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  ٢١اإلیمان با� تعالى ص  
  ما معنى اإلیمان با� تعالى ؟ -س 

  تحق للعبادة وحدهاالعتقاد الجازم بأن هللا رب كل شيء وخالقھ ، وأنھ المس: اإلیمان با� ھو  -
  ما الفرق بین صفة البصر بین الخالق والمخلوق ؟ -س 

  بصر الخالق فلیس لھ حدود أما بصر المخلوق محدود 
 ما منزلة اإلیمان با� في اإلسالم ؟  -س 

  

  أھمھاو اإلیمان با� تعالى األصل األول من األصول االعتقادیة -  

  مور اذكرھا ؟اإلیمان با� تعالى یتضمن أربعة أ -س  
 اإلیمان بوجود هللا –
 . اإلیمان بانفراده بالربوبیة  –
 اإلیمان بانفراده باأللوھیة  –
  . اإلیمان بأسمائھ وصفاتھ -         

  ؟ تھاألدلة على وجود هللا تعالى ووحدانی -س
  شھدة هللا تعالى لنفسھ وشھادة وشھادة المالئكة وأولي العلم  -
  دلیل العقل   –                       دلیل الشرع  -         دلیل الفطرة  –
  ؟كیف ینشأ اإلنسان لوترك وحده   -س  

  ینشأ موحدا � تعالى         
  ما ثمرات اإلیمان با� ؟ -س

  الحیاة الطیبةتحقیق األمن التام و  - 
  حلول الخیرات ونزول البركات  –
  لشجاعةا ھم اكتساب و المؤمنیندفاع هللا تعالى عن  –

 ٢٩ص    كلمة التوحید فضلھا وشروطھا    
  ما كلمة التوحید ؟   -س 

  ھي كلمة التوحید ال إلھ إال هللا -ج 
  . معناھا  أنھ ال معبود بحق إال هللا          كلمة التوحید ؟ معناھا أنھ -س
  هللا إال  االثبات   ال إلھ    النفي        .في كلمة التوحید  واإلثباتحدد النفي  -س

  ما فضل كلمة التوحید ؟ -
   أفضل الذكر    -٢      على شعب اإلیمان أ  –  ١    
  النبي ملسو هيلع هللا ىلص یوم القیامة شفاعة  -٤    سبیل لدخول الجنة     -٣   

  ؟شروط  ال إلھ إال هللا  ما - س
  المحبة  –اإلخالص    -الصدق      - االنقیاد     -القبول     - الیقین       -العلم       -  

  هللا  إالال إلھ       ؟ما أعلى شعب اإلیمان  -س
  إماطة األذى عن الطریق      ؟ما أدنى شعب اإلیمان  -س
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 ٣٥ص       النظافة في اإلسالم

یغسلھا ثالثا فإنھ  یده في اإلناء حتىإذا استیقظ أحدكم من نومھ فال یغمس ( أن النبي ملسو هيلع هللا ىلص قال :  عن أبي ھریرة قال 

  ))ال یدري أین باتت یده 

  ما أسم أبو ھریرة رضي هللا عنھ ؟  -س

  عبد الرحمن بن صخر الدوسي 

  كم حدیثا روى عني النبي ملسو هيلع هللا ىلص  ؟ - س 

  حدیثا ٥٣٧٤ 

  كیف حث اإلسالم على نظافة البدن ؟ -س

  مثل االغتسال من الجنابة والحیض  -االغتساالت الواجبة 

  ن یمثل االغتسال لصالة الجمعة والعید -الغتساالت المستحبةا

  ما مجاالت النظافة في اإلسالم ؟ -س

  نظافة الفم واألسنان من خالل السواك -                             الوضوء  -  

  غسل الیدین ثالثا بعد االستیقاظ من النوم  -          االعتناء بالزینة والتطیب -

  ؟العلمي في الحدیث  اإلعجازما  -  س

  غسل الیدین ینشط الدورة الدمویة في االطراف  -  

  الت الرمد التي تصیب االطفال سببھا عدم غسل الیدین بعد االستیقاظ من النوم اح -  
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  ٤١ص     الطھارة وأنواع المیاه 
  عرف الطھارة؟ –س 

  الطھارة ھي رفع ما یمنع الصالة من حدث أو نجاسة  

  الحدث؟   ما أقسام  -

  أصغر وأكبر -ج

  ما المقصود بالحدث األكبر والحدث األصغر  -س

  .حدثا أصغرما أوجب الوضوء یسمى              حدثا أكبرما أوجب الغسل یسمى 

  ما أنواع الطھارة؟ -

  الطھارة في الشرع نوعان معنویة وحسیة، -ج

  ماذا نقصد بالطھارة المعنویة

  لبفالمعنویة یقصد بھا طھارة الق 

  ماذا نقصد بالطھارة الحسیة 

  .والحسیة یقصد بھا طھارة الجوارح،وھى أعضاء جسم اإلنسان

  ما األمور التي تدل على مشروعیة الطھارة ؟ -

  األمر بالوضوء ألجل الصالة   -    اإلیمانجعل الدین الطھارة نصف  -ج

  الحض على الغسل في الكثیر من المناسبات -

  ریف كل قسم  ؟ما أنواع المیاه مع تع -

 .،والطاھر ،والنجسالطھور -ج

  ویسمى بالماء المطلق یدخل في ذلك میاه األمطار . ھو الطاھر في ذاتھ المطھر لغیره:الطھور -١

ھو الم�اء ال�ذي تغی�ر  لون�ھ أو ریح�ھ بمخالط�ة .وھو الطاھر بنفسھ غیر المطھر لغیره:الطاھر-٢

  . كالصابون أو الزعفران .شئ طاھر وغلب علیھ

  .ھو ما وقعت فیھ نجاسة وھو قلیل،أو كان كثیرا وتغیر بھا أحد أوصافھ النجس -٣

  ما  حكم یجوز استعمال الماء النجس عند الضرورة؟ -س 

  ضرورة ولیس عنده ماء طاھر كدفع لقمة غص بھا یجوز استعمال الماء النجس مثل 

  ما حكم استعمال الماء النجس للطھارة ؟ -س

  النجس للطھارة ال یجوز استعمال الماء
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  ٤٧ص   النجاسات وكیفیة التطھر منھا  

   ما المقصود بالنجاسة ؟ –س 

   المانعة من صحة الصالة ھي القذارة  :النجاسة    

   عدد أنواع النجاسات الحسیة   -س 

  البول والغائط   -١        

  بول وروث ماال یؤكل لحمھ  مثل الحیوانات المفترسة  -٢ 

  نى من ذلك السمك والجراد  فھي طاھرة المیتة ویستث -٣

  لحم الخنزیر  -٧ –سؤرالكلب -٦الخمر    – ٥  -الدم المسفوح  -٤

  ما المقصود بالطھارة من النجاسة الطھارة؟ -س

  یقصد بالطھارة إزالة النجاسة  -  

   ؟ من النجاسة ما حكم الطھارة  -س

  واجبة على كل مسلم      

  االت التالیة كیف تطھر من النجاسة في الح 

  كیفیة التطھیر  النجاسة

  بالغسل بالماء  تطھیر الثوب

تطھر بصب الماء علیھا اذا كانت سائلة  وإذا كان   ھیر األرضطت

  لھا جرم إزالتھا ثم صب الماء علیھا

  بالدلك بالتراب  تطھیر النعل والخف

  ببالترا ىغسل اإلناء سبع مرات األول  تطھیر اإلناء الذي شرب منھ الكلب
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  ٥٣ص    بشائر النبوة 

  

  اذكر بعص صفات العرب الحسنة قبل اإلسالم ؟ - -س   
  الشجاعة  –الصدق  –حسن الجوار  –اكرام الضیف 

  قبل اإلسالم ؟  السیئةاذكر بعص صفات العرب  - -س   
  وأد البنات  –شرب الخمر لعب المیسر 

  ؟سالم اإلب قبل ما الدیانات التي كانت منتشرة عند العر  -س
  النصرانیة  –الیھودیة  –الحنفیة  –الوثنیة 

  األوثان الوثنیة ھي دیانة الكفار الذین یعبدون    ما المقصود بالوثنیة ؟  -س
  ؟ما المقصود باألوثان  -س

مكان�ا  انزل�و ف�إذااالوثان ھي حج�ارة ك�ان الع�رب یأخ�ذونھا معھ�م م�ن الح�رم ف�ي اس�فارھم 

  كعبة طافوا بھا كطوافھم بال

  تماثیل أتى بھا عمرو بن لحي الخزاعي من الشام إلى بالد العرب   ؟ما المقصود بالصنم   -س
  عمرو بن لحي الخزاعي  ؟علیھما السالم  وإسماعیلمن أول من بدل دین ابراھیم  -س

  ھبل ثم انتشرت  األصنام بعد ذلك    ما أول صنم جاء بھ ؟ -س 
  ألنھا شرك وضالل باطلة  حكم عبادة االصنام ؟ ما -س
  ھي دین ابراھیم علیھ السالم كان یدعو إلى االیمان با� وحده الحنیفیة   ماذا نقصد بالحنیفیة ؟  -س

  فریق من العرب قبل االسالم كانوا على ملة ابراھیم  علیھ السالم الحنفاء   من ھم الحنفاء ؟ 
   زید بن عمرو بن نفیل  ؟من بقي من الحنفاء قبل البعثة  -س 

  قبل البعثة    ؟ متى مات زید بن عمرو بن نفیل -س
  بسبب ضغط ملوك الروم على الیھود   لماذا دخلت الیھودیة على بالد العرب ؟  -س

  شمال الجزیرة العربیة فدك وتیماء وخیبر  ین سكن الیھود ؟ أ -س 
  حرفوه لیوافق أھواءھم  ؟علوا بكتابھم فماذا   -س
  في نجران     ؟ ین  انتشرت النصرانیةأ  -س

  من الذي أدخل النصرانیة ؟  -س 
  رجل صالح یقال لھ فیمون وكان یؤمن بان هللا ھو االلھ الحق 

   ؟دد بعض بشائر النبوة ع -س
  . سقوط األصنام على وجوھھا لحظة والدتھ . بشارة األنبیاء   

  خمود نار المجوس في بالد فارس . ٣
  .ھزیمة أصحاب الفیل. ٤

  ؟  زیمة أصحاب الفیلمتى وقعت ھ -س
  بخمسین یوماوقعت قبل مولد النبي علیھ الصالة والسالم 

  أبرھة الحبشي    ؟حاب الفیل أص من قائد -س
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  ٦١ص    محاسبة النفس  

  ؟ما أقسام النفس اإلنسانیة   -س
  النفس األمارة بالسوء  -النفس اللوامة    -النفس المطمئنة     ـ 

      ما ھي النفس المطمئنة ؟ –س 
  ھي التي یكون فیھا الیقین والخشوع :النفس المطمئنة ـ 

   ؟ النفس اللوامة   ما ھي  –س  
  ھلي التي تندم على ما فعلت من ذنوب    : النفس اللوامة      

    ؟ األمارة بالسوء ما ھي النفس  –س 
  ھي منبع الشرور وأساس األخالق السیئة : النفس األمارة بالسوء    

  د محاسبة النفس ؟فوائما  -س
   بالمسئولیة  رالشعو - التوبة    -االطالع على عیوب النفس ومحاسبتھا      -
   

  األسباب المعینة على محاسبة النفس ؟ ما  -س 
  مصاحبة األخیار  -     حضور مجالس العلم     -االبتعاد عن أماكن الغفلة     -

 ٦٧ص       تحمل المسؤولیة 
  عرف المسؤولیة   ؟ –س 

  ـ ھي أن تؤدى العمل المطلوب منك على الوجھ األكمل في الوقت المحدد

  بماذا اشتغل الرسول ملسو هيلع هللا ىلص في صغره ؟  –س  
  اشتغل برعي الغنم 

  في شبابھ ؟  بماذا اشتغل الرسول ملسو هيلع هللا ىلص –س 
  اشتغل بالتجارة

  بتبلیغ الدعوة  لة ؟ بماذا اشتغل الرسول ملسو هيلع هللا ىلص بعد الرسا –س 

  وأیضا تحمل مسؤولیة بیتھ وأزواجھ فكان یساعدھم بأعمال المنزل وكذلك قائدا للجیش في الغزوات 

  ما المسؤولیات التي یتحملھا اإلنسان نحو النفس والدین واألسرة والوطن  ؟  –س 

  االھتمام بالصحة االجتھاد بالدراسة التخطیط للمستقل ال نفسي

  بادات اتباع الحالل واجتناب الحرام   نشر اإلسالم أداء الع دیني

  طاعة الوالدین احترام الكبیر العطف على الصغیر أسرتي 

  االلتزام بالقوانین المحافظة على الممتلكات العامة  الدفاع عنھ   وطني

  ؟   من أھم الشخصیات اإلسالمیة التي تحملت المسؤولیة الدینیة  -س
  ن السمیط الطبیب الكویتي عبد الرحم

  ؟     الطبیب الكویتي عبد الرحمن السمیط  ما أھم انجازات -س
  نشر اإلسالم فقد أسلم على یدیھ حوالي أحد عشر ملیون 

 مساعدة المحتاجین 

  ما الكلمات التي تشعرني بالمسؤولیة ؟ -س
  أنا حریص –أنا أھتم  –أنا ملتزم 

  ما فوائد تحمل المسؤولیة ؟ -س
 تماسك أفراد المجتمع وترابطھم -        زیادة ثقة الفرد بنفسھ -    مام هللا وأمام الناسالشعور باألمانة أ -
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 79مفھوم العبودیة � تعالى      ص 

  ؟  المقصود بتوحید اإللوھیة ما  - س 

  ـ توحید اإللوھیة ھو إفراد هللا تعالى بالعبادة 

  ما اقسام التوحید ؟  –س  

  . توحید الربوبیة                                 توحید األسماء والصفات          توحید اإللوھیة              

  ما معنى العبادة ؟ -س

  ھي اسم جامع لكل  ما یحبھ هللا ویرضاه من األقوال واألعمال الباطنة والظاھرة : العبادة  

  ما شروط قبول العبادة؟–س 

  .  موافقة الشریعة – ٢اإلخالص                -١

  ما أنواع العبادة ؟  -س

  التوكل  -المحبة      - الخوف من هللا   -: وھي العبادات التي مصدرھا القلب  مثل :  العبادات القلبیة-

  الدعاء     ) ب :   ذكر هللا تعالى ) أ :   وھي ما یقولھ العبد بلسانھ  مثل :  ـ العبادات القولیة

  لجوارح كالصالة والصیام والحج والجھاد وتسمى بعبادات ا :ـ العبادات البدنیة 

  كالزكاة والصدقات :    ـ عبادات مالیة

  ما أھمیة العبادة في حیاة المسلم ؟   -س

  ـ أنھا الغایة من خلق اإلنسان  ١ 

   العبادة ھي الھدف األساسي من إرسال الرسل ـ  ٢  

  في العبادة تھذیب للنفس ـ ٣ 
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  ٨٥ص     الذنوبتكفیر 

ما ُ�ِ��ُ� اْلُ�ْ�ِلَ� م� َنَ�ٍ� وال َوَصٍ� وال َه�ٍّ ( ُهَ�ْ�َ�َة ع� ال��ي صلى هللا عل�ه وسل� قال َعْن أبي 

ْ�َ�ِة ُ�َ�اُكَها إال َ�فََّ� هللا بها م� َخَ�اَ�اُه    )وال ُحْ�ٍن وال َأًذ� وال َغ�ٍّ ح�ى ال�َّ

 بین معاني المفردات اآلتیة-
 معناھا الكلمة-ج

 تعب نصب
 مرض وصب
 الشيء الذي یخافھ اإلنسان أو یكرھھ الھم
 ضرر أذى
 ضیق القلبیسبب  ما  غم

 ذنوبھ خطایاه

  
  ما المقصود بالبالء ؟

  البالء ھو  كل ما یصیب اإلنسان من مصائب وأمراض ومتاعب
  عدد أنواع البالء  -س

  یقسم البالء إلى  نوعین  
  مثل الھم والحزن والغم        قلبي -١
  تعب والمرضمثل ال     جسدي -٢

  
  ما الخطوات التي یتبعھا المسلم أمام البالء ؟ -

  الدعاء  - ١       
   الصالة   - ٢    
  قراءة القرآن   - ٣   
  الصدقة   -  ٤  
     االستغفار - ٥   
  الصبر -٦  
  للمؤمن؟ والمرض والتعب  ما فائدة المصائب -س

  تكفر عنھ الذنوب والخطایا   -
  یاء علیھم الصالة والسالم ؟اذكر بعض األمثلة لبالء األنب

  علیھ الصالة والسالم  ألقاه قومھ في النار  إبراھیم
  علیھ الصالة والسالم  صار في بطن الحوت  یونس
  سنة    ١٨علیھ الصالة والسالم  صبر على مرضھ  أیوب

  ملسو هيلع هللا ىلص عاش یتیم األبوین دمحم
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 ٩٣الوضوء ص 
  عرف  الوضوء -س 

  .مال الماء الطھور في أعضاء مخصوصة بكیفیة مخصوصةاستع: الوضوء 

  ما فرائض الوضوء ؟   -س

  النیة- ١

  غسل الوجھ- ٢

  غسل الیدین إلى المرفقین- ٣

  مسح الرأس - ٤         

  غسل الرجلین مع الكعبین- ٥        

  الترتیب -٦         

  متى یجب لھ الوضوء ؟ -س

  :یجب الوضوء ألمور ثالثة 

  :مس المصحف  - ٣الطواف بالبیت الحرام         -٢كانت فرضا أم نفال      الصالة سواء  -١

  ما سنن الوضوء ؟ - س 

    التسمیة في أولھ -١      

  غسل الكفین ثالثا - ٢

  السواك- ٣

  المضمضة- ٤

  االستنشاق - ٥

  مسح األذنین- ٦

  التیامن - ٧
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  ٧٣والدة النبي ملسو هيلع هللا ىلص    ص 

  بیلة قریش  ؟   ما مكانة ق -

  وھي زعیمة القبائل العربیة جمیعا  بیلة النبيقھي  -   

     ماذا تعرف عن قصي بن كالب ؟ -س

   ھو جد الرسول 

  ؟ بماذا امتاز قصي بن كالب  -س

  بنى دار الندوة شمالي الكعبة لتكون دار شورى قریش   -  كان بیده مفتاح الكعبة  -

  یة ؟لماذا ُسمیت األسرة بالھاشم -س

  نسبة لجد النبي الثاني ھاشم بن عبد مناف  -

  بماذا امتاز ھاشم بن عبد مناف ؟ -س

  كان یھشم الخبز أي یفتھ في اللحم وكان یطعم الحجاج ویسقیھم  -

  ھو الذي سن رحلة الشتاء إلى الیمن ورحلة الصیف إلى الشام  -

  بماذا امتاز عبد المطلب ؟  -س

  وقعت في عھده حادثة الفیل  -    قبیلة جرھم   حفر بئر زمزم بعد أن ردمتھا -

  متى توفي والد الرسول علیھ الصالة والسالم  ؟ -س

  قبل والدتھ بشھرینمات عبد هللا والد الرسول علیھ الصالة والسالم  

  ؟متى ولد الرسول -س

  من المیالد في عام الفیل ٥٧١من شھر ربیع األول عام  ١٢یوم االثنین  -

  لرسول بھذا االسم ؟ ولماذا سماه دمحماً ؟ من الذي سمى ا -س

  سماه جده عبد المطلب دمحماً حتى یكون محمودا في األرض ومحمودا في السماء 
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 ١٠٧ص  النبي   كفالة 
  متى توفي والد الرسول علیھ الصالة والسالم ؟ -س 

   فكفلھ جده عبد المطلب ثم عمھ أبو طالب مات والده وھو في بطن أمھ ، 
  من الیتیم واللطیم  ؟ –س 

  الیتیم من فقد أباه واللطیم من فقد أمھ وأباه 

  ؟ من  أول من أرضعتھ من المراضع بعد أمھ ـ - -س
  ..ثویبة موالة أبي لھب  -ج

  من مرضعة الرسول ملسو هيلع هللا ىلص ؟ -س
  حلیمة السعدیة-

  لماذا كان العرب یلتمسون ألبنائھم المراضع في البوادي ؟ -س
  م ویتقنوا اللسان العربي لتقوى أجسادھ -
  حاولت حلیمة السعدیة مرضعة الرسول علیھ الصالة والسالم من بقاءه معھا أطول مدة ممكنة ؟ الماذ -س

  ألنھا رأت الخیر في وجوده 
  ما صلة الشیماء بنت حلیمة السعدیة بالنبي ملسو هيلع هللا ىلص  ؟ –س 

  أختھ من الرضاعة 
  ؟ عند حلیمة السعدیة صالة والسالم في البادیةكم سنة عاش الرسول علیھ ال -س 

  أربع سنوات في البادیة 
  ما الذي حصل للنبي ملسو هيلع هللا ىلص وھو عند حلیمة الصدریة  ؟ –س 

  حادثة شق الصدر 
  من النبي الذي شق صدر النبي ملسو هيلع هللا ىلص وأخرج من حظ الشیطان ؟

  جبریل علیھ السالم 
  ول علیھ الصالة السالم ؟ وكم كان عمره ؟ أین توفیت أم الرس -س

  توفیت أمھ بین مكة والمدینة وھو ابن ست سنین 
  ما اسم حاضنة الرسول علیھ الصالة والسالم ؟   -س 

 بركة الحبشیة  أم أیمن
  كفلھ جده عبد المطلب ؟بعد وفاة أمھ من الذي كفل  الرسول علیھ الصالة والسالم  -س
  عمھ أبو طالبلیھ الصالة والسالم بعد وفاة جده عبد المطلب  ؟من الذي كفل الرسول ع -س 
ألن�ھ الش�قیق الوحی�د ؟  بكفال�ة دمحم علی�ھ الص�الة والس�الم ألب�ي طال�ب  لماذا أوصى عب�د المطل�ب  –س 

  ألبیھ ولصفاء قلبھ وعطفھ 
  كیف كانت معاملة عمھ لھ ؟ -س

  .عمھ أبو طالب فعوضھ عن حنان أمھ وأبیھ  
  طالب الرسول علیھ الصالة والسالم للكفار ؟ھل سلم ابو  -س

  .ـ عندما أدركتھ النبوة ولم یسلمھ إلى كفار قریش دافع أبو طالب عن النبي  ـ

  أربع سنوات  -   كم المدة التي أقامھا  عند حلیمة السعدیة ؟  - -س
  لماذا أوصى عبد المطلب بكفالة دمحم علیھ الصالة والسالم ألبي طالب    ؟ –س 

  نھ الشقیق الوحید ألبیھ ولصفاء قلبھ وعطفھ أل -

  كم كان عمر النبي ملسو هيلع هللا ىلص عنما سافر للتجارة مع عمع أبو طالب ؟ -س
  سنة  ١٢كان عمره  
  أراد عم النبي ملسو هيلع هللا ىلص أن یصحبھ مع للتجارة ؟لماذا  -س 
  یدربھ على فنون التجارة ویجد عمال شریفا یتكسب رزقھ منھ  
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 ١١٣ص      والتسامح الحلم 
  

  عرف الحلم  ؟  -س
  الحلم ھو عدم مقابلة اإلساءة باالنتقام  -

  من  اتصف  بالحلم ؟  -س
  الحلم صفة اتصف بھا األنبیاء والرسل ـ علیھم السالم ـ       

  عدد فوائد الحلم  -س 
 أنھا صفة تكسب المرء محبة هللا ـ تعالى ـ ورضوانھ -
  وسعة الصدر، وامتالك النفس دلیل كمال العقل - 
  تقي صاحبھا الشر -معاونة المالئكة لھ                    - 
  .صفة من صفات هللا ـ تعالى ـ وأولیائھ الصالحین   

  .تعمل على تآلف القلوب ونشر المحبة بین الناس 
  ھل اتصف الرسول علیھ الصالة والسالم وأصحابھ بالحلم ؟ -س

  .لم وأمر أصحابھ أن یتحلوا بھذه الصفة  ـ بالح اتصف الرسول ـ 
  عالم یدل الحلم  ؟ -س

  .الحلم دلیل كمال العقل وسعة صدر المسلم وقوة إیمانھ 
 الغضب ؟ ما طرق عالج -س 

  . أعوذ با� من الشیطان الرجیم ألن باإلستعاذة  یقضي على الغضب المذموم : یستعیذ با� ـ تعالى ـ ویقول 

  )إذا قائم یجلس  –ا كان جالس یضطجع أذ( یغیر وضعیتھ  -
  الوضوء  -

  التسامح خیر بدیل عن الغضب     ؟ ما البدیل عن الغضب   -س
 
 

 ١١٩الوفاء بالعھد ص 
       -ھات مثاال على وفاء العھد من النبي ملسو هيلع هللا ىلص   -س

  ى أھلھا أمر علي بن اب طالب أن ینام في فراشھ لیلة الھجرة ویقوم برد األمانات إل
  فیھ صفة من صفات النفاق  بم تحكم على من ینفض العھد وال یفي بالوعد ؟ -س  

  من الذین یتصفون بالوفاء بالعھد والوعد ؟  -س
  . ـ وصفة المؤمنین األخیار  الوفاء بالعھد صفة من صفات الرسول ـ 

  ماعالمات المنافق ؟ -س
  إذا خاصم فجر. كذب ، وإذا أؤتمن خان  عالمات المنافق ثالث ، إذا عاھد غدر ، وإذا حدث

  ما  المقصود بالنذر ؟ 
  النذر ھو ما یوجبھ المرء على نفسھ من صدقة أو عبادة أو غیر ذلك 

  الوفاء بالنذر  . الوفاء بالعھد ، الوفاء بالعقد ، والوفاء بالوعد ما أنواع الوفاء ؟ -س
  ما فوائد الوفاء بالعھد ؟  -س 
  ولي العقولالوفاء بالعھد صفة أ 

  الوفاء صفة أساسیة في بنیة المجتمع اإلسالمي  
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       ١٢٥لمسلم  ص لاإلرادة اإلیجابیة 
 عرف اإلرادة   -س

  ھي االصرار على فعل شيء معین اإلرادة اإلیجابیة 

  ھي بذل جھد من أجل تحقیق ھدف معین : االیجابیة 

  طموح وتسعى لتحقیقھھي قوة داخل أنفسنا ترغب في ال: االرادة االیجابیة 

  .المسلم ذو إرادة إیجابیة رادة المسلم ؟إما  -س

 ما مقومات اإلرادة ؟  -س

  ) .العمل –أساسیة التحرك   - إیجاد فكرة –(مقومات اإلرادة 

 . ما دور العبادة في تكوین اإلرادة االیجابیة  -س

  .العبادات اإلسالمیة ساھمت بإیجاد اإلرادة اإلیجابیة

 دوة لنا في اإلرادة اإلیجابیة ؟ من ھو الق -س

 .ضرب الرسول ملسو هيلع هللا ىلص وصحابتھ أروع األمثلة عن اإلرادة اإلیجابیة 

 ؟ما الوسائل المعینة لتكوین اإلرادة اإلیجابیة -س

 -:لشاب المسلم  اإلرادة اإلیجابیةوھذه بعض العبادات التي تساھم في تكوین 

 العبادة  اإلیجابیة اإلرادة

 الصالة  ھي عن الفحشاء والمنكرالن

 الصیام الصبر والشعور بالفقراء والمساكین 

 الحج المساواة والجھاد في سبیل هللا بالنفس والمال

  اإلرادة اإلیجابیة اذكر بعض األمثلة من حیاة الرسول ملسو هيلع هللا ىلص الذي علم صحابتھ تكوین  -س

  اإلیجابیة لصحابتھ اإلرادةهللا علیھا بتكوین المواقف الحیاتیة التي ساھم الرسول صلى 

  ).الھجرة إلى المدینة المنورة  -حفر الخندق –فتح مكة (  

 . لفتوحات اإلسالمیة التي حدثت في عھد الرسول ملسو هيلع هللا ىلص وصحابتھ -

  في عھده  یناألخالقیات التي تحلى بھا المسلم

  ) .اإلیفاء بالعھد  –تعالى الحب في هللا  –الكرم  –الصدق  –األمانة ( 
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  ٢٠٢٠ -٢٠١٩   الفصل األول السادسالصف 

٣٠ 

 قال رسول ا   

  فَأَْفَضلَُھا: أو بِْضٌع وِستُّوَن ُشْعَبةً  اإلیماُن بِْضٌع َوَسْبعُونَ ( (
ُ ، َوأَْدنَاَھا إَِماَطةُ األََذى َعِن الطَِّریِق ، َواْلحَ : قَْوُل   یَاُء ُشْعَبةٌ ال إِلَھَ إِال �َّ

 . )) اِإلیَمانِ   ِمنَ 
 

١  

٤٣ 

 قال رسول ا  

ُ َعلَْیِھ َوَسلََّم ، فَقَاَل    (( ِ َصلَّى �َّ ِ ،: َسأََل َرُجٌل َرُسوَل �َّ إِنَّا  یَا َرُسوَل �َّ
أْنَا بِ  أُ نَْرَكُب اْلبَْحَر َونَْحِمُل َمعََنا اْلقَِلیَل ِمَن اْلَماِء ، فَِإْن تََوضَّ ِھ َعِطْشنَا ، أَفَنَتََوضَّ

ُ َعلَْیِھ َوَسلََّم  ِ َصلَّى �َّ ُھَو الطَُّھوُر َماُؤهُ : " ِمْن َماِء اْلبَْحِر ؟ فَقَاَل َرُسوُل �َّ
  ))    .اْلِحلُّ َمْیتَتُھُ 

٢  

٤٩ 

  قال رسول هللا 
اتٍ إَِذا َولََغ فِیِھ اْلَكْلُب أَْن یَغْ  ُطُھوُر إِنَاِء أََحِدُكمْ ( ( أُوَالُھنَّ ، ِسلَھُ َسْبَع َمرَّ

  )) بِالتَُّرابِ 
٣  

٧٠  

 قال رسول ا  

أم َضیََّع ، حتى یُسأََل الرجُل على  حِفظَ  ، كلَّ راعٍ عما استرعاه سائلٌ  نَّ هللاَ إ ((
 )).أھِل بیتِھ

٤  

٨١ 

 قال رسول ا   

ْحَمةُ، یَْقعُُد قَْوٌم یَْذُكُروَن هللاَ َعزَّ َوَجلَّ إِالَّ  ال ( (  َحفَّتُْھُم اْلَمَالئَِكةُ، َوَغِشیَتُْھُم الرَّ
 )  ) َونََزلَْت َعلَْیِھِم السَِّكینَةُ، َوَذَكَرُھُم هللاُ فِیَمْن ِعْنَدهُ 

٥  

٩٤ 

   قال رسول هللا  
ُ بِِھ اْلَخَطایَا ، َویَْرفَُع بِِھ الدََّرَجاتِ  یَْمُحو أََال أَُدلُُّكْم َعلَى َما ((   ؟ قَالُوا َبلَى یَا  �َّ

ِ قَالَ  ، َوَكثَْرةُ اْلُخَطا إِلَى اْلَمَساِجِد ،  اْلَمَكاِرهِ  اْلُوُضوِء َعلَى إِْسبَاغُ  : َرُسوَل �َّ
َالِة ، فََذِلُكمُ  َالِة بَْعَد الصَّ بَاطُ  َواْنتَِظاُر الصَّ  )).  الّرِ

٦  

١٠٣  

 قال رسول ا  

َ َعزَّ َوَجلَّ ا إِنَّ ((   ْصَطفَى ِكنَانَةَ ِمْن َولَِد إِْسَماِعیَل ، َواْصَطفَى ِمْن ِكنَاَنةَ �َّ
  ))      قَُرْیًشا ، َواْصَطفَى ِمْن قَُرْیٍش بَنِي َھاِشٍم ، َواْصَطفَانِي ِمْن بَنِي َھاِشمٍ 

  

٧  

١١٤ 
 قال رسول ا   

ُ َوَرُسولُھُ  نَّ فِیَك َخْصلَتَْینِ (    ) َم َواألَنَاةَ اْلِحلْ : یُِحبُُّھَما �َّ
٨  


