
 

       

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 اعداد:
 محمد نأ / عبد المحس

 تغني عن الكتاب المدرسي هذه المذكرة ال

 مذكر التربية اإلسالمية 

  السادسالصف 

 الفصل األول 

 2019 - منهج الكفايات
 



 

 أ / عبدالمحسن محمد

 (2018/2019)  سادسالوحدة االوىل ( )  لفصل االولحاديث اأ
ٌع َوِستُّون:)قال : قال رسول هللا  عن أبي هريرة  -1 ٌع َوَسبإعُوَن أو بِضإ يَماُن بِضإ ِ  اإلإ

ََذى عن الطَِّريِق َوالإَحيَا نَاَها إَِماَطةُ األإ ُل اَل إِلَهَ إال هللا َوأَدإ يَماِن ُشعإبَةً فَأَفإَضلَُها قَوإ ِ ُء ُشعإبَةٌ من اإلإ
   30ص ( صحيح مسلم 

 

ِمُل  قال :  َسأََل َرُجٌل النبي   عن أبي هريرة -2 َر َونَحإ َكُب الإبَحإ ِ:)إِنَّا نَرإ فقال: يا َرُسوَل َّللاَّ
ِر ف أُ بَِماِء الإبَحإ نَا أَفَنَتََوضَّ أإنَا بِِه َعِطشإ ِ َمعَنَا الإقَِليَل من الإَماِء فَِإنإ تََوضَّ : هو قال رسول َّللاَّ

     43ص” الطَُّهوُر َماُؤهُ الإِحلُّ َميإتَتُهُ 

 

ِ  روي عن أبي ُهَريإَرة    -3 : "َطُهوُر إِنَاِء أََحِدُكمإ إذا َولََغ فيه ََ قال :قال رسول َّللاَّ
اٍت أُوالُهنَّ بِالتَُّراب   49ح مسلم ص . صحيالإَكلإُب أَنإ يَغإِسلَهُ َسبإَع َمرَّ

 

 : هللا رسول قال :قال - - مالك بن أنس عن -4
  70 بيته( ص أهلِ  عن الرجله  يسأله  حتى ضي ع أم حِفظه  استرعاه عما راع   كل   سائل   هللاه  )إن

 

 (2018/2019)  سادسالوحدة الثانية (  )  حاديث الفصل االولأ
َ ال  ": قال رسول هللا  -1 ٌم يَذإُكُروَن َّللاَّ  عز وجل إال َحفَّتإُهمإ الإَماَلئَِكةُ َوَغِشيَتإُهمإ يَقإعُُد قَوإ

َمةُ َونََزلَتإ عليهم السَِّكينَةُ َوَذَكَرُهمإ هللا فِيَمنإ ِعنإَدهُ  حإ  81ص  صحيح مسلم "الرَّ

 

ِ   عن أبي ُهَريإَرةَ -2 ُحو هللا بِِه الإَخَطايَ  أَنَّ َرُسوَل َّللاَّ فَُع قال : "أال أَُدلُُّكمإ على ما يَمإ ا َويَرإ
بَاُغ الإُوُضوِء على الإَمَكاِرِه َوَكثإَرةُ الخطأ إلى  ِ قال: إِسإ بِِه الدََّرَجاِت قالوا: بَلَى يا َرُسوَل َّللاَّ

بَاُط."   94ص صحيح مسلم  الإَمَساِجِد َوانإتَِظاُر الصَّالِة بَعإَد الصَّالِة فََذِلُكمإ الر ِ

 

اصطفى -عز وجل –يقول )إن هللا  قال سمعت  رسول هللا  عن واثلة بن االسقع  -3
بني هاشم  كنانة من ولد إسماعيل و اصطفى قريشا من كنانة واصطفى من قريش

   103 ص  صحيح مسلم واصطفاني من بني هاشم(

 

ـ  ألشجع عبد القيس :" إن فيك لخصلتين    ـ قـال : قال فعن ابي سعيد الخدري ـ   -4 
  ص  يحبهما هللا : الحلم واألناة " رواه مسلم .

 
 



 

 أ / عبدالمحسن محمد
 

 المصطلح الشرعي اآلتي: كتبا 
 

 ومنزه من كل عيب وأنه المتصف بصفات الكمال  ومليكةالجازم بأن هللا رب كل شيء  العتقادا(اإليمان باهلل)
 

ِ َوَمََلِئَكتِِه َوُكتُبِِه َورُ قال تعالى :  ُسوُل بَِما أُْنِزَل إِلَْيِه ِمْن َرب ِِه َواْلُمْؤِمنُوَن ُكلٌّ آََمَن بِاَّللَّ ُق آََمَن الرَّ ُسِلِه اَل نُفَر ِ
 سورة البقرة﴾ ٢٨٥بَْيَن أََحٍد ِمْن ُرُسِلِه َوقَالُوا َسِمْعنَا َوأََطْعنَا ُغْفَرانََك َربَّنَا َوإِلَْيَك اْلَمِصيُر ﴿

 أركان االيمان التي ذكرت في اآلية الكريمة اكتب أربعا من 
 

 

 

 

 األمور األربعة التي يتضمنها اإليمان باهلل تعالىاكتب 

 االيمان بانفراده   باأللوهية – 2              االيمان بوجود هللا     -1

 سماء والصفاتباألااليمان  – 4     بالربوبية    هااليمان بانفراد – 3

 -الدليل على وجود هللا: التالية  النصوص  من استخرج

 -س علل لما يأتي :

 انزال هللا تعالي الكتب وأرسال الرسل . -1

 الدليل الشرعي على وجود هللا تعالى   وهداية الخلق الى عبادة هللا رب العالمين

 بصر هللا تعالى يختلف عن بصر المخلوقين. -2

  ن محدوديالمخلوق وبصر يط بالكون كلهبصر هللا تعالى محألن 

 عدد ثمرات اإليمان باهلل تعالى

 تحقيق األمن العام والحياة الطيبة  .1

 حلول الخيرات والبركات  .2

 دفاع هللا عن أهل اإليمان واكسابهم الشجاعة  .3

 عدد االدلة على وجود هللا ووحدانيته

 .الشرع4.العقل        3رة      . الفط2شهادة هللا لنفسه وشهادة المالئكة وأولي العلم     .1
 

 

 

 

 الدرس: األول
 

 باهلل تعالىاأليمان 
 

 ةالمجال: العقيد
 

 الفصل االول
 

 دليل وجود هللا الرقم النص الشرعي م

ِط ال إِلَهَ " 1 ُ أَنَّهُ ال إِلَهَ إاِلَّ ُهَو َوالإَماَلئَِكةُ َوأُولُو الإِعلإِم قَائًِما ِبالإِقسإ  دليل الشرع 3  ُهَو الإعَِزيُز الإَحِكيُم" إالَشِهَد َّللاَّ

 دليل الفطرة  4 اْلَخاِلقُوَن " أَْم ُخِلقُوا ِمْن َغْيِر َشْيٍء أَْم ُهمُ  ٢

ِه لََوَجُدوا فِيِه اْختََِلفًا َكثِيًرا  3  دليل العقل ٢  (}أَفَََل يَتََدبَُّروَن اْلقُْرآَن ۚ َولَْو َكاَن ِمْن ِعنِد َغْيِر اللَـّ

عالى لنفسه شهاده هللا ت  1 () ما من مولود إال يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه 4

  

 باهلل واليوم االخر والمالئكة الرسل القدر و الكتب



 

 أ / عبدالمحسن محمد
 

 

 

 -استخرج من النصوص  التالية  ثمرة االيمان التي دل عليها النص الشرعي :

 

 -:بوضع  كلمة مناسبة فيما ياتيأكمــل 

 تعالى باهلل   هو اإليمانالركن األول من أركان اإليمان  -1

   في االسَلم االعتقادية من األصول   األصل االول   َلممنزلة اإليمان باهلل تعالى في اإلس -٢

 صفة البصر    تعالى –من صفات الكمال هلل  -3

 لسالما- القدوس  -لملكا – الرحيم –من اسماء هللا الحسنى  الرحمن  -4

 هات مثال من حياتك اليومية تحقق فيه ثمرات االيمان باهلل؟

 االعمال الصالحة / العبادات / الصدقات/  التسبيح والتهليل /

 ر / إقامة الصالة / قراءة القراناالستغفا

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ثمرة االيمان باهلل الرقم النص الشرعي م

 ِض"آََمنُوا َواتَّقَْوا لَفَتَْحنَا َعلَْيِهْم بََرَكاٍت ِمَن السََّماِء َواأْلَرْ  أَنَّ أَْهَل اْلقَُرى "َولَوْ  1

 

 دفاع هللا عن المؤمنين ٢

اٍن َكفُورٍ  ٢ َ اَل يُِحبُّ ُكلَّ َخوَّ َ يَُدافُِع َعِن الَِّذيَن آََمنُوا إِنَّ َّللاَّ  تحقيق االمن التام  3 (إِنَّ َّللاَّ

ن َذَكٍر أَْو أُنثَٰى َوُهَو ُمْؤِمٌن فَلَنُْحيِيَنَّهُ َحيَاةً َطيِ بَةً ۖ  3 َولَنَْجِزيَنَُّهْم }َمْن َعِمَل َصاِلًحا ِم 
 ﴾{٩٧أَْجَرُهم بِأَْحَسِن َما َكانُوا يَْعَملُوَن ﴿

حلول الخيرات  1
 والبركات



 

 أ / عبدالمحسن محمد
 

 -: يأتيأكمل ما 

 هلل دالدعاء الحموأفضل  ال إله إال هللاافضل الذكر  .1
   ال إله إال  هللاأعلى شعب اإليمان هي  .٢
 ن الطريقاألذى م إماطةاإليمان. وأدنى شعب  .3
  ال إله إال هللاكلمة التوحيد هي  .4
  أنه ال معبود بحق إال هللامعنى كلمة التوحيد  .٥
 البصر  – السمع – الصحةمن هللا في نفسك  .6
  الليل والنهار – الطعام –الماء من نعم هللا لإلنسان في الكون  .٧

 -:يأتي  اصحيحة فيم رأمام اإلجابة الغي× ( أمام االجابة  الصحيحة وعالمة ) √ (  ضع عالمة ) 

 (√)     إال هللا  أفضل الذكر                          ال إله  .1
 (×)    شعب االيمان                 دنىهي أ كلمة التوحيد .٢
 (×)   لمن قال ال إله إال هللا            ال تحصل الشفاعة  .3
 (√)                                  هلل دالدعاء الحمأفضل.  .4
 (×)الصَلة أثقل شيء في ميزان العبد                      .٥
 (√)كلمة التوحيد هي أعلى شعب اإليمان                  .6
 (×)أفضل الدعاء قول ال إله إال هللا                         .٧
 ضع كل كلمة من الكلمات االتية في مكانها المناسب بالجدول االتي    

 ال إله -ثبات  اال - إال هللا   -النفي 

 

 

 

 

  -:كلمة التوحيد  فضائل عدد
 أعلى شعب االيمان -2    أفضل الذكر                -1

 شفاعة النبي  -4              السبيل لدخول الجنة -3                   
 -استخرج من النصوص  التالية  ثمرة االيمان التي دل عليها النص الشرعي :

 

 

 

 الفصل االول ةالمجال: العقيد كلمة التوحيد وشروطها فضل   - الدرس :الثاني

 المعنى ما يناسبها  الكلمة  م

 ال إله النفي الركن األول لكلمة التوحيد 1

 إال هللا االثبات الركن الثاني لكلمة التوحيد 2

 كلمة التوحيد فضل الرقم النص الشرعي م

 دخول الجنة 4 أَْسعَُد الناس بَِشفَاَعتِي يوم اْلِقيَاَمِة من قال ال إِلَهَ إال هللا َخاِلًصا من قَْلبِِه أو نَْفِسِه ( 1

يَماُن بِْضٌع َوَسْبعُوَن أو بِْضٌع َوِستُّوَن ُشْعبَةً فَأَْفَضلَُها قَْوُل اَل إِلَهَ إال هللا ) إ ٢ اإْلِ

يَماِن (  َوأَْدنَاَها إَِماَطةُ اأْلََذى عن الطَِّريِق َواْلَحيَاُء ُشْعبَةٌ من اإْلِ

 افضل الذكر  3

 شفاعة النبي  1 (د هلل"أفضل الذكر ال إله إال هللا وأفضل الدعاء الحم 3

 أعلى شعب االيمان  ٢ من شهد أن ال إله إال هللا مخلصا من قلبه دخل الجنة ( " 4



 

 أ / عبدالمحسن محمد
 

 شروط كلمة التوحيد : عددس    

 المحبة- 7اإلخالص  -6الصدق   -5االنقياد  -4  -القبول  -3اليقين    -2العلم   -1

  

 االتي: اكتب ضد كل كمة من الكلمات االتية في الجدول    

 

 -استخرج من النصوص  التالية  ثمرة االيمان التي دل عليها النص الشرعي : 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 ضدها  الكلمة ضدها  الكلمة ضدها  الكلمة

 الكذب الصدق الرفض القبول الجهل العلم

 النفاق االخالص الترك االنقياد الريب اليقين

 الكره المحبة

 شروط كلمة التوحيد الرقم النص الشرعي م

 العلم ٢ )أال هلل الدين الخالص( 1

 االخالص 1 (فاعلم أنه ال اله اال هللا ) ٢

 االنقياد 4 (إنما المؤمنون الذين أمنوا باهلل ورسوله ثم لم يرتابوا ) 3

 ومن يسلم وجهه إلى هللا وهو محسن فقد استمسك بالعروة ) 4

 (الوثقى

 اليقين 3

 أن محمدا عبده ورسولهما من أحد يشهد أن ال اله اال هللا و ) ٥

 (صدقا من قلبه اال حرمه هللا على النار

 المحبة 6

ومن الناس من يتخذ من دون هللا أندادا يحبونهم كحب هللا  ) 6

 (والذين آمنوا أشد حبا هلل

 الصدق ٥

 القبول ٧ (إنهم كانوا إذا قيل لهم ال اله اال هللا يستكبرون) ٧



 

 أ / عبدالمحسن محمد
 

 قال: النبي عن أبي ُهَرْيَرةَ 

 دُهُ" "إذا اْستَْيقََظ أحدكم من َنْوِمِه فال َيْغِمْس يَدَهُ في اإِلنَاِء حتى َيْغِسلََها ثاَلثًا فإنه ال يَْدِري أَْيَن بَاتَْت يَ  

 تعرف عن راوي الحديث ؟ اكتب ما -
روي عن  هجريه ٧أسلم سنة ابوه صخر الدوسي    ةأبو هرير: لقبه اسمه: عبد الرحمن بن صخر الدوس

 حديثا ٥3٧4 النبي
 ماألمر الذي نهانا عنه الرسول في هذا الحديث؟-

  .عدوم غمس اليدين في اإلناء قبل غسلها

 : أكمل العبارات اآلتية بما يناسبها من كلمات -

 .   يــديـــه النوم ال يأكل المسلم قبل أن يغسل .عند االستيقاظ من  -1

 ألسنان ا  -واأليدي  – لثيابنظافة البدن و نظافة  ا علمنا الرسول  -٢

 . صالة يستخدم السواك عند كل   كان الرسول  -3

 واجبة غسلومستحبة  غسلينقسم الغسل الى قسمين   -4

    الجمعة والعيدينالغسل المستحب مثل :غسل   -٥

  الجنابة والحيضالواجب : مثل غسل  الغسل -6

 (عند العبارة غير الصحيحة فيما يلي: (عند العبارة الصحيحة وعالمة )✓ضع عالمة )
 (  ✓ )                    الطهارة مفتاح الصَلة.                              -1
 (   )               مطلوبة في بعض األوقات               ليس  النظافة  -٢
 (   ✓ )                      من كمال اإليمان .       االقتداء بسنة النبي  -3
 (   ✓)   يجنب المسلم من اإلمراض .       صحي وقائي  غسل اليدين أمر -4

 حدد أنواع النظافة 
 المكاننظافة  – الوجه نظافة  –نظافة الثياب 

 ماهي مجاالت النظافة في اإلسالم
 غسل اليدين ثالثا بعد االستيقاظ من النوم –االعتناء بالزينة والتطيب  -نظافة الفم واألسنان   - الوضوء 

 اكتب معاني الكلمات االتية :

 معــناهــا الكلمـة

 ا من نومهصح استيقظ

 يدخل يغمس

 الوعاء الذي تحفظ فيه األشياء اإلناء

 من جسمه اهرغير ط يده موضعاالمقصود ربما لمست  اين باتت يداه

 لما يأتي :س علل 
 غسل اليدين قبل تناول الطعام عند االستيقاظ من النوم-1

 ألن اإلنسان عندما يكون نائما ال يدري أين اتجهت يده، فربما امتدت ولمست موضعا غير طاهر

 األطفالأنتشار االصابة بالرمد عند -2

 ي أعينهم قبل غسلهان النوم يجعلون أصابعهم فميستيقظون  عندما األطفال ألن
 

 
 
 
 
 

 الثالثالدرس :
 

 النظافة باإلسالم
 

 الحديث الشريفالمجال :
 

 الفصل االول
 



 

 أ / عبدالمحسن محمد
 

    :فيما يلي  الغير صحيحة بعد العبارة (  ×بعد العبارة الصحيحة وعالمة )  عالمة(  √ ضع )

                                                       (            √)كمياه البحار.  ذاته المطهر لغيره يفالماء الطهور هو الطاهر  -1

 (                                                                      ×)          الماء إذا كان كثيرا ولم يتغير بالنجاسة فهو  نجس .    -٢

 (√)           . الماء الطهور هو الذي يرفع الحدث ويزيل النجاسة -3

 اكتب كلمة ) يجوز (أو )ال يجوز(أمام ما يأتي:س  

                                                   )يجوز() أ ( التطهر بالماء المتغير الذي خالطته الطحالب وورق الشجر.  

                                                          يجوز()                            ) ب (استخدام ماء النهر في رفع الحدث .

  (زال يجو)              ) ج ( توضأ بماء كثير وقعت فيه نجاسة تغير صفته. 

 )يجوز(                 )د( توضأ بماء الثلج 

 )يجوز(               )ء( استخدام الماء النجس عند الضرورة

  :ضع المصطلح المناسب أمام كل تعريف فيما يأتي

ل مياه مث وهو كل ما نبع من االرض أو نزل من السماء المطهر لغيرهالطاهر في ذاته  )الماء الطهور( :

 األمطار والبحار واألنهار ويجوز التطهر به والوضوء

 وتغير أحد  أوصافه اللون أو الطعم أو الرائحة غير مطهر لغيرهالطاهر في نفسه  (:الماء الطاهر)

 به ال يجوز التطهرلصابون. بمخالطته شيء طاهر كا

 ، الرائحة -الطعم   -وغيرت أحد أوصافه اللون   ما واقعة فيه نجاسة(: الماء النجس)

 (: طهارة القلب من دنس الذنوبطهارة معنوية)

 (: طهارة الجوارح وهي أعضاء جسم اإلنسانطهارة حسية)

 (: هي رفع ما يمنع الصالة من حدث أو نجاسةالطهارة) 

 -العبارات التالية بكلمة مناسبة من عندك:أكمل  –س 
 أكبر و أصغرالحدث نوعان  -1
 أكبر وما أوجب للغسل يسمى حدثا غرصأ  ما أوجب للوضوء يسمى حدثا  -2
 الطهارة نوعان معنوية وحسية  -3

 من الذنوب طهارة القلبويقصد بها  معنويةالشرع نوعان طهارة  فيالطهارة  -4
        أعضاء الجسموهي  وارحطهارة الجويقصد بها   حسية  وطهارة  -5

 اإليمان نصفجعل الدين اإلسَلمي الطهارة  -6
 نجس -طاهر -طهور ينقسم الماء إلى ثَلثة أنواع وهي -7

 عدد األدلة على مشروعية الطهارة؟ :-س *
 ـ جعل الدين الطهارة نصف اإليمان.  1

 . األمر بالوضوء ألجل الصَلة .٢

 سبات .. الحض على الغسل في الكثير من المنا3

 . الوصية بنظافة وطهارة الثياب.4
 

 

 

 

 

 

 الرابعالدرس :
 

 الفقه المجال: هالطهارة وأنواع الميا
 

 الفصل االول 
 



 

 أ / عبدالمحسن محمد
 

 

 
 

 

 
 

 

 بين المصطلحات الشرعية اآلتية:
 .القذارة المانعة من صحة الصَلة(النجاسة) -1
 . وهي إزالة كل نجاسة وهي واجبة على كل مسلم (الطهارة) -٢
    -: نواع النجاسات التي يجب التطهر منهاأ ددع

 بول وروث ما ال يؤكل لحمه مثل الحيوانات المفترسة. -2           البول والغائط -1

 الخمر. -5           الدم. -4       الميتة ويستثنى منه ميتة السمك والجراد فهي طاهرة -2

 .لحم الخنزير -7          هو ما بقي في االناء بعد الشراب( سؤر الكلب.)السؤر: -3

 ضع كل كلمة من الكلمات االتية في مكانها المناسب بالجدول فيما يأتي :

 بول الناقة  –الميتة  –الدم   -ميتة السمك والجراد  –البول والغائط  –الماء الطهور 

 النعامة -االرانب  –الخمر  –لحم الخنزير  –سؤر الكلب  –روث البقر  

 نجس طاهر م

 البول والغائط الطهورالماء  1

 الدم ميتة السمك والجراد 2

 الميتة بول الناقة 3

 سؤر الكلب روث البقر 4

 لحم الخنزير االرانب 5

 الخمر النعامة 6
 

 س : ضع الرقم المناسب من المجموعة ) أ ( أمام ما يناسبه من المجموعة ) ب ( فيما يأتي : 

 

 

 

 

 

 الخامسالدرس :
 

 منها رالنجاسات و كيفية التطه
 

 هالفقالمجال: 
 

 الفصل االول
 

 المجموعة ) ب ( الرقم المجموعة ) أ ( م

1. 
 تطهير اإلناء الذي شرب منه الكلب 3 وقعت على االرض نجاسة )جامدة (

٢. 
 الغسل بالماء 4 حدكم بنعليه األَذى فإن التَُّراَب له َطُهورٌ " إذا وطيء أ

3. 
"َطُهوُر إِنَاِء أََحِدُكْم إذا َولََغ فيه اْلَكْلُب أَْن يَْغِسلَهُ َسْبَع 

اٍت أُوالُهنَّ بِالتَُّراب  َمرَّ
الطهارة و إزالة النجاسة وهي واجبة  ٥

 على كل مسلم .

4 
بإزالة عين النجاسة ثم صب  يكون 1 أصاب البدن والثوب  نجاسة

 الماء عليها

٥ 
 تطهير النعل ٢ (ال تقبل َصَلةً بغير ُطُهوٍر وال َصَدقَةً من ُغلُولٍ )



 

 أ / عبدالمحسن محمد
 

 أكمل الفراغات اآلتية بكلمات مناسبة: س

 بالغسل  بالماءيكون  تطهير البدن والثوب .1

 على كل مسلم ومسلمة. واجبةالطهارة  .2

 :كيفية التطهر من النجاسات س
 

 

  

 1 أصابت النجاسة الجسد )البدن( والثوب الغسل بالماء

 2 أصابت النجاسة األرض بنجس سائل يصب الماء عليها

 3 أصابت النجاسة األرض بنجس جامد إزالة عين النجاسة ثم صب الماء عليه

الدلك على التراب  –ك بالتراب الدل  4 أصابت النجاسة النعل والخف 

يلقي ما أصابه وما حوله وينتفع بالباقي على 

 ظهارته السابقة كالعسل والسَّمن

 5 إذا ولغ الكلب في إناء فيه طعام جامد 

مرات أوالها بالتراب  7غسله   6 تطهير اإلناء الذي شرب منه الكلب  



 

 أ / عبدالمحسن محمد
 

 -اختار االجابة الصحيحة من بين القوسين فيما يلي :

 بالنصارى [  - بالحنفاء -بالمشركين )كلها باطلة اال من يسمونالديانات في بَلد العرب قبل االسَلم  -1

 [   قتل االوالدـ   إكرام الضيفـ    شرب الخمر  ):  من الصفات الحسنة للعرب قبل االسَلم  -٢

 زيد بن عمرو  بن نفيل(– عمرو بن لحي –ل) أبو جهأول من بدل دين إبراهيم  وإسماعيل  -3

 خمسين سنة ( –مائة سنة  – الف سنةظلت نار المجوس موقدة )  -4

 ( بخمسين يوما –بأربعين يوما  –)بستين يوما  هزم أصحاب الفيل قبل والدة النبي  -٥

 (عيسى  -داود –)موسى  ملسو هيلع هللا ىلصر ببعثة سيدنا محمد الرسول الذي بش -4

 العزى( –الَلت  – هبلأول صنم عبده المشركون يقال له )  -٥

 (إبراهيم  –عيسى  –الحنفية دين ) موسى  -6

 اختار من المجموعة ) أ ( بما يناسبها من المجموعة ) ب ( بوضع الرقم أمامها :

  المجموعة ) أ ( م
 الرقم

 المجموعة ) ب (

 عبادة األصنام 4 هبل -1 1

 عبادة النار 3 فيةيالحن -٢ ٢

 صنم قريش 1 المجوسية -3 3

 أول من أدخل الوثنية في  بَلد العرب ٥ الوثنية -4 4

 دين ابراهيم  ٢ عمرو بن لحي ٥

 -اكتب تعريفا للمفهوم التالي :

 لى بَلد العرب) االصنام ( هي تماثيل  أتى بها ) عمرو بن لحي  الخزاعي ( من الشام إ -1

 حجارة كان العرب يأخذونها من الحرم في اسفارهم فإذا نزلوا مكانا طافوا بها  (االوثان -٢

 بَلد الشام الى بَلد العربجيء به من أول صنم (   هبل  ) -3

 ) الوثنية( ديانة الكفار الذين يعبدون األوثان -4

 )وأد البنات( دفن البنات وهن أحياء خوفا من الفقر أو العار  -٥

 لحنفية( دين إبراهيم عليه السَلم) ا -6

 األصنام. هم فريق من العرب قبل اإلسَلم كانوا على ملة إبراهيم وكانوا ينكرون الوثنية و)الحنفاء(  -٧

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 السادسالدرس 
 

 ئر النبوةبشا
 

 ةالسير المجال:
 

 الفصل االول
 



 

 أ / عبدالمحسن محمد
 

 

 س اكمل ما يأتي بكلمة مناسبة من عندك :

 الصدق و وإكرام الضيف حسن الجوارو لشجاعة من الصفات الحسنة في بالد العرب قبل االسَلم  ا .1

 وأد البناتو لعب الميسرو  شرب الخمرو قتل االوالد بالد العرب قبل االسَلم من الصفات السيئة في .2

 سقوط االصنام و  خمود نار فارسو  هزيمة اصحاب الفيلو  بشارة االنبياءمن بشائر النبوة  .3

 رغباتهم  وأهوائهم حرف اليهود النصوص السماوية لكي توافق   .4

  عيسى – إسماعيل – إبراهيم ببعثة سيدنا محمد  الرسل الذين بشروا .5

  زيد بن عمرو بن نفيلهو الوحيد الذي بقى قبل البعثة من الحنفاء وانكر أعمال الجاهلية ومات قبل بعثة النبي  .6

  يثرب – خيبر – تيماء - فدكيسكن اليهود في بَلد العرب بمنطقة  .7

    : س علل لما يأتي

  )بالد العرب(في شبة الجزيرة العربيةدخول اليهود بالد العرب 

بسبب الضغط  الذي أصابهم من ملوك الروم ،إلى جانب تطلعهم إلى ظهور النبي المبشر به في التوراة 
 واالنجيل ،ورغبتهم في  االيمان به 

 دخول النصرانية بالد العرب في شبة الجزيرة العربية)بالد العرب( .

 د رجل صالح يقال له )فيمون( وكان يؤمن بأن هللا تعالى هو اإلله الحقالنصرانية دخلت مدينة نجران على ي

 على وجهها لحظة والدة الرسول سقوط االصنام 

 تعالى يدل ذلك على رحيل الشرك ، وترك العبادات الباطلة وبداية عهد جديد من التوحيد  والعبادة هلل 

 

 تخير خلقا حميدا مبيننا كيف تتحلى به 

   ال أتكبر على أحد التواضع: - 2                       سن الضيافة أح م: الكر-1  

  



 

 أ / عبدالمحسن محمد
 

 

 

 لنفس اإلنسانية إلى ثالثة أقسام تنقسم صفات  ا
ارة بالسوء -3                                امةالنفس اللو -٢                                                 المطمئنة  النفس -1  النفس األمَّ

 ضع كل كلمة من الكلمات اآلتية في مكانها المناسب. -
ارة بالسوء   النفس المطمئنة  ( –النفس اللوامة  –)  النفس األمَّ

 يكون فيها اليقين والطمأنينة والخشوع . (النفس المطمئنة..) -1
 لتي تندم على ما فعلت من ذنوب أو قصرت في طاعة هللا تعالىهي ا (النفس اللوامة) -٢
ارة بالسوء.)-3  منبع الشرور وأساس األخَلق الذميمة كالحسد والكبر . (النفس األمَّ

 -استخرج من النصوص  التالية  صفات النفس االنسانية التي دل عليها النص الشرعي :

 سبة النفس:س  اكتب اثنين من فوائد محا

 التوبة  وتدارك ما فات -٢       االطَلع على عيوب النفس ومحاسبتها واالستغفار من الذنوب -1

 تربية الضمير عند األنسان والشعور-3
 س اكتب أثنين من االسباب المعينة على محاسبة النفس :

  والصالحين االخيار مصاحبة  -3 حضور مجالس العلم والذكر  -٢  االبتعاد عن أماكن الغفلة واللهو .1

 الكريمة الجملة التي تدل على محاسبة النفس  واكتبها بالفراغ فيما يأتي  اآليةاستخرج من 

هه ۚ ِإن  الل   ات قُوا اللـ  ۖ  وه ْت ِلغهد  ا قهد مه ْلتهنُظْر نهْفس  م  هه وه نُوا ات قُوا اللـ  ا ال ِذينه آمه لُ }يها أهيُّهه ا تهْعمه بِير  ِبمه   (ونه ـهه خه

ا قَدََّمْت ِلغَد  ما يدل على محاسبة النفس :                         ْلتَنُظْر نَْفٌس مَّ

 الية بما يناسبه من كلمات العبارات الت أكمل

 الرجيم الشيطانإذا شعر اإلنسان بالغضب فعليه أن يستعيذ باهلل من  -1

 القلبأول ما يفسد في اإلنسان  -2

 بة واالستغفار هي مبعث التو اللوامةالنفس  -3

 : ( أما العبارة الغير صحيحة فيما يأتي خطأضع كلمة )  مام العبارة الصحيحة وأ( صح ضع كلمة )

 (√) الكريم  القرآن كان خلق الرسول -1
 )×(من حسن الخلق مصاحبة أصحاب االخالق السيئة -2
 (√)               التائب من الذنب كمن ال ذنب له-3
 (√)               على كل مسلم التوبة واجبة علة4
 -لون العادات السيئة واترك العادات الحسنة: 

 

 
 

 
 

 

 

 

 السابعالدرس 
 

 محاسبة النفس  -
 

 بالمجال: التهذي
 

 الفصل االول

 صفات النفس االنسانية الرقم النص الشرعي م

 النفس المطمئنة 3 وال أقسم بالنفس اللوامة( -) ال أقسم بيوم القيامة  1

 ةالنفس اللوام 1 (برئ نفسي أن النفس ألمارة بالسوء إال ما رحم ربي إن ربي) وما  أ ٢

 النفس االمارة بالسوء ٢ أرجع إلى ربكي راضية مرضية( –) يأيتها النفس المطمئنة  " 3

 التسامح الكذب التعاون السهر

 السرقة االحترام التجسس اإلسراف

 األمانة النميمة الخيانة الصدق



 

 أ / عبدالمحسن محمد
 

 -أكتب تعريفا للمصطلح االتي :

 : ان تؤدي العمل المطلوب منك على الوجه االكمل في الوقت المحدد (المسؤولية  )

 في حياته من خالل الجدول التالي :يتحمل المسؤولية أكتب كيف كان الرسول . 

 

 عمل في رعي األغنام    عندما كان صبيا 1
 الى الشام تاجر في مال السيدة خديجة  عندما كان شابا 2

 تحمل أعباء الرسالة حتى أداها على أكمل وجه عندما كان نزل علية الوحي 3

 يساعد في أعمال المنزل  عندما كان مع أهله  4

  س ما هو دور مسؤوليتك في المجاالت االتية :

 

 وطني اسرتي ديني نفسي
 االلتزام بالقوانين طاعة الوالدين أداء العبادات االهتمام بالصحة 

اتباع الحالل واجتناب  االجتهاد بالدراسة

 الحرام

المحافظة على  احترام الكبير 

 الممتلكات العامة

 الدفاع عنه العطف على الصغير نشر االسالم التخطيط للمستقبل 

 س اكتب فوائد تحمل المسؤولية 

 الشعور باألمانة  أمام هللا وأمام الناس (1

 زيادة ثقة الفرد بنفسة وبقدراته (2

 أفراد المجتمع  وترابطهمتماسك  (3

 س اكمل الفراغات االتية بما يناسبها من كلمات من عندك 

 وتحمل المسؤولية مراقبة هللا تعالىمن الصفات التي تحلى بها راعي الغنم : أداء االمانة و  -1

 المناسب في الوقتالكمل المسؤولية هي الواجب الذي يجب أن تقوم به على الوجه ا -2

 حتى أكمل الدينمشكالت فواجه  الدعوىتبليغ  مسؤوليةتحمل النبي  -3

 وطنهو أسرتهو دينهو نفسهالطالب عليه واجبات نحو  -4

 أنا أهتم - أنا حريص - ملتزمأنا األلفاظ التي تساعد على تقوية العزيمة والشعور بالمسؤولية  -5

 اعتزال ،  تنحي،  خيانةضد كلمة المسؤولية  -6

 عة .ضع خطا تحت الكلمة التي ال تنتمي للمجمو

 عدم االهتمام – الرعاية –العناية –االستقامة  –المسؤولية  -1

 أن مهتم – غير مسؤول أنا –أنا حريص –أنا ملتزم  -2

 

 

 

 لفصل االولا لمجال : ثقافة إسَلميةا تحمل المسئولية الثامنالدرس : 



 

 أ / عبدالمحسن محمد
 

 ال يتحمل المسؤولية () –أو   -س احكم على كل عمل مما يأتي بعبارة ) يتحمل المسؤولية( 
 

 

 

 

 

 

 

 

 ظلل الكلمات االتية من شبكة الكلمات ثم اجمع الحروف المتبقية ستظهر لك كلمة اكتبها في المكان الخالي

 فشل -كسل  -عبل –نوم  -إهمال

 المسؤولية

 ( أما العبارة الغير صحيحة فيما يأتيخطأضع كلمة )  مام العبارة الصحيحة وأ( صح ضع كلمة )

  √()في تكوين تحمل المسؤولية عند المسلمين ساهم الرسول -1
 ×()مسؤولية رفقاء السوءمن الوسائل المعينة على تحمل ال-2
 )√(أداء المسلم للعبادات يساعد على تحمل المسؤولية -3

 )×(الكسل وعدم الطموح يساعد على تحمل المسؤولية -4

 )√(من مقومات تحمل المسؤولية اإلرادة والعمل -5
 

 تبين فيه كيف تحمل مسؤولية أصحابه عندما تعرضوا لألذى من أهل مكة.  اكتب موقفا للرسول 
 بالهجرة إلى الحبشة أمرهم الرسول  

 

 علل أعظم المسؤوليات هي مسؤوليتنا نحو الدينأو           ما أعظم مسؤولية في حياتك؟ ولماذا؟

 ألننا إذا قمنا بواجبنا محو هللا تعالى وراقبته سهلت علينا باقي المسؤوليات وأيدتها النجاح. –ديني 
 

 رحمه هللا مسؤوليته نحو دينه؟ كيف تحمل الدكتور عبد الرحمن السميط

 نشر اإلسالم: أسلم على يده حوالي أحد عشر مليون شخص

 مساعدة المحتاجين: تبرع بجوائزه المالية لخدمة اإلسالم واإلنفاق على المحتاجين في افريقيا والعالم 
 

 يحدد يعجبني أو ال يعجبن

 ال يعجبني شاب يقضي وقته في المقاهي

 ال يعجبني لمنزلية غير مهتم بواجباته ا

 ال يعجبني شاب يعمل على نشر الغيبة بين زمَلئه

 يعجبني زميلك مشارك في حلقات تحفيظ القرآن الكريم 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 الحكم العمل م

 يتحمل المسؤولية يهتم بالدراسة 1

 ال يتحمل المسؤولية المدرسةيعبث بمرافق  2

 يتحمل المسؤولية بار بوالدية 3

 يتحمل المسؤولية يتناول الطعام الصحي 4

 ال يتحمل المسؤولية ينشغل اثناء الشرح 5

 ف ك ل م ن إ

 ش س ع س و ه

 ل ل ب ؤ م م

 ة ي ل و ل ا



 

 أ / عبدالمحسن محمد
 

 اآلتي:الدال على المعنى المصطلح الشرعي اكتب 

 هي اسم جامع لكل ما يحبه هللا ويرضاه من األقوال واألعمال الباطنة والظاهرة . )العبادة(  -1

 على هللا تعالى االعتمادوهو التوكل: -٢

 وهي حب هللا تعالى وحب كل ما يحبه هللاالمحبة :  -3 

 : ما هي شروط قبول العبادة

 النية واالخَلص هلل تعالى  -1
 النبي ان يوافق شرع هللا تعالى وتابع لما جاء به   -٢

 ؟وما معناه؟ أعظم أنواع التوحيد وأهمهاما  -
        ادةب: ومعناه إفراد هللا تعالى بالعتوحيد األلوهية 

 س ينقسم التوحيد إلى ثالث اقسام . اكتبها:
 توحيد األسماء  والصفات  – 3توحيد الربوبية              -٢      توحيد األلوهية        -1 

 بين خاللها أهمية العبادة . اكتب ثالث نقاط ت -
 الغاية التي من أجلها خلقنا هللا ـ  1
 هي الهدف االساسي الذي كان الرسل الكرام يركزون عليه في دعوة أقوامهمـ  ٢

 فيها إصَلح للنفس ،وتهذيب لسلوك المسلم .3

 تطرد الشيطان ، فَل يتسلط على المؤمنين المتوكلين على ربهمـ  4

 ة أنواع العباد عدد -
 عبادة  مالية  -4           عبادة بدنية -3.         عبادة قولية  - ٢       قلبيةعبادة  -1

  هات مثاال لكل نوع من أنواع العبادات اآلتية :   
 التوكل  -الرجاء  - من هللا الخوف: عبادات قلبية  -1

  يحالحمد والتهليل والتسب–الدعاء  -ذكر هللا تعالى : عبادات قولية  -٢
 الجهاد -الحج  -الصيام  -كالصَلة  : بدنيةعبادات  -3

 .الصدقات -الزكاة     : ماليةعبادات  -4

 من المجموعة )  أ  ( أمام ما يناسبه من المجموعة )  ب  ( فيما يأتي : بالمناسضع رقم العبارة  -

 المجموعة )  أ  ( الرقم المجموعة )  أ  ( م

 لصدقات الزكاة وا 3 عبادات قولية  1

 كالصَلة والصيام والحج والجهاد 4 عبادات قلبية 2

 الذكر والدعاء واالستغفار 1 عبادات مالية  3

 الخوف والخشية والمحبة والرجاء 2 عبادة بدنية  4

 التي دل عليها النص الشرعي العبادة القلبيةاستخرج من النصوص  التالية  

 
 

  االول الدرس :
 

 تعالى -مفهوم العبودية هلل 
 

 ةالمجال: العقيد
 

 الفصل االول
 

 العبادة القلبية الرقم النص الشرعي م

 الخوف من هللا  3 ) والذي آمنوا أشد حبا هلل ( 1

 المحبة 1 وعلى هللا فليتوكل المتوكلون () ٢

 التوكل ٢ ) يخافون ربهم من فوقهم ويفعلون ما يؤمرون ( 3



 

 أ / عبدالمحسن محمد
 

اْلُمْسِلَم من نََصٍب وال َوَصٍب وال َهم ٍ وال ُحْزٍن وال أَذًى وال  )ما يُِصيبُ -:قالعن النبي َعْن أبي ُهَرْيَرةَ 
 (َغم ٍ حتى الشَّْوَكِة يَُشاُكَها إال َكفََّر هللا بها من َخَطاَياهُ 

 -: يأتيما م في المكان الخالي  ضع كلمة مناسبة من عندك

 الشيء الذى يخافه اإلنسان أو يكرهه الهم : -1

 جسدي. و   قلبي-    البَلء نواعأ -2
 ومتاعب على اختَلف  أنواعهاوأمراض من مصائب   يصيب األنسان كل ما -البَلء: -3
 الغمو الهمو لحزنوالبَلء القلبي مثل :  واالمرض و التعبالبَلء الجسدي مثل :  -4
 األنبياءأشد الناء بَلء هم  -٥
 كل موقف من المواقف األتية   أمامالبالء نوع ضع 
 (قلبي    )                                             مات ابوهإنسان  -1
 (    جسدي )                           الحساسية  أصيب رجل بمرض  -٢
 (    جسدي  )         يسير الطالب الى مدرسته سيرا على االقدام      -3

 -أكتب الرقم المناسب بين كل من الرسول والبالء الذي أصيب به :

 البالء اعأنواكتب أصناف الناس أمام 
 تعالىهللا  منيصبر ويحتسب األجر صنف  -٢  ويجزع من أمر هللا صنف يسخط  -1

  -التالي : الجدولاكتب معاني الكلمات ب

معناها الكلمة
 

 تعب نصب

 المرض وصب

 الشيء الذى يخافه اإلنسان أو يكرهه هم

 ضرر أذى

 ما يسبب ضيق القلب غم

 ذنوبه خطاياه

 -:الخطوات التي يتبها المسلم عند البالء عدد
 االستغفار –الصدقة  –الصبر  ––ة القرآن ءقرا  -الدعاء

  االتي :أكتب ضد الكلمات  بالجدول 

 خطاياه حزن  وصب نصب الكلمة 

 حسناته فرح  صحة راحة معناها 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 لثانيالدرس :ا
 

 تكفير الذنوب  -
 

 ثالحدي المجال:
 

 الفصل االول
 

 البَلء الرقم الرسل م

 صبر على مرضة ثمانية عشر عاما  3يونس  1

 صبر على أذى قومه ٢ محمد  ٢

 ألقاه قومه في النار  4أيوب  3

 صار في بطن الحوت  1 –إبراهيم  4



 

 أ / عبدالمحسن محمد
 

 

 

 :فضائل الوضوء  اكتب اثنين من 
 يرفع الدرجات ويمحو الخطاياالوضوء  -1

 بالوضوء يتميز المسلمون يوم القيامة بأنهم غر محجلون -٢

 :اآلتية الشرعية  م تدل النصوصعال -

 مشروعية الوضوء في السنة النبوية :   الداللة                      ""اَل تُقإبَُل َصاَلةٌ بِغَيإِر ُطُهورٍ  -1
 

ِليَن " -2 ا ُمَحجَّ تِي َيأإتُوَن يوم الإِقيَاَمِة ُغرًّ  مة بالوضوء يتميز المسلمون يوم القيا :    الداللة     "إِنَّ أُمَّ
 اكتب المصطلح الشرعي المناسب أمام كل عبارة من العبارات االتية وذلك بين القوسين . -
  استعمال الماء الطهور في أعضاء مخصوصة بكيفية مخصوصة. (الوضوء) -1
 تركها  وال يعاقب علىفمن أداها له بها أجر عند هللا تعالى   -(فعله النبي   السنة)  -٢
 التي ال يتم الوضوء وال يصح إال بها . هي(فرائض الوضوء)  -3
 هي عزم القلب على فعل الوضوء .(النية) -4
   :فرائض الوضوء أكتب ثالثا من  -
 غسل الوجه   -3  غسل اليدين إلى المرفقين                -٢النية                                    - 1
 الترتيب  -6ح الرأس                               مس -٥غسل الرجلين إلى الكعبين          -4   
 سنن الوضوء اكتب اربعا من  -
 االستنشاق-٥    المضمضة -4  السواك     -3     ثَلثاغسل الكفين  -٢   التسمية-1
 التيامن - ٨       ظاهرا وباطنا  مسح األذنين -٧    استخراج الماء من االنف  -6 
 

  في الجدول التالي : التعريف المناسب أمام الرقم المناسب ضع 
 

 التعريف الرقم المصطلح

 فمن أداها له بها أجر عند هللا تعالى  -فعله النبي  3 نية الوضوء -1

 هي عزم القلب على فعل الوضوء 1 فرائض الوضوء -٢

 هي التي ال يتم الوضوء وال يصح إال بها ٢   السنة -3

 
  :ه التي بين القوسين وذلك بكتابة كل منها في الجدول اآلتيميز بين فرائض الوضوء وسنن -
 

 التسمية ( –الترتيب  –النية  –) المضمضة 
 

 سنن الوضوء فرائض الوضوء

 النية
 الترتيب

 التسمية
 المضمضة

 : أكمل الفراغات اآلتية بما يناسبها : 

 القيامةيمحو هللا به الخطايا ويتميز المسلون به يوم من فضائل الوضوء   -1
 تاركها يعاقبوال  يثاب فاعلهاسنن الوضوء هي التي  -٢
 اسفل الذقنالشعر إلي   منابت في الوضوء يكون من حدد غسل الوجه -3

 
 
 

 
 

 لثالثالدرس :ا
 

 الوضوء  -
 

 هالمجال: الفق
 

 الفصل االول



 

 أ / عبدالمحسن محمد
 

 

 ) ب (: أكمل الجدول اآلتي  من المجموعة ) أ ( أمام ما يناسبه من المجموعة    

 ) ب (عَلقتها بالنبي  المجموعة الشخصية ) أ ( المجموعة

 أمه  آمنة بنت وهب بن عبد مناف

 والده بن عبد المطلبعبدهللا 

 مرضعته حليمة السعدية

 جده عبد المطلب بن عبد مناف

 : ا يأتي :أمام االجابة الغير صحية فيم)×( أمام االجابة الصحية ) √ ( ضع عالمة 

 (√) من أصول عريقة ، وأنساب شريفة -ولد الرسول  -1

    (×) بأمور كثيرة منها  تشرف بحفر بئر)زمزم(  ابو طالبقد أمتاز - ٢

  (×) من عمره ، زوجه والده عبد المطلب آمنة بنت وهب العاشرةلما بلغ عبد هللا  - 3

 (√) لية في مكةسرة الهاشمية التي عرفت بالكرم والمناصب العااال -4

 (×)عام الفيل    من  شهر رجبوم االثنين الثاني ي ولد الرسول  -٥

 اكمل ما يأتي بوضع كلمة مناسبة من عندك فيما يأتي :

فأحس  ) الحارث(منعته قريش ،ولم يكن له حينئذ إال ولد واحد أسمه  ) زمزم(لما أراد عبد المطلب حفر 

  من الولدمن الولد يحمونه ، ذبح أحدهم ولما رزقه هللا عشرا عشرة قه بقلة الذرية ، ونذر هلل تعالى إن رز

 وكان من أحسن  اولده وأحبهم إليه ، ) عبدهللا (فوقعت على ابنه  ) قرعه(وأراد أن يفي  بنذره صنع 

 الذبح منونجا عبد هللا ، من االبلففداه بمائه 

 :  اثنين منها  اكتببعدة  مميزات   جد النبي هاشم بن عبد مناف  تميز 

 يطعم الحجاج ويسقيهم  والناس   هه في اللحم ، فيجعله ثريدا  ليأكلتكان يهشم الخبز  أي يفت -1

 اليمن ورحلة الصيف إلى الشام  إلىهو الذي سن رحلة الشتاء  -٢

 منها :   اثنين وقد أمتاز قصي بميزات كثيرة اكتب   - -قصي بن كالب  أحد أجداد النيي 

  مفتاح الكعبة يفتحها لمن يشاء ومتى شاء كان بيده .1

 بنى دار الندوة شمالي الكعبة  لتكون دار شورى قريش  .٢

 

 

 

 الرابعالدرس 
 

 والدة النبي  
 

 السيرة المجال:
 

 الفصل االول 
 



 

 أ / عبدالمحسن محمد
 

  : يأتيكلمة من الكلمات االتية وضعها مكان النقط فيما أختر 

 أبوطالب ( –قصي بن كَلب  –هاشم بن عبد مناف  –)عبد المطلب 

  كَلب قصي بنشمالي الكعبة   بنى دار الندوةالرجل الذي -1

 هاشم بن عبد منافوالصيف هو  رحلة الشتاء الذي سن -٢

 عبد المطلب هوالذي سمى الرسول  -3

 أبي  طالب، في دار ضعت آمنة  رسولنا و -3

 : في العبارات التالية  س صحح ما تحته خط
 

 )  جرهم  (      قريش القبيلة التي ردمت بئر زمزم هي قبيلة -1

 

 )بمائه من البعير (    ا ب خمسين بعير تم فداء عبد هللا والد النبي  -2

 

 ( ينره) بش       بستة اشهرمات عبد هللا بعد حمل زوجته  -3

 

 علل لما يأتي :

 تسمية هاشم بن عبد مناف بهذا االسم -1

 الناس، هه في اللحم ، فيجعله ثريدا  ليأكلتكان يهشم الخبز  أي يفت
  ( كما كان يطعم الحجاج ويسقيهمهاشمولذا عرف باسم) 

 حرص عبدالمطلب على فداء ولده عبد هللا -2

 ده وأحبهم إليه والأ كان من أحسننه أل

 معاها ألطول فترة ممكنة كانت حليمة السعدية تتمنى بقار الرسول  -3

 ألنها رأت الخير في وجوده

 أكمل الفرغات في العبارات االتية بما يناسبها من كلمات:
 

 من الميالد571عام ابريل  لشهر الموافقالفيل  عام  ربيع االول عشر نيالثا االثنينوم ي الرسول  ولد -1

 في االرض ومحمودا في السماء محمودامحمد حتى يكون جده  سماه  -2

الشرك والظلم من ظلمات   ينير به هللا العالمالذي  البشريةتحوال في تاريخ  الرسول ميَلد  كان -3
 يمانالتوحيد  والعدل واالإلى نور  والطغيان

  عبد المطلب  وقعت في عهده حادثة الفيل وتصدى ألبرهه حتى ال يهدم البيت -4
 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

 أ / عبدالمحسن محمد
 

 

 
 

 

 

 

 

 :أمام العبارة الخطأ فيما يلي × ( أمام العبارة الصحيحة وعالمة ) (  √ ضع عالمة )

 ) √ (   يلتمسوا  المراضع لمواليدهم في البوادي لتقوى أجسامهم ويتقنوا اللسان العربي  كان العرب قديما -1

     ) × (إلى أمه  وأسرته كل سنة كاملة  – كانت حليمة السعدية تأتي بالنبي  -٢

  ) × (بعد وفاة أمه   الذي تكفل برعاية سيدنا محمد أبو طالب هو  -3

 ) √ (.       عندما أدركته النبوة ولم يسلمه إلى كفار قريش  . دافع أبو طالب عن النبي   4

 ) √ (   بعد أمه – ثويبة موالة عمه أبى لهب هي أول من أرضعت الرسول  -5

 ) √ (          اليتيم هو من فقد أباه وهو صغير واللطيم هو من فقد أباه وأمه -6
 

  .لى هللا عليه وسلمص أمامك جدول زمني اكتب فيه الحدث الذي مر بالنبي -
  

 ُعمره ثماني سنوات ُعمره ست سنوات عمره أربع سنوات والدة النبي  قبل والدته

 توفى جده عبدالمطلب توفيت أمه أقام في البادية   هزيمة أبرهة في هدم الكعبة توفى أبوه

 اجب عما يأتي 
 وهو في  بطن أمه )                              ؟متى توفي والد سيدنا محمد  -

 وهو بن ست سنوات    )متى توفيت والدة سيدنا محمد  -

 جده عبد المطلب وهو سيد قريش )  بعد وفاة أمه من الذي تكفل برعاية سيدنا محمد  -

 إلى عمه أبي طالب  انتقل محمد )   بعد وفاة جده من الذي تكفل برعاية سيدنا محمد  -

 القوسين فيما يأتي : اختر اإلجابة الصحيحة من بين 

 المدينة ( – البادية –وترعرع في )الريف   تربى الرسول  -1

 ( عبد المطلب –أبو لهب  –بعد وفاة أمه .) أبو طالب     - -لذي تكفل رعاية سيدنا محمد ا -٢

 أربع سنوات ( – ست سنوات –وهو ابن . ) خمس سنوات     - -توفيت أم النبي  -3

 ية الكريمة التالية  ؟. ما وجه االستفادة من اآل

  " ٨َوَوَجَدَك َعائًَِل فَأَْغَنى  ٧َوَوَجَدَك َضاالا فََهَدى  6أَلَْم يَِجْدَك يَِتيًما فَآَوى " 

 وحافظه وهاديه وعاصمه أن هللا تعالى هو  راعي سيدنا محمد :   وجه االستفادة 

 

 

 

 

 

 

 

 الخامس  الدرس:
 

 لسيرة النبويةا المجال: كفالة النبي 
 

 الفصل االول
 



 

 أ / عبدالمحسن محمد
 

 -أجب عما يأتي :

 وهو صغير؟ عالم يدل شق صدر الرسول -2

 و حفظه من الشيطان يدل على طهارته 

 عند جده بعد وفاة امه. حدد الفترة الزمنية التي مكث فيها النبي  -3

 من سن ست سنوات إلى سن ثماني سنوات

 . عدد هذه الصفات ، تميز أبوطالب بصفات  جعلته أهال لكفالة النبي  -4

 يز بصفاء القلب ورقته ،وكذلك  كان عطوفا كريما أنه الشقيق الوحيد لوالده عبد هللا ،إلى جانب أنه كان يتم

 -س علل لما يأتي :

 حرص العرب على التماس المراضع ألوالدهم في البوادي-1

 لتقوى أجسامهم ، ويتقنوا اللسان العربي

 .نه مات على الكفرأتخفيف العذاب عن ابي طالب يوم القيامة بالرغم من  -2

 ب دفاعه عن نبيه من عذابه يوم القيامة بسب هللا  خفف

 من القائل وما المناسبة في العبارات التالية .  

 قد قضيت الذي علي نحو محمد وتخوفت االحداث عليه -1

 القائل : حليمة السعدية 

 ذهبت به إلى امه بعد حادثة شق اصدره  لما خافت حليمة السعدية على النبي  المناسبة : 

 بدا أ ال أسلمك لشيء هللا اذهب يا ابن أخي فقل ما  أحببت فو -2

 القائل:  أبو طالب 

وحاربته قريش كان أبو طالب لهم بالمرصاد يدافع عن  عندما شرف هللا تعالى نبيه بالرسالة،المناسبة : 

 ابن أخيه ،ويشجعه 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 أ / عبدالمحسن محمد
 

               -مناسبة من عندك :كمل العبارات التالية بكلمة أ -

 الخاصة والعامة حياة الفردتنعكس على  إيجابية،كما أن له فوئد  عديدة و أشرف االخالقإن الحلم من  -1

 االناة و     الحلم  "ألشجع عبد القيس" إن فيك لخصلتين يحبهما هللا هما قال رسول هللا  -٢

   الشيطان التأني من هللا  والعجلة من -3

  الصوة و القلبو اللساننهانا اإلسَلم عن الغضب  لما له من مضار وآثار سيئة على  -4

 أعوذ باهلل من الشيطان الرجيم  إذا غضب اإلنسان فعليه أن يقول -٥

 يرد عنه .   ملك   بالماء البارد وال يرد على صاحبه ألن معهيتوضأ ثم  

 مالحليقصد به  عدم مقابلة اإلساءة باالنتقام - 6

 ؟ فوائد الحلم واألناة على حياة الفرد والمجتمع اكتب ثالثا من-
  صفة تكسب المرء محبة هللا ـ تعالى ـ. -1
 دليل كمال العقل وسعة الصدر، وامتَلك النفس -٢
 . ونشر المحبة بين الناس تعمل على تآلف القلوب -3
     تقي صاحبها الشر -4
 أوليائه الصالحين صفة من صفات  -٥

فقالوا : الس ام عليكم . قالت عائشة ففهمتها  فقلت :      ا قالت : دخل رهط من اليهود على النبيـ أنه فعن عائشة ـ 
وعليكم الس ام) الموت ( واللعنة ، فقال : مهَل يا عائشة : " إن هللا  يحب الرفق في األمر كله " . فقلت :يا رسول هللا  أولم 

 تسمع ما قالوا ؟ قال : " قد قلت : وعليكم

 المصطلح المناسب  للقائمة )ب( فيما يأتي تعريف من الحديث استخرج 

 القائمة )ب( المصطلح

 الجماعة من ثَلثة أو سبعة أو ما دون التسعة الرهط

 الطرد من رحمة هللا  اللعنة

 الموت السام

 ؟ إذا اردت أن تسامحهكيف تتصرف مع زميلك 
 أقول لها هللا يسامحك 

 سالم عنه ؟ ولماذا ؟ما ضد الحلم ؟ وهل نهانا اإل
 الغضب وقد نهانا اإلسَلم عنه : لما له من مضار وآثار سيئة على:

 والصورة(  -والقلب   -) اللسان 
 فاللسان : ينطلق بالشتم والفحش من الكَلم 

 والقلب : فله أثر على المغضوب عليه بالحقد عليه ، والحسد له 
 وأما في الصورة: فتكون صورته عند الغضب قبيحة 

  كيف يتمكن اإلنسان من االبتعاد عن الغضب ؟
  باهلل من الشيطان الرجيم  االستعادة .-1
 واضطجع إن كنت جالسا، فإن لم يزل الغضب بذلك فاجلس إن كنت قائما.-٢

 

 

 

 السادس الدرس :
 

 التسامحالحلم و
 

 بالمجال: التهذي
 

 الفصل االول



 

 أ / عبدالمحسن محمد
 

 
 

 

 مكانها المناسبضع كل كلمة من الكلمات اآلتية في  -

 (الوفاء بالنذر - الوفاء بالعهد  –الوفاء بالعقد  –)الوفاء بالوعد 

 هو إتمامه وعدم نقص حفظه ، حيث يتطابق صدق اللسان والعمل جميعاً . ( ) الوفاء بالعهد -1

 الناس فيما بينهم من مصالح الدنيا .  هما يتعاقد (الوفاء بالعقد) -٢

 تزم اإلنسان على أداء ما يعد به غيره أن يل (.الوفاء بالوعد) -3

 ما يقدمه المرء لربه ، أو يوجبه على نفسه من صدقة أو عبادة  (الوفاء بالنذر). 4

       -كمل العبارات التالية بكلمة مناسبة من عندك :أ -

  عقدبال و الوفاء  وعدبالـ و الوفاء  عهدبال  للوفاء أنواع عديدة منها الوفاء -1

 خانوإذا أؤتمن  . كذبوإذا حدث  . غدر المنافق ثَلث ، إذا عاهعَلمات  -٢

  :يحة إسالمية لصاحب الموقف التاليوجه نص -

  . بوعده إذا وعد آخر أخلف زميل لك   

 عدم الوفاء صفة  من صفات المنافق فالمنافق يضر نفسه ويضر غيره ألته استحق اللعن من هللا ـ تعالى

 بعد العبارة الخطأ فيما يأتي :× ( ة الصحيحة وعالمة ) بعد العبار(   √ عالمة) ضع

   )√( . الوفاء صفة المؤمنين األخيار الصالحين الذين يخلصون العبادة هلل تعالى -1

 ( .√..)           الوفي  يجد السعادة في نفسه دائما ألنه  يعطي كل ذي حق حقه.  -٢

      ) × (                                   فقطيضر نفسه ويضر غيره  ال المنافق   -3  

 وضح ذلك في ضوء العبارة السابقة : الوفاء صفة أساسية في بنية المجتمع اإلسالمي 

شمل سائر المعامَلت والعَلقات االجتماعية ، فإذا أنعدم الوفاء انعدمت  الثقة وساء اي أن المجتمع ي

 تحلى بهذا الخلق  الشريف الرفيع العالي ، نأن   جميعافعلينا التعامل  وساد التناحر ، والمشاجرات  

 :استخرج من النص الشرعي ما يدل عليه في الجدول االتي من أنواع الوفاء 

 أنواع الوفاء الرقم النص الشرعي م

عن ابن عباس ـ رضي هللا عنهما ـ أن امرأة من جهينة جاءت إلى النبي ـ فقالت :إن  1

 حتى ماتت ، فأحج عنهاأمي نذرت أن تحج فلم تحج 

 الوفاء بالعقد 3

ةُ  2 نُواْ أهْوفُواْ بِاْلعُقُوِد أُِحل ْت لهُكم بهِهيمه ا ال ِذينه آمه  الوفاء بالنذر  1 أهيُّهه

اله يِنقُُضونه اْلِميثهاقه  3 ِ وه  الوفاء بالعقد 2 ال ِذينه يُوفُونه بِعهْهِد ّللاه

 ؟ما فوائد الوفاء بالعهد؟ دخول الجنة *

 صفة أساسية في بنية المجتمع اإلسالمي - 

 السابع الدرس :
 

 لوفاء بالعهد والوعدا
 

 بالمجال: التهذي
 

 الفصل االول



 

 أ / عبدالمحسن محمد
 

 اكتب المصطلح الشرعي المناسب أمام العبارة االتية وذلك بين القوسين . -
  االصرار على فعل  شيء معين :(  االرادة) -1
 هد من أجل تحقيق هدف معين: بذل ج (االيجابية )-٢

 : قوة داخل أنفسنا ترغب في الطموح وتسعى لتحقيقه(االرادة االيجابية)-3

 ماهي عناصر اإلرادة اإليجابية

 الجاد العمل – اإليجابي التحرك - وجود فكرة أساسية 
 

               -كمل العبارات التالية بكلمة مناسبة من عندك :أ -
 إليجابيةا ي عبادة هللا سبحانه وتعالى  وعمارة األرض  تحركه اإلرادةكل عمل خير يساهم ف -1

 .  ووجود فكرة أساسية   العملو    التحرك اإلرادة لها مقومات أساسية وهي -2

  للشاب المسلم .إليجابية ا العبادات تساهم في تكوين اإلرادة  -3

  في الجدول االتي :ا المترتبة عليه ةاكمل الجدول االتي تبين فيه االرادة االيجابية والنتيج -
 

 النتيجة   االرادة االيجابية 

 النهي عن الفحشاء والمنكر إقامة الصَلة في وقتها بأركانها وخشوعها

 طهارة النفس من الشح والبخل إعطاء الزكاة للمحتاجين
 

 المعينة التي تساعد الشاب المسلم لتكوين اإلرادة اإليجابية ؟  ا الوسائلم -
 .لتفكير دائما في االمور االيجابية التي تسعد االنسان في حياتها .1

 .التوكل على هللا تعالى والثقة به في تحقيق ما نريد  .2
 استشارة االصدقاء واالهل والمعلمين في التخطيط لمستقبلنا  .3

 التضحية بالوقت والمال في سبيل تحقيق الطموح  .4

 د حقه  التفاؤل دائما بأن هللا تعالى سيعطي لكل مجته .5

  -أمام الشاب الذي لديه إرادة إيجابية :√( ضع عالمة )  - 
 (Xشاب يقضي وقته في مكان  لشرب القهوة والسخرية من  المارة . ) -1
 √( )                               شاب مشارك بدورة تعلم الحاسوب .  -٢
 √( )                          شاب متطوع في العمل بالمركز العلمي . -3
 √( )               على مواقع غير مفيدة . بالطَلعشاب يقضي ليله  -4
   -:النتيجة التي تترتب على االرادة االيجابية من خالل الجدول التالي :اكتب  -

 النتيجة االرادة االيجابية  م

 البركة في الرزق والعمر والمحبة في المجتمع صلة االقارب 1

 العيش في أمان واستقرار ن الدفاع عن الوط 2

 معالجة المرضي التفوق في مهنة التمريض  3

  

 الثامنالدرس :
 

 لمسلم لاإلرادة اإليجابية 
 

 اإلسَلمية ةالمجال: الثقاف
 

 الفصل :االول


