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   -أكمل  ما  یأتي  : - ١
  
    بعد  عام  الفیلولد  ( عبد  الرحمن بن  عوف  )    - *
   أبیھ وأمھ معاكان  عبد  الرحمن  بن  عوف  قریبا  للرسول  صلى اهللا علیھ  وسلم  من جھة    - *
     مكة ولد  عبد  الرحمن  بن  عوف  ونشأ  فى   - *

 ------ ----- ----- ----- ----- ----- ------- ---- --- ----- ------ ----- ----- ----- ----- ----- ------- --- -----  
  ماذا  تعرف  عن  عام  الفیل  ؟   - ٢

اقبل  أبرھة  الحبشي  من  الیمن  بجیشھ  الجرار  وأفیالھ الباطشة  إلى  مكة  لیھدم الكعبة  ویحول  
لیحج الناس إلیھ بدل  الكعبة ،  العرب  عنھا  إلى  بناء  أقامھ  ھناك  فى  الیمن  وأعاله  ، وزخرفھ  ،

حتى  تبور  تجارة  قریش  وتنحط  منزلتھا  العالیة ، فأرسل اهللا  طیر أبابیل  ترمیھم  بحجارة   من  
  سجیل  فجعلھم   كعصف  مأكول ،  فلم  یدع  رب  البیت  عدوة یقترب  منھ 

---- ----- ------- --- ----- ------ ----- ----- ----- ----- ----- ------- ---- --- ----- ------ ----- ----- ----- -  
 ( حاشا  هللا  ، أن  تكون  ھذه  األحجار ھي  التي  أنقذت  بیت  اهللا  من أبرھة  وأفیالھ ، بل أنقذه - ٣

  األصنام    -:  (  األحجار )ما  المقصود  بكل  من   -*   ربھ الكبیر  )
  الكعبة   - :    )( بیت  اهللاما  المقصود  بكل  من   -*                   

  ورقة  بن  نوفل     من  قائل  ھذه  العبارة  ؟ - *
  أبرھةیظنون  خطأ أنھا نجت بیت  اهللا  من   التيحین  أھل  مكة  یحتفلون  باألصنام   ومتى  قالھا  ؟ - *

-- ----- ------ ----- ----- ----- ----- ----- ------- --- ----- ------ ----- ----- ----- ----- ----- ------- --- -  
    (  محمد  )قالت  األم  : سأسمیھ    - ٤

   (  عبد  عمرو  )قال  األب   :  سأسمیھ      
 ---- --- ----- ------ ----- ----- ----- ----- ----- ------- --- ----- ------ ----- ----- ----- ----- ----- -------  

  لماذا  كان  أھل  مكة  یحتفلون  بعید  النصر  عند  األصنام   ؟  - ٥
  خطأ  أن  األصنام   ھي  التي  نجت  بیت   اهللا  من  أبرھة  وجیشھ یظنون   كانوا 

 ---- --- ----- ------ ----- ----- ----- ----- ----- ------- --- ----- ------ ----- ----- ----- ----- ----- -------  
  فما  سبب  ذلك  ؟   ٠تمنى  (  عوف  بن  زھرة  ) أن  تلد  زوجتھ  ولدا  ال  بنتا   - ٦

  معتقدین  أنھم  مصدر  العلو  والقوة  بعكس  البنات العرب  كانت  تفرح  بالبنین  وتتباھى  بھا  ألن  
 ---- --- ----- ------ ----- ----- ----- ----- ----- ------- --- ----- ------ ----- ----- ----- ----- ----- -------  

  ؟   لماذا  كانت  أم ( عبد  الرحمن  بن  عوف  ) ترجو  أن  تسمیھ  محمدا - ٧
  ألنھا  سمعت أن  واحدا   ممن  یسمون  بھذا   االسم  ،  سیكون  لھ  شأن  كبیر  وصیت  بعید 

 ---- --- ----- ------ ----- ----- ----- ----- ----- ------- --- ----- ------ ----- ----- ----- ----- ----- -------  
  
 
 
 
 
 

  

 صل  األولقصة  عبد  الرحمن  بن  عوف  :  الف
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   -)  :       ض)  أو  عالمة  (            ضضع  عالمة  (      - - ١
  )           ضتعلم  ( عبد  الرحمن  بن  عوف  ) فى  صغره  القراءة  والكتابة  والحساب   (      - *
  )         ضضكان  ( عبد الرحمن  بن  عوف  ) یكره  السفر  والحدیث  عن  المعارك       (         - *
  )       ضعبد  اهللا          (          كان  ( عبد  الرحمن  بن  عوف )  شدید  التعلق  بمحمد  بن  - *
  )      ضعندما  كان  عمر  (  عبد  الرحمن  بن  عوف  ) ثالثین عاما  كان  محمد فى األربعین (      - *
  )         ضضكان  (  عبد  الرحمن  بن  عوف  ) أول  من  آمن  برسالة  اإلسالم   (        - *

---- ----- ----- ----- ----- ------- ---- --- ----- ------ ----- ----- ----- ----- ----- ------- --- ----- ------ -  
  فكیف  ٠اكتشف  (  عوف  بن  زھرة  )  أن ابنھ  (  عبد  عمرو  )  سیكون  من  النجباء  النابھین   - ٢

  اكتشف  ذلك  ؟  وماذا  فعل  لینمى  مواھب  ابنھ  ؟ 
  بیرا  ،  معتزا  بنفسھ  ،  یقول  الحق  ، وال یكذب ، فقد  كان  یظھر  فى  سنھ  الصغیرة  رجال  ك  - *

  وال  یطمع  فیما  لیس  لھ  ، یحب  أخبار  األسفار  ،  وحدیث  المعارك  ،  ورنین السیوف 
  
وأخذ  ینمى  مواھب  ابنھ  ، فبادر  بتعلیمھ   القراءة  ، والكتابة  والحساب والضرب  بالسیف  ،  - *

بالقوس وركض  الخیل  ،  والكر  والفر والھجوم ، واتقاء  الضربات  ،    والطعن  بالرمح ،  والرمي
  وصحبھ  فى  كثیر  من  األسفار  إلى  بالد  الفرس  والروم والحبشة  ومصر 

 ---- --- ----- ------ ----- ----- ----- ----- ----- ------- --- ----- ------ ----- ----- ----- ----- ----- -------  
  فى  البالد  یفید  اإلنسان  معارف  كثیرة  ،  ویكسبھ  مھارات  فى  الحیاة )  (  السفر  والتنقل  - ٣
  
  (  ولماذا  ؟  )العبارة  صحیحة       - *
 
  تكسب  اإلنسان  أصدقاء  ، واكتساب   الرزق  ،  واتساع  العقل  ،  والفكر   فاألسفار   - *

 ------- --- ----- ------ ----- ----- ----- ----- ----- ------- ---- --- ----- ------ ----- ----- ----- ----- -----  
  ( صداقة  األخیار تورث  الخیر  )  : ھل  تنطبق  ھذه  العبارة  على  عبد الرحمن  بن  عوف ؟ علل - ٤
فقد  كان  صدیقا  ألبى  بكر  الصدیق  فلم  أسلم  عرض    اإلسالم  علیھ  فاستجاب   -نعم  تنطبق   

  یرا  لھ  ،  فقد  كان  أحد  المبشرین  بالجنة وأسلم  ،  وكان  إسالمھ  خ
 ---- --- ----- ------ ----- ----- ----- ----- ----- ------- --- ----- ------ ----- ----- ----- ----- ----- -------  

  ما  مكان  الغار  الذي  كان  یتعبد  فیھ  محمد  صلى  اهللا  علیھ  وسلم  قبل  اإلسالم  ؟   - ٥
  كرمة  فى  جبل  بقرب  مكة  الم 

 ---- --- ----- ------ ----- ----- ----- ----- ----- ------- --- ----- ------ ----- ----- ----- ----- ----- -------  
  صلى  اهللا  علیھ  وسلم  ؟  بالنبيمن  أول  من  آمن  - ٦
  أول  من  آمن  من  النساء  خدیجة  بنت  خویلد  - *

  أول  من  آمن  من  الرجال  أبو  بكر  الصدیق  -* 
  أول  من  آمن  من  الصبیان  على  بن  أبى  طالب    - *

 ---- --- ----- ------ ----- ----- ----- ----- ----- ------- --- ----- ------ ----- ----- ----- ----- ----- -------  

 الفصل  الثاني 
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  -:  یأتيأكمل  ما   - ١
 
 وسلمعلیھ  الرسول  صلى اهللاغیر اسم  ( عبد عمرو  )  إلى  ( عبد  الرحمن  ) ھو    الذي  - *
  
    أسلم  القلیل  من  أھل  مكةعندما  ظھر  اإلسالم  فى  مكة     -*
  
   أبا   جھلأرسل  كفار  مكة  إلى  عبد  الرحمن  لتھدیده  :  - *

 ---- --- ----- ------ ----- ----- ----- ----- ----- ------- --- ----- ------ ----- ----- ----- ----- ----- -------  
 ( ولماذا  )  أسرع  إلى  اإلسالم  ولم  یترددعوف  بظھور  اإلسالم  :  عندما  علم  عبد  الرحمن   -٢

  وكان  یكره  عبادة  األصنام   اإلسالمعرض  علیھ    الذيألنھ  كان  صدیق  أبو  بكر  الصدیق  
 ---- --- ----- ------ ----- ----- ----- ----- ----- ------- --- ----- ------ ----- ----- ----- ----- ----- -------  

  لماذا  كان  (  عبد  الرحمن ) أفضل  من  (  عبد  عمرو  )  ؟  - ٣
  ألن  عبد  عمرو  تدل  على  العبودیة  والرق  البغیض   - *
  وعطفھ   اإلسالمأما  عبد  الرحمن  تدل  سماحة   - *

 --- ----- ------ ----- ----- ----- ----- ----- ------- --- ----- ------ ----- ----- ----- ----- ----- ------- ----  
  ماذا  فعل  رؤساء مكة  عندما  سمعوا  بظھور  اإلسالم  ؟  وھل  نجحوا  فیما  فعلوا  ؟  - ٤

   –ھبوا  ثائرین  على  محمد  ودینھ  ومن  اتبعوه  ،  واتفقوا  على  الوقوف  أمامھ  صفا  واحدا 
  ال  ،  لم  ینجحوا  فیما  فعلوه  

--- ------ ----- ----- ----- ----- ----- ------- ---- --- ----- ------ ----- ----- ----- ----- ----- ------- --- --  
  ٠  اذكر  أول  ما  نزل  من  القرآن  الكریم  على  الرسول  صلى  اهللا  علیھ  وسلم -٥

]. ) ٣ْكَرُم() اْقَرْأ َوَربَُّك اَأل٢) َخَلَق اِإلْنَساَن ِمْن َعَلٍق(١اْقَرْأ ِباْسِم َربَِّك الَِّذي َخَلَق([قال   اهللا  تعالى  ( 
  ------- ----- ----- ----- ------ ----- ----- - ------- ----- ----- ----- ----- ----- ------ ----- --- ---  {العلق}.

  لماذا  عارض  رؤساء  مكة  اإلسالم  ولم  یتركوا  عبادة  األصنام  ؟   -٦
واإلسالم  سوى  بین   - ھا  ألن  عبادة  األصنام  كانت  عبادة  آبائھم  وأجداھم  والوفاء  لھم  أال یتركو

  الناس   ال  فرق  ألحد  على  أحد  إال  بالتقوى  مما  یجرح  مشاعرھم  
 ---- --- ----- ------ ----- ----- ----- ----- ----- ------- --- ----- ------ ----- ----- ----- ----- ----- -------  

  )(  من  ھذه  اللحظة  أنت  ( عبد  الرحمن  ) ال  عبد  اإلنسان    -٧ 
  الرسول  صلى  اهللا  علیھ  وسلم    من  قائل  ھذه  العبارة  ؟ - *
  للرسول  صلى  اهللا  علیھ  وسلم   إسالمھعندما  أعلن  عبد الرحمن  بن  عوف    ومتى  قالھا   ؟ - *

 ---- --- ----- ------ ----- ----- ----- ----- ----- ------- --- ----- ------ ----- ----- ----- ----- ----- -------  
 سماھم  باألنصار     بماذا  سمى  الرسول  المسلمین  الیثربیین  ؟ - ٨

 ---- --- ----- ------ ----- ----- ----- ----- ----- ------- --- ----- ------ ----- ----- ----- ----- ----- -------
  كیف  استقبل  أھل  یثرب  المھاجرین  من  المسلمین  ؟  -٩

    ةلمودبالحفاوة  والترحیب  والتھلیل  والمحبة  وا
  
  

 الفصل  الثالث 
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  ؟   لماذا  أختار  رسول  اهللا  بالد  الحبشة  ،  لیھاجر  إلیھا  المستضعفون  من  المسلمین - ١

  ألن  بالد  الحبشة  سیجد  المسلمون  بھا  األمان  ،  فیعبدون  ربھم  فى  ھدوء  واطمئنان  ،  أما  بالد 
جاریة  وودیة  بأولئك   الكفار  وھم  أشد  غیظا  الفرس  والروم   فلیست  مأمونة  ألن  ألھلھا  صالت  ت

  منھم  على  اإلسالم  
 ---- --- ----- ------ ----- ----- ----- ----- ----- ------- --- ----- ------ ----- ----- ----- ----- ----- -------  

  - )  :      ضض)  أم  عالمة  (            ضضع  عالمة  (        - ٢
 
  )        ضعلیھ  وسلم  یتألم  لتعذیب  أھل  مكة  للمسلمین  (          كان  الرسول  صلى  اهللا -١
  )       ضضرفض  ( عبد الرحمن  بن  عوف  ) أن  یھاجر  إلى  الحبشة  حتى  ال  یترك  الرسول  (     -٢
  )        ضضعندما  وصل  الرسول  على  المدینة  ،  وجدوا  الحیاة  سھلة  ھناك             (          -٣
)   ضآخى  رسول  اهللا  صلى  اهللا  علیھ  وسلم  بین  ( عبد  الرحمن  بن  عوف ) وسعد بن  الربیع (  -٤

 --- --- ----- ------ ----- ----- ----- ----- ----- ------- --- ----- ------ ----- ----- ----- ----- ----- -------  
ن  یتعللون  بعدم  وجود  عمل  لھم  ، ضرب  عبد  الرحمن  بن  عوف  المثل  الصالح  أمام  الذی - ٣

 فماذا  فعل  ؟    ٠وینتظرون  تعیین  القوى  العاملة  
إلى  السوق  ، وتاجر  فى  بیع  الجبن  والزبد  وكسب  ربحا  حالال ،  ولم  یقبل  أن یشارك   فقد  ذھب

  سعد بن الربیع  فى مالھ 
-- --- ----- ------ ----- ----- ----- ----- ----- ------- ---- --- ----- ------ ----- ----- ----- ----- ----- -----  

  صف  حیاة  ( عبد الرحمن  بن  عوف  ) فى  المدینة  بعد  ھجرتھ  إلیھا  ؟  - ٤
  كان  عبد الرحمن بن عوف  فى  جھاد  متصل  فھو  فى  السوق  یبیع ویشترى  وفى ساحات  التدریب 

ح  وفى  المسجد مع رسول  اهللا  یصلى  ویسمع  آیات على  القتال  یمرن  الشباب  على  استخدام  السال
  اهللا  ویحفظھا  أو  داعیا  إلى  اهللا   ببیانھ  ورقة  كالمھ و قدرتھ  على  اإلقناع 

 ---- --- ----- ------ ----- ----- ----- ----- ----- ------- --- ----- ------ ----- ----- ----- ----- ----- ------- 
 لیلة  الھجرة   ؟    النبينام  مكان    الذيمن   - ٥

  ھو  على  بن  أبى  طالب  
 ---- --- ----- ------ ----- ----- ----- ----- ----- ------- --- ----- ------ ----- ----- ----- ----- ----- -------  

 من  الذین  عقد  النبي  معھم  المواثیق  من  أھل  یثرب  ؟  - ٦
  نوا  یسكنون  المدینة  المنورة ھم  المسلمون من  األوس  والخزرج   و الیھود  الذین كا 

 ---- --- ----- ------ ----- ----- ----- ----- ----- ------- --- ----- ------ ----- ----- ----- ----- ----- -------  
 ما  دور  المسجد  فى  اإلسالم   ؟ - ٧
  مكان  العبادة  الذي  یتعبد  فیھ  الناس  - *
  مدرسة  یتلقى فیھا  المسلمون  أمور  دینھم  - *
  كان  یتدارسون  أمور  اإلسالم   م - *
  مكان  یجتمع  فیھ  الناس قبل  القیام  بعمل  عظیم  - *

 الفصل  الرابع 
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َمَثُل الَِّذیَن ُیْنِفُقوَن َأْمَواَلُھْم ِفي َسِبیِل اِهللا َكَمَثِل َحبٍَّة َأْنَبَتْت َسْبَع َسَناِبَل ِفي ُكلِّ [قال  اهللا  تعالى  (  -١

) الَِّذیَن ُیْنِفُقوَن َأْمَواَلُھْم ِفي َسِبیِل اِهللا ُثمَّ ٢٦١َواُهللا ُیَضاِعُف ِلَمْن َیَشاُء َواُهللا َواِسٌع َعِلیٌم( ُسْنُبَلٍة ِمَئُة َحبٍَّة
) َقْوٌل ٢٦٢ُنوَن(َلا ُیْتِبُعوَن َما َأْنَفُقوا َمنا َوَلا َأًذى َلُھْم َأْجُرُھْم ِعْنَد َربِِّھْم َوَلا َخْوٌف َعَلْیِھْم َوَلا ُھْم َیْحَز

  {البقرة}.]. ) ٢٦٣َمْعُروٌف َوَمْغِفَرٌة َخْیٌر ِمْن َصَدَقٍة َیْتَبُعَھا َأًذى َواُهللا َغِنيٌّ َحِلیٌم(
 ---- --- ----- ------ ----- ----- ----- ----- ----- ------- --- ----- ------ ----- ----- ----- ----- ----- -------  

  ال ، قال رسول  اهللا  صلى  اهللا  علیھ  وسلم :ق  - رضي  اهللا  عنھ   -عن  أنس بن  مالك   - ٢
( ما من  مسلم  یغرس  غرسا  أو یزرع  زرعا  ،  فیأكل  منھ  طیر  أو  إنسان  أو بھیمة  إال  كان  لھ 

 بھ صدقة  ) 
 ---- --- ----- ------ ----- ----- ----- ----- ----- ------- --- ----- ------ ----- ----- ----- ----- ----- -------  

  (  واهللا  واسع  علیم  )  ؟  -تعالى   - الحكمة  من  ختام  اآلیة  األولى  بقولھ   ما  - ٣
  تشجیع  المؤمنین  على  التصدق  ، حیث  أن  فضل  اهللا  واسع  ال  حدود  لھ   وال  نھایة 

-- ----- ------ ----- ----- ----- ----- ----- ------- --- ----- ------ ----- ----- ----- ----- ----- ------- ---- -  
   ٠صف  شعور  الفقیر  عندما  یرى  الغنى   ینفق  بإسراف  وھو  ال  یجد  ما  یأكل   - ٤

  یشعر  بالحسرة  والكراھیة  ،  والحقد  على  الغنى  ، 
 ---- --- ----- ------ ----- ----- ----- ----- ----- ------- --- ----- ------ ----- ----- ----- ----- ----- -------  

  رع  على  نظافة  البیئة  ؟ كیف  یحافظ  الزا - ٥
  -ال  یحرق  قش  األرز  والمخلفات الزراعیة   -ال  یستخدم   المبیدات  الحشریة   الضارة  

 ---- --- ----- ------ ----- ----- ----- ----- ----- ------- --- ----- ------ ----- ----- ----- ----- ----- -------  
  بماذا  یكافئ  اهللا  المتصدق   ؟   - ٦

    فى  الدنیا  و  اآلخرة  ،  وزیادة  األجر  إلى  الضعف  أو  سبعمائة  ضعف  أو  أكثر رضا  اهللا
 ---- --- ----- ------ ----- ----- ----- ----- ----- ------- --- ----- ------ ----- ----- ----- ----- ----- ------- 

  ماذا  یحدث  إذا  ؟   -٧
  وساءت  أحوال  الفقراء  -الحقد  بینھم  سادت  الكراھیة  و     ٠  بخل  الغنى  على  الفقیر - *

 ---- --- ----- ------ ----- ----- ----- ----- ----- ------- --- ----- ------ ----- ----- ----- ----- ----- -------  
  سادت  المودة  والمحبة  بین  الناس  وقوى  ھذا  المجتمع     ٠  تراحم  الناس  فیما  بینھم - *

--- ----- ----- ----- ----- ------- ---- --- ----- ------ ----- ----- ----- ----- ----- ------- --- ----- ------ --  
  أموالنا  فى  سبیل  اهللا  ؟  تكافل المجتمع  وصار  قویا  ، وعم  الرخاء  والعمران   أنفقنا - *

 ---- --- ----- ------ ----- ----- ----- ----- ----- ------- --- ----- ------ ----- ----- ----- ----- ----- -------  
  تكفل  كل  غنى  بفقیر  ، یطعمھ  وینفق  علیھ  ؟  - *

  ما  وجدنا  جائع  و  ال  عریان  وال  بائسا  وال  محروما  وال  حزینا  وصار  المجتمع  قویا 
 ---- --- ----- ------ ----- ----- ----- ----- ----- ------- --- ----- ------ ----- ----- ----- ----- ----- -------  

  قات  للفقراء  ،  ثم  عیروھم  أو  آذوھم  ؟ أعطى  األغنیاء  صد - *
  ، ولم  یتقبل  اهللا  صدقاتھم  شعر  الفقیر  بالمھانة  وسادت الكراھیة والحقد  بینھم  

 ---- --- ----- ------ ----- ----- ----- ----- ----- ------- --- ----- ------ ----- ----- ----- ----- ----- -------  

 سنابل  الخیر   -الوحدة  األولى  :
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    تعطیھ  ما  أمكن   إذا  سألك  سائل  :            – ٨
    ما  شاء  اهللاإذا  زرت  الحقل  ، تقول  :    -    
   الحمد  هللاإذا  رزقك  اهللا  ، تقول  :      -    
  -)  :       ضض)  أو  عالمة  (           ضضع  عالمة  (     - ٩
 
  )       ض     كلمة  طیبة  ترد  بھا  على  سائل  ، خیر  من  صدقة  مع  إیذائھ    (    - *
  )        ضضزمیل  لك  یعیر  زمیلھ  بمعروف  قدمھ  لھ                             (        - *
  )         ضزمیل  لك  یتصدق من  مصروفھ  على  زمالئھ  الفقراء             (        - *
 )        ضض(                  زمیل  لك  یشتم  الشحاذ  (  السائل  )                            - *
 )        ضضرجل  یفتخر  بصد قاتھ   أمام  الناس                                     (        - *

 ---- --- ----- ------ ----- ----- ----- ----- ----- ------- --- ----- ------ ----- ----- ----- ----- ----- -------  

 
  
   ٠]  ْن َثَمِرِه ِإَذا َأْثَمَر َوَآُتوا َحقَُّھ َیْوَم َحَصاِدِه ُكُلوا ِم [(    یقول  الحق : - ١
  
 وأن نخرج زكاة  الزرع  یوم،    أن نأكل  من  ثمره أمرنا  ربنا  بأمرین  فى  ھذه  اآلیة  ،  ھما  :  -أ

   الحصاد
   زكاة  الزرع حق  اهللا  فى الزرع  ، وھو   )؟ حقھ     اوآتوما  معنى  قولھ  سبحانھ  وتعالى  (  -ب
  لیسارع  المتصدق  إلى  إخراج  الزكاة بعد  الحصاد دون إبطاء ولماذا  قال  (  یوم  حصاده  )  ؟  -ج

 --- --- ----- ------ ----- ----- ----- ----- ----- ------- --- ----- ------ ----- ----- ----- ----- ----- -------  
   -ما  أثر  الزكاة  فى  كل  من  :  - ٢
  
  یطھر  اهللا  مالھ  وینال  رضا  اهللا  فى  الدنیا  و اآلخرة  ویعیش  فى  أمن  وسالم -:  اةمعطى  الزك - *
  تسعده  وتسد  حاجتھ  ،  وتحمیھ من  السرقة  واالنحراف لسد  جوعھ    -آخذ  الزكاة  : - *
 وأمان فى أمنینتشر  المحبة  والمودة  بین الناس ویعیشون   -اثر  الزكاة  فى  المجتمع  االسالمى  : - *

 ---- --- ----- ------ ----- ----- ----- ----- ----- ------- --- ----- ------ ----- ----- ----- ----- ----- -------  
  –فى الرقاب  -المؤلفة قلوبھم   -العاملون  علیھا    -الفقراء  والمساكین     لمن  تعطى  الزكاة  ؟   - ٣

   -ابن  السبیل    - وفى  سبیل اهللا    -الغارمون  
 ---- --- ----- ------ ----- ----- ----- ----- ----- ------- --- ----- ------ ----- ----- ----- ----- ----- -------  

  كیف  تنشر  الزكاة  األمن  بین  الناس  ؟  - ٤
یحب الفقراء  األغنیاء  ، وال یجدون  فى  نفوسھم  كراھیة وال  حقد  ، بل  مودة  وتعاونا ، فیأمن  الغنى  

  نفسھ  ، ویأمن  الفقیر  من الجوع  والخوف على  مالھ  و
 --- --- ----- ------ ----- ----- ----- ----- ----- ------- --- ----- ------ ----- ----- ----- ----- ----- -------  

  لماذا  جعل  الحاج  صدیق  القمح  فى  كومتین  ؟  - ٥

 تطھرھم   وتز كیھم   -٢ 
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  فى  زرعھ ، وھى  زكاة  الزرع ألن  الكومة  األولى  ھي  حقھ  ،  أما  الكومة  الثانیة  فھي  حق اهللا  
 ---- --- ----- ------ ----- ----- ----- ----- ----- ------- --- ----- ------ ----- ----- ----- ----- ----- -------  

  زكاة  الزرع     ما  المقصود  ب (  حق  اهللا  فى  الزرع  )  ؟ - ٦
---- ----- ----- ------- --- ----- ------ ----- ----- ----- ----- ----- ------- ---- --- ----- ------ ----- ----- -  

    -أكمل  ما  یأتي  : - ٧
  من   األغنیاء   إلى   الفقراء   حق الزكاة  ھي     - *
 على  كل   مسلم  قادر    فرض الزكاة   - *
    فیزیده الزكاة  مال  یؤخذ  من  المال  األصلي  ،  - *

--- ------- --- ----- ------ ----- ----- ----- ----- ----- ------- ---- --- ----- ------ ----- ----- ----- ----- --  
  الذین  یجمعون  الزكاة  من  الناس           -العاملون  علیھا  :  -٨

  المحملون  بالدیون  ،  وال  یستطیعون  سدادھا                       -الغارمون  :        
  ن  ال  یجدون  لوازم  الحیاة  الضروریة  المحتاجون   الذی                        -الفقراء  :          

 ---- --- ----- ------ ----- ----- ----- ----- ----- ------- --- ----- ------ ----- ----- ----- ----- ----- -------  
ُلوُبُھْم َوِفي الرَِّقاِب ِإنََّما الصََّدَقاُت ِلْلُفَقَراِء َوالَمَساِكیِن َوالَعاِمِلیَن َعَلْیَھا َوالُمَؤلََّفِة ُق [قال  اهللا  تعالى  (  -٩

   {التوبة}.]. ) ٦٠َوالَغاِرِمیَن َوِفي َسِبیِل اِهللا َوِاْبِن السَِّبیِل َفِریَضًة ِمَن اِهللا َواُهللا َعِلیٌم َحِكیٌم(
 ---- --- ----- ------ ----- ----- ----- ----- ----- ------- --- ----- ------ ----- ----- ----- ----- ----- -------  

  وبشر 
  
رسول  اهللا  صلى  اهللا  علیھ  وسلم  ( أرحم  الناس  بأمتي  ( أبو  بكر ) ،  وأشدھم  فى أمر   قال - ١

   ٠ وأصدقھم  حیاء  ( عثمان  )،    ( عمر  ) اهللا
 ---- --- ----- ------ ----- ----- ----- ----- ----- ------- --- ----- ------ ----- ----- ----- ----- ----- -------  

  اهللا  عنھ  ؟   رضي هللا  بما  قرأه  عن  (  عثمان  بن  عفان  ) لماذا  أعجب  عبد  ا - ٢
  ألنھ  شخصیة  عظیمة  كریمة  ،  تعطى  بسخاء  ، ابتغاء  رضا  اهللا  ، كما  أنھ  كان  سمح  الخلق 

 ---- --- ----- ------ ----- ----- ----- ----- ----- ------- --- ----- ------ ----- ----- ----- ----- ----- -------  
   -: یأتيكمل  ما  أ - ٣
  ،  وھاجر  بھا  إلى  رقیة  بنت  رسول  اهللا صلى اهللا علیھ  وسلماهللا  عنھ   رضيتزوج  ( عثمان  )  - *

  الحبشة 
  ومحبوبا ،     سمح  الخلق،    كریما  اهللا  عنھ  فى  قریش  :   رضيكان  عثمان   - *
اشترى ،    اشترى  بئر  رومة،    ة  تبوكجھز  غزواهللا  عنھ     رضيمن  مظاھر  سخاء  عثمان    - *

   النبويقطعة  أرض  ووسع  المسجد  
  لعثمان  بن  عفان   بقوة  اإلیمان    عمر  بن  الخطابشھد   - *

 --- --- ----- ------ ----- ----- ----- ----- ----- ------- --- ----- ------ ----- ----- ----- ----- ----- -------
   اهللا  عنھ  ؟ رضي  ماذا نتعلم  من  قصة  عثمان - ٤
  احتمال  العذاب  فى  سبیلھ  - قوة  اإلیمان  باهللا  تعالى                                 * - *
  سماحة   الخلق  و العطاء  بسخاء  فى  سبیل   اهللا    - *

- ----- ------ ----- ----- ----- ----- ----- ------- --- ----- ------ ----- ----- ----- ----- ----- ------- --- --  
  اهللا عنھ   یوزع    أموال   بیت   المسلمین   بالعدل  ) رضي(  كان  عثمان   بن  عفان   - ٥

(  عثمان   بن  عفان    المحسنینوبشر     -٣
( 
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 تجمع من  المسلمین  زكاة  أموالھم   التياألموال   ما  المقصود  ب ( أموال  بیت  المسلمین  ) ؟  - *
 الصفات  ؟  تدل  العبارة  على  بعض  صفات الحاكم  فى اإلسالم . فما  أھم  ھذه  - *

  العدل  والتعفف   ھي         
 اهللا  عنھ  من  أكثر  الناس  بذال  للمال . وضح  ذلك  بذكر  أمثلة   رضيكان  عثمان  بن  عفان    - ٦
،  وجاء  بألف  دینار  فأخذھا    تحتاجھبعیر  مجھزة  بكل  ما    ةبثالثمائفى  غزوة  تبوك  جاء   - *

   النبي
ى  بئر  رومھ  من  یھودي  ودفع  لھ  عشرین  ألف  دینار  ،  كما  أشترى  قطعة ودعا  لھ  ،  اشتر

  أرض   ووسع  بھا  المسجد  النبوي  
 ---- --- ----- ------ ----- ----- ----- ----- ----- ------- --- ----- ------ ----- ----- ----- ----- ----- -------  

  ٠)          ضض)   أو   عالمة  (            ضضع  عالمة  (     - ٧
 
  )        ضضھاجر  ( عثمان  بن  عفان  )  قبل  رسول  اهللا  إلى  المدینة  (       - *
  )   ضكان  عثمان  بن  عفان  من أوائل  الرجال  الذین  آمنوا  بالرسول  صلى اهللا  علیھ  مسلم (       - *
  )        ضض(     كان  عثمان  بن  عفان  یأخذ  حقھ  من  بیت  مال  المسلمین   - *

 ---- --- ----- ------ ----- ----- ----- ----- ----- ------- --- ----- ------ ----- ----- ----- ----- ----- -------  
   -أكمل  ما  یأتي  :    - ٨
  
   المدینة،  وفى  الثانیة  إلى    الحبشة ھاجر  ( عثمان  بن   عفان  ) فى  الھجرة  األولى  إلى   - *
  كلھا  قریش ، محبوبا  من    سمح  الخلقاهللا  عنھ  ،  غنیا  ،    رضيعفان   كان  عثمان  بن  - *

 ---- --- ----- ------ ----- ----- ----- ----- ----- ------- --- ----- ------ ----- ----- ----- ----- ----- ------- 
 

  
  بم   شبھ   اهللا  المؤمنین  الذین  ینفقون  أموالھم  فى  طاعة  اهللا  ؟   - ١

بحبة  القمح  التي  تغرسھا  فى  األرض  ،  فتخرج  لنا  سبعة  فروع  ،  وفى  كل  فرع  سنبلة  ، وفى  
  كل  سنبلة  مائة  حبة  

 ---- --- ----- ------ ----- ----- ----- ----- ----- ------- --- ----- ------ ----- ----- ----- ----- ----- -------  
  ما  شروط   مضاعفة  ثواب  الصدقة   ؟  - ٢

  أن  یكون  اإلنفاق  فى  سبیل  اهللا  وعدم  المن  واألذى  والتباھي  والتفاخر  على  من  نعطیھ 
 ---- --- ----- ------ ----- ----- ----- ----- ----- ------- --- ----- ------ ----- ----- ----- ----- ----- -------  

  بم  یكافئ   اهللا  المتصدق  ؟  - ٣
  عادة   فى  الدنیا  واآلخرة بالثواب   العظیم  والمغفرة  ،  والس

 ---- --- ----- ------ ----- ----- ----- ----- ----- ------- --- ----- ------ ----- ----- ----- ----- ----- -------  
   - أكمل  ما  یأتى  :  - ٤
  
 ذلك ، أم  غیر  زرعا ،  أم    ماال،  وھى  حقھم  ،  سواء  أكانت    للفقراءالزكاة  ھى  ما  نخرجھ   - *
  
   المال قادر  ،  وھى  تطھر   مسلم كاة  فرض  على  كل  الز - *

 تدریبات   عامة   على  الوحدة  األولى 
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 یفضلون    -معنى  (  یؤثرون  ) :  - *
 
 
 
  ٠اذكر  بعض  أوجھ  اإلنفاق  فى  سبیل   اهللا   - ٥

  بناء  مدرسة  أو  مستشفى  أو  المجھود  الحربي   -مساعدة  ابن  السبیل    -معاونة   محتاج   
-- ----- ----- ----- ------- ---- --- ----- ------ ----- ----- ----- ----- ----- ------- --- ----- ------ ----- --- 

 
  
١  
َوِإَلى َثُموَد َأَخاُھْم َصاِلًحا َقاَل َیا َقْوِم اْعُبُدوا اَهللا َما َلُكْم ِمْن ِإَلٍھ َغْیُرُه ُھَو َأْنَشَأُكْم ِمَن [قال  اهللا  تعالى  (  -

) َقاُلوا َیا َصاِلُح َقْد ُكْنَت ِفیَنا ٦١َفاْسَتْغِفُروُه ُثمَّ ُتوُبوا ِإَلْیِھ ِإنَّ َربِّي َقِریٌب ُمِجیٌب( اَألْرِض َواْسَتْعَمَرُكْم ِفیَھا
َیا َقْوِم ) َقاَل ٦٢ُمِریٍب(َمْرُجوا َقْبَل َھَذا َأَتْنَھاَنا َأْن َنْعُبَد َما َیْعُبُد َآَباُؤَنا َوِإنََّنا َلِفي َشكٍّ ِممَّا َتْدُعوَنا ِإَلْیِھ 

َفَما َتِزیُدوَنِني َغْیَر  َأَرَأْیُتْم ِإْن ُكْنُت َعَلى َبیَِّنٍة ِمْن َربِّي َوَآَتاِني ِمْنُھ َرْحَمًة َفَمْن َیْنُصُرِني ِمَن اِهللا ِإْن َعَصْیُتُھ
اِهللا َوَلا َتَمسُّوَھا ِبُسوٍء َفَیْأُخَذُكْم َعَذاٌب  ) َوَیا َقْوِم َھِذِه َناَقُة اِهللا َلُكْم َآَیًة َفَذُروَھا َتْأُكْل ِفي َأْرِض٦٣َتْخِسیٍر(
   {ھود}.]. ) ٦٥) َفَعَقُروَھا َفَقاَل َتَمتَُّعوا ِفي َداِرُكْم َثَلاَثَة َأیَّاٍم َذِلَك َوْعٌد َغْیُر َمْكُذوٍب(٦٤َقِریٌب(

--- ----- ----- ----- ----- ------- --- ----- ------ ----- ----- ----- ----- ----- ------- --- --- ----- ------ --  
 ما اسم  قوم  صالح  علیھ  السالم  ؟  وما  اآلیة  التي   أرسلھا  اهللا  لھم  ؟  - ٢
  اسم  قوم  صالح   ثمود                          اآلیة  التي  نزلت  ھي  الناقة    

-- ----- ----- ----- ----- ------- --- ----- ------ ----- ----- ----- ----- ----- ------- ---- --- ----- ------ ---  
  ما  العالقة  بین  دعوة  صالح  علیھ  السالم  ودعوة  بقیة  األنبیاء  ؟  - ٣

  وترك  عبادة  األصنام  شریك  لھ  دعوة  األنبیاء   دعوة  واحدة  وھى  عبادة  اهللا  وحده  ال
---- ----- ----- ----- ------- --- ----- ------ ----- ----- ----- ----- ----- ------- ---- --- ----- ------ ----- -  

  ما  جزاء  الذین  یعاندون  دعوة  اهللا   ؟   -٤
  یغضب  اهللا  علیھم  ویعذبھم  فى  الدنیا  و  اآلخرة  ،  یدخلون  النار یوم  القیامة 

 ---- --- ----- ------ ----- ----- ----- ----- ----- ------- --- ----- ------ ----- ----- ----- ----- ----- -------  
  وضح  ذلك  من  خالل  قصة  نبي  اهللا  صالح    ٠یعذب   اهللا  قوما  قبل  أن  ینذرھم     ال  - ٥

اهللا  رحیم  عادل  ال  یعذب  قوم  بكفرھم  حتى  یرسل  لھم  نذیر  ورسول  یبین  لھم  ویدعوھم  إلى  
 عبادة  اهللا  وحدة  وترك  عبادة  األصنام 

--- ----- ----- ----- ----- ----- ------- ---- --- ----- ------ ----- ----- ----- ----- ----- ------- --- ----- ---  
  ماذا  نتعلم   من  قصة   صالح   ؟  - ٦
 أن  اهللا  یرسل   األنبیاء   لعبادة   اهللا   وحده   ال  شریك  لھ    - *
  أن  اهللا  یؤید  األنبیاء  بالمعجزات  الدالة  على  صدقھم    - *
 عذاب  ألیم  فى الدنیا  و اآلخرة   من  كفر   بالرسل  لھم  - *
  من  یؤمن  باألنبیاء  ینالون  رضا  اهللا   و رسالتھ   - *

 ---- --- ----- ------ ----- ----- ----- ----- ----- ------- --- ----- ------ ----- ----- ----- ----- ----- -------  
   ٠فى  الناقة    اإللھياذكر  مظاھر  اإلعجاز   - ٧

  لشرب  الناس   جمیعا    كانت  تدر  لبنا  یكفى

 الوحدة  الثانیة  :  یا قوم   اعبدوا   اهللا  
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 ---- --- ----- ------ ----- ----- ----- ----- ----- ------- --- ----- ------ ----- ----- ----- ----- ----- -------  
  لماذا   أراد   قوم   سیدنا   صالح   قتل   الناقة  ؟  - ٨

  حتى   ال  تظل  شاھدا  على  كفرھم   وعنادھم 
--- ----- ----- ----- ----- ----- ------- ---- --- ----- ------ ----- ----- ----- ----- ----- ------- --- ----- ---  

  -:  یأتيأكمل  ما   -9
 
  األصنام كانت  قبیلة  سیدنا  صالح  تعبد  -*                      ثمود قوم  سیدنا  صالح   - *
   ناقة  اهللاكانت  معجزة  صالح   علیھ السالم   - *
    بثالثة   أیامبعد  ذبح  الناقة    وقع   العذاب  على  القتلة  - *
    عدم  المساس  بھاأمر  اهللا  سبحانھ  وتعالى  ثمود  ب   - *
    بصیحة  جبارةأھلك  اهللا  سبحانھ   وتعالى  قوم  صالح  ب  - *

 ---- --- ----- ------ ----- ----- ----- ----- ----- ------- --- ----- ------ ----- ----- ----- ----- ----- -------  
  

 
) الَِّذي َخَلَق الَمْوَت َوالَحَیاَة ١َتَباَرَك الَِّذي ِبَیِدِه الُمْلُك َوُھَو َعَلى ُكلِّ َشْيٍء َقِدیٌر([قال  اهللا  تعالى  (   -١

  {الملك}.]. ) ٢ِلَیْبُلَوُكْم َأیُُّكْم َأْحَسُن َعَمًلا َوُھَو الَعِزیُز الَغُفوُر(
 
 لیختبركم    -:   ( لیبلوكم )معنى  - قدرة        *السلطان  وال  -:  (  الملك  )معنى   - *
  لماذا  قرأ  الشیخ   عبد  الجلیل  آیات  سورة  (  الملك  )  ؟  - *

  لیظھر  ما  فیھا  من   بعض  آیات  اهللا  وصفاتھ  
--- --- ----- ------ ----- ----- ----- ----- ----- ------- --- ----- ------ ----- ----- ----- ----- ----- ------- -  

 لماذا  خلق  اهللا  الناس  ؟  ولماذا  جعل  اآلیات  ؟  - ٢
  وجعل   فى   ھذا    الكون   آیات  تھدینا    إلیھ        -لیعبدوه                              

 ---- --- ----- ------ ----- ----- ----- ----- ----- ------- --- ----- ------ ----- ----- ----- ----- ----- -------  
) َوَأِسرُّوا َقْوَلُكْم َأِو ١٢ِإنَّ الَِّذیَن َیْخَشْوَن َربَُّھْم ِبالَغْیِب َلُھْم َمْغِفَرٌة َوَأْجٌر َكِبیٌر([اهللا  تعالى  (   قال   -٣

  .{الملك}]. ) ١٤) َأَلا َیْعَلُم َمْن َخَلَق َوُھَو اللَِّطیُف الَخِبیُر(١٣اْجَھُروا ِبِھ ِإنَُّھ َعِلیٌم ِبَذاِت الصُُّدوِر(
 
  عمن  تتحدث  اآلیات  السابقة  ؟  وماذا  أعد   اهللا  لھم   ؟   - *

 تتحدث  عن  المؤمنین  الذین   یخشون  ربھم   ،  وأعد  لھم  المغفرة  واألجر الكبیر  فى الدنیا و اآلخرة
  
  (  وأسروا   قولكم  أو  اجھروا  بھ  ) ما  الجمال   فى  التعبیر  السابق  ؟  - *

  اهللا  یعلم  العمل  والقول  فى  السر   والعلن  ألنھ  خالقنا  ویعلم  ما  نخفى  وما  نعلن    الجمال  أن
 ---- --- ----- ------ ----- ----- ----- ----- ----- ------- --- ----- ------ ----- ----- ----- ----- ----- -------  

  -:  یأتيما    أكمل - ٤
      وقدرتھإثبات  عظمة  اهللاتناولت   سورة   الملك   :   - *
   إضاءة  الكون  لنا  بالنھار  ،  وھى  عالمات  یھتدي  بھامن  فوائد  الكواكب  :   - *

 ---- --- ----- ------ ----- ----- ----- ----- ----- ------- --- ----- ------ ----- ----- ----- ----- ----- -------  
 ماذا   نتعلم  من  ھذه  السورة  ؟   - ٥
 األدلة  و البر ا ھین   على  وحدانیة   اهللا إقامة    - *                       متھ  إثبات  قدرة  اهللا  وعظ - *

 الملك سورة   
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  عاقبة  المكذبین الجاحدین للبعث  و  النشور  - *
 ---- --- ----- ------ ----- ----- ----- ----- ----- ------- --- ----- ------ ----- ----- ----- ----- ----- -------  

 
 
  
  
  
  قریتھ  ؟ وكیف  كان  یعاملھم   ؟  نحو  أوالد   شعور  الحاج  رمضانما  - ١
  - كان  یحبھم  ویعتبرھم  جمیعا  أوالده  شعور  الحاج  رمضان  نحو   أوالد قریتھ  شعور  طیب    - *
كان  یعاملھم  معاملة   طیبة  ویعلمھم  القرآن  الكریم  وكان  یقرب  إلیھ  األطفال  الیتامى ویعطف  - *

 علیھم 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

  لماذا  بنى  الحاج  رمضان  المسجد  ؟  - ٢
  تقربا  إلى  اهللا  ،  فقد  علم  أن  من  بنى  مسجدا ولو  كان  صغیرا  بنى  اهللا  بیتا  فى  الجنة 

---- ---- --- ----- ------ ----- ----- ----- ----- ----- ------- --- ----- ------ ----- ----- ----- ----- ----- ---  
 لماذا  كان  الحاج   رمضان  ینصرف  بسرعة  ، بعد  وضع  كیس  المال أمام  بیوت  الفقراء  ؟ - ٣
  حتى  ال  یروه  ،  فیخجلوا  منھ     

----- ----- ----- ----- ----- ----- ------- ---- --- ----- ------ ----- ----- ----- ----- ----- ------- --- ----- -  
  لماذا   تبرع   الحاج   رمضان   لبناء   المدرسة  ؟  - ٤

  ألنھ  سمع  عن  مشروع  بناء   المدارس 
 ---- --- ----- ------ ----- ----- ----- ----- ----- ------- --- ----- ------ ----- ----- ----- ----- ----- -------  

  ا  كان  أطفال  القریة  یجلسون  إلى  الحاج  رمضان  ؟ لماذ - ٥
  لیعلمھم  القرآن  الكریم  ،  وسنة  رسول  اهللا  

 ---- --- ----- ------ ----- ----- ----- ----- ----- ------- --- ----- ------ ----- ----- ----- ----- ----- -------  
  األعیاد  ؟ ماذا  كان  یفعل  الحاج  رمضان  للفقراء  ، فى  المواسم  و - ٦

  یترك   لھم  مبلغا  من  المال  بجوار  الباب  وینصرف  بسرعة  حتى  ال یروه  فیخجلوا  منھ 
 ---- --- ----- ------ ----- ----- ----- ----- ----- ------- --- ----- ------ ----- ----- ----- ----- ----- -------  

  كن  فیھ  ؟ ماذا  تفعل  إذا  وجدت  طفال  فقیرا  فى  الشارع  الذي   تس - ٧
  أعطف  علیھ  وأزوره   فى  األعیاد  ونحنوا   علیھ 

 ---- --- ----- ------ ----- ----- ----- ----- ----- ------- --- ----- ------ ----- ----- ----- ----- ----- -------  
  -) :           ضض)   أو   عالمة  (                 ضضع   عالمة  (       - ٨
 
  )        ضوطنھ  مصر        (            الحاج  رمضان  یحب  - *
  )            ضضكان  الحاج   رمضان  یعیش  مع  أسرتھ   (         - *
  )         ضضبنى  الحاج  رمضان  مسجدا  فقط            (          - *
 )        ضكان  الحاج  رمضان  یقدم   الھدایا  لألطفال  الیتامى  (        - *

 ------- ---- --- ----- ------ ----- ----- ----- ----- ----- ------- --- ----- ------ ----- ----- ----- ----- -----  

 الوحدة  الثالثة  :  الحاج   رمضان 
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  -أكمل  ما  یأتي  : - ٩
 لیالكان  الحاج  رمضان  یزور بیوت الفقراء   - *                 طیب   الحاج  رمضان  رجل    - *
 
   للدولة تبرع  الحاج  رمضان  بما  تبقى  من  أرضھ  - *
  

 
  
  :  (  بینما  نحن  جلوس  عند  رسول  اهللا  صلى  اهللا  علیھ  وسلم   عن  عمر  رضي  اهللا  عنھ  قال  - ١

  ذات  یوم  ،  إذ  طلع  علینا  رجل  شدید  بیاض  الثیاب  ،  شدید  سواد  الشعر  ،  ال  یرى  علیھ  أثر 
، فأسند  ركبتیھ  إلى   ي  صلى  اهللا  علیھ  وسلمالنبالسفر  ، وال  یعرفھ  منا  أحد  ،  حتى  جلس  إلى  

 : فقال الرسول صلىركبتیھ  ،  ووضع  كفیھ  على  فخذیھ  ،  وقال  :  یا  محمد  أخبرني  عن  اإلسالم  
 " اإلسالم  أن  تشھد  أن ال  إلھ  إال  اهللا  ،وأن  محمد  رسول  اهللا  ، وتقیم  الصالة.   اهللا علیھ  وسلم

  قال  : صدقت ،  لزكاة  ،  وتصوم  رمضان  ،  وتحج  البیت إن  استطعت  إلیھ  سبیال  "وتؤتى  ا، 
 : أن تؤمن  باهللا ومالئكتھ  وكتبھ  قالفعجبنا  لھ  یسألھ  ویصدقھ  .  قال  : أخبرني  ،  عن  اإلیمان  ،  

  قال  : صدقت .   ورسلھ  والیوم  اآلخر  ،  وتؤمن  بالقدر  خیره  وشره  "
   " أن  تعبد  اهللا  كأنك  تراه  فإن لم  تكن  تراه  فإنھ  یراك ":  قالعن  اإلحسان    فأخبرني:  قال

   ( ما  المسئول  عنھا  بأعلم  من  السائل  ):   قال عن  الساعة  ،  فأخبرنيقال : 
  لة  رعاء  الشاة( أن  تلد  األمة  ربتھا  ، وأن ترى  الحفاة  العا:   قال عن  أمارتھا .  فأخبرنيقال  

: ( یا    قال  الرسول   صلى  اهللا  علیھ  وسلمثم  انطلق  ، فلبثت  ملیا  ،  ثم    یتطاولون  فى البنیان  )
  ھذا  جبریل  أتاكم  یعلمكم  دینكم )   :قال  ٠عمر  ، أتدرى  من  السائل  ؟ ) قلت  :  اهللا  ورسولھ  أعلم  

- ----- ----- ----- ----- ----- ------- ---- --- ----- ------ ----- ----- ----- ----- ----- ------- --- ----- -----  
  ( عمر  بن  الخطاب )  رضي اهللا  عنھ    الحدیث  ؟  راويمن   - ١

 ---- --- ----- ------ ----- ----- ----- ----- ----- ------- --- ----- ------ ----- ----- ----- ----- ----- -------  
    عنھ  ( جبریل ) علیھ  السالم ؟ وعالم  یدل ھذا  الوصف ؟ بم  وصف  ( سیدنا  عمر ) رضي  اهللا - ٢
رجل  شدید  بیاض  الثیاب  ، شدید  سواد  الشعر  ، ال  یرى  علیھ  أثر  السفر وال    بأنھوصفھ   - *

  یدل  على  أنھ  غریب  ، ال  یعلمون  عنھ  شیئا  ، كما  یدل  على  نظافتھ  -*  ٠یعرفھ  منا  أحد  
-- ------- --- --- ----- ------ ----- ----- ----- ----- ----- ------- --- ----- ------ ----- ----- ----- ----- ---  

  كیف  نصل  إلى  درجة  اإلحسان  فى  العبادة  ؟  - ٣
  بأن  نعبد  اهللا  كأننا  نراه  ،  فإن  لم   نكن  نراه   فإنھ  یرانا 

------ --- ----- ------ ----- ----- ----- ----- ----- ------- --- --- ----- ------ ----- ----- ----- ----- ----- -  
   -ماذا  یحدث  إذا : - ٤
  ساد  بین  الناس األمن والرخاء والسالم  و رضي  اهللا  عنھم  ٠أحسن  الناس  كلھم  فى  عبادتھم   - *

-- --- ----- ------ ----- ----- ----- ----- ----- ------- --- ----- ------ ----- ----- ----- ----- ----- ------- -  
  لسار  فى  حیاتھ  على  ھدى  ونور ، فأدى واجبھ نحو ربھ    ٠  تعلم  كل  منا  العلم  الصحیح  النافع - *

 ---- --- ----- ------ ----- ----- ----- ----- ----- ------- --- ----- ------ ----- ----- ----- ----- ----- -------  
  عمل  الناس  ألخراھم  ، كما  یعلمون  لدنیاھم  ؟  - *

  أخالقھم  ،  وساروا  فى  الحیاة  على  ھدى  من  الدین ، فا طمأنت  نفوسھم ،  وعم الرخاء لحسنت  
 ---- --- ----- ------ ----- ----- ----- ----- ----- ------- --- ----- ------ ----- ----- ----- ----- ----- -------  

 اإلسالم   واإلیمان 
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  ھ ، وعمت  الفوضى لتراخى  كل  منھم  فى  عبادتھ ، وعمل ٠  علم  الناس  میعاد  قیام  الساعة - *
 ---- --- ----- ------ ----- ----- ----- ----- ----- ------- --- ----- ------ ----- ----- ----- ----- ----- -------  

  ما  أمارات  الساعة ، كما  جاء  بالحدیث  الشریف  ؟  - ٥
  البنیان أن  ترى الحفاة  العراة العالة رعاء الشاة یتطاولون  فى   -أن  تلد األمة  ربتھا     *  - *

  ا/  مصطفى  محمد   نصر  الدین   - الحفظ األخیر بقلم
  ھو  اإلخبار  عن  الساعة    ما  السؤال  الذي   لم  یستطع  الرسول  اإلجابة  عنھ  ؟ - ٦

 ---- --- ----- ------ ----- ----- ----- ----- ----- ------- --- ----- ------ ----- ----- ----- ----- ----- -------  
   -) :       ضض)  أو  عالمة   (        ض(       ضع  عالمة    - ٧
  )         ضضال  یوجد  فرق  بین  االیمان  و االسالم   (              -١
  )           ضضالساعة  المقصود  یحددھا  علماء  الفلك    (          -٢
  )      ض   یوم  القیامة  ال یعلم  موعده  إال  اهللا  سبحانھ  وتعالى  (        -٣

 ---- --- ----- ------ ----- ----- ----- ----- ----- ------- --- ----- ------ ----- ----- ----- ----- ----- -------  
  
  
  
  لماذا  أرسل  اهللا  ( موسى   )  علیھ  السالم  إلى  فرعون  ؟  - ١

  لكي   یؤمن  باهللا  ویكف  عن  ظلم  الناس  
 ------ ----- ----- ----- ----- ----- ------- ---- --- ----- ------ ----- ----- ----- ----- ----- ------- --- -----  

   ٠ وضح  ذلك ٠كان  ( موسى  ) علیھ السالم  شدید  الھدوء  والذكاء فى  حواره  مع  فرعون  - ٢
دخل  موسى  ومعھ  ھارون  إلى  فرعون  فسلما  علیھ  وكلماه  بھدوء  تام  ، ودعاه موسى ( علیھ 

  اهللا  الواحد ، وأن معھ  معجزة  من  اهللا وبینھا  لھ والعصا التي  تحولت إلى ثعبان  السالم ) إلى  عبادة 
 ---- --- ----- ------ ----- ----- ----- ----- ----- ------- --- ----- ------ ----- ----- ----- ----- ----- -------  

   -اذكر رأیك   فى  الشخصیات  اآلتیة  : - ٣
  یعبد وھو  مكابر   الذيیعد  نفسھ  اإللھ  ظالم    ،  متكبر  ،     -فرعون  : - *

................................................................................................................................  
  فكیر ما  یأمر  بھ  دون  ت  وینفذونأنھم  منساقون  إلى  رأى  فرعون  ،     -وزراء  فرعون  : - *

................................................................................................................................  
  منصفون   شجعان  ، فقد  اقتنعوا  بمعجزة  موسى  وأمنوا برب  موسى   -السحرة  : - *

................................................................................................................................  
  یؤید  الباطل  ،  وال یخضع   للحق      -ھامان  : - *

 ---- --- ----- ------ ----- ----- ----- ----- ----- ------- --- ----- ------ ----- ----- ----- ----- ----- -------  
  أرض  مصر      وقعت  علیھا  أحداث  قصة  موسى  وفرعون  ؟   التيما  األرض    - ٥

 ---- --- ----- ------ ----- ----- ----- ----- ----- ------- --- ----- ------ ----- ----- ----- ----- ----- -------  
  ھي  العصا  التي  تتحول إلى ثعبان   ما   المعجزة  التي  أتى  بھا  سیدنا  موسى  علیھ  السالم  ؟ - ٦

------ ---- --- ----- ------ ----- ----- ----- ----- ----- ------- --- ----- ------ ----- ----- ----- ----- ----- -  
   -أكمل  ما  یأتي  بكلمات  مناسبة  من  عندك  : - ٧
  من  خلقھ   واحد، و أنت  یا  فرعون   اهللا  الواحدقال  موسى  : لیس  ھناك  إلھ  سوى   - *

 یوم   الزینة   -٣
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   السحرة ثعبان  ضخم  ، ابتلع  فى  لحظات  كل  ما ألقى   ھي  ، فإذا  عصاهألقى  ( موسى )  - *
   برب  موسى  وھارونقال  السحرة  :  آمنا   - *

 ---- --- ----- ------ ----- ----- ----- ----- ----- ------- --- ----- ------ ----- ----- ----- ----- ----- -------  
   فرعون  ؟  رد  علیھ  اوبما ذلماذا  ذھب ( موسى  ) إلى  فرعون  ؟  -٨ 

   غیريقال فرعون : وھل  ھناك  إلھ    -لیدعوه   إلى   عبادة  اهللا   الواحد   
   - )  :        ضض)  أو  عالمة  (                ضضع   عالمة  (      -٩
  )        ضفرعون  كان  ظالما  فى  حكمة           (         - *
  )        ض(          فرعون  ربى  موسى  فى  بیتھ          - *
  )      ضضموسى  ذھب  إلى  فرعون ، لیستولى  على  حكم  مصر  (         - *
  )         ضالسحرة  آمنوا  برب  موسى  وھارون                         (       - *

- ------ ----- ----- ----- ----- ----- ------- --- ----- ------ ----- ----- ----- ----- ----- ------- ---- --- ----  
  ( ھدد فرعون  السحرة )   - ٩
  ماذا  قال  فرعون   فى  تھدید ه  للسحرة ؟   - *

  ألقطعن  أیدیكم  وأرجلكم  ، وألصلبنكم  فى  جذوع  النخل 
 ---- --- ----- ------ ----- ----- ----- ----- ----- ------- --- ----- ------ ----- ----- ----- ----- ----- -------  

  لى  ھذا  التھدید * ما  رد  السحرة  ع
  ،  ونرجو  أن  نقابل  ربنا  مؤمنین  فنحن  نحمد  اهللا  على  نعمة  الھدایة  ،ما تشاء   افعل

 --- --- ----- ------ ----- ----- ----- ----- ----- ------- --- ----- ------ ----- ----- ----- ----- ----- -------  
  ول  أركان  اإلسالمیؤدى  المسلم  أ   بماذا  یؤدى  المسلم  بالشھادة  ؟ - *

 ---- --- ----- ------ ----- ----- ----- ----- ----- ------- --- ----- ------ ----- ----- ----- ----- ----- -------  
  
  
  
  
  ما  الدلیل على  رجاحة  عقل  ( الخنساء ) ؟  - ١

  أنھا  كانت  تحكم  بین الشعراء  فى  أسواق  الشعر ، وكان  الشعراء  یقدرون  رأیھا 
-- ------- ---- --- ----- ------ ----- ----- ----- ----- ----- ------- --- ----- ------ ----- ----- ----- ----- ---  

  وبین  من  وقعت  ؟ متى  كانت  حرب  القادسیة  ؟  - ٢
  وكانت  بین  المسلمین   والفرس   -ھجریة       ١٦كانت  فى   سنة  

- ------- --- ----- ------ ----- ----- ----- ----- ----- ------- ---- --- ----- ------ ----- ----- ----- ----- ----  
  كیف قوت ( الخنساء ) من  عزیمة  أبنائھا  للجھاد  ؟  - ٣

ال إلھ إال ھو ، إنكم بنو  امرأة  الذيیا بنى : أسلمتم  طائعین ، وھاجرتم مختارین ، واهللا  -قالت  لھم :
رب  المشركین  ، واعلموا  أن  الدار واحدة ، وقد  تعلمون ما  أعد  اهللا  من  الثواب  الجزیل فى  ح

سالمین ، فاغدوا  إلى  قتال عدوكم  مستبصرین ، وباهللا  –إن  شاء اهللا  -الفانیة  ، فإذا  أصبحتم  غدا  
  على  أعدائھ  مستنصرین 

 ---- --- ----- ------ ----- ----- ----- ----- ----- ------- --- ----- ------ ----- ----- ----- ----- ----- -------  
  ما  رأیك فى  رد  ( الخنساء )  عندما  جاءھا  نبأ  موت  أبنائھا  ؟  - ٤

  والدفاع  عنھ    اإلسالموالحماسة  فى   نشر     واإلیمانیدل  على  قوة  اإلسالم  

الشھداء ( الخنساء بنت عمرو   أم -الوحدة  الرابعة :
( 



 

 تحیات االستاذ / مصطفى محمد نصر الدین                                                 محلة ابوعلى مع 
 
 
  
 

  تربية اسالمية  الصف  اخلامس  الرمحة

١٥ 
 

 ---- --- ----- ------ ----- ----- ----- ----- ----- ------- --- ----- ------ ----- ----- ----- ----- ----- -------  
        -یأتي  :أكمل  ما   - ٥
  القادسیة  حضرت  الخنساء  حرب   -*              بالشعر تمیزت (الخنساء )   - *
  اإلسالم غیر    من  شخصیة  ( الخنساء )    - *

 ---- --- ----- ------ ----- ----- ----- ----- ----- ------- --- ----- ------ ----- ----- ----- ----- ----- -------  
   -:  یأتيأكمل ما   - ٦
أن بقتلھم ، وأرجو   شرفني  الذيقالت  ( الخنساء ) بعد  استشھاد  أبنائھا األربعة :  الحمد هللا    - *

   بھم  فى  مستقر  رحمتھ یجمعني
   صلى  اهللا  علیھ  وسلم  النبيكانت  أشعار  ( الخنساء ) تعجب   - *
  الشھادة   نعم  الموت -*                               اإلسالم نعم  الدین   - *
  شاعرة  كانت  الخنساء  - *                         الخنساء  نعمت  المرأة   - *
  بالفرح قابلت الخنساء نبأ  استشھاد أبنائھا  - *         طمعا  فى  الشھادةقاتل أبناء الخنساء   - *
   یھایقدرون رأفى  أسواق العرب وكان الشعراء   الشعراء كانت  الخنساء تحكم بین  - *
   النبى  صلى اهللا علیھ  وسلمالخنساء  تماما ، وكانت أشعارھا تعجب  شخصیة غیر  االسالم  من   - *
   للجھاد فى سبیل اهللا، وجندت أبناءھا األربعة القادسیة حضرت الخنساء حرب  - *

- ------ ----- ----- ----- ----- ----- ------- --- ----- ------ ----- ----- ----- ----- ----- ------- ---- --- ----  
  أنھا  كانت  ذكیة  ، فطنة  عاقلة     ما  أھم  صفات  الخنساء  ؟ - ٧

 ---- --- ----- ------ ----- ----- ----- ----- ----- ------- --- ----- ------ ----- ----- ----- ----- ----- -------  
٨-   




