
 

 1اٌصفسح                                                                                                        ٔغؤٌىُ اٌذػاء ٌٛاٌذٞ تاٌشزّح ٚاٌّغفشج 

 

 والطٌرة التمائم -1

 . الظلم أنواع أشد واعتباره الشرك تحرٌم:  عللً)  " عِظٌم لُظل م ك الشِّر   إِن"

 مستحق لغٌر أعطوها موضعها، غٌر فً العبادة وضعوا لما ألنهم الظلم، أعظم وهذا

 عللً. ٌفترقان ال والسلوك العقٌدة* 

 قوة على دلٌل الخلق فحسن رآنالق نصوص من الكثٌر فً والسلوك اإلٌمان بٌن اإلسبلم ربط

 . اإلٌمان ضعف إلى دلٌل األخبلق وانهٌار اإلٌمان

   ؟ التمابم عرفً

 أجزاء من غٌرها أو الكتف أو الٌد على ترسم أو المعصم فً تلبس أو العنق فً تعلق ما وهً تمٌمة جمع: هً التمابم

 .النفع جلب أو الضرر دفع بقصد  بالسٌارات ماٌعلق أو الجسم

  واالجماع والسنة الكتاب بنص حرام التمابم:  ًعلل

  بها ٌتصف ان لغٌره ٌستحٌل التً تعالى هللا صفات صرف من فٌها لما الكبابر من ألنها

 التمابم؟ أنواع ما

 ومثاله المكتوب الحجاب  -1

 وحروف ورسوم طبلسم على أو البشر أو المبلبكة أو بالجن االستعانة -أ

 .السنة من دعٌةأ أو القرآن من آٌات -ب

 . الزوج محبة لجلب أو للعٌن النساء بعض تعلقه ما -ج

 .الحسد لمنع عٌن رسم أو حرف أو زرقاء سلسلة أو خٌط:  ومثاله الخرز -2

 .عدٌدة بؤلوان خٌوط أو أسورة من المعصم فً ٌربط ما -3

 . والمكاتب بٌوتوال األبواب على الرسم أو الحذاء أو الكف: : ومثاله السٌارات فً ٌعلق ما -4

   الحسد لمنع  الخشب لمس - 6. الجبهة أو الٌد على معٌن رسم وضع مثل:   الوشم  -5

 ؟ الطٌرة عرفً

 المعلوم أو المسموع أو المربً الشًء من التشاإم:  وهو واحد بمعنى والتطٌر الطٌرة 

 لماذا سمٌت الطٌرة بهذا االسم ؟

تفاءل بؤصواتها وممراتها كما كانوا ٌتشاءمون وٌتفاءلون باألٌام أو الشهور أو ألن العرب كانت ترسل الطٌر وتتشاءم او ت

 .رقام األ

 .المخلوقٌن من والخوف تعالى باهلل الظن إساءة من فٌها لما حرام    ؟ طٌرةال حكم ما



 

 1اٌصفسح                                                                                                        ٔغؤٌىُ اٌذػاء ٌٛاٌذٞ تاٌشزّح ٚاٌّغفشج 

 

 ؟ الطٌرة على معاصرة أمثلة اذكري

 تعطل أو ، السٌارة إطارات أحد انفجار -، حادث رإٌة ، األسود الكلب أو السوداء القطة -. الكهرباء انقطاع من التشاإم

  العٌن رفة أو األبراج قراءة ، مرٌض أو الجنازة رإٌة ، السٌارة

 ؟ والطٌرة الفؤل بٌن الفرق ما

 تعالى باهلل الظن وٌحسن بها فٌسر اإلنسان ٌسمعها الطٌبة الكلمة هو الفؤل

 سواه شًء على االتكال طرٌق من وهً الشًء من التشاإم هً:  الطٌرة أما

 ؟ تطٌرا لإفاتال ٌكون متى

 به ٌتفاءل ما رإٌة او شًء سماع بسبب كان إنما حوابجه قضاء ان اإلنسان اعتقد إذا

 والتبرك والعرافة الكهانة -  2

 .الغٌب علم إدعاء هً ؟ الكهانة عرفً

 . خفٌة طرقب والضالة المسروق مكان كمعرفة الحاضرة األمور معرفة إدعاء هً: العرافة

 ؟ والعرافة الكهانة حكم ما

 وشرك ، علمه فً هللا مشاركة ادعاء حٌث من الربوبٌة شرك على الشتماله واإلجماع والسنة بالكتاب التحرٌم الحكم

 . هللا لغٌر التقرب حٌث من ألوهٌة

 استخرجٌهما؟ حكمان اآلٌة فً(  أحدا غٌبه على ٌظهر فبل الغٌب عالم: )  تعالى قال

 هو إال ٌعلمه فبل هللا به استؤثر مما الغٌب علم أن -1

 .النبوة نبوتهم على للداللة شاء بما فؤعلمهم الرسل من ارتضاه من ذلك من استثنى هللا أن-2

 . الملة من مخرج شرك الغٌب علم ادعاء:  عللً

 . هللا اال الغٌب ٌعلم فبل بعلمها تعالى هللا استؤثر التً األمور من الغٌب علم ألن

 ؟ كاهنا أو عرافا أتى من حكم ما

 . محمد على انزل بما كفر فقد ٌقول بما فصدقه كاهنا أو عرافا أتى إذا:  األولى الحالة

 . ٌوما أربعٌن صبلته تقبل لم  له مصدق غٌر أتاه إذا:  الثانٌة الحالة

 . به بؤس ال فهذا لٌكذبه الكاهن ٌسؤل أن:  الثالثة الحالة

 سلفها وخلفها ؟ عبلم أجمعت األمة فً

أو كل عوض ٌكتسب من هذا الباب ٌعد عوضا محرما  ان كل مال     –أجمعت األمة على كفر مدعً النبوة  -

 وأكبل ألموال الناس بالباطل .
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 : ان هناك أشٌاء تحدث مما ٌذكره الكاهن ؟على من ٌقول"كٌف تردٌن " أو فندي 

كبلم المبلبكة فٌلقٌها فً أذن الكاهن فٌكذب الكاهن مع هذه  وإنما الشٌطان ٌسترق الكلمة من هذا كبلم غٌر صحٌح

 الكلمة مابة كذبة فٌصدقه الناس بسبب هذه الكلمة .

 ؟ العرافة او الكهانة صور ما

 االستدالل - التنجٌم الودع*  الفنجان قراءة* الرمل على الخط*  الكف قراءة* المستقبل علم ادعاء* واألبراج النجوم

 .والقدم بالكف ةالموجود بالخطوط

 : العرافة أو الكهانة من ٌعد ال ما بعض

 أحوال توقع- والخسوف الكسوف بحادثتً العلم:  مثل.  الجغرافٌة والدراسات الفلكٌة الحسابات على المبنٌة التوقعات-1

 . ونهاٌتها القمرٌة األشهر بداٌة - الطقس

 حدوث توقع ، شخص من فعل رد أو معٌن تصرف توقع ثلم األشخاص لطبٌعة الدقٌق الفهم على المبنٌة التوقعات -2

 .والمقدمات المعلوم على بناء معٌنة نتابج توقع ، الغازات أو المواد بسبب انفجار أو حرٌق

 ؟ التبرك عرفً

 مكان أو مبارك زمان أو مباركة، ذات بسبب ودنٌاه، دٌنه فً العبد ٌحتاجه ما ،وكل واألجر الخٌر فً الزٌادة طلب هو

 .  ركمبا

 ؟ التبرك فً العامة القواعد بعض اذكري

 . منه إال تطلب فبل وحده هللا عند من البركة أن -1

 . مصدرها ولٌس  للبركة سبب هو إنما بركة فٌه شرعا ورد ما أن -2

 .    فحسب الشرعً الدلٌل هو عدمها من البركة وجود على ٌدل الذي أن -3

             خالفهما إذا مشروع غٌر( حرام)  وٌكون  والسنة الكتاب فقوا اذا مشروع ٌكون قد           ؟ التبرك حكم ما

 ؟ المشروع التبرك صور ما

 . السٌارة أو البٌت فً بوضعه ال فٌه جاء بما والعمل بتبلوته:  الكرٌم القرآن -1

  واآلخرة الدنٌا فً رسالته بركات من ٌحصل ما هو معنوٌة بركة -أ مبارك الرسول* 

 وسلم علٌه هللا صلى أفعاله فً بركة 1- :حسٌة بركة -ب

 . حٌاته فً كان الحسٌة وآثاره ذاته فً بركة 2-

 . زمزم ماء بشرب التبرك. *  المشروعة والهٌبات واألقوال باألفعال التبرك* 

 المطر ماء*  بالمطعومات التبرك*  باألزمنة التبرك. *  باألمكنة التبرك* 
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 ؟ المحرم التبرك صور ما

 : مثل به التبرك عن النهً ورد او نص فٌه ٌرد لم ما كل

 باألحجار التبرك -ج  الغاببٌن األموات دعاء -ب  بالقبور الطواف -أ

 . منهم واالستفادة عنهم العلم بؤخذ البركة تلتمس وإنما والصالحٌن العلماء بذوات التبرك

 ؟ المشروع التبرك آثار ما

 اآلخرة فً المنزلة ورفع االجر زٌادة من تعالى هللا بإذن مراده للمسلم حصل والسنة للكتاب موافقا التبرك كان إذا

  والولد والزوجة والمال والعمر العلم فً والبركة

 ؟ المشروع غٌر التبرك آثار ما

 . االجٌال وإضبلل بالجهال التغرٌر -2. واالبتداع الشرك فً الوقوع -1

 . باألسباب األخذ عن والقعود التواكل -4. بالباطل الناس أموال أكل -3

  ؟ مشروع الغٌر التبرك مقاومة وسائل ما

 . المنكر عن والنهً بالمعروف األمر -2. الناس بٌن الشرعً العلم نشر -1

             ____________________________________________________ 

 السحر  -3

 عرفً السحر ؟

 .وزوجه المرء بٌن ماٌفرق ومنها ماٌقتل ومنها ماٌمرض منها واألبدان القلوب على تإثر وأدوٌة وعقد ورقى عزابم

 ما انواع السحر ؟

   هللا بقدرة اآلخرٌن فً تإثر الساحر نمتصدر  مخصوصة وأعمال أقوال على مبنً:  بنفسه الساحر به ٌقوم ما.1

 . الشٌطان بمساعدة الساحر به ٌقوم ما:  غٌره على الساحر فٌه ٌعتمد ما.2

     واإلجماع والسنة بالكتاب محرم                         ما حكم السحر ؟

 " عللً السحر محرم بالكتاب والسنة واالجماع  " 

 .والخبابث المحرمات تناول/  والفعل بالقول لها والعبودٌة بالشٌاطٌن االستعانة/  الساحر بكفر إال ٌتم الألنه 

َبُعواقال تعالى : " لُو َما َواتَّ اِطٌنُ  َتت  ٌَ َمانَ  ُمل كِ  َعلَى الشَّ  ٌ َمانُ  َكَفرَ  َوَما ُسلَ  ٌ اِطٌنَ  َولَِكنَّ  ُسلَ ٌَ  النَّاسَ  ٌَُعلُِّمونَ  َكَفُروا الشَّ

رَ  ح   صرحت اآلٌة بثالثة أمور وضحٌها ؟....."  السِّ

 . الٌبٌحه هللا فإن فٌه نفع ال كان وما فٌه نفع ال السحر/  2. كفر السحر تعلم أن -1
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 .خبلق من خرةاآل فً ماله اشتراه من/ 3 

 .الموبقاتالسبع  من وعده بالشرك قرنه ألن الرسول الكرٌم   السحر جرٌمة عظٌمة " عللً " 

 ؟ الساحر قتل فٌها ٌجوز اللتان الحالتٌن هً ما

  كفرٌة أقوال أو أعمال على ٌشمل بؤن كفرا سحره ٌكون أن-1

 كفر بغٌر ولو وإفساد إضرار فٌه بما للسحر مزاولته عرفت إذا/ 2

 . ناببه أو األمر ولً من إال القتل أو بالكفر علٌه ٌحكم ال -

  كافر          ؟الساحر إلى ٌذهب من ما حكم

 ؟السحر من الوقاٌة ما طرق

 .الرجٌم الشٌطان من تعالى باهلل االستعاذة/   2. بإذنه شًء كل أن االعتقاد-1

 . علٌه واالعتماد  هللا على التوكل/ 4. ونهٌه أمره عند وحفظه  هللا تقوى/  3 

/  البقرة سورة آخر من اآلٌتٌن قراءة/  واإلخبلص المعوذتٌن قراءة/  الكرسً آٌة قراءة:  الشرعٌة باألذكار التحصن/ 5

 .التعوذ من اإلكثار

 ؟السحر ما عبلج

 وإبطاله راجهواستخ السحر مكان على التعرف/  ورسوله تعالى هللا بكبلم الشرعٌة الرقى/  ربه المسحور وسإال الدعاء

 المباحة األدوٌة استعمال/  األعصم بن لبٌد ٌد على الٌهود سحره عندماالرسول  فعل كما[  وقلعها الخبٌثة المادة إزالة] 

 .وقع إذا وتعالجه السحر من تقً ٌوم كل صبٌحة عجوة من تمرات 7 تناول مثل العلم وأهل األطباء ٌعرفها التً

 ؟        " لبٌد بن األعصم " – لٌه وسلمصل هللا ع –من الذي سحر الرسول 

 ؟ السحر بفعل تحدث إنما ماٌرٌد بعكس ومواقف توفٌق وعدم فشل كل أن ٌقول من على تردٌن كٌف

 السحر حقٌقة موجودة ال رٌب فٌها لكن الكثٌر ٌتخذها حجة لتبرٌر قصوره أو إهماله او فشله .

                       ________________________________________ 

 سوء الظن باهلل تعالى -4

 . النقٌض احتمال مع الراجح االعتقاد هو الظن      عرفً الظن باهلل ؟

 .معا األمرٌن ٌحتمل فٌما الخٌر جانب على وترجحه الشر جانب اعتقاد        عرفً سوء الظن ؟

 .باهلل للكفر المإدٌة الباطنة الكبابر من         ما حكم سوء الظن ؟

 ٌلٌق ال بما دٌنه أو ورسوله هللا اتهام                 عرفً سوء الظن باهلل تعالى ؟

 وكرمه بجوده تلٌق ال أشٌاء هللا على لتجوٌزه           » عللً»  الجرائم أعظم من الظن ءسو

 ؟تعالى باهلل الظن على سوء  اذكري أمثلة
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 - له مستحق غٌر أنه ظن ماله أو نفسه فً ببلء أصابه إذا - حزبه ٌإٌد ولن امره ٌتم ولن دٌنه ٌنصر لن هللا أن ظن من

 .والمسًء المحسن وٌجازي والعقاب للثواب عباده ٌجمع لن هللا أن ظن من .صٌهمعا كثرت إذا هللا رحمة من ٌقنط من

 الظن؟ سوء ما أسباب

 وصفاته بؤسمابه هللا على التعرف عدم -ظنونه  ساءت المرء فعل ساء إذا -

 .التهم مواطن عند والوقوف الشبهات فً الوقوع - العلم وقلة الجهل مع الدٌن عن البعد -

  ؟ما آثار سوء الظن باهلل

 .والموبقات الفواحش ارتكاب/  اإلٌمان ضعف /  الطوٌة وسوء النٌة فساد /  به والشرك باهلل الكفر

 عرفً حسن الظن باهلل ؟

 .رب ٌرضً الذي الوجه على المإمن حٌاة فً ٌإثر مما وصفاته أسماإه تقتضٌه وما وبجبلله باهلل ٌلٌق ما اعتقاد

 ٌتم اٌمان العبد اال به . عللً : حسن الظن باهلل عبادة قلبٌة ال

 ألنه من صمٌم التوحٌد وواجباته .

 . المرض وفً الموت عند ٌتؤكد                      متى ٌتأكد حسن الظن باهلل تعالى ؟

 ما آثار حسن الظن فً الدنٌا واآلخرة ؟

 : قلب مطمبن ونفس راضٌة بقضاء هللا وقدره . فً الدنٌا

 د ظن العبد فٌه وال ٌخٌب رجاءه فٌه .: أن هللا ٌكون عن فً االخرة

 تعالى ؟ باهلل الظن حسن من اذكري نماذج

  النبً له فقال لرآنا قدمٌه تحت المشركٌن أحد نظر لو:  بكر أبو قال عندما الهجرة ٌوم  هللا رسول من ماكان -1

 .هللا ثالثهما باثنٌن ظنك ما:  بكر ألبً

وجنوده فقال أتباع موسى : إنا لمدركون . فقال موسى " كبل إن  عندما أدركه فرعون موسى هللا نبً كان من ما -2

 معً ربً سٌهدٌن "

 لماذا نحسن الظن باهلل تعالى ؟

  – ولرسوله تعالى هلل واستجابة امتثاال فٌه ألن/1

 :ذلك ومن متعددة عقدٌة بنواح وثٌق ارتباط له /2

 . منه الخوف - إلٌه واللجوء به االعتصام  - به واالستعانة الثقة -  هللا على التوكل   

  وعقابه غضبه وٌخاف رحمته ٌرجو باهلل الظن حسن خبلل من العبد ألن/ -3

 العمل فً اجتهد بربه الظن أحسن من ألن -4

 ٌسرا أمره كل فً له جعل بربه الظن أحسن من أن -5

 واإلخبلص ٌةالعبود معانً من تقتضٌه وما وصفاته  أسمابه فً والتفكر التدبر على ٌعٌن باهلل الظن حسن -6
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 ومكانتهما الصحٌحان -4                              

 ومسلم البخاري االمامٌن سٌرة

 ٓغِْ اُجخبس١ اُج٤بٕ

ٞٛ ٖٓ 
أثٞ ػجذهللا ٓسٔذ ثٖ اعٔبػ٤َ ثٖ اثشا٤ْٛ 

 اُجخبس١
 أثٞ اُسغ٤ٖ ٓغِْ ثٖ اُسدبج اُوؾ٤ش١ ا٤ُ٘غبثٞس١

 ٛـ ك٢ ٤ٗغبثٞس ٢ٛٝ ك٢ إ٣شإ 401ُٝذ ع٘خ  أٝصثٌغزبٕ ٛـ ثجخبسٟ ك٢ 491ُٝذ ع٘خ  ُٓٞذٙ

 ٗؾأرٚ
ك٢ ث٤ئخ ٖٓ اُطٜش ٝاُٞسع ٝاُذ٣ٖ / رزِٔز ٝاُذٙ 

  أُجبسىػ٠ِ ٣ذ اإلٓبّ ٓبُي ٝاثٖ 

رشث٠ ك٢ أعشح ػ٤ِٔخ / ٝاُذٙ ٖٓ أػالّ أُسذث٤ٖ ك٢ 

 ػقشٙ

 ٗدبثزٚ

 ٝػِٔٚ

ع٘ٞاد / دسط  40زلع اُوشإٓ هجَ ثِٞؽ 

ٖٓ أؽٜش  ػ٠ِ ٣ذ ًجبس أُسذث٤ٖ /اُسذ٣ث 

أعبرزرٚ أزٔذ ثٖ ز٘جَ / ثذأ اُزأ٤ُق ك٢ عٖ 

ع٘خ / ًبٕ ؿب٣خ ك٢ اُسلع ٝسزَ ُجـذاد  41

ٝاُجقشح ٝاٌُٞكخ ٌٝٓخ ٝأُذ٣٘خ ٝزٔـ 

ٝػغوالٕ ٝٓقش ُطِت اُؼِْ / ًزت ٖٓ أًثش ٖٓ 

 أُق ؽ٤خ

زلع اُوشإٓ ك٢ عٖ ٓجٌشح / رِو٠ ػِّٞ اُوشإٓ 

ُسلع / ٝاُغ٘خ / ًبٕ زدخ ك٢ اُلْٜ ٝعؼخ اإلهالع ٝا

اسرسَ ُِؼشام ٝاُؾبّ ٝاُسدبص ٝٓقش ٝاُزو٠ 

ثبُؼِٔبء ٝأعبرزح اُجخبس١ / اؽزـَ ثبُزدبسح ٤ُٞظق 

ثشٝرٚ ك٢ هِت اُؼِْ / ًبٕ ك٢ ؿب٣خ األدة ٓغ اإلٓبّ 

 اُجخبس١

أؽٜش 

 ٓؤُلبرٚ

 اُدبٓغ اُقس٤ر :

ًبٗذ سؿجخ العزبرٙ اإلٓبّ إعسن ثٖ سا٣ٞٛٚ / 

ثٔب  زذ٣ث 7997ػبٓب / ٣جِؾ  41ف٘لٚ ك٢ 

ك٤ٜب أٌُشس / أٍٝ ًزبة ف٘ق ك٢ اُسذ٣ث 

 اُقس٤ر

 ًزبة أُغ٘ذ اُقس٤ر :

اهزذٟ ثبُجخبس١ ػ٘ذ رأ٤ُلٚ ثٌزبثٚ أُغ٘ذ اُقس٤ر / 

ثٔب ك٤ٚ أٌُشس / أخز ك٢ رأ٤ُلٚ  7477ػذد أزبد٣ثٚ 

 ع٘خ 47

 أُؼبفشح كوو ؽشه أُؼبفشح / ؽشه اُِوبء ؽشٝهٚ

 ٛـ 414 ٛـ 471 ٝكبرٚ

 

 

 هبئِٜب بثخسهْ اإلخ اُوٍٞ

 ٓب ًزجذ ك٢ اُدبٓغ اُقس٤ر زذ٣ثب إال اؿزغِذ هجَ رُي ٝف٤ِذ سًؼز٤ٖ .4
 اإلٓبّ اُجخبس١ 

 ُٞ خٔؼزْ ًزبثب ٓخزقشا ُقس٤ر ع٘خ سعٍٞ هللا  .4
 اإلٓبّ إعسبم ثٖ سا٣ٞٛٚ 

 دػ٢٘ أهجَ سخِي ٣ب إٓبّ أُسذث٤ٖ ٝهج٤ت اُسذ٣ث ٝػِِٚ .9
 اإلٓبّ ٓغِْ 

ب إٗٔب ٝمؼذ ٓب أخٔغ ٤ُظ ًَ ؽ٢ء ػ٘ذ١ فس٤ر ٝمؼزٚ ٜٛ٘ .1

 ػ٤ِٚ

 اإلٓبّ ٓغِْ 
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 األربعة السنن أصحاب-6

 ؟ القرون من غٌره عن الهجري الثالث القرن تمٌز بم

 ومسلم كالبخاري الحدٌث فً نوابغ أبمة ظهور/  والتنقٌح التصنٌف/  التدوٌن فً كبٌر بنشاط الثالث القرن تمٌز

 .األربعة السنن وأصحاب

           ؟ والصحٌحٌن األربعة السنن كتب بٌن الفرق ما

 أما ضعفها  أصحابها بٌن التً الضعٌفة األحادٌث وبعض والحسنة الصحٌحة األحادٌث على اشتملت األربعة السنن 

  .فقط الصحٌحة األحادٌث على فاقتصرا الصحٌحان

 

 

 

 

 اإلٓبّ اثٖ ٓبخٚ اإلٓبّ اُزشٓز١ اإلٓبّ اُ٘غبئ٢ اإلٓبّ أثٞ داٝد اُج٤بٕ

ٕ ثٖ األؽؼث األرس١ ع٤ِٔب ٖٓ ٛٞ

 اُغدغزب٢ٗ

ٓسٔذ ثٖ ػ٤غ٠ ثٖ  أزٔذ ثٖ ػ٢ِ ثٖ ؽؼ٤ت اُ٘غبئ٢

 اُزشٓز١ اُغ٢ِٔ عٞسح

ٓسٔذ ثٖ ٣ض٣ذ ثٖ ػجذهللا 

 ثٖ ٓبخٚ اُوض٢٘٣ٝ

ٛـ ك٢  404ُٝذ ػبّ  ُٓٞذٙ

 عدغزبٕ ثئ٣شإ

ٛـ ك٢ رشٓز  409ػبّ  ثخشاعبٕ إ٣شإ 447ػبّ 

 ثأٝصثٌغزبٕ

 ٛـ ك٢ هض٣ٖٝ ثئ٣شإ 409

ٗدبثزٚ 

 ٝػِٔٚ

دسط ػ٠ِ أػالّ أُسذث٤ٖ 

ًأزٔذ ثٖ ز٘جَ / سزَ 

ُِسدبص ٝاُؼشام ٝاُؾبّ 

ٝٓقش ٝخشاعبٕ ٝاعزوش 

ثبُجقشح / أث٠٘ ػ٤ِٚ 

اُؼِٔبء / ٝفق ثبُسلع 

اُزبّ ٝاُلْٜ اُثبهت ٝاُٞسع 

 / ًبٕ ٖٓ أئٔخ أُسذث٤ٖ

سزَ ُطِت اُؼِْ ٓ٘ز فـشٙ / إ٠ُ 

ع٘خ  47ؽ٤خٚ هز٤جخ ثٖ عؼ٤ذ ٝػٔشٙ 

ٝاُؼشام ٝاُؾبّ ٝٓقش  / سزَ ُِسدبص

ٝاعزوش ك٤ٜب ٝاززَ ٌٓبٗخ ك٢ اُسلع 

ٝاُنجو ٝاالروبٕ / خٔغ اُؼِْ ٝاُؼَٔ 

ًٝبٕ ٣دزٜذ ك٢ اُؼجبدح ٣ٝٞاظت ػ٠ِ 

اُسح ٝاُدٜبد ٝػشف ثبُؾدبػخ 

 ٝاُؾٜبٓخ خشج ٓغ أ٤ٓش ٓقش ؿبص٣ب

ٓسجب ُِغ٘خ ٓ٘ز اُقـش / 

ٝفَ إ٠ُ دسخخ ػ٤ِٔخ 

ػب٤ُخ ثغجت ٝسػٚ 

ح ٝروٞاٙ / اؽزٜش ثوٞ

اُسبكظخ ٝزذح اُزًبء / 

سزَ ُِسدبص ٝاُؼشام 

ٝخشاعبٕ / ٖٓ أعبرزرٚ 

 اإلٓبٓبٕ اُجخبس١ ٝٓغِْ

ٓسجب ُِؼِْ / سزَ ُِؼشام 

ٝاُسدبص ٝاُؾبّ ٝٓقش  / 

ٖٓ ػِٔبئٚ اثٖ أث٢ ؽ٤جخ / 

 ؽٜذ ُٚ  ثبُلوٚ ٝاُسلع

أؽٜش 

 ٓؤُلبرٚ

 عٖ٘ أث٢ داٝد :

زذ٣ث / رخقـ  1100

ك٢ اُدبٗت اُلو٢ٜ خٔغ 

ُزؾش٣غ ٝاُغٖ٘ أزبد٣ث ا

ٝاألزٌبّ اُخبفخ ثبُؼجبداد 

ٝأُؼبٓالد ٝأُغبئَ 

اُلو٤ٜخ / اززٟٞ ػ٠ِ 

 أزبد٣ث مؼ٤لخ ث٤ٜ٘ب 

 عٖ٘ اُ٘غبئ٢ :

أُق اُغٖ٘ اٌُجشٟ ثْ اخزقشٙ ك٢ 

اُغٖ٘ اُقـشٟ  ٝخٔغ ك٤ٚ اُقس٤ر 

ٝعٔبٙ أُدزج٠ / ٝرأر٢ دسزخ أزبد٣ثٚ 

ثؼذ اُقس٤س٤ٖ ألٗٚ ؽذ٣ذ اُذهخ 

خبٍ ثٌزبثٚ / ٝاُزسش١ ك٢ ٗوذ اُش

 زذ٣ثب 7914

 عٖ٘ اُزشٓز١ :

ر٤ٔض ثبُٔقطِسبد 

اُسذ٣ثخ ٝازبد٣ث األزٌبّ 

ٝأُٞاػع ٝا٥داة 

زذ٣ثب  9971ٝاُزلغ٤ش / 

/ أخشج ك٤ٚ اُقس٤ر 

ٝاُسغٖ ٝاُنؼ٤ق ٓج٤٘ب 

 دسخخ ًَ زذ٣ث

 عٖ٘ اثٖ ٓبخٚ :

ثذأ ثجبة ٝخٞة ارجبع 

اُغ٘خ ٝزد٤زٜب ٝٝخٞة 

اُؼَٔ ثٜب / آزبص ثسغٖ 

اُزشر٤ت / خٔغ اُز٘غ٤ن ٝ

ك٤ٚ اُقس٤ر ٝاُنؼ٤ق 

ٝأٌُ٘ش ٝاُو٤َِ ٖٓ 

األزبد٣ث أُٞمٞػخ/ 

 زذ٣ثب 1914

 ٛـ 479 ٛـ 479 ٛـ 909 ٛـ ك٢ اُجقشح 477 ٝكبرٚ
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 من كبائر الذنوب -7

 بم وعد هللا تعالى من اجتنب الكبائر ؟

َتِنُبوا إِن   قال تعالى " بالعفو عن الصغابر نَ  َما َكَباِبرَ  َتج  َهو  هُ عَ  ُتن  ُكم   ُنَكفِّر   ن  َباتُِكم   َعن  ٌِّ ِخل ُكم   َس َخبًل  َوُند   "﴾31﴿ َكِرًٌما ُمد 

 ماذا تعرفٌن عن راوي الحدٌث ؟

 مدة وسلم علٌه هللا صلى النبً الزم/   جلٌل صحابً/  الدوسً صخر بن عبدالرحمن:   الحدٌث راوي هرٌرة أبو

 النبً عن روى/ خٌبر عام سنه أسلم/  الحدٌث رواة أشهر من/  النبوٌة لؤلحادٌث  حفظا الصحابة أكثر/  طوٌلة

 . عام 77 وعمره توفً/  5374

 ؟" الكبائر"  مفهوم عرفً

 . اآلخرة فً الشدٌد بالعقاب وعٌد أو الدنٌا فً حد مافٌه كل

 السبع الموبقات

 اُؾشى
 هبرٚ أ١ ٓث٤ال ك٢ فشف اُؼجبدح إ٤ُٚإٔ ٣دؼَ اُؼجذ هلل رؼب٠ُ ٗذا ٖٓ ٓخِٞ رؼش٣لٚ

 ال ٣ـلشٙ هللا إال ُٖٔ ربة ٓ٘ٚ / ٓسجو ُد٤ٔغ األػٔبٍ / ٖٓ ٓبد ػ٤ِٚ ٣خِذ ك٢ اُ٘بس أػظْ رٗت

 اُغسش
 اُغبزش ًبكش / العزخذاّ اُغبزش اُؾ٤به٤ٖ روشثب ْٜٓ٘ ثٔب ٣سجٞٗٚ / كغبد اُؼو٤ذح ثؼذ اُؾشىرًش 

 ث٤ٖ أُشء ٝصٝخٚ مشس اُوِٞة ٝاألثذإ / رلش٣ن آثبسٙ

 هزَ اُ٘لظ
 أعجبة رسش٣ٔٚ

٣ذكغ إ٠ُ اُثأس ٝروط٤غ األسزبّ / ٣ؾ٤غ اُزػش ٝاُلغبد ٣ٝخَ ثبألٖٓ ٝاُ٘ظبّ ك٢ أُدزٔغ 

/ ٣سشّ أُوزٍٞ ٖٓ ٗؼٔخ اُس٤بح ثبالػزذاء ػ٤ِٚ ٝإصٛبم سٝزٚ / ٣ٜذس أُبٍ ٣ٝزٍ األَٛ 

 ثسبخزْٜ ُذكغ اُذ٣خ

 ٤ت اُضا٢ٗ / أُبسم ٖٓ اُذ٣ٖ اُزبسى ُِدٔبػخاُ٘لظ ثبُ٘لظ / اُث ٓز٠ ٣ٌٕٞ زوب

 اُشثب

 اُض٣بدح ا٢ُٜ٘ٔ ػٜ٘ب ؽشػب ك٢ أؽ٤بء ٓخقٞفخ  رؼش٣لٚ

 أٗٞاػٚ
 سثب اُ٘غ٤ئخ : اُض٣بدح أُؾشٝهخ ػ٠ِ هذس اُذ٣ٖ ك٢ ٓوبثَ األخَ ٝرأخ٤ش اُغذاد

 كنخ / ز٘طخ / ؽؼ٤ش / رٔش / ِٓر  سثب اُلنَ : ث٤غ اُد٘ظ ث٘ظ٤شٙ ثض٣بدح ] رٛت /

 آثبسٙ

 عٞء رٞص٣غ اُثشٝح ٝرشًضٛب ك٢ أ٣ذ١ أفسبة اُج٘ٞى اُشث٣ٞخ

 مؼق اُز٤ٔ٘خ االهزقبد٣خ ٝاٗزؾبس اُجطبُخ

 اُزؼشك ُألصٓبد االهزقبد٣خ اٌُجشٟ  ] اُضًبح / أُنبسثخ اإلعال٤ٓخ / اُوشك اُسغٖ 

أًَ ٓبٍ 

 ا٤ُز٤ْ

 ا٤ُز٤ْ : ٛٞ اُز١ ٓبد أثٞٙ ٝٛٞ فـ٤ش هجَ اُجِٞؽ  رؼش٣ق

 زلبظب ػ٤ِٚ ٖٓ اُزؾشد ٝاُن٤بع / زز٠ ال رزؼشك أٓٞاُٚ ُِغِت ٝاُٜ٘ت اُؼ٘ب٣خعجت 
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 فٞس اُشػب٣خ

 أٝخت ػ٠ِ اُسبًْ إٔ ٣و٤ْ ػ٠ِ ا٤ُز٤ْ ٝف٤ب ٣شػ٠ ؽؤٝٗٚ ٣ٝسلع أٓٞاُٚ

 زجت اإلعالّ إ٠ُ اُٞف٢ اُزؼلق ػٖ ٓبٍ ا٤ُز٤ْ

 رٞػذ هللا ًَ ٓؼزذ ػ٠ِ أٓٞاٍ ا٤ُزب٠ٓ ثبُؼزاة األ٤ُْ

اُز٢ُٞ ٣ّٞ 

 اُضزق

 كشك اُدٜبد
اُدٜبد زٔب٣خ ُِذ٣ٖ / ٝفٞٗب ُِؼو٤ذح ٝسدا ُِؼذٝإ / ٝال ٣جذأ ثبُؼذٝإ / كئرا كشك 

 ػ٤ِٚ اُوزبٍ كال ٣ٜشة ٖٓ عبزخ أُؼشًخ

 أعجبة اُزسش٣ْ

 ٓخبُلخ ألٓش هللا ثبُثجبد ٝاهزشاف ٓب ٠ٜٗ ػ٘ٚ ٖٓ كشاس

 هَظِْ ُِذ٣ٖ ٝاُٞهٖ ٝأُغ٤ِٖٔ ثخ٤بٗخ األٓبٗخ ٝاُز٤ٌٖٔ ُِجب

 خجٖ ػٖ ٓٞاخٜخ األخطبس / أُؤٖٓ ٓأٓٞس ثإٔ ٣دٞد ث٘لغٚ ٝٓبُٚ ك٢ عج٤َ هللا رؼب٠ُ

هزف 

 أُسق٘بد

 عجت اُزسش٣ْ
زشفب ػ٠ِ األػشاك / رسش٣ْ اُوزف ٝخؼِٚ ٖٓ اٌُجبئش / ٣ؼذ كبعوب / ػوٞثزٚ اُدِذ 

 خِذح ٝال روجَ ؽٜبدرٚ ٝاػزجبسٙ كبعوب 10

 آثبسٙ
ي األػشاك ٣ٝغئ إ٠ُ اُغٔؼخ / ٣ٞهغ ث٤ٖ اُ٘بط رؾ٤غ اُلبزؾخ ث٤ٖ اُ٘بط / ٣ٜز

 اُؼذاٝح ٝاُجـنبء /

 

 الرسول الكرٌم المثل العلى للمعلم والمربً -6

 ذلك بٌنً.. والتربٌة العلم فً أعلى مثل -صل هللا علٌه وسلم - النبً

 .  تؤدٌبه فؤحسن وأدبه عٌنه على صنعه تعالى هللا ألن:   والتربٌة العلم فً أعلى مثبل كان

 زغٖ خِوٚ

ٓوبثِخ اإلعبءح . 4

             ثبإلزغبٕ 

أزِْ اُخِن ٝأفجشْٛ ٝأسأكْٜ / ًبٕ ٣ؼلٞ ٣ٝسغٖ إ٠ُ ٖٓ ٣غئ إ٤ُٚ / هقزٚ 

 ٓغ األػشاث٢ / هٍٞ ػبئؾخ : ٝهللا ٓب اٗزوْ ُ٘لغٚ ك٢ ؽئ ٣ؤر٠ إ٤ُٚ هو 

            ع٤ذ أُزٞامؼ٤ٖ. 4

ْٜ ٝال ٣دِظ ٝعطْٜ ٝال ٣شم٠ ٗلغٚ ػٖ أفسبثٚ ٝال ٣ٔؾ٢ أٓبٓ ُْ ٤ٔ٣ض 

آًَ ًٔب ٣أًَ اُؼجذ ٝأخِظ ًٔب ٣دِظ اُؼجذ كئٗٔب اٗب   إٔ ٣وٞٓٞا ُٚ / ٣ٝوٍٞ

ػجذ / ال ٣٘ضع ٣ذٙ ٖٓ أزذ زز٠ ٛٞ ٣٘ضػٜب / ٣ٔؾ٢ ٓغ األسِٓخ ٝأُغ٤ٌٖ 

ٕٛٞ ػ٤ِي إٗٔب  ٝاُؼجذ زز٠ ٣ون٢ زبخزٚ / ٝػ٘ذٓب اسرؼذ ٓ٘ٚ فسبث٢ هبٍ 

 بٗذ رأًَ اُوذ٣ذأٗب اثٖ آشأح ٖٓ هش٣ؼ ً

             أؽدغ اُ٘بط. 9
ك٢ ٓؼشًخ ز٤ٖ٘ ثؼذ كشاس  إرا ز٠ٔ اُجأط / ثجبرٚ  ٣وٍٞ ػ٢ِ ً٘ب ٗزو٢ ثٚ 

 ٖٓ زُٞٚ ٝهبٍ أٗب اُ٘ج٢ ال ًزة أٗب اثٖ ػجذ أُطِت 

إػذاد خ٤َ 

 اُؼظٔبء

اُقجش ٝاإلػذاد . 4

ٝاُزخط٤و ُِٞفٍٞ 

             ُِٜذف

ش ٝاألٗبح ٝاُسِْ زز٠ ٛذأد ٗلٞعْٜ / ُو٠ اُؾذائذ أفسبثٚ ػ٠ِ اُقج دسة 

 ٖٓ هٞٓٚ فبثشا ٓسزغجب / 

دسثْٜ ػ٠ِ اُزخط٤و ُِٞفٍٞ ُِٜذف ٝٛٞ ٗؾش اُذػٞح : اُٜدشح أٝال ُِسجؾخ 

ُسٔب٣زْٜ/ ثْ اُٜدشح ُِٔذ٣٘خ ُٔ٘بعجزٜب ُو٤بّ اُذُٝخ ٝٗؾش اُذػٞح / ٝثؼذ 

 خ كبرس٤ٖ ٓ٘زقش٣ٖع٘ٞاد ٖٓ رخط٤و ٝػَٔ هبٓذ دُٝخ اإلعالّ ٝػبدٝا ٌُٔ

إػالء سثبه اُؼو٤ذح . 4

             ٝاُذ٣ٖ

ٛزة ٗلٞعْٜ ٝفوِٜب ثبإل٣ٔبٕ ز٠٘ فبسد اُؼو٤ذح أػ٠ِ ساثو ٝأهٞاٙ 

ٝٝفِٞا إ٠ُ أُؤاخبح / هٍٞ عِٔبٕ : أث٢ اإلعالّ ال أة ٢ُ عٞاٙ  إرا اكزخشٝ 

 ثو٤ظ اٝ ر٤ْٔ

             زجٚ ُٞه٘ٚ. 9
بٕ اُٞهٖ ٝاالعزؾٜبد ك٢ عج٤ِٚ ٌُٖٝ اُجبه األع٠ٔ روذ٣ش أُٞاه٘خ ٝإػالء ؽ

 ٛٞ سثبه اُؼو٤ذح
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 "عللً "؟ األمة أجٌال خٌر رضوان هللا علٌهم  الصحابة

 ألن الرسول الكرٌم رباهم على األخبلق الكرٌمة والمنهج الربانً القوٌم .

 "عللً" ؟ أدٌانهم فاختبل على الناس جمٌع تقدٌر محل الكرٌم الرسول

 .لئلنسانٌة أعلى مثبل وكونه وعظمته -صل هللا علٌه وسلم  بتمٌزه العقبلء والمستشرقٌن المفكرٌن أغلب اعترف

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             زش٣خ أٌُِخ ٝاُشأ١. 1
ػ٠ِ سأ١  سثبْٛ ػ٠ِ اُؾٞسٟ ٝإثذاء اُشأ١ ُٝٞ ًبٕ ٓخبُلب ُشأ٣ٚ : ٗضٍ 

 ػ٠ِ سأ١ اُـِج٤خ ٝخشج ٖٓ أُذ٣٘خ ُِوزبٍ اُسجبة ثٖ أُ٘زس ك٢ ثذس / ٗضٍ 

زغٖ اُزؼبَٓ 

 َٛٓغ األ

. ٣سشؿ ػ٠ِ ٗدبرْٜ 4

 ٖٓ اُ٘بس

ثذػٞح أِٛٚ ٝػؾ٤شرٚ ٝٗبداْٛ ٝهبٍ اؽزشٝا أٗلغٌْ  الأؿ٢٘ ػٌْ٘ ٖٓ  ثذأ 

 هللا ؽ٤ئب

٣ٌشّ أث٘بءٙ . 4

             ٣ٝوذسْٛ 

٣سَٔ ازغٖ ُٝسغ٤ٖ ك٢ فالرٚ ٣ٝقؼذ ثٜٔب أُ٘جش/ ًِٔب سآٛٔب اثزغْ ُٜٔب 

 ٜب ك٢ ٓدِغٚٝهجِٜٔب / ًٝزُي كبهٔخ اُضٛشاء ٣وجِٜب ٣ٝدِغ

             ٣ؼ٤ٖ أِٛٚ ٣ٝخذْٜٓ . 9
٣خ٤و  ٣خذّ أَٛ ث٤زٚ ٣ٝؼبْٜٝٗ ٣ٌٕٝٞ ك٢ زبخزْٜ / روٍٞ ػبئؾخ : ًبٕ 

 ثٞثٚ ٣ٝخقق ٗؼِٚ ٣ٝؼَٔ ٓب ٣ؼِٔٚ اُشخبٍ ك٢ ث٤ٞرْٜ

أعب٤ُجٚ 

 اُزشث٣ٞخ

             اُزشث٤خ ثبُوقخ . 4
ٕ اُوقخ أٓش ٓسجت إ٠ُ ًوقخ اُزسز٣ش ٖٓ اٌُجش / هقخ أداء األٓبٗخ /// أل

 اُوِت ٝرزشى أثشٛب ك٢ اُ٘لظ

             اإله٘بع اُؼو٢ِ . 4
ُِؾبة اُز١ هِت اإلرٕ ثبُضٗب ٝإه٘بػٚ ػو٤ِب / ُْ ٣ٜ٘شٙ ُْٝ ٣ؼ٘لٚ   ٓسبٝسرٚ 

 ثَ أٝفِٚ إ٠ُ اُسن ثبُسدخ ٝاإله٘بع

اُزٞخ٤ٚ ؿ٤ش . 9

 أُجبؽش

٤ٗخ آبّ اُ٘بط ثَ ًبٕ ٣وٍٞ ٓب أزذا ثؼ٤٘ٚ ك٢ األٓش أٝ ا٢ُٜ٘ ػال  ُْ ٣خـ

 ثبٍ أهٞاّ ٣لؼِٕٞ ًزا دٕٝ إٔ ٣خقـ ازذا ٓشاػبح ُِ٘لٞط ٝأُؾبػش
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 شخصٌة الرسول االجتماعٌة-9

 ذلك بٌنً..  وبعده اإلسالم قبل  محمد الرسول تمٌز

 كان/  لقومه وأوفاهم لرحمه وأوصلهم بؤهله الناس أبر:  وبعده اإلسبلم قبل صل هللا علٌه وسلم محمد الرسول تمٌز

 خدٌجة مدح]  الحق نوابب على وٌعٌن الضٌف وٌقري المعدوم وٌكسب الكل ٌحمل/   وبعده اإلسبلم قبل القوم أمٌن

 .متراحمٌن متحابٌن أخوة إلى المتناحرة القبابل تحوٌل استطاع[ /  له

 ؟ االجتماعٌة للعالقات اإلسالم ٌنظر كٌف

 .الذنوب كبابر من فٌها التقصٌر وجعل الواجبات من وجعلها االجتماعٌة الروابط اإلسبلم رفع 

 ؟األرحام وصلة بالجار الرسول اهتمامه على أمثلة اضربً ✿

 

 :االجتماعٌة العبلقات لسمو عملٌة ترجمة كان  محمد الرسول

 ُِنؼ٤ق زغٖ ٓؼبِٓزٚ  ًشٓٚ  اُسب٤ٗخ ألهلبٍ اُقسبثخ أثٞرٚ 

اُقذم ٓغ األهلبٍ ٝػذّ اٌُزة 

 ػ٤ِْٜ
 ٣ؤاًَ اُخبدّ ٣ٝوؼذ ٓؼٚ ٓنشة األٓثبًٍبٕ 

 زث ػ٠ِ ًلبُخ ا٤ُز٤ْ   ال ٣شد اُغبئَ ٠ٜٗ ػٖ اُذػبء ػ٠ِ األث٘بء

خؼَ اُغبػ٢ ػ٠ِ األسِٓخ ٝأُغ٤ٌٖ  أُق دسْٛ كوغٜٔب 90أػط٢  ٣ؤاًِْٜ ٣ٝؼِْٜٔ آداة اُطؼبّ

ًبُٔدبٛذ ك٢ عج٤َ هللا ًٖٝٔ ٣قّٞ 

 ٓب عئَ ػ٠ِ اإلعالّ ؽ٤ئب إال أػطبٙ ٛٞ ٖٓ زوْٜ اعزئزإ األهلبٍ ك٤ٔب اُٜ٘بس ٣ٝوّٞ ا٤َُِ

 أ٤ٔٛخ األسزبّ أ٤ٔٛخ اُدبس

 . ْٛ ػٔبد ز٤بر4ٚ . أهشة اُ٘بط إ٤ُي ٗدذح4

 ٣أ١ٝ إ٤ُْٜ ك٢ اُؾذح ٣ٝسز٢ٔ ثْٜ ك٢ اُقؼبة   .4 أػِْ اُ٘بط ثأزٞاُي ٝإهبٓزي   .4

 ٓؾبسًخ األكشاذ ٝٓٞاعبح األزضإ . 9 أػِْ اُ٘بط ثٔذاخَ ث٤زي ٝٓخبسخٚ. 9

 ٣سِٕٔٞ أػجبءٙ أُبد٣خ ٝأُؼ٣ٞ٘خ    .1 ٣ؼِْ أكشازي ٝأزضاٗي    .1

 ٣٘قشٝٗٚ إرا اػزذ١ ػ٤ِٚ   .7 

 ثـ  أٓثِخ ػ٠ِ اٛزٔبّ اُشعٍٞ  ثـ أٓثِخ ػ٠ِ اٛزٔبّ اُشعٍٞ 

 . خؼَ ٓسجخ اُخ٤ش ُِد٤شإ ٖٓ اإل٣ٔب4ٕ
اعزؾٜبدٙ  / كشذ ثؼٞدرٚ ٖٓ اُسجؾخ / زضٕ ػ٠ِ . زجٚ الثٖ ػٔٚ خؼلش4

 أ٣بّ / أٓش أِٛٚ ثئسعبٍ اُطؼبّ إ٠ُ ث٤زٚ 9أث٘بءٙ   ٝأخز

 . ٗل٠ ًٔبٍ اإل٣ٔبٕ ػٖ اُز٣ٖ ٣ؤرٕٝ اُد٤شا4ٕ
. زجٚ ُؼٔٚ اُؼجبط / ػ٘ذٓب أعش ك٢ ؿضٝح ثذس ػٔٚ ثبد عبٛشا أسهب  ٣وٍٞ 4

 أعٔغ أ٤ٖٗ ػ٢ٔ كِٔب أهِوٞٙ ٗبّ 
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 القائد السٌاسً والعسكري –صل هللا علٌه وسلم  –الرسول -11

 :سٌاسٌا  -صل هللا علٌه وسلم  – محمد الرسول تمٌز

 :العسكرٌة القٌادة فً صل هللا علٌه وسلم  تمٌزه

 )  الحباب بن المنذر (  الذي أشار على الرسول بجعل ماء بدر خلف المسلمٌن-

 الفارسً()   سلمان  الذي أشار على الرسول بحفر الخندق 

 عللً : اختار الرسول جبل عنٌنٌن مكانا للرماة ؟

 ألنه نقطة مسٌطرة على مٌدان المعركة وبامكانه تؤمٌن مإخرة الجٌش 

 : -صل هللا علٌه وسلم  –من  أسالٌب القتال عند الرسول 

أسلوب القتال التعطٌلً والتحرك  –استخدام األنساق القتالٌة  –أسلوب القتال بالصفوف  -أسلوب الكر والفر   -

 ( فً فتح مكةاللٌلً ) 

 اُغ٤بعخ اُخبسخ٤خ اُغ٤بعخ اُذاخ٤ِخ ع٤بعزٚ ك٢ ث٘بء اُذُٝخ

 اُشعٍٞ خج٤ش ثطجبئغ اُ٘بط ٝٓؼبدْٜٗ ػ٠ِ أسام٤ٜب ع٤بدح اُذُٝخ إهبٓخ اُذُٝخ ػ٠ِ أسًبٕ كٌش٣خ ع٤ِٔخ

 أهش اُزجبدٍ اُذثِٞٓبع٢ ث٤ٖ اُذٍٝ خٔغ اٌُلبءاد أُخِقخ ك٢ اُذُٝخ ه٤بّ اُذُٝخ ػ٠ِ هٞاػذ ؽؼج٤خ ٓؤٓ٘خ

 إ٠ُ ٝاٌُزت اُشعَ أسعَ اعزوجَ اُٞكٞد آزقبؿ اُسوذ ٖٓ اُ٘لٞط اخز٤بس أٌُبٕ أُ٘بعت إلهبٓخ اُذُٝخ

 األسك ِٓٞى

كٕ٘ٞ اُوزبٍ ُذٟ  اُشعٍٞ اُوبئذ اُؼغٌش١ 

 اُشعٍٞ

 هٞا٤ٖٗ اُوزبٍ ٝأٛذاكٚ ػ٘ذ اُشعٍٞ 

 كٕ٘ٞ رؾ٤ٌَ أُغ٤ش ًبٕ ٣خطو ٣ٝؾبسى ك٢ اُز٘ل٤ز

 ) ؿضٝح ثذس(

 هلل إخالؿ ٤ٗخ اُوزبٍ

اُؾؤٕٝ اإلداس٣خ ك٢  ٣غزؾ٤ش اُقسبثخ هجَ أُؼشًخ

 ) ؿضٝح ثذس ( أُؼشًخ

 ػذّ االػزذاء ػ٠ِ ؿ٤ش أُوبر٤ِٖ

سثبْٛ ػ٠ِ اُوٞح اُدغ٤ٔخ ٝاُش٣بمخ 

 ٝاالٛزٔبّ ثٜب

 ٛ٘ذعخ ا٤ُٔذإ

 ) ؿضٝح اُخ٘ذم(

 سد ثأط اٌُلبس ٝٗقشح اُنؼلبء

زثْٜ ػ٠ِ اعزخذاّ اُغالذ ٝخبفخ 

 اُخ٤َ اهز٘بء ػ٠ِ زل  -اُشٓب٣خ

 هللا إ٠ُ األػٔبٍ أزت ٛٞ اُدٜبد إٔ ث٤ٖ

 اخز٤بس ٓ٘بهن اُغ٤طشح

 ) ؿضٝح أزذ(

 

رسش٣ْ اُـَ ٝاُـذس ٝاُزٔث٤َ ثبُدثث 

ٝرسش٣ْ هزَ اُ٘غبء ٝاألٝالد ٝاُشٛجبٕ 

 ٝزشم األؽدبس أٝ هزَ اُس٤ٞإ 
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 لتحقٌق عامل المفاجؤة عللً فً فتح مكة استخدم الرسول أسلوب التحرك اللٌلً .        

 ما الفرق بٌن السرٌة والغزوة ؟

 هً التً ٌشارك فٌها الرسول قابدا للرسول  الغزوة

 هً الجٌش الذي ٌبعثه الرسول وٌإمر علٌه أحد الصحابة . السرٌة

 : وأنواعها -صل هللا علٌه وسلم  – حٌاته فً الحربٌة العملٌات

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 أحكام الزواج فً االسالم -11

 الحٌاة مدى اإلنسانً الطبع ٌقتضٌه ما ٌحقق بما والمرأة الرجل بٌن العشرة حل ٌفٌد عقد             عرفً الزواج ؟

 .علٌه وواجبات صاحبه قبل حقوقا مامنه لكل وٌجعل

 الزواج مشروع بالكتاب والسنة واالجماع                  ما حكم الزواج فً االسبلم ؟

 المترتبة علٌه .لقدسٌة هذا الرباط وآثاره االجتماعٌة       عللً : أحاط االسبلم الزواج بهالة من التفخٌم والتعظٌم ؟

 زواج ؟ما الحكمة من مشروعٌة الزواج ؟  لماذا شرع االسبلم ال

 والزوجة الزوج بٌن والرحمة المودة من -2.  البشرٌة السبللة على للحفاظ وسٌلة-1

 .الحاجات هذه لتلبٌة الوحٌد المشروع األسلوب هو.الفطرٌة والنفسٌة الجسدٌة الحاجات إشباع. 3

 وط فعل قوم ل –اتخاذ األخدان  –السحاق      ؟ما العبلقات الجنسٌة المحرمة التً نهى عنها االسبلم

 .المسإولٌة تحمل من هروبو  البشرٌة للسبللة تضٌٌع من فٌها لما  .  الرهبنة عن اإلسبلم عللً :نهى

 

 أُؼبسى اُ٘ٞع

 ػ٤ِٔبد اُشدع ٝاُزأث٤ش أُؼ١ٞ٘

ؿضٝح ٝدإ / ثٞاه / اُؼؾ٤شح / ثذس األ٠ُٝ / ث٢٘ ع٤ِْ / ر١ أٓش 

/ ثسشإ / راد اُشهبع / ثذس ا٥خشح / دٝٓخ اُد٘ذٍ / ث٢٘ 

 أُقطِن / ث٢٘ ُس٤بٕ / اُسذ٣ج٤خ / ػٔشح اُونبء

 ثذساٌُجشٟ / أزذ / اُخ٘ذم اُؼ٤ِٔبد اُذكبػ٤خ

 كزر ٌٓخ / ؿضٝح ز٤ٖ٘ / رجٞى اُؼ٤ِٔبد اُٜد٤ٓٞخ

 ؿضٝح اُغ٣ٞن / زٔشاء األعذ / ر١ هشد ػ٤ِٔبد أُطبسدح

ػ٤ِٔبد اُسقبس ٝاُوزبٍ ك٢ اُوشٟ 

 اُسق٤٘خ

 ؿضٝح ث٢٘ ه٤٘وبع / ث٢٘ اُ٘ن٤ش / ث٢٘ هش٣ظخ / خ٤جش / اُطبئق

 ك٢ ٓٞاخٜخ اُشّٝ ٓؤرخ ٝرجٞى أُ٘ظٔخٓٞاخٜخ اُد٤ٞػ 
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 ؟ االسبلم فً الزواج أحكام ما

  الزنا نفسه على وخشً إلٌه نفسه وتاقت علٌه قدر من على:  الوجوب -1

 لزناا الوقوع نفسه على وٌؤمن إلٌه نفسه وتاقت علٌه قدر من على:  االستحباب-2

  أحدهما أو واإلنفاق الوطء فً الزوجة بحق سٌخل بؤنه علمه مع إلٌه نفسه تاقت منل : التحرٌم-

 .أحدهما أو واإلنفاق الوطء فً الزوجة بحق ٌخل أن خشً من على:  الكراهة-4

 .الزوجة ظلم ٌخاف وال الزنا فً الوقوع والٌخاف الطبٌعة معتدل كان إذا:  اإلباحة.  5 

 . الشرعٌة الموانع من خالٌة معٌنة بامرأة التزوج الرجل طلب            ؟عرفً الخطبة

 مخطوبة تكون أال/  2.      الشرعٌة الموانع من خالٌة المرأة تكون أن /1    ما شروط الخطبة ؟

 ما الحكمة من مشروعٌة الخطبة ؟

  الناجح الزواج مقومات لتوافر -  الرفٌعة ومكانته الزواج عقد لخطورة -

 .لبعضهما جٌنالزو صفات معرفة -

 ما حكم النظر إلى المخطوبة ؟

  شعبة بن للمغٌرة -صل هللا علٌه وسلم - بقوله مستدلٌن لمخطوبته الخاطب رإٌة جواز على العلماء أجمع

 (( بٌنكما ٌإدم أن أحرى فإنه إلٌها انظر)) 

 الزواج؟ عقد ما أركان

  بزمن محدد غٌر الزواج على العزم على الداللة واضحة عبارات الطرفان ٌتبادل والقبول اإلٌجاب وهً:  العقد صٌغة-1

 نكاحها عقد ٌتولى وهو مقامه ٌقوم من أو كاألب:  للمرأة الولً-2

  عدل وشاهدي بولً إال نكاح ال:  عدل شاهدا.  3

 .زوجا ٌصلح رجل كل ولٌس زوجة تصلح امرأة كل فلٌس:   الشرعٌة الموانع من الخلو. 4   

       ؟   الزواج عقد ما شروط

 أال- المتعاقدٌن كبل والقبول اإلٌجاب ٌسمع أن - والقبول اإلٌجاب مجلس ٌتحد أن -  ممٌزا عاقبل بالغا المتعاقدٌن من كبل

 منجزة. العقد صٌغة تكون أن - اإلٌجاب القبول ٌخالف

 ؟  والمجتمع الفرد حٌاة فً الزواج ثمرات ما

 إشباع -األنساب على والحفاظ الحٌاة واستمرار األوالد إلنجاب وسٌلة أمثل  - الجنسٌة الغرٌزة إلشباع الطرق أنسب

 شؤن تنظٌم - ومواهبه الفرد ملكات تقوٌة فً الوسع وبذل النشاط بعث   -والحنان والود والعطف واألمومة األبوة غرٌزة

 .جتماعٌةاال الصبلت وتوكٌد المحبة أواصر وتقوٌة األسر ترابط  الحقوق أقٌمت إذا وخارجٌا داخلٌا البٌت



 

 1اٌصفسح                                                                                                        ٔغؤٌىُ اٌذػاء ٌٛاٌذٞ تاٌشزّح ٚاٌّغفشج 

 

 موانع الزواج -12

 ذلك وضحً. سلٌمة خطوات على الزواج بناء المهم من

 والحرام الحبلل معرفة - المسإولٌات تحدٌد.  والواجبات الحقوق معرفة.  صحٌحة بداٌة -الزواج نجاحل

 ؟؟ النساء بعض من الرجل زواج تحرٌم من الحكمة ما ✿

 .األسرٌة للروابط تقوٌة من بالزواج ٌناط ما تحقٌق لعدم/  الزوجٌة وحقوق القرابة حقوق بٌن تعارض من له لما

 تحرٌم مإقت  - 2تحرٌم مإبد     - 1                ما الموانع الشرعٌة للزواج ؟

 ما المقصود بالتحرٌم المؤبد ؟

 ألسباب ثابته ال تزول.هو تحرٌم بعض النساء والرجال على بعضهم البعض 

 ما المقصود بالتحرٌم المؤقت ؟

 .ٌقصد به تحرٌم بعض الرجال والنساء على بعضهم البعض ألسباب قد تزول 

 من هن المحرمات تحرٌما مؤقتا ؟

 سماوي بدٌن تدٌن ال من -3 . المحرمٌن بٌن الجمع-  2    .الغٌرومعتدته زوجة. 1

 ثبلثا المطلقة - 6   .أربع من أكثر بٌن الجمع  -4   . المبلعنة الزوجة. 4

 : المؤقت التحرٌم أسباب

 والضٌاع االختبلط من لؤلنساب حفاظا/  اآلخرٌن زوجات على االعتداء منع:  المحصنة. 1

 العقٌدة فً شاسعا واختبلف وتنافر تناقض المسلمٌن وبٌن بٌنهم:  المشركة. 2

 الطبلق إٌقاع فً الزوج ٌتروي حتى طلقاتها عدد من ٌملكه ما استنفد ألنه:  ثبلثا المطلقة. 3

 بٌنهما والعداوة الرحم قطٌعة إلى ٌإدي:  محرمٌن بٌن الجمع. 4

  أُسشٓبد رسش٣ٔب ٓؤثذا 

  اُشمبعثغجت  أُقبٛشحثغجت  ثغجت اُ٘غت

 . أم الزوجة1 األمهات. 1

٣سشّ ٖٓ اُشمبع ٓب ٣سشّ ٖٓ 

 اُ٘غت

 فً النوع والعدد

 

  . بنت الزوجة2 . البنات2

  . زوجة األب3 . األخوات3

  . زوجة اإلبن4 . العمات والخاالت4

  --------- . بنات األخ واألخت5
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 المذهب فً]  جدٌد بعقد بها الزواج ٌستطٌع نفسه كذب إذا ولكن المبلعنة بعد زوجها على تحرم  : المبلعنة الزوجة. 5 

  [ الحنفً

 عللً : ال ٌحل للمسلمة أن تتزوج من كافر او كتابً .

 ألن األبناء ٌنسبون لؤلب -3الدٌن االسبلمً ال ٌعلوه دٌن .  ألن -2ألنه ال والٌة لكافر على مسلم . 

 ألنها محرومة من الهداٌة السماوٌة .   .       ٌحل للمسلم أن ٌتزوج من كافرة عللً : ال 

 .          ألنها صاحبة كتاب سماوي  ٌجوز للمسلم أن ٌتزوج من كتابٌةعللً : 

 المرأة وخالتها  –المرأة وعمتها  -المرأة وأختها              اذكري أمثلة للجمع بٌن محرمٌن ؟

  هو أن ٌقذف الرجل زوجته بالزنا ولٌس معه شهود                         ؟  عرفً اللعان 

______________________________________________________________ 

 وحقوقهما والزوجة الزوج اختٌار أسس-13

 ..  الناجحة الزوجٌة الحٌاة علٌها تقوم التً األسس وضحً

 : الكفاءة. 3/  الزوج اختٌار. 2/  الزوجة اختٌار. 1

 ألجلها شرع الذي الزواج مقاصد لتحقٌق/  واستمرارها الحٌاة استقرار لضمان 

 ..اإلسالم فً[  الصالح الزوج/  الصالحة الزوجة: ]  من اختٌاركل أسس أهم عددي

                     كرٌمة بٌبة من/  بكرا/  ولودا/  دٌن ذات:  تكون أن الصالحة الزوجة اختٌار مبادئ من

      خلق ذو/   دٌن ذو:    ٌكونن  أ الصالح الزوج اختٌار مبادئ من ✿

خخ
ضٝ

اُ
م 

ٞ
زو

 

 تطٌٌبا لنفسها / إرضاء بقوامة الرجل علٌها ٌجب على الزوج بالنكاح الصحٌح / تقدٌرا لها / املِر

 توفٌر ما تحتاجه الزوجة من مسكن وطعام وكسوة  الٌفقت

أن ٌعدل بٌن زوجاته وٌسوي بٌنهن فً الطعام والسكن والكسوة والمبٌت وسائر األمور المادٌة  القسن بني الزّجاث

 ألن ذلك من المعاشرة بالمعروف

 ِعوضا لزوجها لٌفارقها / لتفتدي نفسها حال تقصٌر زوجها فً حقوقهاأن تبذل المرأة  اخللع

ج
ٝ
ُض

 ا
م

ٞ
زو

 

ٌعتبر اإلسالم طاعة الزوجة لزوجها سبٌال إلى  / تطٌعه فٌما ٌأمرها بشرط أال تكون فً معصٌة الطاعت

 دخول الجنة

 من ٌكره ال تدخل بٌتهأي  أال تاذن فً بٌته ألحد ٌكره دخوله عدم اإلذى يف بيتَ ملي يكرٍ

القرار فً البٌت وال تخرج إال بإذنه وإن خرجت دون إذنه تكون قد ارتكبت معصٌة ] إال للضرورة  عدم اخلرّج إال بإذًَ

 القصوى مثل الحج الواجب [
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رعه له اإلسالم دون حسب ما شلنشوزها ولتقصٌرها بالحقوق الزوجٌةله الحق فً تأدٌب زوجته  التأديب

 الوعظ واإلرشاد / الهجر فً المضجع / الضرب الغٌر مبرح  :  مراحل التأدٌب. إسراف أو أذى

 الطالق مشروع للزوج إذا استحالت العشرة بٌن الزوجٌن واستنفذت جمٌع وسائل اإلصالح بٌنهما الطالق

ًخ
زش

ؾ
ُٔ

 ا
م

ٞ
سو

اُ
 

 حل االستوتاع
أحدهما عن اآلخر إال لعذر شرعً ]  الٌمتنعحل العشرة بٌنهما / تدعو إلٌه الفطرة السلٌمة / 

 مرض / حٌض / نفاس [

/  أداء الحقوق الزوجٌة/  الصحبة الجمٌلة وحسن الظن واالحترام وكف األذى والرفقتكون بـ :  حسي املعاشرة

 تجمل كل منهما لآلخر وإظهار الزٌنةا

مثل : أم الزوجة / أب الزوج / ابن ٌحرم على كلٌهما أشخاص معٌنٌن بحكم القرابة التً نشأت  حرهت املصاُرة

 الزوج / بنت الزوجة

 ٌرث كالهما األخر إذا مات  التْارث

 فً فراش الزوجٌة بعقد نكاح صحٌحمن زوجته بحل الوطء  ٌُرجع نسب الولد ألبٌه  ثبْث الٌسب

] الولد ٌحتاج حسن تربٌتهم واإلسهام فً غرس مبادئ الفضٌلة / عدم اتكال طرف على طرف  رعايت األبٌاء

 حنان األم وحزم األب [

 

 القٌم التربوٌة فً االسالم -14

 .ذلك بٌنً..........   للحٌاة منهج اإلسبلم ✿

 الدنٌا احتٌاجات بٌن ٌوازن/  والمجتمع بالفرد ٌهتم شامل توجٌه/  وربه الفرد بٌن العبلقة ٌنظمفهو :  حٌاة منهج اإلسبلم

 .واآلخرة

 بمن وعبلقته اإلنسان  سلوك وتنظم الفضٌلة على تحث التً والمبادئ لحسنةا األخبلق هً       ؟عرفً القٌم التربوٌة 

 .اإلسبلم حددها كما حوله

 لئلنسان؟ التربوٌة القٌم مصادر من بعضا عددي

"  اإلسبلمً الدٌن هو للقٌم الشامل والمصدر/  والتقالٌد العادات/  المدرسة/  البٌبة/  األسرة:   التربوٌة القٌم مصادر من

 . والمجتمع الفرد حٌصل وٌضم ما  ٌتصف بالثبات ربانًألن مصدره عللً: 

 تتحقق القٌم االسبلمٌة باتباع الرسول صل هللا علٌه وسلم .          كٌف تتحقق القٌم االسبلمٌة ؟

 عللً : من أهداف  العقٌدة االسبلمٌة تحقٌق القٌم .

 لحفظ كرامة االنسان وصٌانته وتحقٌق سعادته فً الدنٌا واالخرة .

 وسابل االسبلم فً الجمع بٌن القٌم وضبط السلوك ؟ ما

 ضرب أسلوب استخدم/  الحسنة األخبلق ذوي مصاحبة/  العبادات بؤداء االلتزام/  صل هللا علٌه وسلم  بالرسول االقتداء

 .القٌم لغرس األمثال
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 ال وتصرفات .فً حٌاته من أقوال وأفع مظاهر سلوكٌةالقٌم التً ٌكتسبها المسلم تترجم إلى  : أكملً

 ما أركان حسن الخلق ؟

 اٌؾداػح اٌؼفٛ اٌصثش

زثظ اٌٍغاْ ػٓ اٌؾىٜٛ ٚزثظ 

إٌفظ ػٓ اٌدضع ٚزثظ اٌدٛاسذ 

 ػٓ اٌّؼاصٟ

أْ ٠صفر اإلٔغاْ ػّٓ أعاء 

إ١ٌٗ إرا ذّىٓ ِٓ ػمٛترٗ 

 اترغاء ِشظاج هللا

اٌدشأج ٚاإللذاَ ػٍٝ اٌّىاسٖ ػٕذ اٌساخح 

 تاٌّٛخ ٚاٌثثاخ ػٕذ اٌّخاٚف ٚاالعرٙأح

اٌصالج ػٍٝ اٌصاتش٠ٓ / ٚسزّرُٙ / 

 ٚ٘ذا٠رُٙ

د١ًٌ عؼح اٌصذس / زغٓ اٌظٓ 

/ ؽشف إٌفظ / ٘ذا٠ح ٌغ١ش 

اٌّغ١ٍّٓ / عثة ٌٍؼضج / ِٓ 

 ذمٜٛ هللا

د١ًٌ ػٍٝ زغٓ اٌظٓ تاهلل ٚاٌرٛوً ػ١ٍٗ / 

ِغرّذج ِٓ اإل٠ّاْ تاهلل / أصً وً فع١ٍح 

ِٓ إٌدذج ٚاٌّشٚءج ٚإٌخٛج / ٠سثٗ وً 

ك ٠ٚٙاتٛٔٗ األػذاء / ٠ىْٛ دسع اٌخٍ

 ألِرٗ ٚصْٛ ٌٙا

اٌرضاَ اٌطاػاخ / ذشن اٌّخاٌفاخ / 

ذسًّ اٌّصاةة ٚاالترالءاخ / فٟ 

 غٍة اٌؼٍُ / ذسًّ إعاءج ا٢خ١ٓ

اٌؼفٛ ٚٔغ١اْ اإلعاءاخ 

ٚاٌخصِٛاخ ٚاخرالف 

ٚخٙاخ إٌظش / ذشن اٌىثش / 

 ػذَ االٔرماَ ِغ اٌمذسج

ٌدشأج اٌدٙاد / اٌثثاخ فٟ اٌسشب / ا

ٚاإللذاَ فٟ اٌرؼاًِ ِغ االخش٠ٓ / 

اٌّؾاسوح فٟ اٌسٛاس ٚإتذاء اٌشأٞ / 

إٌصر / لٛي اٌسك / ِدا٘ذج إٌفظ 

 ٚاٌؾٙٛاخ

 

 ؟ الفرد حٌاة فً السٌبة للعادات السلبٌة اآلثار ما

 / بالمعاصً واالستهانة القلب قسوة/  به الثقة وعدم منه الناس نفور/  ورسوله هللا غضب 

 .القٌامة ٌوم العاقبة سوء/  النفسٌة واألزمات واالكتباب بالقلق بةاإلصا   

  العبارة صحٌحةالمسلم قابل للتغٌٌر واكتساب القٌم التربوٌة "     " -

 حتى تصٌر سجٌة وطبٌعة لدٌه .  أن ٌدرب نفسه علٌهامن افتقد فضٌلة من الفضابل فعلٌه -

 األخوة االسالمٌة -15

 ؟المكانة هذه بٌنً..........   ٌماناإل قرٌنة اإلسبلمٌة األخوة

 ألن المإمنون ربهم واحد ورسولهم واحد وكتابهم واحد وقبلتهم واحدة فهم كالجسد الواحد

 .نسب رابطة بٌنهم ٌكن لم وإن المسلمٌن تجمع رابطة                عرفً االخوة االسبلمٌة ؟

  المجتمع صبلح أساس ً األخوة االسبلمٌة علل

 .لنا األعداء تفرٌق ضد منٌع قوي سد  - المإمن الصف وحدة على ألنها تحافظ
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 .  المسلم أخٌه على المسلم حقوق عددي

ِٓ زمٛق اٌّغٍُ 

 ػٍٝ أخ١ٗ اٌّغٍُ  
 اٌذ١ًٌ  

 إفؾاء اٌغالَ-1
  لاي 

 )) أٚال أدٌىُ ػٍٝ ؽب إرا فؼٍرّٖٛ ذساتثرُ افؾٛا اٌغالَ ت١ٕىُ ((

 . إٌصر2

  
 )) اٌذ٠ٓ إٌص١سح (( لاي 

 اٌؼاغظ . ذؾ١ّد 3
  لاي 

 )) فئرا ػطظ أزذوُ ٚزّذ هللا واْ زما ػٍٝ وً ِغٍُ عّؼٗ أْ ٠مٛي ٌٗ: ٠شزّه هللا ((

 . ػ١ادج اٌّش٠ط4

 لاي 

)) ِٓ ػاد ِش٠عا أٚ صاس أخا ٌٗ فٟ هللا ٔاداٖ ِٕاد أْ غثد ٚغاب ِّؾان ٚذثٛأخ ِٓ  

 اٌدٕح ِٕضال ((

 . اذثاع اٌدٕاةض 5

إ٠ّأا ٚازرغاتا ٚواْ ِؼٗ زرٝ ٠صٍٟ ػ١ٍٙا ٠ٚفشؽ ِٓ  )) ِٓ اذثغ خٕاصج ِغٍُ لاي 

دفٕٙا فئٔٗ ٠شخغ ِٓ األخش تم١شاغ١ٓ وً ل١شاغ ِثً أزذصٍٝ ػ١ٍٙا ثُ سخغ لثً أْ 

 ذذفٓ فئٔٗ ٠شخغ تم١شاغ((

. اٌّٛاعاج ٚلعاء 6

 اٌسٛاةح 

)) ِٓ فشج غٓ ِؤِٓ وشتح ِٓ وشب اٌذ١ٔا ٔفظ هللا ػٕٗ وشتح ِٓ وشتاخ ٠َٛ  لاي  

 ِح ((اٌم١ا

 . إٌصشج7
)) أصش أخان ظاٌّا أٚ ِظٍِٛا لٍٕا ٠اسعٛي هللا ٔصشذٗ ِظٍِٛا فى١ف أٔصشٖ  لاي 

 ظاٌّا؟ لاي ذىفٗ ػٓ اٌظٍُ فزان ٔصشٖ إ٠اٖ((

 . ػذَ اإل٠زاء 8
 أْ ٠ؼرمٗ ِٓ إٌاس (( )) ِٓ رب ػٓ ػشض أخ١ٗ تاٌّغ١ة واْ زما ػٍٝ هللا  لاي 

  

 ؟ثأخ٤ٚ ْأُغِ ػالهخ ر٤ٔ٘خ ٓب ٝعبئَ

 ٚال ذساعذٚا ٚال ذدغغٛا ٚال ذسغغٛا ٚال اٌسذ٠ث أوزب اٌظٓ فئْ ٚاٌظٓ إ٠اوُ))  سعٛي هللا لاي اٌصذس عالِح-4

 . اٌضالخ ِٓ اٌؼفٛ. 2((إخٛأا هللا ػثاد ٚوٛٔٛا ذثاغعٛا ٚال ذذاتشٚا

 (( إٌاط ٠ؾىش ال ِٓ هللا ٠ؾىش ال))  صً هللا ػ١ٍٗ ٚعٍُ  : لاي ألٍ٘ٗ اٌفعً ِؼشفح -3 

 (( ذساتٛا ذٙادٚا))     ٚعٍُ ػ١ٍٗ هللا صً لاي إٌّاعثاخ فٟ اٌّداٍِح -4

 تٍٝ: لاٌٛا ؟ ٚاٌصذلح ٚاٌص١اَ اٌصالج دسخح ِٓ تؤفعً أخثشوُ أال))     ٚعٍُ ػ١ٍٗ هللا صً  لاي اٌث١ٓ راخ إصالذ -5

 (( اٌث١ٓ راخ إصالذ: لاي

 ؟ٚاٌّدرّغ اٌفشد ػٍٝ هللا فٟ األخٛج آثاس ِا

 اٌّغ١ٍّٓ ت١ٓ ٚاٌرآٌف ٚاٌّسثح اٌّٛدج ذٕؾش  - ػشاٖ ٚاعرىّاي اإل٠ّاْ سالٚجٌ غش٠ك

 ذؼاٌٝ هللا ِٓ إٌصش العرسماق عثة - اٌذٚي ٚتٕاء اٌّدرّؼاخ صالذ أعاط -

  ٚاٌؼا١ٌّح اٌؾّٛيتُ ذّراص اٌخٛج االعال١ِح ؟          
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 الصالح الصدٌق اختٌار سنح -16

 اإلنسان. فطرة مع تتجاوب اجتماعٌة عالقة عللً : الصداقة

 .اآلخرٌن عن منعزال لوحده العٌش ٌستطٌع ال بطبعه اجتماعً اإلنسان ألن

 .والغاٌات األهداف فً وترابط وجدانً وتآلف روحً وانسجام الناس بٌن ومحبة مودة عبلقة ؟عرفً الصداقة 

 صالح صدٌق للمسلم ٌكون أن على اإلسالم حثعللً : 

 المعاصً عن وٌبعده تعالى هللا طاعة على لٌعٌنه

 صل هللا علٌه وسلم الجلٌس الصالح والجلٌس السوء ؟ -لبم شبه الرسو

  بنافخ الكٌر  السوء الجلٌس الرسول شبه -          الجلٌس الصالح بحامل المسك شبه الرسول 

 . الصدٌق اختٌار أسس عددي

 . هللا فً المحبة إال غرض دون مخلصا. 2 . باهلل اإلٌمان قوي سلٌمة عقٌدة صاحب.1

 /   الٌجبن/  الٌظلم/  الٌبخل/  الٌكذب/  الٌخون/  وفٌا/  ٌغدر ال/  أمٌنا:  الخلق حسن-3

 السوء آثار اذكرٌها ؟لصحبة قرناء 

 القرآن قراءة أو الصبلة على الٌعٌنه/  المعصٌة على صاحبه ٌقوي:  تعالى هللا ذكر عن الغفلة.1

 الخمر وشرب كالتدخٌن والموبقات الرذابل ٌعلمه: تعالى هللا طاعة عن واالبتعاد االنحراف .2

 .والتسكع الدراسة عن واالنشغال اللهو إلى صاحبه ٌقود:  الدراسً والتؤخر العمل إهمال .3

 ما وسائل المحافظة على دوام الصداقة ؟

  واالبتسامة والسماحة الرفق:  الجناح وخفض التواضع .1

 تعالى  هللا محبة أسباب من التواصل:حضر إذا وإكرامه إذاغاب عنه والسإال الصدٌق زٌارة .2

 له بحبه صدٌقه الصدٌق إعبلم -4 .تعالى هللا ذكر على االلتقاء .3

 بالفعل أو بالقول ٌإذٌه فبل أخٌه عورات ٌحفظ:  غٌبته وحفظ عورته وستر سره حفظ .5

 .    به الظن وحسن زالته عن العفو .6

 : األتٌة اآلٌات من السوء قرناء لصحبة السٌئة اآلثار استخرجً

َفل َنا َمن   ُتِطع   َواَل : " تعالى قال - ِرَنا َعن   َقل َبهُ  أَغ  َبعَ  ِذك  ُرهُ  َوَكانَ  َهَواهُ  َواتَّ  ﴾2٢﴿ فُُرًطا أَم 

 ...................................................................................................... 

رِ  َعنِ  أََضلَّنًِ َقد  : "َ تعالى قال - ك  دَ  الذِّ َطانُ  َوَكانَ  َجاَءنًِ إِذ   َبع   ٌ َسانِ  الشَّ ن  ِ  29﴿ َخُذواًل  لِْل 
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 ٝأُزـ٤شاد اُثٞاثذ ث٤ٖ أُغِٔخ األعشح -47

   تٕاةٗ فٟ األٌٚٝ ٚاٌٍثٕح اٌّدرّغ ػّٛد ٟ٘ اإلعالَ فٟ  األعشج         رٌه ت١ٕٟ..........   رّغاٌّد ٔٛاج ٟ٘ األعشج

 األعشج ذى٠ٛٓ فٟ اإلعالَ ذشغ١ة..........    ٠ؤذٟ ِا ػٍٍٟ ✿

 .  األُِ ٚذٜٙٛ ذرفىه ٚتفؾٍٙا تٕدازٙا األُِ عؼادج ذماط/  اٌّؤِٕح األعشج دػاِح ٌىٛٔٙا األعشج ذى٠ٛٓ فٟ اإلعالَ سغة

 ػشفٟ األعشج ٌغح ٚؽشػا ؟

 .ٚفشٚػٗ ٚأصٌٛٗ صٚخح ِٓ ٠ؼٌُٛٙ ِٚٓ اٌشخً ػٍٝ ذطٍك:  ؽشػا/   ٚػؾ١شذٗ اٌشخً أً٘ ٟ٘ ٌغح:  األعشج

 ِا ا١ّ٘ح األعشج ِٚا ِىأرٙا فٟ االعالَ ؟

 ذسًّ ػٍٝ ذذس٠ة - األٔغاب ٚزفع اٌؼاغفح ذسم١ك - إٌفغٟ ٚاٌغىٓ اٌطّؤ١ٕٔح ذسم١ك  – ٚاٌؼاغفٟ اٌدغذٞ إٌّٛ ذسم١ك

 .اٌّغؤ١ٌٚاخ

 ٌٍرغ١ش آثاس إ٠دات١ح ٚأخشٜ عٍث١ح ػٍٝ ٔظاَ األعشج ٚظسٟ آثاس اٌرغ١ش ؟

  ٚاٌؼطاء اإلٔراج ثُ اٌؼ١ؼ سغذ إٌٝ أدٜ االلرصادٞ االٔرؼاػ -:  ا٢ثاس اإل٠دات١ح

 .اٌمشاس اذخار فٟ ٚاٌّؾاسوح اٌسٛاس تؤ١ّ٘ح األعش ٚػٟ إٌٝ أدٜ اٌخاسخٟ اٌؼاٌُ ػٍٝ االٔفراذ-

 ذم٠ٛح  -دٚسُ٘ ػٓ ا٢تاء أصشاف/  تاألتٕاء ا٢تاء ػاللح ذشدٞ/  االخرّاػ١ح اٌشٚاتػ ِٓ اٌىث١ش ذّضق -ثاس اٌغٍث١ح : ا٢

 .اٌؾشػ١ح ٚاألزىاَ إٌظُ ػٍٝ اٌرّشد/  ظٛاتػ دْٚ اٌؾخص١ح اٌسش٠ح ِفَٙٛ ذؼ١ّك/  األٔا١ٔح

 و١ف ٔؼاٌح ا٢ثاس اٌغٍث١ح ٌٍرغ١ش ػٍٝ ٔظاَ االعشج ؟

  ٚٔمذٖ اإلػالَ ٚعاةً فٟ ٌٍثٕاء ِا٠ؼشض ػٍٝ اٌشلاتح -1:   اٌغٍث١ح ثاساال ٌؼالج

 اٌٛاصع ٚذم٠ٛح اٌزاذ١ح اٌّشالثح صسع/ 3.           اٌؾشػٟ اٌؼٍُ ػٍٝ اٌسث/ 2

 ِا ٟ٘ اٌّثادا اٌرٟ ذمَٛ ػ١ٍٙا األعشج فٟ االعالَ ؟

  ٚذؼا١ٌّٗ ٚل١ّٗ اإلعالَ ِثادا ػٍٝ األتٕاء ذشت١ح -1

 3ٚاٌرشاض.   ٚاٌرؾاٚس األعشٞ اٌرفاُ٘ -2

 اٌمٛاِح/ 4.       اٌضٚخ١ٓ ت١ٓ اٌسمٛق ٚازرشاَ سػا٠ح - -3

 .ٚاٌص١أح تاٌرذت١ش أعشذٗ ٚأفشاد صٚخرٗ ؽؤْ ٠صٍر ِا ػٍٝ اٌم١اَ اٌضٚج تّٛخثٙا ٠فٛض ٚال٠ح    ػشفٟ اٌمٛاِح ؟
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    هللا تعالى إلى الدعوة   -1٢

 "تعالى هللا إلى الدعوة"  مفهوم عرفً

 ٌناسب بما الصحٌح المنهج وفق كافة الناس إلى اإلسبلم بإٌصال المإهل الداعٌة قٌام هً: تعالى هللا إلى الدعوة✿

 . وظروفهم أحوالهم

 واجبة عموما والدعوة[ )  االخرٌن عن التكلٌف سقط البعض به قام إذا]  كفاٌة فرض  تعالى ؟ هللا إلى الدعوة ما حكم

 (فرد كل على

 

 

 

 

 

 

 

 

أ٘ذاف اٌذػٛج إٌٝ هللا 

 

 ٗذؼش٠ف اٌؼثاد تخاٌمُٙ ٚزمٗ ػ١ٍُٙ ٚزمُٙ ػ١ٍ 

 ٔؾش اٌخ١ش ٚاٌصالذ ٚلطغ داتش اٌؾش ٚاٌفغاد 

 ذسى١ُ ؽشع هللا فٟ األسض 

ظشٚسج اٌذػٛج إٌٝ 

 هللا 

 ٌٟٙزاخح إٌاط إٌٝ اٌٛزٟ اإل 

 ػدض اٌؼمٛي ػٓ إدسان اوث١ش ِٓ اٌسماةك 

 ازر١اج أػّاي اٌخ١ش إٌٝ سٚاد ٠مٛدْٚ إٌاط إ١ٌٙا 

ِٕٙح اٌذػٛج إٌٝ هللا 

 

 ٠غرّذٖ ِٓ ػذج ِصادس: اٌىراب / اٌغٕح / اإلخّاع ٚاٌم١اط . 

 أعا١ٌة ِٕٙح اٌذػٛج :

  ّْٛٙٝٓب اٌسىّح : ِخاغثح اٌؼمٛي تاألدٌح اٌؼ١ٍّح ٚاٌثشا١٘ٓ اٌؼم١ٍح / ِخاغثرُٙ تّا ٠ف

 رذسخب ز٤ٌٔب رط٤وٚ ػوُْٜٞ /أخزْٛ ثبُشكن ك٤ٔب ٣ؤٓشٕٝ ثٚ ٣ٜٕٝ٘ٞ ػ٘ٚ / أخزْٛ ثبُزذسج

  ٝاٌّٛػظح اٌسغٕح : ذخاغة اٌؼمٛي ٚاٌمٍٛب / اخر١اس اٌّٛظٛع إٌّاعة ٚأعٍٛتٙا / ذؤذ

 تٛلرٙا ِٚىأٙا إٌّاعة

  ٖاٌّدادٌح تاٌرٟ ٟ٘ أزغٓ : أسق اٌؼثاساخ / أٌطف األعا١ٌة ١ٌؤٔغٗ ٚال ٠ٛغش صذس

 ٠ٚث١ش أػصاتٗ / ال ذغف١ٗ  ٚال ذمث١ر

ٝعبئَ اُذػٞح إ٠ُ هللا 

 
 اٌٛعاةً اٌّمشٚءج / اٌٛعاةً اٌّغّٛػح / اٌٛعاةً اٌّشة١ح
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 االسالمالوسطٌة فً  -19

 هً العدل والخٌرٌة والتوسط بٌن االفراط والتفرٌط         عرفً الوسطٌة ؟

 الوسطٌة فً اللهو واللعب  –الوسطٌة فً الحٌاة االقتصادٌة  –الوسطٌة فً العبادة  ما مالمح الوسطٌة فً االسالم ؟

 .األصل فً التكلٌف هو طاقة النفس البشرٌة          ؟تكلٌفما األصل فً ال

 . دون اسراف او تقتٌرفً إنفاق المال  ؟    بالتوسط واالعتدال بم أمرنا هللا تعالى فً إنفاق المال 

 ما مظاهر التفرٌط والتقصٌر ؟

/  المحرم واستباحة بالمعاصً المجاهرة/  والصبلة الصٌام من قضاإه ٌجب ما قضاء عدم/  وقتها عن الصبلة تؤخٌر

 اإلفراط منهمما مظاهر السخرٌة الكبارو توجٌه رفض/  الصٌحات أحدث متابعة/  العام المال على المحافظة عدم

 ؟والغلو

 ما مظاهر االفراط والغلو ؟

 التعرض وتغٌٌره المنكر إنكار فً العنف استخدام/  المقصرٌن بعض على والفسق الكفر صفة إطبلق فً التساهل 

 . المطلق الحق مصدر واعتبارها القبٌلة أو الطابفة أو للجماعة التعصب/  والتجرٌح باالنتقاص الثقات الدٌن لعلماء

 . الحد بتجاوز فٌه والتشدد الشا فً المبالغة هو            عرفً الغلو ؟

 ؟  الوسطٌة تحقٌق سبٌل فً الشباب واجبما 

 . األخبلقٌة بالقٌم التمسك. 2       األساسٌة مصادره من للدٌن الصحٌح الفهم -1

 :  البناء الحضاري الحوار -4      . بالناس الظن حسن- 3 

 حسان/  للفرابض زٌد/  القراء سٌد أبً]   وإمكانٌات قدرات من ٌحسن بما الدٌن ٌخدم كل: التخصص احترام.5

 [ والنقل الرواٌة أبوهرٌرة/  للجهاد خالد/  للشعر

 ؟ الظن حسن على الشباب الذي ٌعٌن ما

 الغٌر منزلة النفس إنزال  - 2.    لآلخرٌن العذر التماس-1

 الظن سوء آفات استحضار-5     النٌات على الحكم تجنب  -4.      المحامل أحسن على الكبلم حمل -3 

 القٌمة المستفادة او الحقٌقة المستفادة  النص م

ُ  ٌَُكلِّفُ  اَل :" تعالى قال -1 َعَها إاِلَّ  َنف ًسا هللاَّ  العبادة فً واالعتدال التوسط ...."ُوس 

َعل   َواَل " تعالى قال -2 َدكَ  َتج  لُولَةً  ٌَ  َواَل  ُعُنقِكَ  إِلَى َمغ 
َها ُسط  طِ  ُكلَّ  َتب  ُعدَ  ال َبس  ُسوًرا َملُوًما َفَتق   ﴾2٢﴿ َمح 

 المال إنفاق فً  واالعتدال بالتوسط

 واللعب اللهو فً التوسط " وساعة ساعة حنظلة ٌا ولكن.... -3


