
                                         

 

 مراجعة تربية إسالمية

ي َراسِّ  الفصل األول(9201-201 8) العَاُم الد ِّ

  

 

 

 

القرءان 

 الكريم
الحديث 
 الشريف

األحكام 
 الشرعية

القيم 
 والمبادىء

 العقيدة

يفسر بعض -
معاني 
 المفردات

يشرح المعنى -
اإلجمالى 

 لآليات

يفهم الحديث 
الشريف فهما 

 صحيحا
يعلل التسمية -

 بالموبقات

يحدد -
مصارف 

الزكاة الشرعية 
في القرءان 

الكريم ومقادير 
الزكاة 

وشروطها 
 وأنواعها

يعرف معنى -
التناصح في 

 اإلسالم
يوضح ما -

دعى إليه 
اإلسالم من 
 حسن الخلق

يدلل من 
القراءن والسنة 
 على الوحدانية

يتعرف على -
بعض معاني 

أسماءه 
 الحسنى

 عصام أبوسل مدير المدرسة األستاذ

 محمد رزق الزعبى األستاذ اْلَمادَّةِّ  منسق

 على ثروت محمد اذـمعلم المادة األست

 التاسع م د  الصف والشعبة

مدرسة الحكمة 

 الخاصــة



                                         

 

   

 الدرس األول                                                             

 -فسر معاني المفردات اآلتية: -1س

 

 

 )سورة الحجرات (

 الدرس الثاني

 

 

 .......................................................... ال تقدموا
 .......................................................... وال تجهروا
 .......................................................... يغضون 
 .......................................................... الراشدون 
 .......................................................... فاسق
 .......................................................... بغت
 .......................................................... تفيء
 .......................................................... أقسطوا
 .......................................................... يغضون 
 .......................................................... لعنتم

أدب خطاب النبي: 
عدم رفع الصوت 

.والتأدب معهعليه   

 :2سبب نزول اآلية رقم
نداء بنو تميم للنبي بصوت 

مرتفع من وراء حجرات 
.الرسول  

 سبب نزول اآلية
األولى:لما ذبح أناسا 

األضحية قبل صالة العيد 
.في عهذ النبي  



                                         

 

 

 

 

 

 

 الدرس الثاني

ر معاني المفردات اآلتية:1س  -:فس ِّ

  

 ............................................................... اجتنبوا
 المهلكات الموبقات
 ............................................................... قتل النفس

 الزيادة الربا
 ............................................................... اليتيم

 ............................................................... اتقذف المحصن
 الفرار من ميدان القتال التولي يوم الزحف

                                                          

                                                       

 

:5ة رقمسبب نزول اآلي  

رسل النبي الوليد بن عقبة لما أ
لجمع الزكاة من بني المصطلق 
فخرجوا إليهم فظن أنهم منعوا 

.الزكاة  

 خطر اإلشاعة:

.وقوع الفتن وإثارة النزاعات والخالفات  

 السبع الموبقات



                                         

 

 

 

 

 

 

 

 
 
               
               
      
 
               
            الدرس الثالث  
               
   
 
 
 

السبع الموبقات 
 هي 

الشرك باهلل-1  

السحر-2  

أكل الربا-3  

أكل مال اليتيم4  

التولي يوم -5
 الزحف

قذف -6
المحصنات 

 الغافالت

سميت بالموبقات: 
النها تهلك صاحبها 

وتعرضه للعذاب 
 الشديد

 حكم تعلم السحر: محرم

 أضرار الربا:

 ارتفاع األسعار

 كساد التجارة

 استغالل حاجة الناس

 

 

معنى الشرك باهلل: إنكار 
وجود هللا والكفر به وجعل 
هلل تعالى شريك في ملكه 

 وحكمه

 عقوبة قتل النفس عمدًا:

استحقاق نار جهنم 
 وعضب هللا واللعن

: الدية أو عتق أما الخطأ
شهرين رقبة أو صيام 
 متتابعين

 الغفور العدل

 مفهوم العدل :

هو الذي يصدر منه فعل 
العدل أو هو وضع األمور في 

 موضعها

 مفهوم الغفور :

كثير المغفرة يستر ذنوب  
عباده ويصفح عنهاوهو اسم 

 من أسماء هللا تعالى



                                         

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

 الدرس الرابع                                                  
                                                    

 
 
 
 
 
 
 

 خصائص المغفرة

سعة المغفرة-1  

الشمول-2  

تمام الفضل والمنة-3  

القدرة والقوة-4  

عدل هللا في خلقه-1  

عدل هللا في فعله-2  

عدل هللا في أمره-3  

 مجاالت العدل 

التناصح في 
 اإلسالم

 أهمية التناصح:

واجب من الواجبات 
اإلجتماعية وأساس للتقدم 

 واإلزدهار

 تعريف التناصح:

تبادل النصيحة بين طرفين 
وإخالص الرأي وإرادة الخير 

 للمنصوح



                                         

 

 

 

 

 

 

 

 الدرس الخامس

              
              
              
              
              
              
              
              
              

    

 آداب النصيحة :

أن يكون الناصح -1
مطبقًا لنصيحته على 

 نفسه

والمكان اختيار الزمان -2
 والظروف المناسبة

احترام خصوصية -3
الشخص فال تكون 

 عالنية أما الناس

 ثمراتها

رضا هللا تعالى وطاعته-1  

نشر األلفة بين الناس-2  

إطالق طاقات الفرد للتفكير -3
 السليم

 

3-  

 آثارها على الفرد:

تجنبه الوقوع في الخطأ 
 وتوفر الجهد والوقت

 آثارها على المجتمع:

صالح المجتمع-1  

التقدم والبناء-2  



                                         

            الدرس الخامس
الزكاة لغة هي :..........................  -1س       

 وشرعًا:.......................................................

ما حكم الزكاة في اإلسالم؟      -2س   
........................................................ 

-استنتج فؤائد الزكاة من النصوص اآلتية:-3س  

قال تعالى :خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها"   -
........................................................  

قوله صلى هللا عليه وسلم "مانقصت صدقة من مال "   -
........................................................... 

                                                     

 

 

 

 

  

 

 

 مكانة الزكاة في اإلسالم:

ركن من أركان اإلسالم،وكان 
 النبي يقوم على جمعها

 آثارها اإلقتصادية:

التنمية اإلقتصادية-  

تلبية حاجات الفقراء للشراء-  

النماء والبركة والزيادة في -
 اإلنتاج

 الزكاة في اإلسالم

 مخاطر منعها:

العذاب األليم-  

الجوع والفقر والقحط-  



                                         

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الدرس السادس

-فّسر معاني المفردات في الجدول اآلتي:-  

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

 يسخر

 تلمزوا ...............................................................

 الفسوق  ...............................................................

الزكاة فيها:نصابها ومقادير   

%=2.5جرام أو ما يعادلها:85: الذهب واألوراق-  

الزروع والثمار ماسقي بال تكلفة: -                %2.5=جرام: 595:  الفضة-
ج653  

%10=                       شاة=:سائمة رؤؤس5  اإلبل:-  

        رأس سائمة= تبيع 30البقر: -             شاة=: سائمة رأس40:  الغنم-
    

%5ج = 635الزروع والثمار ما سقي بكلفة: -  

 شروط الزكاة :

أن يكون المزكي مسلما-  

أن يبلغ المال النصاب الشرعي -  

أن يحول عليه الحول أي عامأما في -

دالزروع فتخرج مباشرة بعد الحصا  

 مصارفها:

-الرقاب-المساكين-الفقراء   -

-سبيل هللا -ابن السبيل -الغارمين
المؤلفة قلوبهم–العاملين عليها   



                                         

 ال تنابزوا ...............................................................
اشرح قوله تعالى" وال تلمزوا أنفسكم"-  

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

اذكر صورتين للمز النفس.-  

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

استنتج سلبيات انتشار الظن السيء في المجتمع.-  

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

قارن بين الظن والبهتان بحسب ما ورد في الحديث الشريف.-  

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

عالم يدل قوله"ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون.-  

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

علل : النهي عن السخرية من اآلخرين.-  

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



                                         

قارن بين التجسس ، والغيبة.-  

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

بينت اآليات أساس تفاضل األمم وبنو آدم بعضهم على بعض وضح ذلك.-  

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

 

 الدرس السابع

-اقرأ الحديث الشريف ثم أجب :  

 عن النعمان بن بشير رضي هللا عنه قال سمعت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يقول )إن 
الحالل بين والحرام بين وبينهما أمور مشتبهات ال يعلمهن كثير من الناس فمن اتقى الشبهات 
استبرأ لدينه وعرضه ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام كالراعي يرعى حول الحمى يوشك 
أن يرتع فيه أال وإن لكل ملك حمى أال وإن حمى هللا محارمه أال وإن في الجسد مضغه إذا 

 صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله أال وهي القلب(

 -فسر معاني المفردات اآلتية:-

 الحالل .........................................................

 الحرام .........................................................

 بي ِّن .........................................................

 مشتبهات .........................................................



                                         

 استبرأ لدينه وعرضه .........................................................

 يرتع .........................................................

 لكل ملك حمى .........................................................
 

صلى هللا عليه وسلم من المشتبهاتعلل يحذر النبي -  

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

ما الوسائل التي تعين على صالح القلب كما ورد في الحديث الشريفز-  

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

مث ِّل لموقف تعرضت فيه كان فيه مشبهة-  

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

بصالح القلب كما في الحديث.ما مدى عالقة صالح الجسد -  

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

 الدرس الثامن

-اقرأ الحديث الشريف ثم أجب:  

:  وسلم قالرضي هللا عنه ، أن النبي صلى هللا عليه  تميم بن أوس عن  



                                         

الدين النصيحة ، قلنا : لمن يا رسول هللا ؟ قال : هلل ، ولكتابه ، ولرسوله ، وألئمة المسلمين ) 

(وعامتهم  

-بين المعاني اآلتية:-  

 النصيحة .........................................................

 ................................................ قادتهم وحكامهم

 عامتهم ........................................................

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 معناها:

 إرداة الخير للمنصوحين بإخالص 

 مجاالتها:-

هلل:اإليمان به وطاعته-  

ابهلكتابه:تالوته وتطبيق م-  

للرسول:اإلقتداء به وحفظ -
 سنته

:احترامهم أئمة المسلمون -
 وتقديرهم

عامة المسلمين : الخرج اليوم 
  

 فوائد النصيحة للفرد والمجتمع:

تجنب الفرد الوقوع في الخطأ-للفرد  

 المجتمع:تقدم المجتمع ورقيه

 

 حكمها:

 واجبة على كل مسلم

 

 الدين النصيحة



                                         

 

 الدرس التاسع

-المواقيت المكانية لكل من اآلتي:حدد -1  
-دولة االمارات:............................-المدينة المنورة:.....................-

 العراق:...................
ومصر:..............................تونس -اليمن:.................................-  
اذكر أنواع اإلحرام للحج.-2  

.........،......................................،.............................................
......................... 

عدد المحظورات التي يمنع للحاج أن يرتكبها في الحج.-3  
.............................،.......................................،........................

......................... 
علل تقبيل النبي للحجر األسود.-4  

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

 الحج

 

 

 

 

 تعريف الحج:القصد

شرعا:الذهاب إلى بيت هللا 
 الحرام الداء فريضة الحج

 أركان الحج

طواف اإلفاضة -2اإلحرام  -1
السعي بين الصفا والمروة-3  

السعي بين الصفا والمروة-4  

 

 واجبات الحج

اإلحرام من الميقات-  

طواف القدوم-  

المبيت بمزدلفة-  

المبيت بمنى  -رمي الجمار  -
 ليالي التشريق



                                         

 

 

 

 

 

 

-اصدر حكما على اآلتي: -  

من حج ولم يرمي الجمرات الثالث . -1  

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

حج ولم يقف بعرفة.-2  

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

حج وترك ركعتا الطواف.-3  

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

 الدرس العاشر

-أكمل:  

 سنن الحج

اإلغتسال والتطيب-  

طواف الوداع-  

ركعتا الطواف-  

التلبية والدعاء-  

التكبير عند رمي الجمار-  

 أنواع اإلحرام:

اإلفراد-1  

التمتع-2  

القران-3  



                                         

عليه وسلم ........................ في العام العاشر للهجرة ألداء فريضة استعمل النبي صلى هللا 
............... 

في شهر صفر لسنة...............وكان قد مرض توفى النبي صلى هللا عليه وسلم -
بــ......................وتوفى وهو في بيت السيدة ......................، وغسله كال من 

..........العباس،....  

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

-وضح أربع دروس من حجة الوداع :-  

1-.......................................................2-
........................................................... 

3-.....................................................4-
.............................................................  

قارن بين موقف أبي بكر ،وموقف عمر بن الخطاب عند وفاة النبي صلى هللا عليه وسلمز-  

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

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

عالم يدل استعمال النبي ألبي بكر الصديق للصالة في الناس.-  

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

 مع تمنياتنا لكم بالتوفيق والنجاح الباهر



                                         

 

 
نا هذا العمل خالصًا لوجهك الكريم وتجعله فى تقبل مأن  اللهم إنا ندعوك

        . ميزان حسناتِّ أبائنا وأمهاتنا يا على يا كريم والحمد هلل رب العالمين 

) على ثروت محمد(            

  معلم التربية اإلسالمية


