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 الذراسي الثبلثالفصل 

 

َراِسي    (2021-2020) الَعبُم الذِّ
 

 

  
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

َراِسي لِ ص  الفَ  اثُ برَ هَ هَ   َراِسي لِ ص  الفَ  اثُ برَ هَ هَ   يبنِ الث   الذِّ  بلِثالث   الذِّ
اختيبر اإلجبببث الصحيحت هن اإلجبببث  1

 الخبطئت
 الوفبهين والوصطلحبث 1

 الوقبرنت والتشببه واالختالف 2 هعرفت االقىال الوأثىرة لقبدة دولت االهبراث 2
 قراءة وتحميل االشكال والخرائط 3 الذهنية المخططات 3

  اسن الطبلب

   الصف والشعبت

ِف  التربيت إسالهيتُهَراَجَعتُ   الحبدي عشرللص 
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 (القرءان الكريم)                             -:السؤال األول   
 

 اإلقتداء برسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص سورة األحزاب 72-72

 
َرةُ ِمْن  ٌَ ٌَُكوَن لَهُمُ اْلِخ ُ َوَرُسولُُه أَْمًرا أَْن  قال تعالي : " َوَما َكاَن لُِمْؤِمٍن َوََل ُمْؤِمَنٍة إَِذا َقَضى َّللاه

ِه  ٌْ ُ َعلَ َ َوَرُسولَُه َفَقْد َضله َضََلًَل ُمبًٌِنا ﴿63﴾ َوإِْذ َتقُولُ لِلهِذي أَْنَعَم َّللاه ٌَْعِص َّللاه أَْمِرِهْم ۗ َوَمْن 
 ُ ََ َوَّللاه ُ ُمْبِدٌِه َوَتْخَشى النه ا َ َوتُْخفًِ فًِ َنْفِسَك َما َّللاه َك َزْوَجَك َواتهِق َّللاه ٌْ ِه أَْمِسْك َعلَ ٌْ َوأَْنَعْمَت َعلَ
ٌَُكوَن َعلَى اْلُمْؤِمنٌَِن َحَرٌج فًِ  ًْ ََل  ْجَناَكَها لَِك دٌ ِمْنَها َوَطًرا َزوه ٌْ ا َقَضٰى زَ  أََحقُّ أَْن َتْخَشاهُ ۖ َفلَمه
ًِّ ِمْن  بِ ِ َمْفُعوًَل ﴿63﴾ َما َكاَن َعلَى النه ائِِهْم إَِذا َقَضْوا ِمْنهُنه َوَطًرا ۚ َوَكاَن أَْمُر َّللاه ٌَ أَْزَواِج أَْدِع
ِ َقَدًرا َمْقُدوًرا ﴿63﴾  ِ فًِ الهِذٌَن َخلَْوا ِمْن َقْبلُ ۚ َوَكاَن أَْمُر َّللاه َة َّللاه ُ لَُه ۖ سُ نه َحَرٍج فٌَِما َفَرَض َّللاه

ِ َحِسٌبً ا ﴿63﴾ َما َكاَن  َ ۗ َوَكَفٰى بِاَّلله ْخَشْوَن أََحًدا إَِله َّللاه ٌَ ْخَشْوَنُه َوََل  ٌَ ِ َو الهِذٌَن ٌَُبلُِّغوَن ِرَساََلِت َّللاه
ا  ٌَ ٍء َعلًٌِما ﴿04﴾  ًْ ُ بُِكلِّ َش ٌَن ۗ َوَكاَن َّللاه ٌِّ بِ ِ َوَخاَتَم النه ِكْن َرُسوَل َّللاه ٌد أََبا أََحٍد ِمْن ِرَجالُِكْم َولَٰ ُمَحمه
ُحوهُ بُْكَرًة َوأَِصًٌَل ﴿04﴾ ُهَو الهِذي ٌَُصلًِّ  َ ِذْكًرا َكثًٌِرا ﴿04﴾ َوَسبِّ ٌَُّها الهِذٌَن آَمنُوا اْذُكُروا َّللاه أَ

ٌَْوَم  تُهُْم  ٌه لَُماِت إِلَى النُّوِر ۚ َوَكاَن بِاْلُمْؤِمنٌَِن َرِحًٌما ﴿06﴾ َتِح ُكْم َوَمََلئَِكتُُه لٌُِْخِرَجُكْم ِمَن الظُّ ٌْ َعلَ 
ا أَْرَسْلَناَك َشاِهًدا َوُمَبشِّ ًرا َوَنِذًٌرا  ًُّ إِنه بِ ٌَُّها النه

ا أَ ٌَ ْلَقْوَنُه َسََلمٌ ۚ َوأََعده لَهُْم أَْجًرا َكِرًٌما ﴿00﴾  ٌَ
ِ َفْضًَل َكبًٌِرا  ِر اْلُمْؤِمنٌَِن بِأَنه لَهُْم ِمَن َّللاه ِ بِإِْذنِِه َوِسَراًجا ُمنًٌِرا ﴿03﴾ َوَبشِّ

ا إِلَى َّللاه ًٌ ﴿04﴾ َوَداِع
ِ َوِكًٌَل ﴿03﴾ " ِ ۚ َوَكَفىٰ  بِاَّلله ْل َعلَى َّللاه  ﴿03﴾ َوََل تُِطِع اْلَكافِِرٌَن َواْلُمَنافِقٌَِن َوَدْع أََذاُهْم َوَتَوكه
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 الدرس الثاني :

 أحكام وآداب بيت النبوة - سورة األحزاب 94 –65
 

ِ َحِسٌبً ا ﴿63﴾ َما َكاَن  َ ۗ َوَكَفٰى ِباَّلله ْخَشْوَن أََحًدا إَِله َّللاه ٌَ ْخَشْوَنُه َوََل  ٌَ ِ َو َبلُِّغوَن ِرَساََلِت َّللاه ٌُ قال تعالي : الهِذٌَن 
َها الهِذٌَن  ٌُّ ا أَ ٌَ ٍء عَ لًٌِما ﴿04﴾  ًْ ُ ِبُكلِّ َش ٌَن ۗ َوَكاَن َّللاه ٌِّ ِب ِ َوَخاَتَم النه ِكْن َرُسوَل َّللاه ٌد أََبا أََحٍد ِمْن ِرَجالُِكْم َوَلٰ ُمَحمه

ُكْم َوَمََلِئَكُتُه  ٌْ َصلًِّ َعَل ٌُ َ ِذْكًرا َكِثًٌرا ﴿04﴾ َوَسبُِّحوهُ ُبْكَرةً َوأَِصًٌَل ﴿04﴾ ُهَو الهِذي  آَمُنوا اْذُكُروا َّللاه
ْلَقْوَنُه َسََلٌم ۚ َوأََعده َلهُْم أَْجًرا  ٌَ ْوَم  ٌَ ُتهُْم  ٌه لَُماِت إَِلى النُّوِر ۚ َوَكاَن ِباْلُمْؤِمِنٌَن َرِحًٌما ﴿06﴾ َتِح ْخِرَجُكْم ِمَن الظُّ ٌُ لِ

ِ ِبإِْذِنِه َوِسَراًجا ُمِنًٌرا  ا إَِلى َّللاه ًٌ ا أَرْ َسْلَناَك َشاِهًدا َوُمَبشًِّرا َوَنِذًٌرا ﴿04﴾ َوَداِع ًُّ إِنه ِب َها النه ٌُّ ا أَ ٌَ َكِرًٌما ﴿00﴾ 
ِ َفْضًَل َكِبًٌرا ﴿03﴾ َوََل ُتِطِع اْلَكافِِرٌَن َواْلُمَنافِقٌَِن َوَدْع أََذاُهْم َوَتَوكه ْل  ﴿03﴾ َوَبشِِّر اْلُمْؤِمِنٌَن ِبأَنه َلهُْم ِمَن َّللاه

َها الهِذٌَن آَمُنوا إَِذا َنَكْحُتُم اْلُمْؤِمَناِت ُثمه َطلهْقُتُموُهنه ِمْن َقْبِل أَْن  ٌُّ ا أَ ٌَ ِ َوِكًٌَل ﴿03﴾  ِ ۚ َوَكَفٰى ِباَّلله َعَلى َّللاه
ُحوُهنه  َسَراًحا َجِمًٌَل ﴿03﴾ وَنَها ۖ َفَمتُِّعوُهنه َوَسرِّ ةٍ َتْعَتدُّ ِهنه ِمْن ِعده ٌْ وُهنه َفَما َلُكْم َعَل  َتَمسُّ

 معاني المفردات :
 طعمتم: تناولتم

 الطعام
 

أجورهن : 
 مهورهن

 ترجی: تؤخر
 
 

 وتنوى : وتضم
 إلٌك

 

نكحتم: إذا عقدتم زواج 
 على المؤمنات

تمسوهن: كناٌة عن 
 المعاشرة الزوجٌة

غٌر ناظرٌن إناٌه: غٌر منتظرٌن وقت 
 نضوجه 

مستننسٌن لحدٌث: غٌر 
 متحدثٌن بعد فراغكم من

 أكل الطعام

 وسرحوهن :
 طلقوهن

 

 متعا: ما ٌحتاجه المرء
 من حاجات الدنٌا

 

 

 -أكمل الجدول :
 ما المقصود بالعدة ؟ العدة :مدة مقدرة شرعا تمكثها المرأة بعد فراق زوجها .

 وما عدة المطلقة التً لم ٌدخل بها ؟ َل عدة لها .
زواجه بأكثر من أربع - زواجه بمن تهب نفسها من 

  غٌر مهر تحرٌم أزواجه من بعده .
 أذكر بعض خصوصٌات الرسول ملسو هيلع هللا ىلص فً أمور الزواج؟ 

قرٌباته المؤمنات الَلتً هاجرنا قبل الفتح  الٌمنً مما 
 آفاء َّللا علٌه من غٌر حرب .

 ما النساء الَلتً احلهن َّللا لنبٌه ملسو هيلع هللا ىلص ؟

منع أن ٌتزوج غٌر ما عنده من الزوجات أو ٌبدل بهن 
 من أزواج

ً ملسو هيلع هللا ىلص فً أمر الزواج ؟  ما َل ٌحل للنب

ملسو هيلع هللا ىلص بعد وفاته ؟ ألنهن أمهات المؤمنٌن وألنهن زوجاته فً األخرة  ً  علل تحرٌم زواج نساء النب

رفع َّللا تعالى فً هذه اآلٌات من قدر نبٌه ملسو هيلع هللا ىلص وضح  وذلك من رفع الحرج عنه فً القسمة بٌن أزواجه .
 وذلك ؟

 ما دَللة قوله تعالی" طلقتموهن من قبل أن تمسوهن " ؟ َل عدة على غٌر المدخول بها . 
ً أتٌت أجورْهن "؟ مشروعٌة المهر للزوجة .  ما دَللة قوله تعالی " أزواجك الَلت

 ً ً تهب نفسها للنب  ما دَللة قوله تعالً " خالصة لك من دون المؤمنٌن " ؟ اباحة زواج الت
ً األحكام الخاصة بامهات المؤمنٌن؟ َل ٌجوز الزواج بهن – مخاطبتهن من وراء حجاب .  ما ه
تطهٌر لقلوب المؤمنٌن من وساوَ الشٌطان – وبعداً 

 عن الرٌبة وصٌانة لبٌت النبوة .
 علل ٌجب مخاطبة أمهات المؤمنٌن من وراء حجاب؟

ملسو هيلع هللا ىلص ملكة الٌمٌن ؟ مارٌة القبطٌة رضً َّللا عنها .  ً ً التً أهدٌت للنب  من هً زوجة النب
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 -أكمل الجدول :
 

ملسو هيلع هللا ىلص ؟ اَلستنذان - والدخول بدعوی.  ً  ما آداب الدخول لبٌوت النب
عدم الحضور قبل وقت تناول الطعام بوقت طوٌل - وعدم 

 البقاء طوٌَل بعد الولٌمة .
 ما آداب الولٌمة ؟

امتثال أمر َّللا تعالً - موافقة َّللا تعالً والمَلئكة فً 
 الصَلة علٌه وفرج للهم .

ملسو هيلع هللا ىلص ؟  ً ً فواند وثمرات الصَلة على النب   ما ه

ً - الدفاع عنه فً كل وقت .  ما واجب المؤمن تجاه رسول َّللا ملسو هيلع هللا ىلص ؟ تجنب كل ما ٌؤذي النب
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