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 املوضوع  م 
  ( أ ) الصغرى الساعة بعالمات جمال العقيدة : ُأْؤِمنُ  1
 بعالمات الساعة الصغرى )ب( جمال العقيدة : ُأْؤِمنُ  2
 .الفطر زكاة جمال احلديث الشريف : أخرج 3
 . اإلسالم املتآمرين على  غدر من جمال السرية : أحذر 4
 .ابلصيام ريب إىل جمال الفقه : أتقرب 5

 . الصيام أحكام ف  جمال الفقه : أتفقه 6 
 .صحبيت اختيار جمال التهذيب : أحسن 7 
 .اخلاصة االحتياجات ذوي حقوق  جمال الثقافة االسالمية : أحرتم 8 

 

 

 

 املوضوع  م 
 .الكربى الساعة بعالمات جمال العقيدة : أؤمن 1
 .حق املوت أبن  جمال العقيدة : أؤمن 2
 .تعاىل للمتقني هللا جمال احلديث الشريف : ِظل   3
 .املسلمني مع  وأتكافل جمال احلديث الشريف : أتراحم  4
 .عنهن هللا رضي املؤمنني أبمهات جمال السرية : أقتدي 5
 .اجلنازة صالة جمال الفقه : أصلي 6

 .ابأللقاب التنابز  عن لساين التهذيب : أصونجمال  7 
 واملخدرات( العصر )التدخني آفة من صحيت على أحافظ  :جمال الثقافة االسالمية  8

 منوذج اختبار  

الثالثة الوحدة   

الرابعة الوحدة    
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ا   وأعمل   الساعة   بعالمات   أؤمن الوحدة الثالثة :  
ً
 وأمتي   ديني   خلدمة   جاهد

 الصفحة   احلديث الشريف   م  
 َكْيفَ    :قالَ  " الس اَعةَ فَانْ َتِظِر  اأَلمانَةُ  ُضيِ َعتِ  )ِإَذا   هللِا  َرسولُ  قالَ  :قاَل    ُهَريْ َرةَ  َأيب َعنْ  1

 فَانْ َتِظِر الس اَعَة ( َأْهِلهِ  َغرْيِ  ِإىَل  ُأْسنِد اأَلْمرُ  إِذا  :قالَ  ؟ هللاِ  َرُسولَ  اي ِإضاَعُتها
24 

َها، فَأَكلَ  مسمومة   بشاة    النب  أتت  يهودية أن   مالك بن أنس عن 2  أال فقيل هبا فجيء ِمن ْ
 (  " ال  :  " نقتلها؟ قال

36 

 60 خيالل (  من أحدكم فلينظر  خليله دين على ) املرء    قال رسول هللا   3

 

 

 

 له   وأستعد   تعال   الل   بلقاء   أؤمن :    الرابعة الوحدة  
 الصفحة   احلديث الشريف   م  
 84 (  الدجال فتنة من ُعِصمَ  سورة الكهف  أول من آايت عشر حفظ )من قال رسول هللا   1
 كيف : فقيل  خريًا استعَمَله، بعبد   هللا  أراد إذا  هللا رسول قال  :قال  مالك بن عن أنس 2

 املوت (  قبل صال   لعمل   يُوفِ قه :قال هللا ؟ رسول اي َيستعملهُ 
90 

 حىت معه وكان إمياًًن واحتسااًب، مسلم جنازة ات بع من ) هللا  رسول قال  :قال  هريرة  أيب عن 3
 صل ى ومن أحد، مثل كل  قرياط  بقرياطني،  األجر من يرجع فإن ه دفنها، من ويفرغ  عليها،  ُيَصل  

 بقرياط (  يرجع فإن ه تدفن أن  قبل  رجع  ث   عليها

116 

: ) إن العبد ليتكلم ابلكلمة من رضوان هللا ال يلقي هلا اباًل يرفع هللا هبا درجات  هللا   رسول قال 4
 ،وإن العبد ليتكلم ابلكلمة من سخط هللا ال يلقي هلا اباًل يهوي هبا ف جهنم ( 

121 

 اْلُمْؤِمنِ  ِمنَ  هللاِ  ِإىل َوَأَحب   َخرْير  اْلَقِوي   ) اْلُمْؤِمنُ   هللِا  َرسولُ  قالَ  :قاَل    ُهَريْ َرةَ  َأيب َعنْ  5
َفُعكَ  ما َعلى َخرْير اْحِرصْ  ُكل    ،َوف  الض عيفِ   تَ ْعَجْز (  َوال اِبللِ  واْسَتِعن يَ ن ْ

126 

الفصل الدراسي الثاني    الثامن األحاديث الشريفة املقرر حفظها للصف    
 

 شريفة املقرر حفظها للصف السادس الفصل الدراسي الثاين  
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 الساعة ؟   عالمات س . ما معىن   •
 وقت وقوعها.  اقرتاب إىل وتشري  الساعة قيام قبل تقع اليت  والظواهر األحداث هي -

 س . ما فوائد معرفة أشراط الساعة ؟  •
 .قلوب املؤمنني ف  اآلخرواليوم   اإلميان ابلغيب تثبيت -

  . والضالني تنبيه الغافلني  -         
 . إقامة احلُج ة على املنكرين ليوم القيامة -         
 س . ما أقسام عالمات الساعة ؟  •

 ظهرت عالمات بعد تظهر  مل اتالمع، منها ما ظهرت وانقضت منذ عهد النب  عالمات صغرى 
 ابقياً ومستمرًا.  حدوثها زال وما

 العالمات اليت يعقبها قيام الساعة . عالمات كربى 
 اجلدول التال  من حيث  والكربى  الصغرى  الساعة  عالمات  بي  س .قارن  •

 املقارنة  وجه  العالمات الصغرى  العالمات الكربى 
 زمن وقوعها  بزمن الساعة قيام تسبق .مباشرة الساعة قيام قرب حتدث

 فيها  تقع التي احلوادث نوع .ة للعادةخارق غري  غالباً  معتادة .للعادة  وخارقة معتادة غري 

 ة وقوعها ي كيف  تقع ف أوقات متباعدة .انفرط  إذا العقد كحبات تباًعا تقع

 س . اكتب بعض العالمات الصغرى التي ظهرت وانقضت .  •
 . بعثة النب حممد  -

 أن انشق  القمر إىل ِشق نْي(. انشقاق القمر ) وقد حدث ف عهده  -         
 ظهور ًنر من أرض احلجاز تضيء هلا أعناق اإلبل ف ُبصرى )ابلشام(. -         

 ه  ومازالت حمرتقة سوداء كالفحم حىت اآلن  654واحرتقت احلرة الشرقية ابملدينة املنورة سنة            
 

الثالثة: جمال العقيدة الوحدة   
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 قال : وضم السبابة والوسطى "   " بعثت أنا والساعة كهاتي   س . مب توفق بي قول الرسول   •
 وبي عدم قيام الساعة بعد مرور مخسة عشر قرنًا على البعثة ؟          

 إن قياس الزمن عند هللا ليس كقياس البشر فليست املئة واأللف شيئاً ف عمر الدنيا ، وإن بدت طويلة .  -         
 س . ما القيمة املستفادة ومظاهرها السلوكية .  •

 تصديق النب    القيمة املستفادة :  -
 أحرص على العمل الصال .  - أؤمن بعالمات الساعة .       -    ومظاهرها السلوكية :   -           

 
 

 
 
 

 

 مستمرة.  زالت  وما  ظهرت  التي  الصغرى  الساعة  س . اكتب بعض عالمات  •
 املسلم   اجملتمع  على  أثرها  مظاهرها  العالمة 

ضياع األمانة ،وإسناد األمر إىل  
 غري أهله

 أهلها  غري إىل الناس أمور إسناد
 كفاء ألا غريمن 

 .ابملؤسسات ال  ف  س  اد ان   ت   ش   ار -
 انعدام الثقة والتجاوزات  -

د األعمى مللبسهم وعاداهتم  التقلي  والنصارى  تباع سنن اليهودا
 .معيشتهم وطرائق وأعيادهم واحتفاالهتم 

اإلسالمية  العقيدة ع  ن رافحنالا
 .القيم وتدهور الصحيح    ة

ظهور الفنت ف الشهوات  
 واملعامالت والعبادات 

 ف الدين  البدع انتشار، السفور والتربج
 املشبوهة واحملرمة املعامالت املالية انتشار

 انتشار الراب والرشوة

 .املسلمني وهواهنم  ضعف  - تداعي األمم على املسلمني 
 .املسلمني األمم على تسلط  -

 لألعداء  املسلمني التنازالت تقدي  -
 مظاهر التدين  كل حماربة  -

 
 
 
 

الثالثة: جمال العقيدةالوحدة   
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ا  س . اكتب  •
ً
 بعد مع الدليل .  تظهر  ل  التي  الصغرى  الساعة  عالمات  من  بعض

 الشرعي  الدليل  العالمة 
 .على اليهود املسلمني انتصار

 
 يُقاِتلَ  َحىت   َتقوُم الس اَعةُ  " ال قالَ   هللاِ  َرسولَ  َأن    ُهَريْ َرةَ  َأيب عنْ 

 احلََْجرِ  َوراءِ  ِمنْ  اْلَيهوِدي   َحىت  خَيَْتِبئَ  اْلُمْسِلمونَ  فَ يَ ْقتُ ُلُهمُ  اْلَيهوَد، اْلُمْسِلمونَ 
 َوالش َجِر،.... 

جند   حىت ال  ووفرته املال كثرة
 أرض عودةو  للزكاة مستحًقا

 .وأهنارًا العرب مروًجا

 تقوم  قاَل " ال  هللاِ  َرسولَ  َأن    ُهَريْ َرةَ  َأيب عنْ 
 أحًدا جيد ماله فال  بزكاة الرجل خيرج حىت ويفيض املال يكثر حىت الساعة

 "  مروًجا وأهنارًا  العرب أرض تعود وحىت منه، يقبلها
 يدي رجل على الكعبة هدم

 احلبشة من
 اْلَكْعَبةَ  " خُيَرِ بُ  هللاِ  قال: قال َرسولَ   ُهَرْيرةَ  َأاب َأن   اْلُمَسي بِ  بنِ  َسِعيدِ  َعنْ 

 احْلََبَشِة " ِمنَ  الس َويْ َقَتنْيِ  ذو
 من عن جبل  الفرات احنسار

 .ذهب
 

 ُُيَْسر حىت تقوم الساعة " ال   هللا  قال : قال َرسولَ  ُهَريرة َ  َأيب عن
 تسعة مائة   كل من فيقتل الناس عليه، يقتتل ذهب   من جبل عن الفرات

 َأجْنو " أًن أكون لعلي  :منهم رجل   كل فيقول  وتسعوَن،
  .الساعة  أشراط  مع  التعامل قواعد  س . وضح  •
 .الساعة عالمات ملعرفة وحيدين كمصدرين النبوية والسنة الكري القرآن إىل الرجوع  -
 .واالختصاص العلم أهل سؤال -
 .  السلوكية س . ما القيمة املستفادة ومظاهرها   •

 اإلميان بعالمات الساعة -     القيمة املستفادة :   -     
 ابتعد عن املعاصي . - التمسك ابلقرآن والسنة            -  ومظاهرها السلوكية :   -     

          
 
 

 


