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 الوحدة األولى:                                                                           

 

 الوحدة الثانية :                                                                         

 

 الشمريأسماء اعداد المعلمة : 

ة وسلم قال رسول هللا  لها قولاإليمان بضع وسبعون أو بضع وستون شعبة فأفض): صلي ألله علي 

30ص( ال إله إال هللا وأدناها إماطة األذى عن الطريق والحياء شعبة من اإليمان 

ة عن أبي هريرة  ي  ألله عي 
ة وسلمسأل رجل النبي : )قال -رض  ا نركب يارسول هللا إنن: فقال -صلي ألله علي 

ر؟ أفنتوضأ بماء البح,البحر ونحمل معنا القليل من الماء فإن توضأنا به عطشنا 

ة وسلم فقال رسول هللا  43ص( هو الطهور ماؤه الحل ميتته): صلي ألله علي 

ة وسلم قال رسول هللا  رات طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب أن يغسله سبع م: )صلي ألله علي 
49ص( أوالهن بالتراب 

ة وسلم قال رسول هللا  إن هللا سائل كل راع عما استرعاه حفظ أم ضيع حتى : )صلي ألله علي 

70ص( يسأل الرجل عن أهل بيته

ة وسلم قال رسول هللا  ة إال حفتهم المالئك-ال يقعد قوم يذكرون هللا عز وجل : ) صلي ألله علي 
81ص( وغشيتهم الرحمة ونزلت عليهم السكينة وذكرهم هللا فيمن عنده

ة عن أبي هريرة  ي  ألله عي 
ة وسلم قال رسول هللا : قال-رض  محو أال أدلكم على ما ي: )صلي ألله علي 

باغ إس: ) بلى يارسول هللا قال : قالوا ( هللا به الخطايا ويرفع به الدرجات؟ 
الة الوضوء على المكاره وكثرة الخطا إلى المساجد وإنتظار الصالة بعد الص

94ص( فذلكم الرباط

ة -عن وائلة بن األسقع  ي  ألله عي 
ة وسلم قال سمعت رسول هللا -رض  إن هللا (:يقول-صلي ألله علي 

طفى عز وجل اصطفى كنانة من ولد إسماعيل واصطفى قريشا من كنانة واص
103ص( من قريش بني هاشم واصطفاني من بني هاشم 

ة -عن أبي سعيد الخدري  ي  ألله عي 
:قال ألشج عبد القيس-رض 

114ص( الحلم واألناة : إن فيك خصلتين يحبهما هللا)

السادساألحاديث المقررة للصف   

م0202-2019الفصل الدراسي األول   
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 اإليمان باهلل تعالى. ماهو الركن األول من أركان اإليمان ؟ *
 ل.وأنه المتصف بالكما االعتقاد الجازم بأن هللا رب كل شئ ومليكه * مامعنى اإليمان باهلل تعالى ؟

 .يعتبر اإليمان األصل األول من أصول العقيدة  ؟ماهي منزلة اإليمان باهلل تعالى في اإلسالم* 

 * يتضمن اإليمان بوجود هللا تعالى أربعة أمور هي :

 

 ؟ماهي األدلة على وجود هللا و وحدانيته  *

 

 *ماهي ثمرات اإليمان باهلل تعالى ؟

   
 

                                  .ال إله إال هللاماهي كلمة التوحيد ؟  *
 .أنه ال معبود بحق إال هللامامعنى كلمة التوحيد ؟  *

ماهي ثمرات كلمة التوحيد ؟*

 ؟*ماهي شروط ال إله إال اله

 

السبيل لدخول 
الجنة

أفضل الذكر
أعلى شعب 

اإليمان
تحصل بها شفاعة
النبي يوم القيامة

االنقياد المحبة االخالص القبول ناليقي الصدق العلم

 اإلميان باهلل تعاىل  -1

 اإليمان بوجود هللا
 اإليمان بأسمائه

 صفاتهو
 اإليمان باأللوهية اإليمان بالربوبية

 الشرع العقل الفطرة شهادة هللا تعالى لنفسه 

حتقيق األمن التام 
 و احلياة الطيبة

 

 حلول اخلريات والربكات 

دفاع اهلل تعاىل عن أهل 
 اإلميان واكسابهم الشجاعة

 

 فضل كلمة التوحيد وشروطها -2
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 *من أنواع النظافة :

 
ةعن أبي ُهَرْيَرةَ  ي  ألله عي 

ة وسلم أَنَّ النبي رض  إذا اْستَْيقََظ أحدكم من نَْوِمِه فال يَْغِمْس يََدهُ في اإِلنَاِء :"قال صلي ألله علي 

 رواه مسلم "  حتى يَْغِسلََها ثاَلثًا فإنه ال يَْدِري أَْيَن بَاتَْت يَُدهُ 

ة وسلم  هانا عنه رسول هللاما األمر الذي ن*  . عدم غمس اليدين في اإلناء قبل غسلهما؟ صلي ألله علي 

ألن المرء عندما ينام ال يشعر  رسول هللا عن غمس اليدين في اإلناء  قبل غسلها ؟ لماذا  نهانا* 

  وال يحس ماذا يفعل أثناء نومه ربما قد حك عضواً غير طاهر أو تكون يده قريبة من موضع غير طاهر. 

     واجبة ومستحبة االغتساالت نوعان :*

     
 ماهي مجاالت النظافة في االسالم؟*

السفلية أضعف منها موية في األطراف العلوية وإن الدورة الد ؟اإلعجاز العلمي يف هذا احلديث ام*

يقوي في األعضاء األخرى , لبُعدها عن المركز الذي هو القلب فإن غسلها عند االستيقاظ مع دلكها 

ب الصغار سببها ي" هذا المرض المعروف الذي يص الرمدكما ثبت طبياً أن أكثر حاالت " .الدورة الدموية

  أن األطفال يستيقظون من النوم فيجعلون أصابعهم في أعينهم قبل غسلها .

ةالمستحب

صالة 
الجمعة

نالعيدي

الواجبة

الجنابة

الحيض

د غسل اليدين ثالثا بع
االستيقاظ من النوم

نة االعتناء بالزي
والتطيب

نظافة الفم 
واألسنان

الوضوء

 النظافة يف االسالم -3

 الثياب المكان الوجه
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طهارة القلب من الذنوب• معنوية

طهارة الجوارح وهي أعضاء الجسم• حسية

 

 رفع مايمنع الصالة من حدث أو نجاسة.مالمقصود بالطهارة ؟  *

 .حدث أصغر وحدث أكبرقسام الحدث ؟ أ*

 ماهي أنواع الطهارة ؟ *

 

 مالذي يدل على مشروعية الطهارة ؟ *

 

 

 ماهي أنواع المياه ؟*

  

 .يجوز للضرورة فقط متى يجوز للمسلم استعمال الماء النجس؟ *

 

 .مانعة من صحة الصالةهي القذارة ال مامعنى النجاسة؟س: 

                س: ماهي أنواع النجاسات :

 

  

النجس

ه هو الماء القليل إذا وقعت في•
ونه نجاسة أو كثير وتغير بها ل

..أو رائحته

مثل سقوط نجاسة الحيوانات•
فيه

ال يجوز التطهر به•

الطاهر

هو الماء اللذي تغير طعمه أو •
ئ لونه أو رائحته بمخالطته لش

..طاهر

مثل الماء الذي خالطه صابون •
أو زعفران

اليجوز التطهر به•

الطهور

هو الماء الباقي على صفته •
..التي خلق عليها

مثل مياه األمطار والبحار •
واألنهار

يجوز التطهر به•

لحم 
رالخنزي

سؤر 
الكلب           

الدم 

الميتة 
ماعدا 
السمك 

والجراد    

الخمر

بول 
وروث 
الحيوانات
المفترسة

البول 
والغائط        

جعل الطهارة 

 نصف اإليمان
 األمر بالوضوء

 ألجل الصالة

الحض )الحث( على 

 يوم الجمعةالغسل 

الوصية بنظافة 

 وطهارة الثياب

 الطهارة وأنواع املياه -4

 النجاسات وكيفية التطهر منها -5
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والثوبالبدن بالماء•

.إذا كانت النجاسة سائال يصب الماء عليها •

يهاإذا كانت صلبة تزال النجاسة ثم يصب الماء عل•
األرض

النعل والخف .بالدلك على التراب•

اإلناء الذي شرب منه الكلب.مرات أوالها بالتراب7بغسله •

             .إزالة النجاسةمالمقصود بالطهارة؟ *

 من النجاسات؟طهر تكيفية ال*

                      

          

 

 

 

 اإلسالم :*ماهي صفات العرب قبل ظهور 

 الصفات السيئة الصفات الحسنة
 وأد البنات–تل األوالد ق -عب الميسرل -شرب الخمر الشجاعة-لصدق ا -حسن الجوار-اكرام الضيف 

 النصرانية–اليهودية  –الحنيفية  –الوثنية  *ماهي الديانات في بالد العرب:

هما السلام*أول من بدل دين إبراهيم وإسماعيل   
 عمرو بن لحي الخزاعي  وأتى باألصنام؟ علي

 ( مناة –العزى  –الالت التي ذكرت في القرآن الكريم ؟)* ماهي األصنام (هبل) *أول صنم جاء به  ؟ 

ة السلام) إبراهيم * دين الحنيفية هو دين ؟    ( علي 

ة هم فريق من العرب قبل االسالم كانوا على ملة إبراهيم * من هم الحنفاء ؟   . السلامعلي 

 (بن نفيلزيد بن عمرو):ال الجاهليةأعمالذي بقي قبل البعثة من الحنفاءالذي كان ينكر * الشخص الوحيد

 .ملوك الروم وتطلعهم لظهور النبي بسبب الضغط الذي أصابهم من * عللي ) دخل اليهود بالد العرب ( ؟

 ( يثرب –خيبر  –تيماء  –فدك )  في مناطق *أين سكن اليهود في بالد العرب ؟

  (فيمون) على يد رجل اسمه(  نجران) دخلت مدينة   *كيف دخلت الديانة النصرانية لبالد العرب؟

 *ماهي بشائر النبوه ؟

 

لمصلي ألله قبل والدة الرسول متى حدثت قصة أصحاب الفيل ؟    *
س
ة و  .يوم  50ب علي 

   كانت ألف سنة موقدة.كم سنة كانت نار فارس موقدة ؟   * 

 وةبشائر النب -6

سقوط 

 األصنام

بشارة 

 األنبياء

هزيمة 

 أصحاب الفيل

خمود نار 

 فارس
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 *ماهي أقسام النفس اإلنسانية ؟

 

* ماهي فوائد محاسبة النفس ؟

 *ماهي األسباب المعينة على محاسبة النفس ؟

 

  

 

 .المطلوب منك على الوجه األكمل في الوقت المحدد أن تؤدي العمل مالمقصود بالمسؤولية؟* 

لم في سيرة الرسول*
س
ة و    : غرهتحمل المسؤولية منذ صلى مواقف من  حياته تدل ع صلي ألله علي 

 

 

المطمئنةوعالتي يكون فيها اليقين والطمأنينة والخش•

اللوامة.هللاالتي تندم على مافعلت من ذنوب أو قصرت في طاعة•

األمارة بالسوء.منبع الشرور وأساس األخالق السيئة•

تربية الضمير عند اإلنسان 
والشعور بالمسؤولية

التوبة وتدارك مافات
االطالع على عيوب 
النفس ومحاسبتها 

واالستغفار

مصاحبة األخيار
حضور مجالس العلم 

والذكر
االبتعاد عن أماكن 

الغفلة 

عندما كان رجال عمل في 
الدعوة ونشر اإلسالم 

 ً عندما كان شابا

عمل في التجارة 

عندما كان صبيا

عمل في رعي 
األغنام 

 محاسبة النفس -7

 حتمل املسؤولية -8
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 ماهي المسؤوليات التي يجب علي القيام بها؟*

 نفسي

 

 ديني

 

 أسرتي

 

 وطني

 
 االلتزام بالقوانين طاعة الوالدين أداء العبادات االهتمام بالصحة

اتباع الحالل واجتناب  االجتهاد في الدراسة
 الحرام

المحافظة على  احترام الكبير
 الممتلكات العامة

 الدفاع عنه العطف على الصغير نشر االسالم التخطيط للمستقبل

      *ماذا تعرفني عن الدكتور عبد الرمحن السميط؟
  طبيب كويتي وداعية من دعاة االسالم له إنجازات عديدة منها :

 

 *ماهي الكلمات التي تجعلني أشعر بمسؤوليتي؟
  *مافوائد تحمل المسؤولية؟

 
 

 

 

حصل على كثير من الجوائز المالية •
ق لكنه تبرع بها لخدمة االسالم واالنفا

على المحتاجين

مساعدة 

المحتاجين

أسلم على يديه حوالي أحد•
.عشر مليون شخص

نشر االسالم

 تمهأنا أ-أنا حريص-أنا ملتزم

 ألمانة .الشعور با -1

 يادة ثقة الفرد بنفسه.ز -2

 .ماسك أفراد المجتمعت -3
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العبادات 
القولية

العبادات 
القلبية

العبادات 
البدنية

العبادات 
المالية

الصالة

مالصيا

الجهاد

الحج

 

 

 .هو إفراد هللا تعالى بالعبادة*مالمقصود بتوحيد األلوهية؟ 

 والظاهرة. اسم جامع لكل مايحبه هللا ويرضاه من األقوال واألعمال الباطنة مالمقصود بالعبادة؟*

 ؟ماهي أنواع العبادات*

 

 العبادات القولية :                                   *العبادات القلبية :

   
                         *العبادات المالية:                                *العبادات البدنية 

                                                                                                        

  *ما هي أهمية العبادة ؟  

 
 

 

 

الخوف من 
هللا

المحبةالتوكل

ىذكر هللا تعال

الدعاء
الحمد 

والتهليل 
حوالتسبي

الصدقات الزكاة

 العبودية هلل تعاىلمفهوم  -9

 سي.الهدف األسا -2لغاية التي من أجلها خلقنا هللا. ا -1

 .طرد الشيطانت -4يها اصالح للنفس .       ف -3
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 .ليختبرنا على أعمالنا ؟السرورعللي : خلق هللا تعالى طبيعة الحياة فيها الصحة والمرض والحزن و

))مايصيب المسلم من نصب وال وصب وال هم وال حزن وال أذى وال  : مالمقصود بالحديث الشريفس: 

 .أن المصائب واألمراض تكفر من خطايا المسلم ؟ه ((اغم حتى الشوكة يشاكها إال كفر هللا بها من خطاي

 مالمقصود بالبالء ؟ *

 ماهي أنواع البالء ؟*

    
هم السلام األنبياءمن هم أشد الناس بالء؟    *  

علي
. 

 الناس أمام البالء صنفان ماهما؟*

 الصنف الثاني الصنف األول

 يصبر ويحتسب األجر من هللا تعالى يسخط وييأس من أمر هللا

 ماهي الخطوات التي يتبعها المسلم أمام البالء؟ *

 

  

 

 

 

قلبية

الحزن

الهم والغم

جسدية

التعب

المرض

 تكفري الذنوب – 10

كل مايصيب اإلنسان من مصائب وأمراض  البالء هو :

 .ومتاعب على اختالف أنواعها

     

 الصبر االستغفار الصدقة قراءة القرآن الدعاء
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 هو استعمال الماء الطهور في أعضاء مخصوصة بكيفية مخصوصة. مالمقصود بالوضوء؟*

 ؟ *مافضل الوضوء

 ي ال يتم الوضوء وال يصح إال بها.أ؟ مالمقصود بفرائض الوضوء*

غسل اليدين إلى -3غسل الوجه من منابت الشعر إلى أسفل الذقن  -2النية  -1؟ ماهي فرائض الوضوء

 الترتيب-6غسل الرجلين مع الكعبين -5مسح الرأس -4المرفقين  

 هللا ومن تركها ال يأثم أو يعاقب على تركها. عندافعله النبي من أداها له بها أجرم مالمقصود بالسنن؟*

           السواك -3غسل الكفين ثالثا   -2التسمية   -1؟ماهي سنن الوضوء*

 (جذب الماء باألنفاالستنشاق ) -4   (تحريك الماء داخل الفم ثم إخراجهالمضمضه )-4

  التيامن -7مسح األذنين ظاهرا وباطنا   -6( من األنف إخراج الماء)االستنثار  -5 

 

ة وسلم*أسرة الرسول   هي األسرة الهاشمية.:  صلي ألله علي 

 

 

ة وسلمهو أحد أجداد الرسول *من هو ) قصي بن كالب( ؟    صلي ألله علي 

   بيده مفتاح الكعبةكان  -1   بىن دار الندوة-2

 .نسبه إلى جده الثاني هاشم بن عبد مناف ؟ *عللي ) تسمية األسرة الهاشمية بهذا االسم(   

      * بماذا امتاز هاشم بن عبد مناف ؟ 
 ( في اللحم فيجعله ثريدا ليأكله الناس ويطعم الحجاج ويسقيهم.يفتتهكان يهشم الخبز ) -1 

 الشام .ورحلة الصيف إلى  اليمن هو الذي سن رحلة الشتاء إلى  -2

 في فلسطين.*في أي دولة توفي هاشم بن عبد مناف ؟  

يتميز المسلمون يوم 
القيامة بأنهم غر محجلون

الوضوء يرفع الدرجات 
.ويمحو الخطايا

 قبيلته جده أمه أبوه

 قريش عبد المطلب آمنه بنت وهب عبد هللا بن عبد المطلب

 الوضوء -11

ل  ة النبيوالد -12
س
ة و  مصلي ألله علي 
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ألن أهل مكة لما عاد المطلب من المدينة ومعه ابن أخيه *عللي ) تسمية عبد المطلب بهذا االسم( ؟  

 (.المطلبعبد المطلب فاشتهر بإسم ) ( ظنوا أنه عبد قد اشتراهشيبة)

 بماذا امتاز *

 المطلب؟عبد

ة وسلمماهي قصة فداء عبد هللا والد النبي * من الولد أن  10نذر عبد المطلب إن رزقه هللا تعالى  -؟  صلي ألله علي 

( عبد هللا( فوقعت على أحب أبنائه إليه )قرعهولما رزقه هللا وأراد أن يفي بنذره صنع ) يذبح أحدهم,

 من اإلبل . 100ففداه ب
ة وسلم*كم كان عمر والد الرسول   سنة 18عبد هللا حين تزوج بآمنة بنت وهب؟   صلي ألله علي 

ة وسلم*أين ولد الرسول   في دار أبي طالب .؟   صلي ألله علي 

ة وسلمالرسول  *متى ولد  من الميالد.571من ربيع األول عام الفيل  12في يوم االثنين  ؟  صلي ألله علي 

ة وسلم صلي*ماهو نسب الرسول    ؟   ألله علي 

   

 

 

 

  من فقد أباه وأمه.  اللطيم هو:من فقد اباه وهو صغير.                 معنى اليتيم هو :*

لم من هي أول مرضعة للرسول*
س
ة و  ؟ ثويبة موالة أبي لهب. صلي ألله علي 

 .لتقوى أجسادهم ويتقنوا اللسان العربي(؟ كانت من عادة العرب أن يلتمسوا المراضع ألوالدهم عللي )*

لم*ما اسم مرضعة الرسول 
س
ة و  حليمة السعدية.التي اختارها له جده؟  صلي ألله علي 

لم *كم كانت المدة التي تأتي بها حليمة السعدية بالنبي
س
ة و  ؟ كل ستة أشهر .صلي ألله علي 

 سنتين * كم كانت مدة الرضاعة عند حليمة السعدية ؟

ة وسلمكانت حليمة السعدية تتمنى بقاء الرسول *عللي)  .وجودهألنها رأت الخير بمعاها ألطول فترة(؟ صلي ألله علي 

ة وسلمكم سنة أقام الرسول *  سنوات 4 عند حليمة السعدية؟  صلي ألله علي 

 بنمره  نبكالب بن قصي بن عبد مناف  بنهاشم بن عبد المطلب  بنعبد هللا  بنهو محمد 

مضر بن  إلياس بنمدركة بن خزيمة  بنالنضر  بنمالك بن فهر  بنغالب بن لؤي  بنكعب 

ة الس  عدنان وعدنان من ذرية اسماعيل بن ابراهيم بنمعد  بن نزار  بن  لام.علي 

لمص  كفالة النبي -13
س
ة و  لي ألله علي 

(  حادثة الفيل)وقعت فيه عهده 
وتصدى ألبرهه حتى ال يهدم البيت

حفر بئر زمزم بعد أن 
(  جرهم)دفنته قبيلة 
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ة وسلم *ماهي حادثة شق صدر رسول هللا ة وسلم حين كان يلعب الرسول؟  صلي ألله علي   مع الصبيان أتاه سيدنا صلي ألله علي 

ة السلامجبريل   وقال له هذا حظ( قطعة دم جامدة) فشق صدره وأخرج قلبه ثم أخرج منه علقة سوداء علي 

 الشيطان منك ثم غسل قلبه بماء زمزم ثم أغلقه.

ة وسلم*لماذا قامت حليمة السعدية بإرجاع الرسول   .خوفا عليهألمه آمنه؟  صلي ألله علي 

ة وسلم والدة الرسولسبب سفر آمنه بنت وهب  *ما  ده من بني النجار.جوالده وأخوال  حتى تزور قبر للمدينة ؟ صلي ألله علي 

 .( أم أيمن( و خادمتها )عبد المطلبجده )*من كان معها في السفر؟ 

 مكثت فيها شهرا.* كم هي المدة التي قضتها في المدينة؟ 

ة وسلم*أين توفيت آمنه بنت وهب والدة الرسول   .ينةبين مكة والمد األبواءفي منطقة ؟ صلي ألله علي 

ة وسلم*كم كان عمر الرسول   .سنوات 6حين توفيت والدته؟  صلي ألله علي 

ة وسلم*من تولى الرسول   جده عبد المطلب .بعد وفاة والدته؟   صلي ألله علي 

ة وسلمص * لماذا اختار عبد المطلب أبو طالب من بين أبنائه ليتولى رعاية الرسول   ؟لي ألله علي 

 . ألنه كان يتميز بصفاء القلب ورقته وكان عطوفا وكريما على الرغم من فقره

ة وسلم*كم كان عمر الرسول   سنوات. 8حين توفي جده ؟  صلي ألله علي 

ة وسلم*متى بدأ الرسول   سنة. 12لما بلغ يتدرب على التجارة؟   صلي ألله علي 

  

 عدم مقابلة اإلساءة باالنتقام.*مالمقصود بالحلم ؟ 

 *ماهي أهمية الحلم ؟ 

    كيف يتمكن اإلنسان من االبتعاد عن الغضب؟*

 

 

تعمل على تآلف
القلوب ونشر 
المحبة بين 

.الناس

صفة من صفات
هللا وأوليائه 

.الصالحين

تقي صاحبها 
الشر

دليل كمال العقل
وسعة الصدر 
وامتالك النفس

صفة تكسب 
.المرء محبة هللا

.أن يتوضأ
أن يجلس إذا كان 

قائما
أن يقول أعوذ باهلل-

.من الشيطان الرجيم

 سامحالحلم والت -14
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النذر الوعد العقد العهد

 

 الوفاء؟س: ماهي أنواع 

 وهو اتمامه وعدم نقص حفظه. الوفاء بالعهد:  -1

   يتعاقده الناس فيما بينهم من مصالح الدنيا. ما هوالوفاء بالعقد:  -2

 أن يلتزم اإلنسان بأداء ما يعد به غيره .الوفاء بالوعد :  -3

 .يوجبه المرء على نفسه من صدقة أو عبادة ماهو الوفاء بالنذر :  -4

 *ماهي فوائد الوفاء بالعهد ؟

 

 

 : قوة داخل أنفسنا ترغب في الطموح وتسعى لتحقيقه.*مالمقصود باإلرادة اإليجابية 

 الجاد العمل –اإليجابي  التحرك - وجود فكرة أساسية:  اإليجابية اإلرادة *ماهي عناصر

 *ماهي العبادات التي تساهم في تكوين اإلرادة اإليجابية؟

            النهي عن الفحشاء والمنكر. الصالة :    

 طهارة النفس من الشح والبخل . زكاة:ال

 ماهي الوسائل المعينة التي تساعد المسلم لتكوين اإلرادة اإليجابية؟*

 

                                                

اح..                                                             ج 
ق  والي  ت  وف  الت  كم ب 

ي  ل
ان  ي  مي 

 مع ت 

نبذل جهد من أجل تحقيق هدف معي: اإليجابية 
اإلصرار على فعل شئ : اإلرادة 

معين

التفاؤل دائما 
ي بأن هللا سيعط

.كل مجتهد حقه

التضحية 
بالوقت والمال 

قيق في سبيل تح
.الطموح

استشارة 
األصدقاء 
واألهل 
والمعلمين

التوكل 
على هللا
.تعالى

التفكير دائما
باألمور 
.اإليجابية 

 العهدبالوفاء  -15

 اإلسالمي صفة أساسية في بنية المجتمع دخول الجنة

 رادة اإليجابية للمسلماإل -16


