
 معاني املفردات:   

 مهلك باخع: املستقيم املعتدل قيما: العدول عن الحق إلى الباطلعوجا: 

 ملساء ال نبات فيها جرزا :: ترابا    /      صعيدا : أي نختبرهملنبلوهم : حزناأسفا 

 األسئلة :  •

 ملحسوسة والكسر لألشياء املعنوية.لألشياء ابالفتح  الفرق بين الَعوج والِعوج؟

 الحمد يكون على كل إنعام والشكر على نعمة خاصة. الفرق بين الحمد والشكر؟

 نفي العيب مقدم على إثبات الكمال. ملاذا قدم قيما على ) لم يجعل له عوجا( 

 يبشر: يرغب ويخبر بما يسر    ينذر : يخوف / الفرق بين ينذر / يبشر؟
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 تعصم من فتنة املسيح الدجال.  ما فضل حفظ عشر آيات من أول سورة الكهف؟

 

 

 

 ( مجاراة الوقائع واألحداث3( سهولة حفظه وتلوته         2تثبيت قلب النبي  (1 ؟الحكمة من نزول القرآن مفرقا

 الهجرة حتى ولو نزل بغير مكة. قبل ما نزل من القرآن تعريف القرآن املكي: 

 الهجرة حتى ولو نزل بمكةبعد ما نزل من القرآن  تعريف القرآن املدني:

 

 :التالي : الجواب في الجدول  نيةاملكية واآليات املد ما الفرق بين اآليات

 8-1الدرس األول: سورة الكهف 

 الدرس الثاني: القرآن املكي واملدني
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 .( ظهور النفاق3     .يمان املؤمنينإ( تقوية 2  .اختلف املجتمع وتعدد الطوائف (1 أسباب تغير الخطاب القرآني في املدينة

 ( تعرف أساليب القرآن الكريم في مراعاة املخاطب    2تتبع سيرة النبي  (1 العلم باملكي واملدني؟ما هي فوائد 

 ( يساعد في معرفة زمن نزول القرآن الكريم.4معرفة تاريخ التشريع    (3

 

 

 ومدرسة العراق املقارنة بين مدرسة املدينة •

 مدرسة العراق                      مدرسة املدينة 

 الصحابة . و   عاصمة اإلسلم ومقر النبي(1 أسباب الظهور 

 منع عمر بن الخطاب الصحابة من مغادرة املدينة فبقوا فيها. ( 2
 هجرة الصحابة إلى العراق.(1

 العراق. ى( انتقال الخلفة إل2

ِ بُن عمَر، وأمُّ املؤمنيَن ع )علماء(فقهاؤها
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بُن مسعوٍد، وأنُس بُن عليُّ بُن أبي طالٍب، وعبُد ّللا

 .مالٍك 

 االعتماد على الحديث النبوي. (1 مميزاتها

 .قلة التفريعات والرأي (2

 .فقه الصحابة والتابعين وتدوين سنةتدوين ال ( 3

 .االعتماد على الرأي والقياس(1

 .الفقه االفتراض ي تأسيس( 2

 النصوص ودالالتها.( التعمق في معاني 3

 

 

 

 بيان املقصود منه؟    ما هي مظاهر تكريم االسالم للعقل؟

 تكليف اإلنسان باألحكام الشرعية مرتبطا بالعقل فل يكلف من ال عقل له.أي: أن اإلسلم جعل  العقل مناط التكليف. (1)

 أي: أن اإلسلم جعل للعلم وطلبه منزلة عظمية وحث على القراءة والبحث. صحاب العقول أعلى مكانة. (أ2)

ى دعا اإلسلم  العقل أساس لقبول الدعوة. (2)
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 الدرس الثالث: العقل في االسلم

 الدرس الرابع: املدارس الفقهية
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ى يعرفوا بِه  تعريف املدرسة الفقهية: ُه عليِه حتَّ
َ
ُه عنُه غيُرُه ويتابعون

ُ
 ومنهٌج يتبُعُه الفقيُه فيأخذ

ٌ
 .طريقة

تميزت مدرسة املدينة باالعتماد على الحديث   علل:

 النبوي؟

 .كثرِة السنِن واآلثاِر؛ لوجوِدها في املدينِة  (1

 بالحوادِث التي ظهرْت في العراِق قلِة الحوادِث التي  (2
ً
 .تعترُضُهْم، مقارنة

 .نقاِء املدينِة مَن األفكاِر والفلسفاِت  (3

علل:  تميزت مدرسة العراق باالعتماد على الرأي 

 والقياس؟

 لقلِة عدِد الصحابِة  (1
ً
 السنِن واألحاديِث نتيجة

ُ
 .قلة

 لكوِن العراِق مجتمًعا مخت (2
ً
 الوقائِع والحوادِث نتيجة

ُ
اكثرة

ً
 .لط

 الفتِن وظهوُر الِفَرِق ك (3
ُ
 في العراق.ثرة

 

 

 

 

 

ٍ آ نسبها:
 بنُت الحسيِن بِن عليه

ُ
ها الرباُب بن أبي طالب / منة مُّ

ُ
 بنت امرئ القيس.وأ

ابِع مَن الهجرِة النبوية والدتها:  .ُوِلَدْت في الَعْقِد الره

اِس لقبتها أمها بذلك  سكينة : لقبها:  ا رأْت أنَّ نفوَس النه
ه
 .تسكُن إليها وتألُفها؛ لسماحِة نفِسها ؛ مل

ِ الحسيِن نشأت  نشأتها:
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 ، فتميزت باألدب والعلم وحسن الخلق.في بيٍت يملؤ

 .تزوجْت مْن مصعِب بِن الزبيِر بِن العواِم  زواجها:
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 أبيها وأمها.، فقد ورثته من ُعرفْت بتذوِقها الشعَر واألدَب  (4

 .ُعرفْت باحتراِمها للعلماِء في زمِنها، وإجلِلها للصحابِة  (5

  وفاتها:
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 ي أ. إبراهيم املسكر  /إعداد 

 2020-2019الدراس ي األول الفصل 

 

 الدرس الخامس: سكينة بنت الحسين
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