 رب يئ نئىئ مئ زئ  رئ ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر  ٰذ

 ٤٢ - ٤٣: إبراهين َّ زت رت يب ىب  نب زبمب
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 المؤمنين فى الدنيا واآلخرة ؟ وما الدليل على ذلك ؟كيف يثبت هللا تعالى س : 

ويثبتهم فى اآلخرة إذا سئلوا عن يثبت هللا المإمنين فى الدنيا بعدم تعرضهم للفتنة فى دينهم  ج :

 معتقدهم ودينهم فى موقف الحساب وال تدهشهم أحوال القيامة الغريبة عنهم .

( قال : " المسلم إذا ُسئل فى القبر سهد أن )( أن رسول عن البراء بن عازب ) الدليل :

ا بالقول ال إله إال هللا وأن محمًدا رسول هللا ، فذلك قوله " يثبت هللا الذين ءامنو

 اة الدنيا وفى اآلخرة " رواء البخارى ومسلم .الثابت فى الحي

 

 ٣٣: اإلسراء َّ لك اك يق ىق يف ىف يث ٹٱٹٱُّٱ

 َّ حس جس  مخ جخ مح جح مج حج مث هت مت خت  حت  ٹٱٹٱُّٱ
 ٤٣:  اإلسراء

 
 س : بين معانى المفردات اآلتية :

 واخفض لهما جناح الذل -والً كريًما ق -وال تنهرهما  -أف  -وقضى ربك 

 أمر أمًرا مإكًدا .وقضى ربك :  -  ج :

 هى أقل كلمة فى اللغة تعبر عن الضيق والملل .أف :  -

 ال ترفع صوتك عليهما .وال تنهرهما :  -

 لطيفاً فيه تؤدب واحترام .: والً كريًما ق -

 تذلل لهما وتواضع .:  واخفض لهما جناح الذل -

 بالوالدين ؟ وما الذى ينبغى على الولد تجاه والديه ؟س : اذكر صور البر 

 أجب من خالل دراستك الدرس . ج :
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 من خن حن جن يم  ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل ٹٱٹٱُّٱ

 ٍّ ٌّ ٰى ٰذٰر يي ىي  مي خي حي جي يه ىه مه جه  ين ىن

 ٣٤ - ٣٣: فصلث َّ  زب رب يئ ىئ نئ مئ زئ رئ ّٰ ِّ  ُّ َّ

 

 : كيف تكون المالئكة عوناً للمؤمنين فى اآلخرة ؟ 1س

اوز بهم ور وتإمنهم يوم البعث والنشور وتجفى القبور وعند النفخة فى الصتإنس وحشتهم  ج :

 الصراط المستقيم توصلهم إلى جنات النعيم التى أعدها هللا إكراًما لهم وجزاًء على أعمالهم .

 . : وضح ما ترشد إليه اآليات الكريمة 2س

 نشاط متروك للطالب . 



 ين ىن نن من زن  ممرن ام ىليل مل يك ىك مك لك اك يق ىق ٹٱٹٱُّٱ

 هب مب  خب حب جب هئ مئ خئ حئ جئ يي  ىي ني مي زي ري ٰى

 خس حس جس مخ جخ مح جح  مج حج مث هت مت خت حت جت

 حف جف مغ جغ  مع جع مظ حط مض خض حض مصجض خص  حص مس

ٱَّ من خن  حن جن ىميم مم خم حم جم يل ىل مل خل  مق حق مف خف

 ٥ - ١:  الحجرات 
 

 ( ؟اذكر اآلداب الواجب على المسلم التخلق بها تجاه نبيه ):  س

فى أمر قبل أن ج : هى التوفير واإلحترام ، والتبجيل ، واإلعظام . فؤمرهم أال يتعجلوا بالقضاء 

وكذلك  -( فى جميع األمور يقضى فيه هللا ورسوله ، بل يكونوا تبًعا لقضاء هللا ورسوله )

 .  ( )عدم رفع الصوت عن رسول هللا

( أن يخاطبوه بوصف النبوة أو الرسالة مع التعظيم والتوقير خاطبوا الرسول )وإذا 

 فيقولوا : يا رسول هللا ، أو يا نبى هللا .
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 مث زث رث يت ىت  نت مت زت رت يب ىب نب مب زب رب يئ ٹٱٹٱُّٱ
 مم  ام يل ىل مل يك ىك مك لك اك يق  ىق يف ىف يث نثىث
 ٩ - ٨: الممتحنة َّ يي ىي ني  مي زي ري ينٰى ىن نن من زن رن

 

 هللا المسلمين تجاه غير المسلمين ؟ والدليل على ذلك ؟: بما أمر  1س

بالبر واإلحسان إليهم وفعل الخير معهم ويؤمرنا باحترامهم وإكرامهم وأن أمر هللا المسلمين  ج :

 نحكم بينهم بالعدل .

 رث يت ىت  نت مت زت رت يب ىب نب مب زب رب يئ ٹٱٹٱُّٱ :والدليل اآلية 
 ٨: الممتحنة َّ يق  ىق يف ىف يث نثىث مث زث

قدمت أمى وهى مشركة فى عهد  رضى هللا عنهما قالت : "عن أسماء بنت أبى بكر  ومن السنة :

 ؟ إن أمى قدمت وهى راغبة ، أفؤصلها: يا رسول هللا ( فقلت، فؤتيت النبى )قريش 

  َّ زت رت يب ىب نب مب زب رب يئُّ: نعم ِصلِى أمك فؤنزل هللا فيها : قال 

 البخارى ومسلم . رواه

 : ما المستفاد من اآليات . 2س

 .نشاط متروك للطالب  

 


