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 طويالزمنا         زمنا قصيرا  عقداً  من الزمان 
 
 

يأخذها  إحداث عيب فيها حتى َل   .أراد الخضر إغراق السفينة 
 الحاكم الظالم

 تخويف ركاب السفينة 

 
 

عند مجمع البحرين و   في شبه جزيرة سيناء 
 فقدان الحوت

 -عليه السالم-كان موسى 
 يعرف الخضر

 
 

82- 60موسي نبي هللا سورة الكهف من درس   

(أَْو أَْمِضَي ُحقُبًاالمراد بقوله )  

 السبب وراء خرق السفينة

مع الخضر -عليه السالم-عالمة لقاء موسى  

ْيِن أ ْو أ ْمِضي  ُحقُبًا )و  قال تعالى :"  ع  اْلب ْحر  ْجم  تَّى أ ْبلُغ  م  ُح ح  ع  60إِْذ ق ال  ُموس ى ِلف ت اهُ َل  أ ْبر  ْجم  ا ب ل غ ا م  ( ف ل مَّ

بًا ) ذ  س بِيل هُ فِي اْلب ْحِر س ر  ا ف اتَّخ  ا ن ِسي ا ُحوت ُهم  ا ق ال  ِلف ت اهُ آ تِن ا غ  61ب ْينِِهم  ز  او  ا ج  ن ا ل ق ْد ل ِقين ا ِمْن س ف ِرن ا ه ذ ا ( ف ل مَّ د اء 

بًا ) انِيهُ إَِلَّ الشَّْيط اُن أ ْن أ ذْ 62ن ص  ا أ ْنس  م  ةِ ف إِن ِي ن ِسيُت اْلُحوت  و  ْين ا إِل ى الصَّْخر  أ ْيت  إِْذ أ و  ذ  ( ق ال  أ ر  اتَّخ  هُ و  ُكر 

بًا ) ا كُ 63س بِيل هُ فِي اْلب ْحِر ع ج  ًصا )( ق ال  ذ ِلك  م  ا ق ص  د ا ع ْبًدا ِمْن ِعب اِدن ا آ ت ْين اهُ 64نَّا ن ْبغِ ف اْرت دَّا ع ل ى آ ث اِرِهم  ج  ( ف و 

لَّْمن اهُ ِمْن ل ُدنَّا ِعْلًما ) ع  ةً ِمْن ِعْنِدن ا و  ْحم  ا ُعل ِْمت  ُرْشًدا )65ر  ِن ِممَّ  (66( ق ال  ل هُ ُموس ى ه ْل أ تَِّبعُك  ع ل ى أ ْن تُع ل ِم 

ْبًرا ) ِعي  ص  ا ل ْم تُِحْط بِِه ُخْبًرا )67ق ال  إِنَّك  ل ْن ت ْست ِطيع  م  ك ْيف  ت ْصبُِر ع ل ى م  ُ 68( و  ( ق ال  س ت ِجُدِني إِْن ش اء  َّللاَّ

َل  أ ْعِصي ل ك  أ ْمًرا ) ابًِرا و  تَّى أُحْ 69ص  ِدث  ل ك  ِمْنهُ ِذْكًرا( ق ال  ف إِِن اتَّب ْعت ِني ف ال  ت ْسأ ْلنِي ع ْن ش ْيٍء ح     

2021 / 2020م
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  آداب طلب العلم من خالل القصة؟وضح 
..............................................................                    ......... 

...................................                       ................................. 
 ما الفرق بين علم موسي وعلم الخضر عليهما السالم 

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

، فرب  شيئا فبلغه كما سمعرسول هللا صلى هللا عليه وسلم: " نّضر هللا امرًأ سمع منا قال 
 مبلغ أوعى من سامع.

 وضح ما يرشدنا إليه هذا الحديث.
............................................................................................

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

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

 ما المقصود بكل من :
 

 

 

 

 

 

1. ......................................................................... 

2. ........................................................................ 

3. ........................................................................ 

 

 

جهود العلماء  في حفظ السنةمن درس   

 اإلسناد

 وضح جهود العلماء في تدقيق المتن

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

نــتـالم  

 

...................................................................................................................................  
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ف اتُِح اْلغ ْيِب َل  ي ْعل ُمه  ) قال تعالي ِعند هُ م  ق ٍة إَِلَّ و  ر  ا ت ْسقُُط ِمن و  م  اْلب ْحِر ۚ و  ا فِي اْلب ر ِ و  ي ْعل ُم م  ا إَِلَّ ُهو  ۚ و 

بِيٍن  َل  ي ابٍِس إَِلَّ فِي ِكت اٍب مُّ ْطٍب و  َل  ر  اِت اْْل ْرِض و  بٍَّة فِي ُظلُم  َل  ح  ا و   (ي ْعل ُمه 

 وضح دالالت اآلية الكريمة وما ترشدنا إليه:

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

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

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

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

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

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

 

 ................................................................................................... اْلول

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

 .................................الثاني .....................................................................

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

بالغيباْليمان من درس   

قة بين اإليمان بالغيب وأركان اإليمان  ما العال

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

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

 علل  إخفاء هللا تعالى وقت قيام الساعة عن الناس؟

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

ثمرات اإليمان بالغيب اذكر بعض -  

 بين أقسام الغيب    
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 :العالقة بين الحاكم والمحكوم قائمة على

 التراخي والتهاون              الظلم والجور           التكامل والتعاون           اْلمر والنهي    

 

 حكم طاعة ولي اْلمر في اإلسالم هو: 

 مستحسن                      واجب                     مندوب                            مستحب  

 

 من حق الرعية على الحاكم 

 توفير اْلمن                      التوقير                        اَلحترام                     الطاعة   

 

 من حق الحاكم على رعيته: 

 تحقيق العدل           توفير اْلمن             لزوم الطاعة               تحقيق الرخاء اَلقتصادي   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

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

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

 

: طاعة ولي اْلمرمن درس   

 علل :أمر اإلسالم بطاعة الحاكم وعدم الخروج عليه.

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

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

الطاعة لولي اْلمر ثمرات  

. 

 .......................................................................................من هم أولو اْلمــــــــر
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 ما معنى ردما في قوله تعالى:) اجعل بينكم وبينهم ردما  (

   حجارة                         نفق                         سد                تراب                    

  

 أي من اآلتي ليس مما خير هللا ذي القرنين القيام به مع القوم الذين وجدهم في المغرب:  

 يزيد في عقابهم            يزيد في اإلحسان إليهم             يعفو عنه                يعاقبهم  

 

 دد القصص التي ذكرتها سورة الكهف مع ذي القرنين؟ ما هي ع

 أربعة                       ثالثة                       اثنتان                               واحدة   

 

 ما األجر الذي وافق عليه ذي القرنين للمساعدة في درء أذى يأجوج ومأجوج؟ 

جبل من الذهب             مال واآلَلتالع                   ما يريد من المال         رفض مساعدتهم  

 

 من عالمات الساعة الكبرى التي ذكرت في سورة الكهف 

 شروق الشمس من مغربها               موت ذي القرنين                ظهور يأجوج ومأجوج   

 

 

 

 

 

 

  

 

 

ذو القرنين الرجل الصالح من درس   

 قارن بين التوكل والتواكل

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

 ذوالقرنين الرجل الصالح

 أعماله 

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

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

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

 أهدافه

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

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

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

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

 

 

 

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

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

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

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

 أي من اآلتي ليس من الوسائل المعينة على التسامح؟ 

  اَلستقامة على طاعة هللا                                   صحبة اْلخيار

مجاهدة النفس اْلمارة بالسوء                             لتفكير بالذات وتقديم اْلناا   

  الدين{ ما القيم التي يحثنا عليها قوله تعالى:} َل إكراه في

العفو                                 التسامح                             الحب لصدقا      

 

 

...........................................................................................لعفوا.   

......................................................................................................................الصفح.  

 

 

 

 

 

  

 ميز بين معني  كل مما يأتي

 بين اآلثار السلبية للعنف مع اآلخرين على الفرد والمجتمع

 اشرح مفهوم التسامح:

 من درس التسامح

 وضح مظاهر التسامح بين الناس في الحياة

 

...................................................الفرد

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

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

.....................................................المجتمع

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

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

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

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

 أي من اآلتي ليست من حبائل الشيطان لإليقاع ببني آدم؟ 

الصدق               وسوسةال             نشر العداوة والبغضاء           قتل النفس      

 أي من اآلتي ليست من طرق جهاد النفس والشيطان؟ 

الصبر والدعاء        حمل النفس على العبادات      الرد على الشبهات     اَلستعاذة       

 

 

 

  :من مقاصد الجهاد في سبيل هللا 

 سفك الدماء      .القتل         ستعمار السيطرة على اإل       توفير اْلمن و رفع الظلم . 

  :تقع مسؤولية الجهاد على 

 الجيش               وزارة الخارجية                  ولي اْلمر                عيةالر 

  :من أهداف القتال في سبيل هللا 

    على الخيرات  ستيالءاإل                       . رد العدوان و ردع المعتدين 

 عتداء على النساء و اْلطفالاإل                                  تدمير العمران   

 -م القتال في سبيل هللا يكون فرض كفاية: حك 

 عند مواجهة العدو                           عندما يأمر الحاكم بالنفير العام 

  عند يستنفر الحاكم فئة معينة   

 عند حماية حدود الدول في حالة السلم و يقع ذلك على الجيش

 

 وضح مفهوم الجهاد لغة  واصطالحا

الجهاد في سبيل هللا درس من  
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.................................................................................................

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

 

 

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

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

 

                    

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

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

                              

 

 

 ِِ  

   وضح فضل الجهاد وآدابه:

 فضل الجهاد

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

 

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

 

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

 آدآب الجهاد

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

 

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

 

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

 

 الشيخ أحمد بن عبدالعزيز آل مبارك

 نشأتــــــه

 

 انجازاته

 مكانته
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 (ْن ي ش اُء بِغ ْيِر قال تعالى ُ ي ْرُزُق م  َّللاَّ ي ِزيد ُهْم ِمْن ف ْضِلِه ۗ و  ا ع ِملُوا و  ُ أ ْحس ن  م  ِلي ْجِزي ُهُم َّللاَّ

 (ِحس ابٍ 

  ي ِزيد ُهْم ِمنْ قوله) فيما حكم التجويد  (و 

 إدغام شفوي          إخفاء حقيقي              إظهار شفوي            إخفاء شفوي

  ْن ي ش اُء بِغ ْيِر ِحس اٍب(قوله ) فيما حكم الراء  م 

 تفخيم                           ترقيق                             جواز الوجهين

  ْن ي ش اءُ قوله) فيما حكم النون الساكنة  (م 

 اقالب      إخفاءاظهار         دغام بغنة           ادغام بدون غنة         ا

 ََرائِِكُْهمْ  ).تعالى قوله من ئكراْلا كلمة في لمدا حكم ْفِيِْظََلٍلَْعلَىْاْل  َواُجُهم  َْوأَز 

ْ(ُمتَِّكئُونَْ

 ىصغر صلة مد       .ىكبر صلة مد     .  متصل جبوا مد       .  منفصل جائز مد

 لتنوينوا لساكنةا نلنوا محكاأ عل لبمثا ليس لتاليا من حدوا 

ِحيمٍ  ٍ ر  ب  ٌم ق ْوًَل ِمْن ر  ا اْلُمْجِرُمون          ع ُدوٌّ ُمِبينٌ          س ال  اْمت اُزوا اْلي ْوم  أ يُّه   و 

  بين نوع اإلدغام في قوله 

َل  ي ْرِجعُون   ي ِحقَّ      ُمِضيًّا و  يًّا و       ح 

 ( ا ي ْنب ِغيبين حكم النون الساكنة في قوله م   ( و 
 

 ( دٍ قال تعالي ا ِمْن ب ر  اِء ِمْن ِجب اٍل فِيه  ُل ِمن  السَّم  يُن ز ِ ْن ي ش اءُ و   ( ف يُِصيُب بِِه م 

 اءِ ) ما حكم المد في قوله تعالى   (ِمن  السَّم 

 

 مد واجب متصل         مد صلة صغرى        مد طبيعي           مد بدل

 أحكام التجويد


