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 األحاديث المقرر حفظها للفصل الدراسي األول الوحدة أالولى :

  الحديث       الرقم
 الصفحة

 رسول قال: قال – عنه هللا رضي - هريرة أبي عن 1
 :  - وسلم عليه هللا صلى - هللا
 شعبةأو بضع وستون  وسبعون بضع اإليمان) 

 األذى إماطة وأدناها هللا، إال إله ال: قول فأفضلها
  (  اإليمان من شعبة والحياء الطريق، عن

28 

 َرُجل   َسأَلَ عن أبي هريرة رضي هللا عنه قال ) 2
ُ  َصلَّى النبي   ، ّللاَّ   َرُسولَ  يَا:  فَقَالَ  ، َوَسلَّمَ  َعلَْيه   ّللاَّ

لُ  اْلبَْحرَ  نَْرَكبُ  إ نَّا نَ  اْلقَل يلَ  َمعَنَا َونَْحم   فَإ نْ  ، اْلَماء   م 
أْنَا ْشنَا ب ه   تََوضَّ ُ  ، َعط  أ  فَقَالَ  ؟ اْلبَْحر   َماء  ب أَفَنَتََوضَّ
ُ  َصلَّى ّللاَّ   َرُسولُ   طَُّهورُ ال  ُهوَ : "  َوَسلَّمَ  َعلَْيه   ّللاَّ
ل   َماُؤهُ   (َمْيتَتُهُ  اْلح 

41 

 هللا رسولَ عن قال :قال   هللا رضي هريرة أبي عن 3
ُكمْ  إ نَاء   ُطُهورُ ) وسلم عليه هللا صلى  ف يه   َولَغَ  إ َذا أَحد 
لَهُ  أنْ  الَكْلبُ  ات   َسْبعَ  يَْغس   (ب الت َراب   أُوالَُهنَّ  َمرَّ

47 

ُ  َصلَّى ّللاَّ   َرُسولُ  قَالَ :  قَالَ  ، َمال ك   ْبن   أَنَس   َعنْ  4  ّللاَّ
َ  إ نَّ ):  َوَسلَّمَ  َعلَْيه   ا َراع   ُكلَّ  َسائ ل   ّللاَّ  ، اْستَْرَعاهُ  َعمَّ
ُجلَ  يَْسأَلَ  َحتَّى ، َضيَّعَ  أَمْ   َحف ظَ   (بَْيت ه   أَْهل   َعنْ  الرَّ

68 
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 : الثانية  الوحدة األول الدراسي للفصل حفظها المقرر األحاديث

 الصفحة  الحديث                الرقم 

 هللا صلى هللا عليه وسلم :قال رسول  1
َ  يَْذُكُرونَ  قَْوم   يَْقعُدُ  الَ ))  َحفَّتُْهمُ  إ الَّ  َوَجلَّ  َعزَّ  ّللاَّ

يَتُْهمُ  اْلَمََلئ َكةُ  ْحَمةُ  َوَغش  مُ  َونََزلَتْ  الرَّ  َعلَْيه 
ينَةُ  ُ  َوَذَكَرُهمُ  السَّك  ْنَدهُ  ف يَمنْ  ّللاَّ  (( ع 

 

77 

 رسول أن – عنه هللا رضي - هريرة أبي عن   2
 على أدلكم أال)) قال وسلم عليه هللا صلى - هللا
 الدرجات؟، به ويرفع الخطايا به هللا يمحو ما

 الوضوء إسباغ قال هللا، رسول يا بلى قالوا
 المساجد، إلى الخطى وكثرة المكاره، على

 ((الرباط فذلكم الصَلة، بعد الصَلة وانتظار

90 

 قَالَ  ،رضي هللا عنه  األَْسقَع   ْبن   َواث لَةَ  َعنْ  3
ُ  َصلَّى ّللاَّ   َرُسولُ  سمعت  : يقول  َوَسلَّمَ  َعلَْيه   ّللاَّ

َ  إ نَّ "  نَانَةَ  اْصَطفَى َوَجلَّ  َعزَّ  ّللاَّ نْ  ك   َولَد   م 
يلَ  نْ  قَُرْيًشا َواْصَطفَى ، إ ْسَماع  نَانَةَ  م   ، ك 
نْ  َواْصَطفَى م   بَن ي قَُرْيش   م   َواْصَطفَان ي ، َهاش 

نْ  م   بَن ي م    "  َهاش 

99 

 صلى- هللا رسول: قالعن أبي سعيد الخدري  4
 فيك إن: )القيس عبد ألشج -وسلم عليه هللا

  (واألناة الحلم،: هللا يحبهما خصلتين
 

109 
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                                                                                    : تعالى باهلل االيمان:  األول الدرس

 ؟ السته االيمان أركان ماهي:1س

 باليوم االيمان– برسله االيمان– بكتبه االيمان – بمَلئكته االيمان_ باهلل االيمان

  وشره خيره بالقدر االيمان_ االخر

  باهلل االيمان      ؟ االيمان أركان من االول الركن ما:2س

 ؟ الرسل وأرسل السماوية الكتب تعالى هللا انزل عللي: 3س

 . له الشريك وحده وعبادته تعالى باهلل االيمان الى الناس دعوة أجل من

 ؟ باهلل بااليمان المقصود ما:  4س

 للعبادة المستحق وأنه ومليكه شي كل رب هو تعالى هللا بأن الجازم االعتقاد هو

 . له الشريك وحده

 ؟ المخلوقين بصر عن يختلف تعالى هللا بصر عللي: 5س

 . محدود فإنه الخلوقين بصر أما كله بالكون محيط تعالى هللا بصر ألن

 ؟ باهلل االيمان مامنزلة:6س

  اهمها العقيدة اصول من األول االصل هو

 : خطا أو صح

 ( خطأ.     )  العقيدة أصول من الثاني األصل هو باهلل االيمان

 ؟ باهلل االيمان يتضمن ماذا على: 7س

 بالربوبيه بانفراده االيمان-2 تعالى هللا بوجود االيمان -1

 وصفاته بأسمائه االيمان -4  بااللوهية بانفراده االيمان -2
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 ؟ ووحدانيته تعالى هللا وجود على األدله ما:8

 . العلم وأولي المَلئكة وشهادة لنفسه تعالى هللا شهادة -1

 ( مؤمنا يولد االنسان)  الفطرة -2

  العقل -3

 ( هللا وجود على تدل السماوية الكتب)  الشرع -4

 باهلل؟ اإليمان ثمرات ما:9س

 . التام األمن تحقيق -1

 . والبركات الخيرات حلول -2

 . الشجاعة إكسابهم المؤمنين عن هللا دفاع -3

 صح أو خطأ :

 () صحالذي يؤمن باهلل ويعمل صالحا يحيا حياة طيبة 

 

 

 

 ) أ (   م
 النص الشرعي 

 ) ب (  الرقم 
 دليل  وجود هللا  تعالى

ُ أَنههُ ال إَِلهَ إِاله ُهَو  .1 "َشِهَد َّللاه
 "َواْلَماَلئَِكةُ َوأُولُو اْلِعْلِم قَائًِما 

 دليل الشرع 3

" أَْم ُخِلقُوا ِمْن َغْيِر َشْيٍء أَْم ُهُم  .2
 اْلَخاِلقُوَن " 

 دليل الفطرة  4

 دليل  العقل  2 "أَفَاَل يَتََدبهُروَن اْلقُْرآََن  .3

َما ِمْن َمْولُوٍد إِاله يُولَُد َعلَى  " .4
 اْلِفْطَرةِ 

دليل  شهادة  هللا تعالى   1
 لنفسه
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  التوحيد كلمة فضل: الثاني الدرس

 ؟ التوحيد بكلمة المقصود ما: 1س

 . هللا إال بحق معبود ال ومعناها  هللا إال إله ال 

 ؟ التوحيد كلمة في االساسين الركنين ما: 2س

  هللا مع أخر إله وجود النفي وهو إله ال األول

  للعبادة المستحق هو هللا االثبات وهو هللا إال الثاني

 ؟ التوحيد كلمة مافضل: 3س

  االيمان شعب أعلى -1

  الذكر افضل -2

  الجنة لدخول السبيل -3

 . القيامة يوم وسلم عليه هللا صلى النبي شفاعة -4

 : أكملي

 عن االذى إماطة)  االيمان شعب وادنى(  هللا إال إله ال)  هي االيمان شعب أعلى

 (  الطريق

 (  هلل الحمد)  الدعاء أفضل(  هللا إال إله ال)  الذكر أفضل

 : خطأ او صح

 (  صح)  الجنه دخل قلبه من مخلصا هللا إال إله ال أن شهد من

 ( صح)  الدين أساس هي هللا إال إله ال التوحيد كلمة

 ؟( هللا إال الإله)  التوحيد كلمة شروط ماهي:  4س

 . المحبة– االخَلص– الصدق– االنقياد– القبول – اليقين– العلم

 



 
 أسماء صالح المطيري–إعداد المعلمة : أنوار فهد الزعبي 

8 
 

 راوي على 34 صفحة االطالع مالحظة.   اإلسالم في النظافة:  الثالث الدرس

 . الكلمات ومعاني الحديث

 ؟ النظافة أنواع ماهي: 1س

 . المكان نظافة– والجسم الوجه نظافة – الثياب نظافة

 ( الصَلة)  وهي( للعبادة)  األول المفتاح هي الطهارة:  اكملي

 ؟ االغتسال أنواع اذكري: 2س

 ( الجنابة – الحيض من)  واجبة اغتساالت -1

 ( والعيدين الجمعة لصَلة) مستحبة اغتساالت -2

 ؟ اإلسالم في النظافة مجاالت ماهي: 3س

 الخمس لصلوات الوضوء -1

 ( بالسواك ألمرتهم أمتي على اشق ان لوال) واالسنان الفم نظافة -2

 والطيب بالزينة االعتناء -3

 . النوم من االستيقاظ عند ثَلثا اليدين غسل -4

  عللي: 4س

 ؟ النوم من االستيقاظ عند يديه االنسان غسل -1

 . طاهر غير مكان المست فربما يده اتجهت أين يعلم ال ألنه

 ؟ األطفال عند بالرمد اإلصابة انتشار -2

 . غسلها قبل أعينهم في أيديهم ويضعون النوم من يستيقظون االطفال الن

  خطا أو صح

 ( صح)  الدموية الدورة يقوي دلكها مع ثالثا اليدين غسل
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 . الدرس الرابع :الطهارة وأنواع المياه

 

 صح أو خطأ

 ( صح الطهارة شرط من شروط صحة الصالة ) 

 : من أين نستطيع الحصول على الماء ؟ 1س

 العيون  –االبار _ الينابيع  –األنهار  –البحار  –األمطار 

 : ما المقصود بالطهارة ؟2س

 هي رفع مايمنع الصَلة من حدث أو نجاسة 

 : ما اقسام الحدث ؟ 3س

 الحدث األكبر مثل الجنابة والحيض والحدث االكبر يوجب الغسل 

  الحدث األصغر مثل الذهاب لدورة المياه ويوجب الوضوء

 :ما أقسام الطهارة؟ 4س

 معنوية ويقصد بها طهارة القلب  -1

 اء جسم االنسان حسية ويقصد بها طهارة الجوارح وهي أع -2

 :من دالئل مشروعية الطهارة :4س

 جعل الدين طهارة نصف اإليمان  -1

 األمر بالوضوء ألجل الصَلة . -2

 الحض على الغسل يوم الجمعة . -3

 الوصية بنظافة الثياب وطهارتها. -4

 :قارني بين انواع المياه 5س

أنواع 
 المياه

 النجس  الطاهر  الطهور

هو الماء الباقي على  معناه 
 التي خلق عليها . صفته

هو كل مانبع من األرض 
 أو نزل من السماء .

هو الماء الذي تغير 
طعمه أو لونه أو 
رائحته بمخالطته 

 لشيء طاهر 

هو الماء القليل إذا 
وقعت فيه نجاسه أو 
كثيرا وتغير لونه 
 وطعمه ورائحته 

-البرد–الثلج –األمطار  مثال 
 االنهار-االبار –البحار 

ماء مخلوط 
)بالصابون أو 

 الزعفران (

 

 يصح فيه الوضوء  حكمه
 يزيل النجاسه 

 اليصح الوضوء فيه  اليصح فيه الوضوء
 واليزيل النجاسة 
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 معلومة :

الماء المتغير بطول المكث أو بمخالطته ما الينفك عنه غالبا كالطحالب وورق 

 الشجر هو ماء طهور .

 طهور . الماء إذا كان كثير ولم يتغير بالنجاسه فهو

 استعماله إال للضرورة  .يحرم الماء النحس 

 الدرس الخامس:النجاسات وكيفية التطهر منها

 :شرع هللا تعالى وسائل لطهارة وجعلها شرطا لقبول العبادة إذكريها؟1س

 ـ الوضوء1

 ـ الغسل2

 .هي القذارة المانعة من صحة الصَلة:))النجاسة((: 2س

 التطهر منها؟ :عددي أنواع النجاسات التي يجب3س

 البول والغائط ـ1

 ـ بول وروث ماال يؤكل لحمه مثل الحيوانات المفترسة2

 ـ الميته ويستثنى منها ميتة السمك والجراد فهو طاهر3

 ـ الدم4

 ـ الخمر5

 ـ سور الكلب6

 ـ لحم الخنزير7

بول  -الدم   -الميتة  -ميتة السمك والجراد  -البول والغائط.  -الماء الطهور :4س

  .النعامة  -األرنب   -الخمر –لحم الخنزير  -الكلب سؤر -البقر  وروث الناقة 

 ضعي كل كلمة من الكلمات السابقة في مكانها المناسب من الجدول اآلتي؟

 طاهر       نجس                  

 البول والغائط                     الميتة 
الدم                               سور 

 الكلب
 لجم الخنزير                    الخمر

الماء الطهور                ميتة السمك 
 والجراد

 بول الناقة                   روث البقر
 األرنب                       النعامة

  

 :ماالنقصود بالطهارة؟5س

 الطاهرة هي إزالة النجاسة وهي واجبة على كل مسلم
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قول الرسول الكريم )) اليقبل صالة إال بطهور والصدقة من :على ماذا يدل 6س

 غلول((

دليل على أن اإلسَلم دين طهارة ونظافة فالمسلم يحرص على إزالة كل ماهو 

 نجس .

 :عللي أو إذكري السبب" المسلم يحرص على ؟إزالة كل ماهو نجس؟ 7س

 .لما فيه من أضرار صحية ونفسية على الفرد ومن يحيط به

 

 كيفية تطهير االتي من النجاسات؟ :وضحي8س

 البدن والثوب )الغسل بالماء(ـ 1

 ـ األرض)بحسب نوع النجاسة التي تقع عليها:2

 إذا كانت النجاسة سائلة)يصب الماء عليها(-

 إذا كانت النجاسة جامدة )إزالة عين النجاسة ثم صب الماء عليها(-

 ( ـ النعل والخف)الدلك بالتراب3

 شائر النبوة(الدرس السادس : )ب

 :ما الصفات السيئةالتي اتصف بها العرب قبل اإلسالم ؟1س

 شرب الخمر ـ لعب الميسر ـ قتل األوالد وأدالبنات

 :أكملي الفراغ :2س 

 الوثنية و الحنفية واليهودية والنصرانيةهي الديانات قبل ظهور اإلسالم 

 

وهي حجارة كان هي ديانة الكفار الذين يعبدون األوثان :عرفي الوثنية:3س

العرب ياخذونها معهم من الحرم  في أسفارهم فيطفونا بها كطوافهم بالكعبة 

 ويدعون هللا عندها.

 

 :ماالفرق بين الوثنية واألصنام؟4س

 هي حجارة كان العرب يأخذونها معهم من الحرم في أسفارهم.الوثنية:  

 إلى بَلد العربهي تماثيل أتى بها )عمرو بن لحي الخزاعي(من الشام األصنام:

 معلومة :

 (عمرو بن لحي الخزاعي+أول من بدل دين إبراهيم وإسماعيل )

 (هبل+أول صنم جاء به) 

 (االت ـ العزى ـ مناة+أسماء بعض االصنام  المنتشرة بجزيرة العرب )

 

 :عللي؟عبادة األصنام واألوثان باطلة ؟ 5س

 ألنها شرك وضَلل وفساد وإنحراف عن الطريق المستقيم
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هي دين إبراهيم عليه السَلم الذي يدعو إلى اإليمان باهلل وحده +الحنفية: 

 الشريك له

هم فريق من العرب قبل اإلسَلم كانو على ملة إبراهيم عليه السَلم +الحنفاء :

 وكانوا ينكرون الوثنية وعبادة األصنام

هو أحد الحنفاء وكان ينكر أعمال الجاهلية ويصرح )زيد بن عمرو بن نفيل(

 ببطَلن دين قريش ومات قبل بعثة النبي .

 :ماهو سبب دخول اليهود بالد العرب؟ 6س

 ـ بسبب الضغط الذي أصابهم من ملوك الروم1

 ـ وتطلعهم إلى ظهور النبي المبشر به في التوراة واإلنجيل.2 

 ـ رغبتهم في اإليمان به ليكون لهم عونا إلسترداد ملكهم المسلوب.3

 سكنتها اليهود في شمال جزيرة العرب؟ :ماهي المناطق التي7س

 فدك ـ تيماء ـ خيبر ـ يثرب.

 :أكملي :8س

( ففسدت فسادا أهواهم ورغباتهمحرف اليهود النصوص السماوية لكي توافق )

 كبيرا

( يؤمن فيمون( على يد رجل صالح يقال له ) نجراندخلت النصرانية مدينة) 

 بإن هللا تعالى هو اإلله الحق.

 ضالة فاسدة.حتى أصبحت  البدع والتحريفرانية طرأ على النص

:قال الرسول صلى هللا عليه وسلم )إن هللا نظر إلى أهل األرض فمقتهم 9س

 عربهم وعجمهم إال بقايا من أهل الكتاب(

 مامعنى مقتهم في الحديث السابق؟ 

 أبغضهم بسبب كفرهم وانحرافهم.

 : صح أم خطاء؟ 10س

عد فسادهما عدد قليل يعبد هللا بدين صحيح  تبقى من اليهودية والنصرانية ب

 () صحولكنه عدد قليل اليكفي إلى هداية الناس وإصالحهم 
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 :عددي بعض بشائر النبوة؟11س

بشائر األنبياء ) جات على لسان إبراهيم وإسماعيل عليهما السَلم وعيسى عليه السَلم  .1

 كما أخبر بها القرأن الكريم.(

والدة النبي )بخمسين يوما( والتي هلك فيها أبرهة وجنودة هزيمة أصحاب الفيل) قبل  .2

 تعظيما لبيت هللا الحراموكذلك إيذان بمقدم الرسول الكريم

 خمود نار فارس ) ظلت الف سنة مؤقدة يعبدها المجوس من دون هللا تعالى. .3

سقوط األصنام لحظة والدة النبي صلى هللا عليه وسلم)علماذا يدل هذا( يدل  .4

هد الشرك وترك العبادات الباطلة وبداية عهد جديد من التوحيد على لرحيل ع

  والعبادة الحقه هلل سبحانه وتعالى

  ؟ الفيل بحادثة وجنوده إبرهة هلك عللي؟

 .الكريم الرسول بمقدم وإيذانا المشرفة الكعبة هللا لبيت تعظيما

 الدرس السابع:)محاسبة النفس(

 

أداء األمانه ومراقبة :أكملي الفراغ؟ من صفات التي تحلى بها راعي الغنم 1س

 )هللا ( و)تحمل المسؤولية(

إن النفس اإلنسانية اليستقيم حالها والتثيت على الصواب إال إذا كان فبها 

 ( حي )ضمير

 :ماهو الطريق الستقامة وكمال وفالح وسعادة النفس اإلنسانية؟ 2س

 محاسبة النفس

 

 ماهي أقسام النفس اإلنسانية؟أو عددي أو إذكري :3س

 النفس المطمئنة .1

 النفس اللوامة .2

 النفس األمارة بالسوء .3

 

 :أكتبي المصطلح المناسب أمام مايأتي؟4س

 هي التي يكون فيها اليقين والطمأنينة والخشوع) النفس المطمئنة( 

 طاعة هللا تعالىهي التي تندم على مافعلت من ذنوب أوقصرت في ) النفس اللوامة( 

 هي منبع الشرور وأساس األخَلق السيئة)النفس األمارة بالسوء( 
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 :لمحاسبة النفس فوائد إذكريها؟5س

 اإلطَلع على عيوب النفس ومحاسبتها واإلستغفارمن الذنوب. .1

 التوبة وتدارك مافات .2

 تربية الضمير عند اإلنسان والشعور بالمسؤولية .3

 محاسبة النفس؟:إذكري االسباب المعينة على 6س

 اإلبتعاد عن أماكن اللهو والغفلة .1

 حضور مجالس العلم والذكر .2

 مصاحبة األخيار .3

 :صح أم خطا ؟7س

 (خطامن االسباب المعينة على محاسبة النفس الذهاب إلى أماكن اللهو ) 

 :أكملي الفراغ:8س

 ( على كل مسلم ومسلمة وفي كل حال سواء ترك طاعة أو فعل معصيةواجبةالتوبة ) 

 

 الدرس الثامن :) تحمل المسؤولية(

 :عرفي )المسؤولية(؟1س

 هي أن تؤدي العمل المطلوب منك على الوجه األكمل منك في الوقت المحدد.

 :بيني كيف تحمل الرسول المسؤولية وأصبح قدوة حسنة نقتدي بها؟ 2س

 أنه عندما كان صغيرا )) رعى الغنم((ـ 1

 ((ـ لما بلغ سن الشباب ))عمل بالتجارة2

ـلما نزلت عليه الرسالة وأمره ربه بتبليغها  تحمل المسؤولية  وواجهه الصعوبات من 3

 أجل إكمال الدين.

 ـ تحمل مسؤولية بيته وأزواجه يساعدهم في أعباء المنزل.4

 .ـ كان قائدا ناجحا في الغزوات فثبت في أصعب المواقف وحقق النصر5

  ؟ بالتجارة الرسول عمل ؟ عللي:4س

 .المعيشه أعباء في عمه يساعد أن أجل من
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 :حددي المسؤوليات التي يجب عليكي القيام بها 5س

 

   

 

  

 

 

 

 

:عللي أو إذكري السبب؟ أعظم هذه المسؤوليات مسؤوليتي نحو 6س

 ديني؟ 

ا قمت بواجبي نحو هللا وراقبته سهلت علي باقي المسؤوليات أديتها ني إذ أل

 بنجاح.

 :من أنا؟ 7س

طبيب وداعية كويتي من دعاة االسالم  الذي يتشرف بهم المسلمون في جميع  

الدكتور عبد أنحاء العالم من إنجازاته مساعدة المحتاجين ونشر اإلسالم ؟)) 

 الرحمن السميط((

 الدكتور عبدالرحمن السميط:عددي بعض إنجازات 8س

 ـ نشر االسَلم أسلم على يده أحد عشر ألف شخص 1

ـ مساعدة المحتاجين:حصل على جوائز مالية لكنه تبرع بها لخدمة اإلسَلم 2

 واإلنفاق على المحتاجين في أفريقيا والعالم كله

 :ضعي خط أمام العبارة المناسبة؟9س

 من الكلمات التي تشعرني بالمسؤولية)  

 ـ أنا مهمل  ـ أنا غير مسؤؤول( أهتم أناـ  حريص أنا ــ أنا ال أهتم  ملتزم انأ

 وطني    أسرتي    ديني    نفسي        

مسؤولياتي 

 نحو

 اإلهتمام بالصحه

 اإلجتهاد بالدراسة       

 للمستقبل التخطيط

 طاعة الوالدين

اتباع الحَلل    

 واجتناب الحرام

 نشر اإلسَلم  

 أداء العبادات 

 احترام الكبير

العطف على 

 الصغير

 اإللتزام بالقوانين

المحافظة على 

 الممتلكات العامه

 الدفاع عنه  
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 :صح أم خطاء ؟11س

يجب علي أن أبتعد عن األلفاظ التي تقلل من همتي وتضعفني أمام تحمل 

 (صحالمسؤولية) 

 :لتحمل المسؤولية فوئد عدديها؟12س

 الشعور باألمانه أمام هللا وأمام الناس .1

 بنفسه وبقدراته زيادة ثقة الفرد .2

 تماسك أفراد المجتمع وترابطه .3
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الوحدة 

 ثانية ال
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 الدرس األول : مفهوم العبودية هلل تعالى

: أكملي   الفراغات التالية بما يناسبها1س   

 1ـ توحيد )اإللوهية( أعظم أنواع التوحيد وأهمها.

 2ـ من أجل تحقيق توحيد األلوهية أرسل هللا تعلى)الرسل(وأنزل)الكتب(وشرع الجهاد

3ـ التوحيد له أقسام أهمها توحيد الأللوهية وتوحيد) الربوبية( وتوحيد)األسماء 

 والصفات(

4ـ ) التعبد هلل(حق هلل تعالى فهو الذي خلق الخلق جميعا فأوجدهم من العدم ورزقهم 

 وأحاطهم برعايته وفضله.

عرفي؟: أكتبي المصطلح المناسب أو 2س  

( إفراد هللا تعالى بالعبادة.توحيد األلوهية)   

 )العبادة( هي إسم جامع لكل مايحبه هللا ويرضاه من األقوال واألعمال الباطنة والظاهرة.

sعددي أ،واع العبادات الي يتقرب بها العبد إلى هللا تعالى؟ 3س  

ـ مالية4ـ بدنية 3ـ قولية 2ـ قلبية 1  

:أكملي الفراغ؟4س  

 (العبادة القلبية( هي العبادات التي مصدرها القلب.

 من العبادات القلبية )الخوف من هللا(و)المحبة( و)التوكل(

خوف العبد من هللا تعالى الذي يدفعه لفعل الواجبات وترك ـ الخوف من هللا هو 1

 المحرمات

.وهي حب هللا تعالى وحب كل من يحب هللا تعالىـ المحبة 2  

.على هللا تعالىوهواإلعتماد ـ التوكل 3  

.هي مايقوله العبد بلسانه)العبادات القولية(   

.ذكر هللا تعالى( و)الدعاء( و)الحمد والتهليل والتسبيح(من العبادات القولية )  

 )العبادات البدنية"(تسمى بعبادات الجوارح
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الصَلة( و)الحج( و)الجهاد(من العبادات البدنية )   

.اتالزكاة و الصداقالعبادات المالية(   من(

:صح أم خطاء؟5س  

صح(العبادة هي الغاية  التي من أجزلها خلقنا هللا تعالى)  

:إذكري بعضا من األمور التي تدل على أهمية العبادة  في حياة المسلم؟6س  

ـ هي الغاية التي من أجلها خلقنا هللا تعالى 1  

أقوامهمـ هي الهدف األساسي الذي كان الرسل الكرام يركزون عليه في دعوة 2  

ـ فيها إصَلح لنفس وتهذيب لسلوك المسلم3  

ـ تطرد الشياطين فَل يتسلطون على المؤمنين المتوكلين على ربهم4  

 الدرس الثاني : تكفير الذنوب

:عللي ؟ خلق هللا سبحانه طبيعة الحياة االدنيا فيها الصحة والمرض والحزن 1س

 والسرور واليسر والعسر؟

. ليختبر اإلنسان على أعماله  

 : معنى الكلمات التالية؟2س

 تعبنصب: 

 مرضوصب:

 الهم الشيء الذي يخافه اإلنسان ويكرههم:

 ضررأذى:

 الغم مايسبب ضيق القلبغم: 

 ذنوبةخطاياه:

 :أكتبي ضد الكلمات التالية؟3س

 صحه أو عافيهوصب:                 راحه نصب :

 حسناتهخطاياه:               فرح حزن : 
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 المصائب تكفر من خطايا المسلم؟:بيني أن 4س

إن األمراض واألحزان والمصائب وإن قلت يؤجر عليها المؤمن جميعها وتكفر خطاياه حتى 

 ينشي على األرض وليست عليه خطيئة.

 :عللي مايأتي؟5س

المؤمن يصبر على المصائب واألذى والشدة والمرض أو أي أمريخافه حتى دخول الشوكه في 

 جسده؟

 ذلك يكفر من ذنوبه وسيئاته. إلن الصبر على

 هو كل مايصيب اإلنسان من مصائب وأمراض ومتاعب.:عرفي البالء:6س

 :اكملي؟7س

 وقلبي جسدي ـ من أنواع البالء1

 المرضو  لتعب اـ ينقسم البالء الجسدي ألى قسمين 2

 الغمو  لهماينقسم البالء القلبي إلى قسمين 

 :صح أم خطاء8س

 (صحالبالء اليصيب شخصا دون أخر والجماعة دون أخرى بل ينزل على الجميع ) 

 إسم كل نبي نوع البالء الذي تعرض لهعند :أكتبي 9س

 صبر على المرضأيوب عليه السالم :  

 بطن الحوتصار في  يونس عليه السالم:

 القاه قومه في النارإبراهيم عليه السالم :

 على أذية قومه صبرمحمد عليه الصالة والسالم:

 :صنفي أحوال الناس أمام البالء:10س

 الصنف األول :يسخط وييأس من أمر هللا

 الصنف الثاني: يصبر ويحتسب األجر ويرجع إلى هللا 
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 :ماذا يفعل المسلم أمام البالء؟11س

 هناك خطوات يتبعها :

 الدعاء ـ قراءة القرآن ـ الصدقة ـ اإلستغفار ـ الصبر 

 البالء المناسب  لكل موقف من المواقف التالية::أكتبي نوع 12س

 (جسديأصيب رجل بمرض مزمن ) 

 قلبي(تعاني إمراءة من ضيق في صدرها ) 

  (جسديشدة إرتفاع  درجات الحرارة  في فصل الصيف )

 الدرس الثالث: الوضوء

:دعا اإلسالم إلى الطهارة وأمر بها وأوجبها وجعلها شرطا من شروط صحتها؟1س  

الوضوء ينشط الجسم للعبادة فيقف اإلنسان بين يدي هللا نظيفا طاهرا نشيطاألن   

.هو إستعمال الماء الطهور في أعضاء مخصوصة بكيفية  مخصوصة:عرفي الوضوء:2س  

عللي: سمي الوضوء بهذا اإلسم ؟3س  

.الن المصلي يتنظف به فيصير وضيئا   

والسنةالوضوء مشروع بالكتاب :بيني مشروعية الوضوء؟4س  

قال تعالى ))يآأيها الذين أمنوا إذا قمتم إلى الصالة فأغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق 

 وأمسحوا برءوسكم وأرجلكم إلى الكعبين((

:رتبي فرائض الوضوء كما جاءت باآليه السابقه بوضع االرقام تحتها؟5س  

( 5غسل الرجلين)   

(  4مسح الرأس )  

( 1النية )   

(2غسل اليدين )    

(  3غسل الوجه )  
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:6س للوضوء فضائل على العبد وضحي ذلك؟    

ـ الوضوء يرفع الدرجات ويمحو الخطايا1  

.ـ بالوضوء يتميز المسلمون يوم القيامة بأنهم  غر محجلون2  

:ما المقصود بفرائض الوضوء؟7س  

اأي اليتم الوضوء إال به   

:عددي فرائض الوضوء؟8س  

ـ غسل الوجه من منابت الشعر إلى أسفل 2فعل الوضوء         ـ النية و هي عزم القلب على 1

 الذقن

ـ مسح الرأس 4ـ غسل اليدين إلى المرفقين                              3  

ـ الترتيب: ذكرت مرتبه في القرآن الكريم6ـ غسل الرجلين مع الكعبين    5  

:عرفي السنن ؟9س  

.هللا ومن تركها فإنه اليأثم  أو يعاقب على تركهاأي مايفعله النبي فمن أداها فله أجر عند   

:ماهي سنن الوضوء؟10س  

ـ التسميه في أوله1  

ـ غسل الكفين ثَلثا في أول الوضوء2  

ـ السواك3  

ـ المضمضة: وهي تحريك الماء داخل الفم ثم إخراجه4  

ـ االستنشاق: وهو جذب لماء لألنف ثم اإلستنثار : وهوإخراج الماء من األنف5  

ـ مسح األذنين ظاهرا وباطنا 6  

ـ التيامن وهو البدء باليمين .7  
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 الدرس الرابع:والدة النبي

 -أكملي الفراغ:

1ـ ينتسب الرسول الكريم إلى قبيلة قريش   وأسرته هي األسرة الهاشمية التي عرفت بالكرم 

 والمناصب العالية  في مكه.

 2ـ جد النبي هو عبدالمطلب سيد قريش وأما أبوه هو عبدهللا  بن عبد المطلب و أمه 

 آمنة بنت وهب من أفضل نساء قريش نسبا ومكانة •

3ـ قبيلة النبي زعيمة القبائل جميعها وجميع رجالها سادة في زمانهم ومنهم قصي بن كَلب 

 أحد أجداد النبي صلى هللا عليه وسلم

امتاز قصي بن كالب بميزات كثيرة إذكريها؟-  

كان بيده مفتاح الكعبة يفتحها لمن يشاء ومتى شاء. ـ1  

.ـ بنى) دار الندوة( شمالي الكعبة لتكون دار شورى قريش وكان اليتم أمر إال في هذه الدار2  

 -من هي األسرة الهاشمية؟

 هي أسرة النبي صلى هللا عليه وسلم

 -عللي تسمية األسرة الهاشمية بهذا اإلسم؟

) هاشم بن عبد مناف( نسبة إلى جد النبي الثاني  

إذكري مميزات )هاشم بن عبد مناف(-  

ـ كان يهشم الخبز أي يفتته في اللحم فيجعله ثريدا يأكل منه النس وهوسبب تسميته  هاشم وكان 1 

 يطعم الحجاج ويسقيهم.

ورحلة الصيف إلى الشامإلى اليمن ـ هو الذي سن الرحلتين : رحلة الشتاء 2  

عبد المطلب بهذا االسم؟ ماهو سبب شهرة جد الرسول - 

أنه بعد وفاة هاشم علم أخوه المطلب أن هاشم قد ولد له ولد بالمدينة يسمى )شيبه( ويعيش مع 

استأذن أخواله و أخذ شيبة معه وأركبه خلفه  عائدا إلى مكه فلما رآه أخواله فذهب إلى المدينة و

فاشتهر بهذا اإلسم،أهل مكه ظنو أنه عبد أـشتراه المطلب فقالوا )عبد المطلب(   
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 -امتاز عبد المطلب في قومه بأمور كثيرة إذكريها؟

ـ تشرف بحفر بئر زمزم  بعد أن ردمتها قبيلة ))جرهم(( 1  

ـ وقعت في عهده حادثة ))الفيل(( وقد تصدى إلبرهة وتفاوض معه حتى ال يهدم البيت الحرام2  

 -عللي سبب نذر عبدالمطلب بذبح  أحد أوالده؟

المطلب لما أراد حفر بئر زمزم  منعته قريش ولم يكن لديه إال ولد واحد اسمه الحارث إلن عبد 

فأحس بقلة الذرية  ونذر هلل تعالى إن رزقه بعشرا من الولد يحمونه ذبح أحدهم  فلمارزق بذلك 

أراد أن يفي بنذره فصنع قرعة فوقعت على أحبهم إلى قلبه ابنه عبدهللا وكان من أحسن أواالده  

.داه بمائة من اإلبل ونجا عبدهللا من الذبحفف  

 -أكملي مايأتي:

 توفي اب الرسول بالمدينة بعدحمل الرسول ب شهرين وهوعائد من الشام.

 وضعت أمنة رسولنا محمد صلى هللا عليه وسلم في دار أبي طالب بشعب بني هاشم .

ولد الرسول الكريم صبيحة يوم اإلثنين الثاني عشر من ربيع األول  عام الفيل الموافق لشهر 

  إبريل عام   571

 كان ميالد النبي صلى هللا عليه وسلم تحوال في تاريخ البشرية الذي ينير العالم من ظلمات 

 الشرك والظلم والطغيان إلى نور التوحيد والعدل واإليمان.

 -ماذا فعل جد الرسول عندما علم بوالدة الرسول الكريم؟

اه الكعبه وقام يدعوا هللا ويشكره وسماه محمدأقبل مسرورا فأخذه وأدخل  

 -عللي سبب تسمية جد الرسول لرسول بإسم محمد؟

.حتى يكون محمودا في األرض ومحمودا في السماء  

 الدرس الخامس :كفالة النبي صلى هللا عليه وسلم .

:صح أو خطأ :1س  

( صحولد الرسول صلى هللا عليه وسلم يتيما فقدمات ابوه وهو في بطن أمه ) -1  

( خطأحليمه السعدية هي أول من ارضعت الرسول الكريم بعد أمه ) -2  

( صحمكث الرسول الكريم وعاش عند مرضعته حليمه أربع سنوات ) -3  
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 ( صحكانت حليمة تأتي بالرسول الكريم إلى أمه وأهله كل ست شهور )  -3

 

  جده عبدالمطلبمن الذي تكفل بالرسول الكريم ؟  2س

  عمه ابو طالبمن الذي تكفل بالرسول بعد وفاة جده ؟ 3س

 . هو الذي فقد والده وهو صغير:ما المقصود باليتيم ؟4س

 . هو الذي فقد أمه وأباه:ما المقصود باللطيم ؟5س

 ثويبة موالة عمه أبو لهب : من هي أول مرضعه للرسول الكريم بعد أمه؟ 6س

:من هي مرضعة الرسول الكريم الثانية والتي مكث عندها أربع سنوات ؟  7س

 . حليمة السعدية

 :عللي حرص  العرب قديما على ألتماس المراضع ألوالدهم في البوادي . 8س

 ليتقنوا اللسان العربي . -لتقوى أجسامهم   -

ي صلى هللا عليه وسلم عند :عللي حرصت حليمة السعدية على بقاء النب9س

 بني سعد بعد فطامة ؟ 

 . ألنها رأت الخير في وجوده عندها وحلت البركة والخير على بيتها-

 . الشيماء بنت حليمة هي أخت النبي الكريم من الرضاعة –معلومة 

 : من القائل ؟10س

 )هذا حظ الشيطان منك ( -

 القائل : سيدنا جبريل عليه السَلم . -

المناسبة :عندما شق صدلر الرسول الكريم وأخرج قلبه ثم أخرج منه  -

 العلقةالسوداء وغسله بماء زمزم 

 )قد قضيت الذي علي نحو محمد وتخوفت األحداث عليه فأرجعته إليك ( -

 القائل : حليمة السعدية  -

 المناسبة : بعد حادثة شق صدر الرسول الكريم . -

  ال أسلمك لشيء أبدا ()اذهب يا ابن اخي فقل ما أحببت فوهللا -

 القائل :أبو طالب عم الرسول صلى هللا عليه وسلم  -

المناسبة :عندما بدأ الرسول الكريم يدعو إلى الدين االسَلمي  وبسبب  -

 محاربة قريش للرسول الكريم 
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 :أكملي الفراغ :11س

 من عمره . لسادسهابقي النبي الكريم في رعاية أمه حتى بلغ  -

وأخوال جده  عبدهللاسافرت أم الرسول إلى المدينة حيث قبر والد الرسول  -

 . بني النجارمن 

 .شهرا كثت في المدينة مو أم أيمنوخادمتها  عبدالمطلب كان معاها جده  -

 .ألبواء اتوفيت والدة الرسول في منطقة أسمها  -

 سنوات . ثمانتوفي جد الرسول الكريم وعمره  -

الرسول عبدالمطلب عمه أبو طالب أن يكفله دون :عللي أوصى جد  12س

 سائر أعمامه ؟

 ألنه الشقيق الوحيد لوالده عبدهللا .-

 النه كان يتمز بصفاء القلب ورقته .-

 النه كان عطوفا كريما على الرغم من فقره وكثرة عياله .-

 :صح أو خطأ: 13س

 ( صحكان أبو طالب يحب الرسول الكريم أكثر من أوالده )

لرسول الكريم عندما يأكل مع عمه أوالده يقوم الجميع شبعى أما اذا كان ا

 ()صحلم يأكل معهم قاموا وهم جياع 

عندما بلغ الرسول عمر عشر سنوات اخذه عمه معه في تجاره إلى الشام 

 ( خطأحتى يدربه )

 الشام إلى تجاره في معه عمه اخذه سنه اثنتا عشر عمر الرسول بلغ عندما

 ( صح) يدربه حتى

:عللي تخفيف العذاب عن أبي طالب يوم القيامة بالرغم أنه مات  14س

 مشركا ؟

 بسبب دفاعه عن النبي صلى هللا عليه وسلم عند الدعوة .

 الدرس السادس الحلم والتسامح 

 :صح أو خطأ 1س

 (صحهللا تعالى حليم فهو يؤخر العقوبة عن المستحق لها ) -

 ( صحالحلم اسم من أسماء هللا تعالى .) -

 (صحسيدنا ابراهيم اتصف بالحلم ) -

 :عرفي الحلم 2س

 هو عدم مقابلة اإلساءة باالنتقام .-
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 :ماهي فوائد و أهمية الحلم ؟ 3س

 الحلم يكسب االنسان محبة هللا تعالى ورضوانه . -

 دليل كمال العقل وسعة الصدر وامتَلك النفس .يقي صاحبه الشر . -

 الصالحين .صفه من صفات هللا تعالى و أوليائه  -

 يعمل على تآلف القلوب ونشر المحبة بين الناس . -

 :عددي مضار أالثار السيئة من الغضب : 4س

 على اللسان : ينطق بالشتم والفحش من الكَلم 

على القلب :الحقد والحسد إضمار السوء ودافع إلى الظلم و االستهزاء 

 والسخرسة 

  على الصورة :يصبح شكله قبيحا

البتعاد عن الغضب ؟ كيف يمكن اإلنسان االبتعاد عن ماهي وسائل ا 5س

 الغضب ؟

 أقول أعوذ باهلل من الشيطان الرجيم -

 الجلوس اذا كنت قائما  -

 االضطجاع ان كنت جالسا  -

 الوضوء  -

 . أن نشعربالتعاطف والرحمة:عرفي التسامح : 6س

 اكملي العبارات التالية بما يناسبها ::7س

 . الحلم واألناةخصلتان يحبهما هللا تعالى هما  -

 بين الناس .الحقد ويمنع لغضب االحلم يزيل  -

 والدرجات العلى .الجنة يستحق المسلم الحليم  -

ثم يتوضأ  أعوذ باهلل من الشيطان الرجيمإذا غضب اإلنسان فعليه أن يقول  -

 يرد عنه . ملكبالماء البارد واليرد على صاحبه ألن معه 

 لك ؟ :ماذا تقول إذا أردت أن تسامح زمي 8س

 سامحك هللا 

 الدرس السابع  الوفاء بالعهد 

 :قارني بين كل من 1س

 التعريف  المقارنة

 هو مايوجبه المسلم على نفسه من صدقة أو عبادة . الوفاء بالنذر 

هو أتمامه وعدم نقص حفظه حيث يتطابق صدق اللسان  الوفاء بالعهد
 والعمل جميعا 

 هو مايتعاقدة الناس فيما بينهم من مصالح الدنيا  الوفاء بالعقد 

 أن يلتزم اإلنسان بأداء مايعد به غيره  الوفاء بالوعد 
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 :أكملي 2س

 .لمنافق االتفريط في الوفاء من صفات  -

اذا و اذا عاهد غدر و اذا وعد أخلف و إذا حدث كذب عالمات المنافق هي ) -

 خاصم فجر (

 النذر والعقد .وللوفاء أنواع هي بالوعد والعهد  -

 :  قدمي نصيحة  3س

 وعد عبدهللا أباه أن يدرس ولكنه ذهب للعب الكره . -

 انصحه بأن يفي وعده الن عدم الوفاء من صفات المنافق .

 عددي فوائد الوفاء بالعهد . 4س

 الذين يوفون بعهد هللا وعدهم هللا الجنة -

 بنية المجتمع .الوفاء صفة أساسية في  -

 الدرس الثامن اإلرادة اإليجابية 

 :ما المقصود بكل من :1س 

 هي اإلصرار على فعل شيء .االرادة :

 هي بذل جهد من أجل تحقيق هدف معين .اإليجابية : 

 هي قوة داخل أنفسنا ترغب في الطموح وتسعى لتحقيقه .اإلرادة االيجابية : 

 االيجابية .:عددي العناصر لثالثة لإلرادة  2س

 العمل الجاد -  التحرك االيجابي -سية  الفكرة األسا -

 :ما الوسائل المعينة التي تساعد الشاب المسلم  لتكوين االرادة االيجابية ؟ 3س

 التفكير دائما في االمور االيجابية التي تسعد االنسان في حياته . -

 التوكل على هللا والثقه به في تحقيق مانريد . -

 دقاء واالهل والمعلمين في التخطيط لمستقبلنا .استشارة االص -

 التضحية بالوقت والمال في سبيل تحقيق الطموح . -

 . التفاؤل دائما بأن هللا سيعطي كل مجتهد حقه -

 اكتبي النتيجة التي تترتب على كل إرادة ايجابية : 4س

 النتيجة  االرادة االيجابية 

 النهي عن الفحشاء والمنكر  إقامة الصَلة في وقتها 

 طهارة النفس من البخل إعطاء الزكاة للمحتاجين 

 الصبر ومساعدة الفقراء والمحتاجين الصوم 

 المحبة وحلول الخير  صلة االقارب 

 العيش في أمان واستقرار الدفاع عن وطنك 

 مساعدة المرضى  التفوق في مهنة التمريض 
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: ساعدي ساره في عمل جدول اإلرادة االيجابية في تعلم الطهي 5س

 ومساعدة أمها 

 التنفيذ           العنصر 

 تعلم الطهي  الفكرة األساسية 

 تقرأ كتب تعليم الطهي التحرك اإليجابي 

 تطبق الوصفات الموجودة في الكتاب  العمل الجاد

 تحققت رغبتها في التعلم ومساعدة أمها  النتيجة 

 

 

    

 

 تم بحمد هللا                         

 مع التمنيات لكم بالتوفيق                    
 

 

 

 

 

 

 

  

 

                                           

 

 

 

 

 


