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 23حل تقويم الدرس األول: تعظيم حرمات اهلل تعاىل  ص 

 

 .تعاىل  اهللشعائر  عرف 1س

  زمانية أو مكانية.سواء كانت  هي املعامل الظاهرة من دين اهلل واليت نصبها الشارع عالمة على أمر ما -

 يف اجلدول اآلتي  صنف شعائر اهلل تعاىل اليت أمر اهلل بتعظيمها:  2س

 األمكنة الشريفة األزمنة الشريفة

 -العشدر اوو  مدن  ا اة دة     - ليلة القدرر  -شهر رمضان 

 اوشهر اةرم  -يوم عرفة 

 -املسد ر الببدوا    - املسد ر اةدرام   -الكعبة املشرفة 

 سائر املساجر  -املس ر اوقصى 

  ما الفرق بني املسجد احلرام وسائر املساجد؟ 3س

 أحر املساجر اليت ال تشر الرحا  إال إليها. -

 إىل عدة أقسام هي: –تعاىل   - ينقسم الناس يف تعظيم حرمات اهلل 4س

 أهل الغلو      و   أهل اجلفاء    و     أهل اهلرى والتقى 

 .تعاىل وقوع بعض املسلمني يف املخالفات املنافية لتعظيم حرمات اهلل مب تعلل -5س

 .و كثرة الرتخص والتساهل من بعض علماء الرينقلة العلم الشرعي  و اجلهل بالرين بسبب

 كيف ميكن للمسلمني تعظيم املسجد األقصى؟   6س

 العمل على ختليصه من بني أيرا الصهايبة.ب -1

 رات عديدة، حدد ثالثا منها. مث –تعاىل  –لتعظيم حرمات اهلل  7س 

 ( االبتعاد عن ارتكاب المعاصي.  1)

 ( حصول الخير. 2)

 ( التقوى واإليمان والتمسك بالشرع.3)

 على حرمات املسلمني، حرمة تناهز حرمة احلرم املكي.  ءاالعتدا -تعاىل -حرم اهلل  8س

 جاء يف اةريث )فإن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم ....( -؟  فما الدليل على ذلك -

  ون فيها اعتراء على الباس. -ملا ا جعلت اةرمة بهذه املبزلة؟ 

 يف بعض احلوادث اليت مت فيها االعتداء على احلرم املكي، مبينا ماذا كانت عقوبة املعتدين؟ احبث 9س

 حاو  هرم الكعبة ليحج الباس إىل كبيسته. :حماولة أبرهة احلبشي -

 .أرسل عليه وعلى جيشه طرًيا أبابيل، ترميهم حب ارة من س يل، ف علتهم كعصف املأكو : عقوبته -

 .جيش كثيف  يفم أبو محزة املختار بن عوف اخلارجي مكة هاج:هجوم اخلوارج -

 .قتل اخلارجي وأصحابه: عقوبته -

 يفيوم الرتوية، فرخلوا خبيلهم وسالحهم، وأغمروا السيف  يفهاجم القرامطة مكة املكرمة  :هجوم القرامطة -

 .رقاب اة يج، ونهبوا أمواهلم واستحلوا حرمة البيت اةرام
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 30حل تقويم الدرس الثاني: اإلسالم يدعو إىل السماحة ونبذ الغلو ص

 .اكتب اثنني منها ة،مظاهر السماحة يف الدين اإلسالمي كثري 1س

 على أتباعه.              شفقة البيب -1

 دعوة أهل الكتاب للتوحير باةسبى.   -2

 فتح باب التوبة.                         -3

  مب تعلل ظهور الغلو يف جمتمعاتنا املعاصرة؟ 2س

 النتشار الجهل بالعلوم الشرعية. -
 ما املوقف املعتدل اجملانب للغلو واجلفاء من التالي ذكرهم؟  3س

 :  النيب آل بيت -1

 حبهم واالقتداء بهم.  -
  غري املسلمني: -2

 دعوتهم إلى هللا بالحسنى.  -

  الصحابة الكرام: -3

 حبهم واالقتداء بهم والدفاع عنهم.  -

  اإلمام أمحد بن حنبل: –اإلمام الشافعي  –اإلمام مالك  -4

 الحرص على تعلم ما تركوه واالقتداء بهم. -
 مني.العالج الصحيحة ملواجهة مشكلة الغلو عند بعض الشباب املسل صغ بأسلوبك طرق 4س

 تعلم العلم الشرعي.  (1)

  تببيه الباس إىل خطر الغلو واجلفاء (2)

 الرعوة إىل اللني والرفق والبعر عن الغضب  (3)

 :اكتب املصطلح الشرعي الدال على ما يأتي 5س

 )السماحة ( .         هي بذ  ما ال جيب تفضال -أ

 )الغلو ( .  اةر والزيادة يف الشيء جماوزة -ب

 مب ترد على من: 9س

 ( يدعو لرتك شعرية )األمر باملعروف والنهي عن املنكر؟ 1)

 ترك هذه الشعرية يؤدا إىل الغلو وانتشار املعاصي.  -

 ؟واملبادئ اليت يعتنقها األفكاريرفض كل فكرة أو مبدأ خيالف ( 2)

 خمالفة للشرع فهي مقبولة. أن اوفكار واملبادئ إ ا كانت غري -

 باب التوبة واسع.  -

 جعل اإلسالم التكاليف حسب االستطاعة.   -

 ...احلديث(.......عن عبادة النيبلون أيس النيب  أزواجبيوت  إىلرهط  ثالثةجاء قال نس بن مالك رضي اهلل عنه عن أ 7س

  :القيمة -

    السماحة –الوسطية  –االعترا   -

 : السلوكيان املظهران

  .ابتعر عن الغلو والتشرد -

  الغلو. إىل اللني والرفق والبعر عنأدعو  -
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 37حل تقويم الدرس الثالث: التحذير من التكفري والتفسيق ص

 عرف الكفر وبني أنواعه؟ 1س

 اإلميان به بالقلب أو اللسان أو بهما معا. -تعاىل –هو جحود شيء ما افرتض اهلل  :الكفر 

 أنـــــــواع الكفـــــــر:

 الكفر اوصغر   -ب               الكفر اوكرب.                  -أ
 ما  الفسق ؟ وما أنواعه ؟ 2س

 هو معصية اهلل وترك أمره واخلروج من طاعته سبحانه وتعاىل.  :الفسق -  

 فسق أصغر(  –: ) فسق أكرب أنواعه -  

 األصغرمن حيث التعريف. فرق  بني الكفر األكرب والكفر 3س

 الكرب األصغر الكفر األكرب  املقارنة 

 التعريف
هو ما يبقض أصل اإلميان وخيرج صاحبه 

 من اإلسالم ،

 )خيلر صاحبه يف البار(  

هو ما ال يباقض أصل اإلميان وال خيرج عن دين 

 اإلسالم بل يبقص الرين ويضعفه

  )ال خيلر صاحبه يف البار( 

 ؟وحنوها قزميلك الذي يتفوه على بعض زمالئه بكلمات التكفري والتفسيمب تنصح  4س

 أنصحه بأنه ال جيوز  لك إال بربهان ودليل قاطع، وعليه كما  التثبت ون للتكفري موانع كاجلهل واخلطأ. -

 علل ما يأتي: 5س

 . االنتساب إىل غري األب يعد من الكفر األصغر
 اوب سبب وجوده وقام على ما فيه مصاةه فهو كفر نعمة. ون -

  تشديد الشريعة اإلسالمية يف تكفري وتفسيق املسلم. 
 ون هذا اةكم له آثار خطرية حيث يستباح دم املسلم. -

  عدم تكفري املكره على ترك الصيام.
 ون كالم املكره وفعله ال عربة به وال يرتتب عليه حكم شرعي. -

 اآلتية:نوع الكفر يف احلاالت  صنف 6س

 (كفران العشري)  .               مبك خريا قط رأيتلزوجها ما  املرأةقو   -

 )كفر الشك(  .       حق ن ما جاء به رسو  اهللأيشكك يف  -

 )كفر االستهزاء (    املسلمة. املرأةمن ح اب السخرية  -

 اإلعراض ()كفر     والصالة.تعلم حكم الوضوء  إهما  -

  .صغر وضحهماأكرب و كفر أيدل على كفر  ما اآلتيةيف املواقف  7س

 ) كفر أصغر (    .         تسبب يف ظلمه ونهاملسلم  أخاهيقتل  -

 ) كفر أكرب (    املالئكة.                                   يكذب وجود  -

 كفر أصغر ()    . كثري اةلف بالشمس والكواكب والب وم رجل -

 ) كفر أكرب (    .واإلجهادتسبب التعب  أنهااةج حب ه  ةشعري يكره -
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 53حل تقويم الدرس الرابع: القدر وخلق اإلنسان ص
 

 املصطلح املناسب والدال على كل عبارة من العبارات التالية:  ضع 1س
 اةيوان املبوا الذا يكون مبه اإلنسان. -  ....(النطفة) ...

 دم جامر يعلق يف الرحم. -  ...( العلقة)... 

 قطعة من اللحم قرر ما ميضغ. -  ...( املضغة)... 

 ضع خطا حتت املكمل الصحيح لكل مما يأتي: 2س

  أربعني يوما....يتطور خلق اجلبني يف برايته كل ....   

  مائة وعشرين يوماتكتب املالئكة ما يأمرهم به اهلل تعاىل فيما يتعلق حبياة اجلبني بعر مرور ...... 

  اإلميان بالقضاء والقدر... اةريث الشريف يؤكر ركن من أركان اإلميان و هو... 

 أكمل ما يلي:   3س

 .......القضاء والقدربد ما يكتبه املالئكة يف براية خلق اجلبني هو دليل على ضرورة اإلميان -أ

 .. املبادرة بالعمل الصاحل واملداومة عليه....حيث اةريث الشريف على .. -ب

 اخلواتيم   من فوائر اةريث الشريف أن العربة بددد -ج

 تك لألمور اليت كتبها املالئكة عليك وأنت جنني.وضح اآلثار اإلجيابية على حياتك بعد معرف 4س
  اةرص على العمل الصاحل واملراومة عليه. -

 تـأثرت  الـيت  اإلميانية النواحي فيه مبينا ،هذا يومك حتى نطفة كنت منذ نفسك عن فيه تتحدث مصورا تقريرا اكتب 5س

 الشرعية. النصوص خالل من بها

ــةاملتظهددر قددررة اخلددالق سددبحانه وتعدداىل يف خلددق اإلنسددان الددذا ميددر  راحددل خمتلفددة       ــة األوىل رحل يف هددذه و النطف

، اونثويددةاملرحلددة ختددرج اةيواندداي املبويددة مددن الرجددل ليددب ح حيددوان مبددوا واحددر مبهددا فقددط يف إخصدداب البويضددة       

ــدها . نثددىويبددتج عبدده هددذا اإلخصدداب البطفددة املكو نددة مددن مدداء الرجددل ومدداء او       ــة وبع ــة العلق بعددر عمليددة   مرحل

اإلخصدداب تسددري البطفددة املخصددبة يف رحلددة تسددتمر مددن اسددة إىل عشددرة أيددام حتددى تصددل إىل جددوف الددرحم فتخددرج     

الددرحم حتددى ميكبهددا امتصدداص الغددذاء مددن دم اوم، ويطلددق علددى تلددك       مبهددا اسددتطاالي خلويددة تددبغمس يف جددرار  

 املرحلة  رحلة العلقة حيث تعلق البطفة بالرحم وتتشبث به. 

حيددث تظهددر صددورة اجلددبني يف صددورة شددبيهة  ضددغة الطعددام تسددتمر يف التغذيددة واالنقسددام حتددى مرحلــة املضــغة ثــم 

يف شدددكل اوعضددداء، وتتشدددكل يف تلدددك املرحلدددة  تصدددبح مضدددغة خملقدددة، ومعبدددى خملقدددة أا تبدددرأ يف التمدددايز

 ، فتبددارك اهلل أحسددن اخلددالقني.مرحلددة تكددوين العظددام واللحددموبعددرها  اوعصدداب والغددرد واةددواس مددن  ددع وبصددر 
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 58حل تقويم الدرس اخلامس: غرية اهلل تعاىل ص

 

 يأتي: استدل من احلديث الشريف على كل مما 1س

 :) لو علمتم ما أعلم لضحكتم قليال ولبكيتم كثريا(تواصلمعلمه  -- سيدنا حممد -أ

   أو تزني أمته ( عبره يزني أن اهلل من أغري أحر من ما: )ناالز ةحرم -ب

 :تياملطلوب يف اجلدول اآلوفق   عائشة رضي اهلل عنها (م املؤمنني أ )احلديث الشريف  ةراوي عرف 2س

 املعلومة التعريف
 أبو بكر الصريق رضي اهلل عبه  والدها

 أم عبر اهلل  كنيتها

 زوجها   عالقتها بالرسول

 أعلم البساء على اإلطالق.   - علمها

 ( سبة ودفبت بالبقيع. 67عمر يباهز ) هد يف رمضان عن 58 - وفاتها

 .اهلل تعاىل ةوضح املقصود بغري 3س 

 املقصود غضب اهلل إ ا انتهكت حمارمه. -

 .والدوافع لوقوع املسلم يف فاحشه الزنا األسبابلل ح 4س 

 اإلميان.ضعف  ة مثلمثل االختالط والتربج ومعبويتبقسم إىل أسباب مادية  -

 يأتي:علل ما 5س 

  قوهمية اومر وما فيه من اإلشفا - ( حممد أمةيا  بنداء)البدء.  

 ون فيه محية وأنفة -. ةغريالب وصف غضب اهلل تعاىل 

 ونها أعظم اجلرائم وأقبح املعاصي -. ختصيص فاحشه الزنا بالذكر 

 ون اجلرأة عليها تقود ملا بعرها . -.نفسها اجلرميةتحريم كريم مقدمات الزنا حت 

 .اجملتمع أفرادبني  على انتشار الزنا املرتتبة األمراضسجل و اإللكرتونية،املواقع  زرنشاط ال صفى  6س 

 مرض اإليرز. -

 مرض السيالن. -
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