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 1920/2020الفصل الثاني  تاسعأحاديث 
 الوحدة الثالثة 

قال: »أول ما يحاسب به العبد يوم القيامة    - -عن النبي  -  - كلعن أنس بن ما -1

 24الصالة، فإن صلحت  صلح له سائر عمله، وإن فسدت فسد سائر عمله « ص 

  

فيه عبدا  أو امة من النار من   يوم أكثر من أن يعتق هللا  ما من  قال  إن رسول هللا   -2

 53فيقول ما أراد هؤالء(   وإنه ليدنو ثم يباهي بهم المالئكة عرفة يوم

3-   ِ ِ قَاتِلُوا َمْن َكفََر اْغُزوا َواَل تَغُلُّوا َواَل  قَاَل َرُسوُل َّللاه ِ َوفِي َسبِيِل َّللاه : )اْغُزوا بِْسِم َّللاه

 69ص تَْغِدُروا َواَل تَُمث ِلُوا َواَل تَْقتُلُوا َوِليًدا(

 صلى إال غدوة مسلما يعود سلمم نم )ما يقول  ملسو هيلع هللا ىلص هللا رسول سمعت  قال    على  قال -4

  حتى ملك ألف  سبعون عليه صلى إال عشية عاده وإن  يمسي  حتى ملك ألف سبعون عليه

 80ص  الجنة( في  خريف له وكان  يصبح

 الوحدة الرابعة

لن يدخل أحد منكم عمله الجنة قالوا: وال  )  -قال: قال رسول هللا    عن أبي هريرة -5

 96( صوال أنا إال أن يتغمدني هللا منه بفضل ورحمة أنت يا رسول هللا؟ قال:

) فقال  المدينة فدنا من تبوك  غزوةرجع من   أن رسول هللا     أنس بن مالك عن -6

قالوا يا رسول هللا   أقواما ما سرتم مسيرا وال قطعتم واديا إال كانوا معكم بالمدينة إن

 136ص ( حبسهم العذر بالمدينة قال وهم بالمدينة وهم

قا وبينا بورك  فإن صد-أوقال حتى يفترقا  – البيعان بالخيار ما لم يتفرقا )  قال النبي   -7

 156ص ] لهما في بيعهما وإن كذبا وكتما محقت بركة بيعهما

 

إن قامت الساعة وبيد أحدكم فسيلة فإن  )  قال: قال رسول هللا  عن أنس بن مالك  -8
 165ص   (استطاع أن ال يقوم حتى يغرسها فليفعل
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 الوحدة الثالثة المجال :  العقيدة  تسليم الكتب( 1أؤمن بيوم الحساب ) االولالدرس :

 االتية :اكتب المصطلح الشرعي الدال على المعاني  -
  .أن يوقف هللا تعالى عباده ويعرفهم بأعمالهم وما يستحقونه من ثواب أو أعقاب (   سابالح) 
 فع مضرةبجلب منفعة أو د: التوسط للغير (الشفاعة )

 يوم الحساب كما هو موضح في الجدول:بين حال المؤمنين وحال الكفار  قارن
 

 الكفار المؤمنون  أوجه المقارنة 

 باليسار باليمين طريقة استالم الكتب 

 مناقشة حساب عرض نوع الحساب

 النار الجنة  الجزاء

 -: بما يناسبها من كلمات أكمل الفراغات التالية  -
 . محمد يحاسب من األمم يوم القيامة هم أمة   أول من  -1
 َخاِلًصا ِمْن قِلبه    قال ال إله إال هللامن    س بشفاعة الرسول النا من أسعد -2
   .  الصالةة   أول ما يحاسب عليه العبد يوم القيام -3
 يوم القيامة على األمم السابقة تشهدأنها  أمة محمد من خصائص  -4
 من أهل التوحيد بعد دخولهم النار أن يخرجوا منها أهل الكبائرالشفاعة في -5
 الدماء أول ما يقضي بين الناس يوم القيامة في-6
عن   وفيم فعل  علمه. عنو  ما أفناهيف عمرهعن :ها العبد يوم القيامة عنيسأل التي  االربعألمور ا-7

                                  بالهفيما  أ جسده عن.ومن أين اكتسبه  ماله  
 فاعة يوم القيامة : اثنين من شروط الشكتب ا
 له   هو رضي هللا تعالى للمشفوعا: والرض -2  شافع أن يشفع إلذن : وهو اذن هللا تعالى للا -1
 خط تحتها فيما يأتي : المناسبة بوعختر التكملة ا

 الزكاة (-الصيام  – الصالة)     ملالع منأول ما يحاسب عليه العبد يوم القيامة  -1
 ( المسلمين –النصارى -مة تعرض للحساب يوم القيامة  ) اليهود أول أ -2

 (مباح  –سنة  – واجب)                        مان بالحساب  اإلي -3
 

 أكمل المخطط السهمي التالي :
 

 
 
 

 نصيحة لكل مما يأتي : قدم 
 ويده من يؤذي اآلخرين بلسانه  -1

 سوف يحاسب عليه يوم القيامة خرين ألن كل شيأنصحه بعدم اذية اال
 أخير الصالة ويتكاسل عنها :هاون في تمن يت -2

 مةالصالة أول ما يحاسب عليها يوم القياه بأن أنصح
 ؟ الفرق بين عرض األعمال والحسابما 
       وهذا يخص المؤمن : عرض ابحس -1
  لكفاروهذا ل حساب مناقشة:  -2   

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 القيامة العبد يوما هعن يسأل التي  االربعألمور ا

                                   باله فيما  أ سدهج عن من أين اكتسبه ماله  عن   و فيم فعل  علمه.  فيما أفناه ره عم
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 دة الثالثةالوح المجال: العقيدة والحوض والصراط الميزان أؤمن بيوم الحساب  - الثانيالدرس: 

 : تالي اكتب معنى المصطلح الشرعي ال
 الجسر الذي ينصب على نار جهنم يوم القيامة.    (الصراط) 
 .أعمالهم وصحائف أعمالهماد والعبلوزن هو ما يضعه هللا تعالى يوم القيامة (لميزان)ا
 حوض الماء النازل من الكوثر في مواقف الحساب يوم القيامة  (حوضال)
  :فيما يأتيالغير صحيحة بعد العبارة الصحيحة وعالمة ) × ( بعد العبارة )  √ (  ضع عالمة -
       ( √  ) عبور المؤمنين على هذا الصراط سوف يكون على حسب إيمانهم -1
 ) ×  (                              .  ي الميزان صحائف االعمال فقط ن فيوز --2
 ( √  )               أبدا     يظمأمن خصائص الحوض أن من شرب منه ال  -3
 اكتب األعمال التي تثقل الميزان يوم القيامة . -

 ن.شهادتاال - 3         خلق ن الحس -2ه          ذكر هللا تعالى  وحمده  وتسبيح
 .هل هو ميزان واحد أم متعددفي الميزان العلماء  بين أراء -
 وقال بعضهم: هو ميزان واحد لكل الخالئق، -2متعدد بحسب األمم أو األفراد أو األعمال.       -1
  ونبيه -تبارك وتعالى-والواجب علينا هو اإليمان بهذا الميزان الذي أخبر به الرب  

 البدائل اآلتية:  ينة من بلمناسباختر التكملة ا
 أنسابهم ( -أعمارهم  -أعمالهم  )           يعبر المؤمنون الصراط بحسب: -1
 ثالثة أشهر ( -شهرين  -شهر  )                  مسيرة: -حوض النبي  -2 
 ثالث كفات ( - كفتان -) كفة          الميزان الذي يوضع يوم القيامة حقيقي وله: -3 
 ت اآلتية بما يناسبها من كلمات:لعباراأكمل ا- 
  .حسن الخلق.العبد يوم القيامة ميزانمن األعمال التي تثقل  -
 همالعباد وأعمالهم وصحائف أعماللوزن  األعمال يوم القيامة يكون  ميزان -
 هللا تعالى ذكرو   حسن الخلقو  لشهادتانومنها : ا تهد المسلم في األعمال التي تقل الميزانجي -

 ( اضيك حتما مقبإال واردها كان على ر وما منكمبقوله تعالى: ) مقصودما ال

 كل على حسب عمله  ن جميع البشر سيمرون على الصراطأ

 
        أكمل المخطط السهمي التالي :

 
 
 
 

 أكمل المخطط السهمي التالي :
 
 

 

 

 
 

 أكمل المخطط السهمي التالي :
 

 

 

 

 كالبرق  كطرفة عين 

 الصراط  يمر المؤمنون على

                                    يد الخيل كالريح واجاو

 وحده وتسبيحه   -تعالى  -ر هللا ذك
 حسن الخلق

تثقل  تي ال   عمال األمن 
 الميزان

 الشهادتان

 أبيض من اللبن
 أطيب من المسك  أحلى من العسل 

 صفة الحوض  
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لقبور رة ازيا امحكأ الدرس  الثالث   الوحدة الثالثة             المجال: الحديث 

 :  ( مقابل العبارة غير الصحيحة فيما يأتيꭓ( مقابل العبارة الصحيحة، وعالمة )√ضع عالمة )
                  (ꭓ)          عشرين غزوة. -  -مع رسول هللا  -غزا بريدة  -1
 ( √)                                  ش والباطل.الهجر هو الكالم الفاح -2
 (√   يستحب لمن زار المدينة أن يصلي في مسجد قباء ويزور قبور أهل البقيع. )  -3 
 

 أكمل المخطط السهمي التالي :
 

 

 

 

 علل ما يأتي:

 النهي عن زيارة القبور أول األمر -1
 يارة بالزقلوبهم أذن لهم  مان فيل اإليالكفر  فخشي عليهم الفتنة فلما تأصألن الناس حديث عهدهم ب

 الدعاء للميت واإلحسان إليه و ألخذ العبرة والعظة. -          الحث على زيارة القبور -2
  شروط زيارة القبور اكتب - 
  يصلي فيه ما يشاء وال يستقبل القبر عند الدعاء -2بأدب       السالم على النبي -1

 ؟لمحرمةأنواع زيارة القبور ا اكتب 
 الزيارة البدعية المنكرة:   -2                زيارة شركية محضة                  -1

 مشروعية زيارة القبور  أسبابثنين من اكتب ا
 الدعاء للميت واإلحسان إليه  -2                       ألخذ العبرة والعظة. - 1

 التالي :  ولجدبال أكمل البطاقة التعريفية لرواي الحديث كما هو مبين

 بم تنصح كال من : 
 زيارة قبر النبي مخصوصا ل يسافرمسلم  -

 شرعا ال تجوز   قبر النبي بأن السفر لزيارة  أنصحه
 ه قبر رجل صالح به ألن وتبرك ل صالحرج ر قبرمسلم يزو -

 ئل الشركظم وساومن أعأنصحه بأنه هذه الزيارات محرمة 
 بر ذبح عند القمسلم يزور قبرا وي -
 -نصحه أن يترك هذا الفعل  ألنه رك باهلل تعالى أ -

 
 
 
 
 
 

اسمه وكنيته 
 ونسبه 

 بريدة بن الحصيب بن عبد هللا األسلمي، ويكنى بأبي عبد هللا 

 .مهاجرا بالغميم، - -.أسلم حين مر به النبي  اسالمه

ديبية، بايع بيعة الرضوان ست عشرة غزوة، شهد الح  - -غزا مع رسول هللا  مناقبه
 في فتح مكة. سلمين ية المتحت الشجرة، وكان حامال ألحد ألو

 ةتوفي بخراسان سنة ثالث وستين من الهجر وفاته

 المسجد الحرام
 

 لنبوي المسجد ا

 ال تشد الرحال إال إلى ثالثة مساجد

 جد االقصى المسا
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 الوحدة الثالثة   الفقهالمجال:  )أركان وواجبات الحج(حجي لبيت هللا  الرابعالدرس  

 :اكتب معنى المصطلح الشرعي التالي
 في وقت مخصوص  مخصوصمكان : التعبد هلل بأداء المناسك في الحج هو

 المحرم للمرأة :الزوج أو من يحرم عليه الزواج بالمرأة أبدا كاألب واالبن واألخ
 امأل الفراغات التالية بما يناسبها:

 للهجرة.  التاسعة رض الحج في السنةف -1
 ين ويؤكدها. بين المسلم  المساواةى يجسد الحج معن -2 
 ة. وكانت في السنة العاشرة من الهجر  وداعحجة الب    تسمى حجة الرسول -3

 ما حكم حج كل من:
 اإلسالم. من شروط الحجال يجوز الكافر:  - 1
 حجه صحيح وال يكفيه عن حجة اإلسالم  الصبي : -2

 : اكتب اثنتين من فضائل الحج
 الحج المبرور جزاؤه الجنة -ج      يمحو الذنوب واآلثام -ب      أفضل األعمال -أ
 إن هللا يباهي مالئكته بأهل عرفات -هـ           لىاتع والعمار وفد هللاحجاج ال -د

 قدم نصيحة لمن يؤخر الحج مع توافر شروطه.
 اض.مثل الصالة وسوف تحاسب عليه وال يعلم أحد متى يأتي أجله فلتسرع بأداء الفرأن الحج فرض 

 : ارة الغير صحيحة فيما يأتيضع عالمة )  √ ( بعد العبارة الصحيحة وعالمة ) × ( بعد العب -
 ) × (                           فرض الحج في السنة العاشرة من الهجرة     -1
 )  √ (  على المسلمين مرة واحدة بالعمر -تعالى  -لحج أحد أركان اإلسالم، فرضه هللا ا -2
 )  √ (   محرم إذا كان مع رفقة آمنة ريسفر المرأة في الحج الواجب من غيجوز   -3
 : مشروعية الحج  ةكمالح اكتب اثنتين من 
 تتمة لما شرعه هللا في صالة الجمعة والجماعة والعيد،  -2     -تعالى-توحيد هلل  - 1
 شرع هللا الحج ليجتمع المسلمون من مشارق األرض ومغاربها في صعيد واحد   -3
 ل الوصول إلى المثل العليا، لون من ألوان التدريب العملي على مجاهدة النفس من أج -4
 الحج يؤكد ويجسد معنى المساواة بين المسلمين  -6  ارتباط بالواقع التاريخي لألمة اإلسالمية -5

 أكمل المخطط السهمي التالي :
 

 

 

 
 
 
 
 

 

 أكمل المخطط السهمي التالي :
 

 

 

 

 
 تهااختر التكملة المناسبة من بين البدائل التالية بوضع خط تح-

 

 تكليفبلوغ سن ال قرب البلد 

 القدرة على الزاد والراحلة وجود االهل
 
 
 

 االسالم
 

 البلوغ

 من شروط الحج

 العقل

 حة البدنص
 

 أمن الطريق

 بها االستطاعة قتتحقالتي  األمورمن 

 المحرم للمرأة

 اعةاالستط الحرية

 القدرة على الزاد 
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 الوحدة الثالثة   الفقهالمجال:  حجي لبيت هللا )حكمه وشروط وجوبه( الخامسالدرس  
 

 :اكتب معنى المصطلح الشرعي التالي
 أركان الحج لم يصح حجه هو ما ال يتحقق الحج إال به، ولو ترك الحاج ركنا من :الركن في الحج -1
 هو العمل الذي إذا لم يقم به الحاج صح حجه لكن يجبر ترکه بدم:الواجب في الحج -2
  هو نية المسلم الدخول في مناسك الحجاإلحرام:  -3
 ويقصد به الطواف حول الكعبة المشرفة سبعة أشواط متواليةطواف االفاضة :  -4
 ي ال يصح شيء من أعمال الحج إال فيهاالمواقيت الزمانية: هي األوقات الت -5
 األماكن التي يحرم منها من يريد الحج أو العمرة : المواقيت المكانية -6

 صحح ما تحته خط بكتابة الصحيح بين القوسين :
 ) ثالث (               أنواع.                       أربعةاإلحرام له  -1
 ) الوقوف بعرفه(               . وافالط الركن األعظم من أركان الحج هو -2
 من ذي الحجة .  ) العاشر( الحادي عشرالمبيت بمزدلفة يكون ليلة  -3
 ( السعدية –) يلملم                            .ذو الحليفةميقات أهل اليمن  - 4

 .اكتب ثالثة من محظورات الحج
 استعمال الطيب في الثوب والبدن. -2        تغطية الرأس ولبس المخيط للرجل دون المرأة . -1
 صيد الحيوان البري أو التعرض له. - 3                                      إزالة الشعر والظفر. -3 
 الجماع ودواعيه. -6                                 رعقد الزواج لنفسه أو لغي -5 
 :باكتب الحكم في الحاالت التالية مع ذكر السب 
 .حاج ترك الوقوف بعرفة -1

 بطل حجه  :الحكم
 ألنه  ركن من أركان الحج :السبب

 .حاج خرج من مكة إلى بلده ونسي طواف الوداع -2
 ( صح حجه ويلزمه دم )ذبح شاة  :الحكم
 ألنه  واجب من واجبات الحج:  السبب

 قدم نصيحة لحاج يقضي أيام حجه بلهو الحديث أو الغيبة
 ذكاِر واألدعيِة وكذلك استغل هذه األوقات في الطاعة والعبادة ِة اآلداِب واألاحرَص على مراعا
 أمام ما يناسبه من أسماء األيام في الجدول التاليضع الرقم الصحيح 

 أسماؤها الرقم األيام الرقم

 النحر 2 حادي عشر من ذي الحجةال 1

 التروية  1 العاشر من ذي الحجة 2

 أيام التشريق  2 ةالتاسع من ذي الحج 3

 عرفه 3

 :اكتب شرطين لكل مما يأتي

 شروط الطواف شروط السعي بين الصفا والمروة

 ستر العورة -2   الطهارة            -1 - أن يكون بعد الطواف  -

 أن يكون الطواف سبعة أشواط كاملة تبدأ من الحجر األسود   -3  أن يكون سبعة أشواط.  -2

  .أن يكون الطواف خارج الكعبة وليس داخلها -4  وينتهي بالمروة. أن يبدأ بالصفا -3

 أن تكون الكعبة عن يسار الطائف  -5 والمروة  بين الصفاأن يكون في الطريق   -4 
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 أكمل المخطط السهمي التالي :
 

 

 

 
 
 
 
 

 

 أكمل المخطط السهمي التالي :
 

 

 

 

 
 

 أكمل المخطط السهمي التالي :
 

 

 

 

 

 

 

 اكتب اثنين من أركان الحج  

 الوقوف بعرفة  -2               االحرام       -1

 السعي بين الصفا والمروة-4         فاضة  طواف اال   -3 

 :سنن اإلحرام اكتب  اثنين من 
 رة، وتتحقق بالوضوء واالغتسال وهو أفضل.الطها -1
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 )شوال(  ـه  8غزوة حنين    -  -من غزوات رسولي  سادسالالدرس 
 

 الوحدة الثالثة    السيرة المجال: 

 امأل الفراغات اآلتية بكلمات مناسبة:

  1- وقعت غزوه ځنين سنة  8 هـ )شوال(  من الهجرة.

  2-  بلغ عدد  المجاهدين المسلمين في غزوة حنين   اثن ى عشر ألف  وعدد المقاتلين المشركين عشرون ألف  مقاتال  

 3- استشهد من المسلمين   أربعة شهداء   وقتل من المشركين سبعين مقاتل   في غزوة حنين.

 علل ما يأتي:.

 يف وهوازن بالنساء واألطفال في المعركةخروج ثق --1

 اتهم في القتالليكون ذلك أدعى إلى ثب

 قول بعض المسلمين في غزوة حنين: »لن نغلب اليوم من قلة « -2

 كثيرا من المسلمين، داخلتهم الثقة الكاملة إلى حد الغرور  أعجبرا  الجيش كبيلما رأى بعض المسلمين 

 وأشراف العرب.  شريق ىلالغنائم ع --رسول هللا  ميتقس -3

 ن العرب ليؤلف قلوبهم لإلسالموقد أعطى قسما كبيرا منها ألشراف م

 ( مقابل العبارة غير الصحيحة فيما يأتي:X( مقابل العبارة الصحيحة، وعالمة )√ضع عالمة )

 (√)                           وادي حنين قريب من الطائف.                       -1

 (X)                                                       ن بكثرة العدد.صر يكوالن -2

 (√)   مناداة المهاجرين واألنصار. - -من عمه العباس  - -طلب الرسول  -3

                      (X)قائد جيش المشركين في غزوة حنين هو مالك بن أنس.  -4

 (X)                                وقعت غزوة حنين في السنة التاسعة من الهجرة -5

 : ي غزوة حنين من حيث ما يأتي ين المؤمنين والكفار قسقارن ب

 الكفار المؤمنون وجه المقارنة

 مالك بن عوف  - -الرسول  القائد

 عشرين ألفا اثني عشر ألفا عدد المقاتلين

 سبعين قتيالأكثر من  أربعة شهداء، نتائج المعركة

 من قائل العبارات التالية والمناسبة : 

 المطلب« نا ابن عبدا كذب ال»أنا النبي  -1

 - -الرسول القائل : 

 -عن رسول هللا وقوع الخلل في صفوف المسلمين واضطرابهم في بداية المعركة وتفرقهم المناسبة : 

- حيث لم يثبت معه إال القليل، عندها 

 »لن نغلب اليوم من قلة«. . -2

 بعض من المسلمين القائل : 
لثقة كثيرا من المسلمين، داخلتهم ا هم أعجبتكان الجيش كبيرا مين لما رأى بعض المسلالمناسبة : 

 إلى حد الغرور من النصر المؤكد على المشرکينالكاملة 

 أ ينادي في الناس ؟ .صحابي الذي طلب منه الرسولمن ال 

 أن ينادي في الناس -وكان جهوري الصوت  --من العباس 
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: السابع  الدرس السيرة المجال:  )جمادى األولى(  ـ ه 8مؤتة   غزوة  -  -من غزوات رسولي    الوحدة الثالثة    

 اختر اإلجابة الصحيحة من بين البدائل اآلتية:

  هـ (9  -   هـ8      -هـ  7)              وقعت غزوة مؤتة في سنة: -1

     (   عشرة أالف -خمسة أالف    -    ) ثالث آالف     بلغ عدد المسلمين في غزوة مؤتة: -2

   ( ثالثون   -  عشرون   – اثنا عشر   )       عدد شهداء المسلمين يوم مؤتة: -3

 ( فتسعة اسيا -سبعة اسياف   -) خمسة اسياف           ر في يد خالد بن الوليد ُكس -4

 (  ذ  ن معاب سعد  – بن حارثة زيد    – بن الوليد لد خا –سامة بن زيد ذي انتصر في غزوة مؤته )أالقائد ال -5

 من هم أمراء الجيش في غزوة مؤتة حسب الترتيب؟

  - -جعفر بن أبي طالب - -                               2-زيد بن حارثة  -1

 - -خالد بن الوليد  - -                           4-عبد هللا بن رواحة -3

 2- لماذا سميت غزوة مؤتة بهذا االسم؟

    لعظم شأنها ومكانتها 

 بجعفر الطيار؟ --لماذا سمي الصحابي جعفر بن أبي طالب  -

 ألن أبدله هللا عن يديه جناحين يطير بهما في الجنة

  لطياربا   بن أبي طالبسمي جعفر 
 -:ا يأتي ( مقابل العبارة غير الصحيحة فيمX( مقابل العبارة الصحيحة، وعالمة )√ضع عالمة )

 (√)لجيش في غزوة مؤتة مشاركا ألول مرة بعد إسالمه. ل - -انضم خالد بن الوليد  -1

   - .(X)-قيادة الجيش في غزوة مؤتة بتعيين من الرسول  -  -تولى خالد بن الوليد  -2 

 (X)مشاركا في غزوة مؤتة.                            - -كان الرسول  -3

 ( √)الشام.  كانت غزوة مؤتة مقدمة لغزوة تبوك وتمهيدا لفتح بالد -4 

 من القائل؟ وما وجه االستفادة؟

 ، فانطلقوا فإنما هي إحدى الحسنيين: إما ظهور، وإما شهادة «.» 
 -عبد هللا بن رواحة * القائل:  
 تجمعوا في )مآب( من أرض البلقاء في جيش عظيم غ المسلمين أن الروم بل لماالمناسبة :

 والكثرة  انما القوة في اتباع دين هللا تعالى ليس القوة بالعدد والعدة:   جه االستفادةو
 

 أكمل المخطط السهمي التالي :
 

 

 

 

 

 
 

 :  نتائج غزوة مؤتةاكتب اثنين من 

  الرعب في قلوب الروم  -تعالى-ألقى هللا  -أ

  انتصار المسلمين رغم الفارق بينهم وبين عدوهم  -ب

 .  وهم الرومالعدو  ة عددهم أن يقفوا في وجهدهش العرب كيف استطاع المسلمون على الرغم من قل -ج

زيد بن حارثة 
- -                                

جعفر بن أبي 
 -طالب 

 أمراء الجيش في غزوة مؤتة

خالد بن  -4
 -الوليد 

عبد هللا بن 
                            - -رواحة 
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 الوحدة الثالثة   السيرةالمجال:  د زيارة المريضتأدبي عن الثامن:  الدرس

 :( مقابل العبارة غير الصحيحة فيما يأتيXحيحة، وعالمة )( مقابل العبارة الص√ضع عالمة )

         (X)األنبياء عليهم السالم هم أقل الناس بالء.  -1 

 (√)التي يعملها المسلم في حياته. زيارة المريض من األعمال الصالحة  -2 

  (X)األمراض التي تصيب اإلنسان ال تحتاج منه إلى الصبر واالحتساب.  -3 

 (X)وقت لالطمئنان عليه.  من آداب عيادة المريض زيارته في كل -4 

 : ما آثار زيارة المريض على المريض وعلى المجتمع

 

 على المجتمع على الفرد

 تنتشر المحبة رضا بقضاء هللايزيده 

 يزيد الترابط بين أفراد المجتمع يزيده محبة لآلخرين

 ما المستفاد من األحاديث الشريفة اآلتية: 

 »ما من مسلم يشاك شوكة، فما فوقها إال كتب له بها درجة ومحيت عنه بها خطيئة(: قال رسول هللا  -1

 بإعالمه بأن المرض يمحي الذنوب ويرفع الدرجات  المريض  وياتو رفع معن. الفائدة : 

»ما من مسلم يعود مسلما غدوة إال صلی  عليه سبعون ألف ملك حتى يمسي، : : قال رسول هللا  -2

 لجنة(. سبعون ألف مللي حتى يصبح، وكان له خريف في ا  وإن عاده عشية إال صلی عليه

 ظيم وتصلي عليه المالئكةعيادة المريض لها أجر عالفائدة : 

 لعيادة المريض آداب عديدة. اكتب اثنين منها.

 اختيار األوقات المناسبة للزيارة -1

  باآلداب العامة،  االلتزام -2

 ت إيجابيالحديث مع المريض بكلما -3

 
 

 أكمل المخطط السهمي التالي :
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

امراض باطنية  -
مثل : ضغط الدم 

 والسكر

 األمراض التي تصيب اإلنسان إلى ثالثة أنواع 

أمراض قلبية مثل 
 الكبر - : الحسد 

امراض نفسية  -
-مثل :االكتئاب 

 الوسواس
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 اكتب معنى المصطلح التالي : 

  ضعف ي أن يزور المسلم أخاه المسلم ويتفقده إذا أصابته ه: عيادة المريض

 مأل الفراغات اآلتية بكلمات مناسبة:

 سبحتوا صبرالمرض يثاب عليه المسلم إذا  -1

 زيارة المريضاإلسالم حث على  -2

  سنةحكم زيارة المريض  -3

 المستحبة ض من االعمال عيادة المري -4

 -آداب زيارة المريض :اكتب اثنين من 

 مع حالة المريضمتناسبة  –ح في وقت مسمومثل  أن تكون  المناسبة  األوقات اختيار -1

 غض البصر-االستئذان   آلداب العامة مثل اااللتزام ب -2

  رفع معنويات المريض -على الصبر  الحديث مع المريض بإيجابية مثل تشجيعة -3

 ادخال السرور على المريض -6أن ترقي المريض بااليات -5   فاءالدعاء له بالش -4

 بما تنصح كال من :

 المريض  دانسان يزور مريض يجلس وقتا طويال عن -1

 بعدم االطالة في زيارة المريض هانصح

 يزور جاره المريض مسلم ال -2

 انصحه بزيارة المريض ألنها سنة

 تئذان مريضا بدون اسشخص يزور  -3

 رةانصحه باالستئذان قبل الزيا
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