


 

 

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 إعداد :

 أ / عبداحملسن حممد

 

 

 
 

 7ٕٔٓ/ٕٙٔٓ /      كفاٌات

 الـــــسادس - لصفمـــــذكـــــرة ا
 

   الفصل االول

 ادجــــــــــــــــٟ ِــــف
 

 ــــــــــالمٌــــــةالــــــــتربــــٌـــــة اإلسـ

 

 ٘زٖ اٌّزوشج ال ذغٕٟ ػٓ اٌىراب اٌّذسصٟ



 

 

 (6102/6102)  حاديث الفصل االول سادسأ
ٌَماُن بِْضٌع َوَسْبعُوَن أو بِْضٌع َوِستُّوَن ُشْعبَةً عن أبً هرٌرة رضً هللا عنه لال : لال رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص :) -ٔ اْْلِ

ٌَماِن ( فَؤَْفَضلَُها لَْوُل ََل إِ   صحٌح مسلم لَهَ إَل هللا َوأَْدنَاَها إَِماَطةُ اْْلََذى عن الطَِّرٌِك َواْلَحٌَاُء ُشْعَبةٌ من اْْلِ
 2ٕص

 

ٕ- :ِ َل من إِنَّا نَْرَكُب اْلبَْحَر َوَنْحِمُل َمعَنَا اْلمَِلٌ)عن أبً هرٌرة لال :  َسؤََل َرُجٌل النبً ملسو هيلع هللا ىلص فمال: ٌا َرُسوَل َّللاَّ
ِ ملسو هيلع هللا ىلص: هو الطَّهُ  ؤُ ِبَماِء اْلبَْحِر فمال رسول َّللاَّ ؤْنَا بِِه َعِطْشنَا أَفَنَتََوضَّ ٌْتَتُهُ اْلَماِء فَإِْن تََوضَّ  44ؿ ”وُر َماُإُُ اْلِحلُّ َم

 

ِ ملسو هيلع هللا ىلص: "َطُهوُر إِنَاءِ     -ٖ ٌَْرةَ لال :لال رسول َّللاَّ أََحِدُكْم إذا َولََػ فٌه اْلَكْلُب أَْن ٌَْؽِسلَهُ َسْبَع  روي عن أبً ُهَر
اٍت أُوَلُهنَّ بِالتَُّراب   4ٗص  . صحٌح مسلمَمرَّ

 

عن أبً هرٌرة ـ رضً هللا عنه ـ  لال رسول هللا  " أن العبد إذا أخطؤ نكتت فً للبه نكتة سوداء ،   -ٗ
ٌه حتى تعلو للبه وهو الران الذي ذكرُ هللا ـ تعالى فإذا هو نزع واستؽفر وتاب صمل للبه ، وإن عاد زٌد ف

ٌَْكِسبُوَن "  رواُ الترمذيـ فً سورة المطففٌن "  ا َكانُوا   ٓٙص   َكال بَْل َراَن َعلَى لُلُوبِِهم مَّ

 

٘-  ِ ٌْئًا فَشَ »  -ملسو هيلع هللا ىلص  -لال  َرُسوِل َّللاَّ تِى َش ٌِْه َوَمْن َوِلَى ِمْن أَْمِر اللَُّهمَّ َمْن َوِلَى ِمْن أَْمِر أُمَّ ٌِْهْم فَاْشمُْك َعلَ كَّ َعلَ
ٌْئًا فََرفََك ِبِهْم فَاْرفُْك بِِه  تِى َش  6ٙص  رواُ مسلم -«. أُمَّ

 (6102/6102)  حاديث الفصل االول سادسأ
َ عز وجل إَل َحفَّ َل  "لال رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص:  -ٔ ْحَمةُ ٌَْمعُُد لَْوٌم ٌَْذُكُروَن َّللاَّ ٌَتُْهْم الرَّ تُْهْم اْلَماَلِئَكةُ َوَؼِش

 44ص  صحٌح مسلم "َونََزلَْت علٌهم السَِّكٌنَةُ َوَذَكَرُهْم هللا فٌَِمْن ِعْنَدُُ 

 

ٌَْمُحو هللا بِِه اْلَخَطاٌَا وَ -ٕ ِ ملسو هيلع هللا ىلص لال : "أَل أَُدلُُّكْم على ما  ٌَْرةَ أَنَّ َرُسوَل َّللاَّ ٌَْرفَُع بِِه الدََّرَجاِت لالوا: عن أبً ُهَر
ُِ َوَكثَْرةُ  ِ لال: إِْسبَاغُ اْلُوُضوِء على اْلَمَكاِر إلى اْلَمَساِجِد َواْنِتَظاُر الصَّالةِ بَْعَد الصَّالةِ  الخطؤبَلَى ٌا َرُسوَل َّللاَّ

بَاُط."   6ٓص   صحٌح مسلمفََذِلُكْم الّرِ

 

اصطفى -عز وجل –ٌمول )إن هللا  -سمعت  رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلصعن واثلة بن اَلسمع رضى هللا عنه لال  -ٖ
بنً هاشم واصطفانً من بنً  كنانة من ولد إسماعٌل و اصطفى لرٌشا من كنانة واصطفى من لرٌش

 66ص  صحٌح مسلم هاشم(

 

المٌس :" إن فٌن لخصلتٌن فعن ابً سعٌد الخدري ـ رضً هللا عنـه ـ لـال : لال ملسو هيلع هللا ىلص ـ  ْلشجع عبد   -ٗ
 6ٓٔص  ٌحبهما هللا : الحلم واْلناة " رواُ مسلم .

 

" أربع من كن فٌه كان منافما خالصا ، -عن عبدهللا بن عمرو ـ رضً هللا عنهما ـ عن النبً  ملسو هيلع هللا ىلص لال  : -٘
ذب ، وإذا عاهد ؼدر ، ومـن كانت فـٌه خصلة منـهن كانت فـٌه خصلة من نفاق حتى ٌدعها : إذا حدث ك

 ٙٔٔص   ”وإذا وعد أخلؾ ، وإذا خاصم فجر 
 



 

 

 المصطلح الشرعً اآلتً: اكتب
 

 ت الكمال وأنه المستحك للعبادة وحدُ  وأنه المتصؾ بصفا وملٌكةالجازم بؤن هللا رب كل شًء  َلعتمادااإلٌمان باهلل.()

 لال تعالى : 
ِ َوَماَلِئَكتِِه َوُكتُبِِه َورُ  ٌِْه ِمْن َربِِّه َواْلُمْإِمنُوَن ُكلٌّ آََمَن بِاَّللَّ ُسوُل ِبَما أُْنِزَل إِلَ ٌَْن أََحٍد ِمْن آََمَن الرَّ ُق َب ُسِلِه ََل نُفَّرِ

 ﴾ سورة البمرة2ٌَْٕ٘ن اْلَمِصٌُر ﴿ُرُسِلِه َولَالُوا َسِمْعنَا َوأََطْعنَا ُؼْفَرانََن َربَّنَا َوإِلَ 
 أكتب اربعا من أركان االٌمان التً ذكرت فً اآلٌة الكرٌمة

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 فّب ٘ٛ اٌفشق ث١ٓ ثقش هللا ػض ٚجً ٚثقش اٌّخٍٛل١ٓ؟  -تعالى -من صفات الكمال هلل صفة البصر( ) 
 ٚي  لاصر على  رإٌة اَلشٌاء المرٌبة ودن فإنه محدٌبصر هللا تعالى محٌط بالكون كله بخالؾ بصر المخلول

 األمور األربعة التً ٌتضمنها اإلٌمان باهلل تعالىاكتب اثنٌن 

 اال٠ّبْ ثبٔفشادٖ   ثبأل١ٌ٘ٛخ      – 2                اال٠ّبْ ثٛجٛد هللا             -4

 اٌقفبد اال٠ّبْ ثبألعّبء  ٚ – 4              ثبٌشثٛث١خ     ٖاال٠ّبْ ثبٔفشاد – 3 

 -اٌذ١ًٌ ػٍٝ ٚخٛد هللا: اٌرا١ٌح  إٌظٛص  ِٓ اصرخشج

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الدرس :اْلول
 

 باهلل تعالىاألٌمان 
 

 ةالمجال: العمٌد
 

 الفصل اَلول
 

 دلٌل وجود هللا الرلم النص الشرعً م

ُ أَنَّهُ َل إِلَهَ إَِلَّ ُهَو َواْلَماَلئَِكةُ َوأُولُو اْلِعْلِم لَائًِما بِاْلِمْسِط َل إِلَهَ إِْل ُهَو الْ  ٔ عَِزٌُز "َشِهَد َّللاَّ
 اْلَحِكٌُم" 

 دلٌل الشرع ٖ

ٍء أَْم ُهُم اْلخَ  ٕ ًْ ٌِْر َش  دلٌل الفطرة  ٗ اِلمُوَن "أَْم ُخِلمُوا ِمْن َؼ

ِه لََوَجُدوا فٌِِه اْختِاَلفًا َكثًٌِرا  ٖ ٌِْر اللَـّ  دلٌل العمل ٕ  (}أَفَاَل ٌَتََدبَُّروَن اْلمُْرآَن ۚ َولَْو َكاَن ِمْن ِعنِد َؼ

ٌٕفغٗ ؽٙبدٖ هللا رؼبٌٝ   ٔ () ما من مولود إَل ٌولد على الفطرة فؤبواُ ٌهودانه أو ٌنصرانه أو ٌمجسانه ٗ

  

 ثبهلل اٌىزت

 ٚ اٌمذس
 اٌشعً  

 ٚاٌّالئىخ

 ٚا١ٌَٛ االخش



 

 

 

 

 

 

 -س ػًٍ ٌّا ٠أذٟ :

 أزاي هللا ذؼاٌٟ اٌىرة ٚأسصاي اٌشصً . -1

 اٌذ١ًٌ اٌؾشػٟ ػٍٝ ٚجٛد هللا رؼبٌٝ   ٚ٘ذا٠خ اٌخٍك اٌٝ ػجبدح هللا سة اٌؼب١ٌّٓ

 تظش هللا ذؼاٌٝ ٠خرٍف ػٓ تظش اٌّخٍٛل١ٓ. -2

 ٚي  لاصر على  رإٌة اَلشٌاء المرٌبة ن فإنه محدودٌتعالى محٌط بالكون كله بخالؾ بصر المخلولبصر هللا ألْ 

 

 -اصرخشج ِٓ إٌظٛص  اٌرا١ٌح  ثّشج اال٠ّاْ اٌرٟ دي ػ١ٍٙا إٌض اٌششػٟ :

 

 -:بوضع  كلمة مناسبة فٌما ٌاتًأكمــل 

 باهلل    الركن اْلول من أركان اْلٌمان  -ٔ

   فً اَلسالم اَلعتمادٌةمن اْلصول    األصل االول   المفً اْلسمنزلة اْلٌمان باهلل تعالى  -ٕ

 صفة البصر    تعالى –من صفات الكمال هلل  -ٖ

 لسالما- المدوس  -لملنا – الرحٌم –من اسماء هللا الحسنى  الرحمن  -ٗ

 س ٘اخ ِثاي ِٓ ح١اذه ا١ِٛ١ٌح ذحمك ف١ٗ ثّشاخ اال٠ّاْ تاهلل؟  

 / اٌظذلاخ/  اٌرضث١ح ٚاٌر١ًٍٙ / االػّاي اٌظاٌحح / اٌؼثاداخ

 االصرغفاس / إلاِح اٌظالج / لشاءج اٌمشاْ

 

 

 

 

 

 

 

 

 ثمرة االٌمان باهلل الرلم النص الشرعً م

ٌِْهْم بََرَكاٍت ِمَن السََّماِء َواأْلَْرِض" "َولَْوأَنَّ أَْهَل اْلمَُرى ٔ  آََمنُوا َواتَّمَْوا لَفَتَْحنَا َعلَ

 

 عن المؤمنٌندفاع هللا  ٕ

اٍن َكفُورٍ  ٕ َ اَل ٌُِحبُّ ُكلَّ َخوَّ َ ٌَُدافُِع َعِن الَِّذٌَن آََمنُوا إِنَّ َّللاَّ  تحمٌك االمن التام  ٖ (إِنَّ َّللاَّ

أَْجَرُهم  }َمْن َعِمَل َصاِلًحا ِمّن َذَكٍر أَْو أُنثَٰى َوُهَو ُمْؤِمٌن فَلَنُْحٌٌَِنَّهُ َحٌَاةً َطٌِّبَةً ۖ َولَنَْجِزٌَنَُّهمْ  ٖ

 ﴾{٧7بِأَْحَسِن َما َكانُوا ٌَْعَملُوَن ﴿

حلول الخٌرات  ٔ

 والبركات



 

 

 -: ٌأتًأكمل ما 

 هلل دالحم الدعاءوأفضل.  ال إله إال هللاافضل الذكر 

   إال  هللاال إله أعلى شعب اْلٌمان هً 

 األذى من الطرٌك إماطةاْلٌمان. وأدنى شعب 
 -:ٌأتً  اصحٌحة فٌم رأمام اإلجابة الغٌ× ( أمام االجابة  الصحٌحة وعالمة ) √ (  ضع عالمة ) 

 ( √)        إَل هللا  أفضل الذكر                          َل إله   -ٔ

 (   ×)         شعب اَلٌمان             دنىهً أ كلمة التوحٌد -ٖ

 (  ×)     َل تحصل الشفاعة   لمن لال َل إله إَل هللا            -ٖ 

 ( √ )                                      هلل دالدعاء الحمأفضل.  -ٗ
 ضغ وً وٍّح ِٓ اٌىٍّاخ االذ١ح فٟ ِىأٙا إٌّاصة تاٌدذٚي االذٟ

 َل إله -االصجبد   - إَل هللا   -إٌفٟ  

 

 

 

 

   -:كلمة التوحٌد  فضائلمن  اثنٌن أكتب 

 أنها السبٌل لدخول الجنة  -ٕاعظم نعمة من هللا تعالى         -ٔ

 اَلٌمان   أعلى شعب – ٗ           أفضل الذكر       -ٖ

 شفاعة النبً ملسو هيلع هللا ىلص -٘

 -اصرخشج ِٓ إٌظٛص  اٌرا١ٌح  ثّشج اال٠ّاْ اٌرٟ دي ػ١ٍٙا إٌض اٌششػٟ :

 

 

 

 الدرس :الثانً
 

 

 كلمة التوحٌد وشروطها فضل   -ٕ
 

 

 ةالمجال: العمٌد
 

 

 الفصل اَلول 
 

 المعنى ما ٌناسبها  الكلمة  م

 َل إله النفً لمة التوحٌدالركن األول لك ٔ

 إَل هللا اَلثبات الركن الثانً لكلمة التوحٌد ٕ

 كلمة التوحٌد فضل الرلم النص الشرعً م

 دخول الجنة ٗ أَْسعَُد الناس بَِشفَاَعتًِ ٌوم اْلِمٌَاَمِة من لال َل إِلَهَ إَل هللا َخاِلًصا من لَْلبِِه أو نَْفِسِه ( ٔ

ٌَماُن بِْضٌع َوَسْبعُوَن أو بِْضٌع َوِستُّو) إ ٕ َن ُشْعبَةً فَؤَْفَضلَُها لَْوُل ََل إِلَهَ إَل هللا اْْلِ

ٌَماِن (  َوأَْدنَاَها إَِماَطةُ اْْلََذى عن الطَِّرٌِك َواْلَحٌَاُء ُشْعبَةٌ من اْْلِ

 افنً اٌزوش  ٖ

 شفاعة النبً ملسو هيلع هللا ىلص ٌوم المٌامة ٔ ("أفضل الذكر َل إله إَل هللا وأفضل الدعاء الحمد هلل ٖ

 أعلى شعب اَلٌمان   ٕ من شهد أن َل إله إَل هللا مخلصا من للبه دخل الجنة ( " ٗ



 

 

 

 

 

 اورة ثالثح ِٓ ششٚط وٍّح اٌرٛح١ذ :س 

   -اٌمجٛي  -3ا١ٌم١ٓ    -2اٌؼٍُ   -4

 اٌّحجخ 7االخالؿ   6-اٌقذق   -5االٔم١بد      -2

 س اورة ضذ وً وّح ِٓ اٌىٍّاخ االذ١ح فٟ اٌدذٚي االذٟ:

 

 

 

 -ا إٌض اٌششػٟ :اصرخشج ِٓ إٌظٛص  اٌرا١ٌح  ثّشج اال٠ّاْ اٌرٟ دي ػ١ٍٙ

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 مذ٘ب  اٌىٍّخ مذ٘ب  اٌىٍّخ مذ٘ب  اٌىٍّخ

 ٌىزة اٌقذق اٌشد اٌمجٛي اٌجًٙ اٌؼٍُ

 إٌفبق االخالؿ اٌزشن االٔم١بد اٌش٠ت ا١ٌم١ٓ

 اٌىشٖ اٌّحجخ

 شروط كلمة التوحٌد الرلم النص الشرعً م

 العلم ٕ )ضأال هلل اٌذ٠ٓ اٌخاٌ( ٔ

 االخالؿ ٔ (فاػٍُ أٔٗ ال اٌٗ اال هللا ) ٕ

 اَلنمٌاد ٗ (إّٔا اٌّؤِْٕٛ اٌز٠ٓ إِٔٛا تاهلل ٚسصٌٛٗ ثُ ٌُ ٠شذاتٛا ) ٖ

ِٚٓ ٠ضٍُ ٚخٙٗ إٌٝ هللا ٚ٘ٛ ِحضٓ فمذ اصرّضه تاٌؼشٚج  ) ٗ

 (اٌٛثمٝ

 الٌمٌن ٖ

طذلا  ِا ِٓ أحذ ٠شٙذ أْ ال اٌٗ اال هللا ٚأْ دمحما ػثذٖ ٚسصٌٛٗ ) ٘

 (ِٓ لٍثٗ اال حشِٗ هللا ػٍٝ إٌاس

 المحبة ٙ

ِٚٓ إٌاس ِٓ ٠رخز ِٓ دْٚ هللا أٔذادا ٠حثُٛٔٙ وحة هللا  ) ٙ

 (ٚاٌز٠ٓ إِٓٛا أشذ حثا هلل

 الصدق ٘

 المبول 4 (إُٔٙ وأٛا إرا ل١ً ٌُٙ ال اٌٗ اال هللا ٠ضرىثشْٚ) 4



 

 

 

َّْ إٌجٟ ملسو هيلع هللا ىلص لبي: َُ٘ش٠َْشحَ سمٟ هللا ػٕٗ أَ  ػٓ أثٟ 

ْظ ٠َذَُٖ فٟ اإِلَٔبِء حزٝ ٠َْغِغٍَ   ِّ ِٗ فال ٠َْغ ِِ ْٛ َٔ َٓ ثَبرَْذ ٠َذُُٖ"  "إرا اْعز١َْمََظ أحذوُ ِٓ  ب صاَلصًب فئٔٗ ال ٠َْذِسٞ أ٠َْ َٙ 

 : أكمل العبارات اآلتٌة بما ٌناسبها من كلمات -

 .   ٌــدٌـــه عند اَلستٌماظ من النوم َل ٌؤكل المسلم لبل أن ٌؽسل . -ٔ

 ألسنان ا  -واألٌدي  – لثٌابنظافة البدن و نظافة  وا علمنا الرسول  -ٕ

 . صالة تخدم السوان عند كل  ٌس كان الرسول  -ٖ

 واجبة ؼسلومستحبة  ؼسلٌنمسم الؽسل الى لسمٌن   -ٗ

    الجمعة والعٌدٌنالؽسل المستحب مثل :ؼسل   -٘

  الجنابة والحٌضالؽسل الواجب : مثل ؼسل  -ٙ

 (عند العبارة غٌر الصحٌحة فٌما ٌلً: (عند العبارة الصحٌحة وعالمة )ضع عالمة )
 (   )                                                          الطهارة مفتاح الصالة. -ٔ

 (   )                               النظافة مطلوبة فً بعض اْلولات                -ٕ

 (    )            اَللتداء بسنة النبً صلى هللا علٌه و سلم من كمال اْلٌمان .        -ٖ

 (    )           حً ولائً ٌجنب المسلم من اْلمراض .          ص ؼسل الٌدٌن أمر -ٗ

 فً الحدٌث الشرٌف.  عدد أنواع النظافة كما علمنا الرسول  -ٕ
 نظافة اْلسنان .  –نظافة اْلٌدي  –نظافة الثٌاب 

 تعرف عن راوي الحدٌث ؟ اكتب ما -

روي  هجرٌه4أسلم سنة الدوسً  ابوُ صخر  ةأبو هرٌرشهرته : اسمه: عبد الرحمن بن صخر الدوس

 حدٌثا4ٖٗ٘عن النبً 

 س اكتب معانً الكلمات االتٌة :

 معــناهــا الكممـة

 ا من نهموصح استيقظ

 فال يدخل فال يغمس

 الهعاء الذي تحفظ فيو األشياء  اإلناء

 المقرهد ربما لمدت شيئا غير طاىر اين باتت يداه 

 ٌّا ٠أذٟ :س ػًٍ 

 ناول الطعام عند االستٌماظ من النومغسل الٌدٌن لبل ت-ٔ

 ْلن المرء عندما ٌنام َل ٌشعر وَل ٌحس ماذا ٌفعل أثناء نومه ربما تكون ٌدُ لرٌبة من موضع لذر

 أٔرشاس االطاتح تاٌشِذ ػٕذ االطفاي -3

 األطفال يدتيقظهن من النهم فيجعلهن أصابعيم في أعينيم قبل غدليا ألن -4

 الثالثالدرس :
 

  ةاهتمام االسالم بالنظاف
 

 الحدٌث الشرٌؾالمجال :
 

 الفصل اَلول
 



 

 

 
 
 

 

 

    :فٌما ٌلً  الغٌر صحٌحة ( بعد العبارة  ×بعد العبارة الصحٌحة وعالمة )  ( عالمة √ ضع )

                                                                   (√)كمٌاُ البحار.  ذاته المطهر لؽٌرُ ًفالماء الطهور هو الطاهر  -ٔ

 (                                                                      ×)          الماء إذا كان كثٌرا ولم ٌتؽٌر بالنجاسة فهو  نجس .    -ٕ

 (√)           . الماء الطهور هو الذي ٌرفع الحدث وٌزٌل النجاسة -ٖ

 اكتب كلمة ) ٌجوز (أو )ال ٌجوز(أمام ما ٌأتً:س  

                                                   (ٌجوز)  التطهر بالماء المتؽٌر الذي خالطته الطحالب وورق الشجر . ) أ (

                                                          (ٌجوز)                             ) ب (استخدام ماء النهر فً رفع الحدث .

  (زٌجو َل)           . ماء كثٌر ولعت فٌه نجاسة تؽٌر صفته) ج ( توضؤ ب

 ما أنواع المٌاه؟س 
 -: ٌنمسم الماء إلى ثالثة أنواع وهً

  .نجس  -ٖ               طاهر.  -ٕ                           . طهور   -ٔ
  :ضع المصطلح المناسب أمام كل تعرٌف فٌما ٌأتً

 نبع من اَلرض أو نزل من السماء طاهر فً ذاته المطهر ؼٌرُ وهو كل مالاالماء  ( :الماء الطهور)   

 الطاهر فً نفسه ؼٌر مطهر لؽٌرُ وتؽٌر أحد  أوصافه اللون أو الطعم أو الرائحة ) الماء الطاهر   (:

 الرائحة -الطعم     -وؼٌرت أحد أوصافه اللون   والعة فٌه نجاسةا م) الماء النجس   (: 

 -رات التالٌة بكلمة مناسبة من عندن  :أكمل العبا –س 
 أكبر وما أوجب للؽسل ٌسمى حدثا غرصأ  ا ما أوجب للوضوء ٌسمى حدث. ٔ

 طهارة الملبوٌمصد بها  معنوٌةالشرع نوعان طهارة  فًالطهارة  -ٕ
        جسم االنسانوهً أعضاء   حسٌة  وطهارة 

 اْلٌمان نصفجعل الدٌن اْلسالمً الطهارة   -ٖ
 

 :سج ِؼٕٝ اٌطٙاأورة 

 ٠ّٕغ اٌقالح ِٓ حذس أٚ ٔجبعخ ٟ٘ سفغ ِب اٌطٙبسح :

 ما حكم استخدام الماء النجس ؟س 

 إَل عند الضرورة ٌحرم  استخدامه

 -:اجٌب عما ٌؤتً :-س
 عدد اْلدلة على مشروعٌة الطهارة؟ *
 ـ جعل الدٌن الطهارة نصؾ اْلٌمان.  ٔ

 . اْلمر بالوضوء ْلجل الصالة .ٕ

 ى الؽسل فً الكثٌر من المناسبات .. الحض علٖ

 . الوصٌة بنظافة وطهارة الثٌاب.ٗ
 

 

 

 

 

 
 

 الرابعالدرس :
 

 االمٌاُ وانواعه-ٔ
 

 الفمه المجال:
 

 الفصل اَلول 
 



 

 

 
 

 
 
 

 

 
 

 بٌن المصطلحات الشرعٌة اآلتٌة:
 .المذارة المانعة من صحة الصالة(النجاسة) -ٔ
 . لة كل نجاسة وهً واجبة على كل مسلموهً إزا .(الطهارة) -ٕ 

    -: اكتب اثنٌن من انواع النجاسات التً ٌجب التطهر منها
 ثٛي ٚسٚس ِب ال ٠ؤوً ٌحّٗ ِضً اٌح١ٛأبد اٌّفزشعخ. -2           اٌجٛي ٚاٌغبئو. -4

 اٌخّش. -5           اٌذَ. -4       ا١ٌّزخ ٠ٚغزضٕٝ ِٕٗ ١ِزخ اٌغّه ٚاٌجشاد فٟٙ هب٘شح -5

 .ٌحُ اٌخٕض٠ش -7          اٌىٍت.)اٌغؤس: ٘ٛ ِب ثمٟ فٟ االٔبء ثؼذ اٌؾشاة (عؤس  -6

 ضغ وً وٍّح ِٓ اٌىٍّاخ االذ١ح فٟ ِىأٙا إٌّاصة تاٌدذٚي ف١ّا ٠أذٟ :

 ثٛي إٌبلخ  –ا١ٌّزخ  –اٌذَ   -١ِزخ اٌغّه ٚاٌجشاد  –اٌجٛي ٚاٌغبئو  –اٌّبء اٌطٙٛس 

 إٌؼبِخ -االسأت  –اٌخّش  – ٌحُ اٌخٕض٠ش –عؤس اٌىٍت  –سٚس اٌجمش  

 ٔدش طا٘ش َ

 اٌجٛي ٚاٌغبئو اٌّبء اٌطٙٛس 4

 اٌذَ ١ِزخ اٌغّه ٚاٌجشاد 2

 ا١ٌّزخ ثٛي إٌبلخ 3

 عؤس اٌىٍت سٚس اٌجمش 4

 ٌحُ اٌخٕض٠ش االسأت 5

 اٌخّش إٌؼبِخ 6
 

 س : ضغ اٌشلُ إٌّاصة ِٓ اٌّدّٛػح ) أ ( أِاَ ِا ٠ٕاصثٗ ِٓ اٌّدّٛػح ) ب ( ف١ّا ٠أذٟ : 

 غات اآلتٌة بكلمات مناسبة:أكمل الفرا س

 بالغسل  بالماءٌكون  تطهٌر البدن والثوب .1

 على كل مسلم ومسلمة. واجبةالطهارة  .2

 

 

 الخامسالدرس :
 

 

 منها رو كٌفٌة التطهالنجاسات   
 

 

 هالفمالمجال: 
 

 

 الفصل اَلول 
 

 اٌّجّٛػخ ) ة ( اٌشلُ اٌّجّٛػخ ) أ ( َ

4. 
 رط١ٙش اإلٔبء اٌزٞ ؽشة ِٕٗ اٌىٍت 3 ٚلؼذ ػٍٝ االسك ٔجبعخ )جبِذح (

2. 
ُٙٛس   ٚهٟء" إرا   اٌغغً ثبٌّبء 4 أحذوُ ثٕؼ١ٍٗ األرَٜ فئْ اٌزَُّشاَة ٌٗ َه

3. 
ْْ ٠َْغِغٍَُٗ َعْجَغ  ٍُْت أَ ٌَْى ٌََغ ف١ٗ ا َٚ ُْ إرا  ُُٙٛس إَِٔبِء أََحِذُو "َه

َّٓ ثِبٌزَُّشاة ُ٘ اٍد أُٚال شَّ َِ 

على  واجبة نجاسة وهًال إزالةو الطهارة  5
 . كل مسلم

4 
٠ىْٛ ثئصاٌخ ػ١ٓ إٌجبعخ صُ فت اٌّبء  4 أفبة اٌجذْ ٚاٌضٛة  ٔجبعخ

 ػ١ٍٙب

5 
ٍُٙٛس ٚال َطَذلَحً ِٓ ُغٍُٛيٍ )  رط١ٙش إٌؼً 2 (ال ذمثً َطالجً تغ١ش ُط



 

 

 

 

 -اختار االجابة الصحٌحة من بٌن الموسٌن فٌما ٌلً :

 بالنصارى [  - بالحنفاء -بالمشركٌن )ة اَل من ٌسمونكلها باطلالدٌانات فً بالد العرب لبل اَلسالم  -ٔ

 [   لتل االوالدـ   إكرام الضٌؾـ    شرب الخمر  ):  من الصفات الحسنة للعرب لبل اَلسالم  -ٕ

 زٌد بن عمرو  بن نفٌل(– عمرو بن لحً –ل) أبو جه أول من بدل دٌن إبراهٌم  وإسماعٌل علٌهما السالم -ٖ

 خمسٌن سنة ( –مائة سنة  – الف سنةدة ) ظلت نار المجوس مول -ٗ

 ( بخمسٌن ٌوما –بؤربعٌن ٌوما  –هزم أصحاب الفٌل لبل وَلدة النبً )بستٌن ٌوما  -٘

 ( عٌسى علٌه السالم–داود علٌه السالم –الرسول الذي بشر ببعثة سٌدنا دمحم ملسو هيلع هللا ىلص )موسى علٌه السالم   -ٙ

 ٌناسبها من المجموعة ) ب ( بوضع الرلم أمامها :اختار من المجموعة ) أ ( بما 
 

  المجموعة ) أ ( م
 الرلم

 المجموعة ) ب (

 عبادة اْلصنام ٗ هبل -ٔ ٔ

 عبادة النار ٖ الحنفٌة -ٕ ٕ

 صنم لرٌش ٔ المجوسٌة -ٖ ٖ

 أول من أدخل الوثنٌة فً  بالد العرب ٘ الوثنٌة -ٗ ٗ

 مدٌن ابراهٌم علٌه السال ٕ عمرو بن لحً ٘

 -اورة ذؼش٠فا ٌٍّفَٙٛ اٌراٌٟ :

 ) اَلصنام ( هً تماثٌل  أتى بها ) عمرو بن لحً  الخزاعً ( من الشام إلى بالد العرب -4

 فإذا نزلوا مكانا طافوا بها كطوافهم بالكعبة حجارة كان العرب ٌؤخذونها من الحرم فً اسفارهم (انوثاَل -2

 د اٌؼشةثالد اٌؾبَ اٌٝ ثالجًء به من أول صنم (   هبل  ) -3

 س اوًّ ِا ٠أذٟ تىٍّح ِٕاصثح ِٓ ػٕذن :

 اٌظذق ٚ ٚإوشاَ اٌض١ف حضٓ اٌدٛاسٚ ٌشداػح ِٓ اٌقفبد اٌحغٕخ فٟ ثبٌذ اٌؼشة لجً االعالَ  ا .4

 ٚأد اٌثٕاخٚ ٌؼة ا١ٌّضشٚ  ششب اٌخّشٚ لرً االٚالد ثبٌذ اٌؼشة لجً االعالَ ِٓ اٌقفبد اٌغ١ئخ فٟ .2

  صمٛط االطٕاَٚ  خّٛد ٔاس فاسسٚ  ٘ز٠ّح اطحاب اٌف١ًٚ  تشاسج االٔث١اءِٓ ثؾبئش إٌجٛح  .3

  اٌرحش٠فٚ  اٌثذعمٍذ إٌقبسٜ ثغجت ِب هشأ ػ١ٍٙب ِٓ  .4

 سغثاذُٙ  ٚأ٘ٛائُٙ حشف ا١ٌٙٛد إٌقٛؿ اٌغّب٠ٚخ ٌىٟ رٛافك   .5

    : س ػًٍ ٌّا ٠أذٟ

 .دخٛي ا١ٌٙٛد تالد اٌؼشب فٟ شثح اٌدز٠شج اٌؼشت١ح  -1

الروم ،إلى جانب تطلعهم إلى ظهور النبً المبشر به فً  بسبب الضؽط  الذي أصابهم من ملون
 التوراة واَلنجٌل ،ورؼبتهم فً  اَلٌمان به 

 سموط االصنام على وجهها لحظة والدة الرسول ملسو هيلع هللا ىلص -ٕ
 رؼبٌٝ ٠ذي رٌه ػٍٝ سح١ً اٌؾشن ، ٚرشن اٌؼجبداد اٌجبهٍخ ٚثذا٠خ ػٙذ جذ٠ذ ِٓ اٌزٛح١ذ  ٚاٌؼجبدح هلل 

 
 

 السادسالدرس 
 

 بشائر النبوة
 

 ةالسٌر المجال:
 

 الفصل اَلول
 



 

 

 

 ؟ اكتبهمتنمسم صفات  النفس اإلنسانٌة إلى ثالثة ألسام .
 النفس: المطمئنة  -ٔ

 اللوامة .النفس: -ٕ

ارة بالسوء ..النفس: -ٖ  ا اْلمَّ

 ضع كل كلمة من الكلمات اآلتٌة فً مكانها المناسب. -
ارة   النفس المطمئنة  ( –النفس اللوامة  –بالسوء )  النفس اْلمَّ

 ٌكون فٌها الٌمٌن والطمؤنٌنة والخشوع . (..النفس المطمئنة ....) -ٔ
 هً التً تندم على ما فعلت من ذنوب أو لصرت فً طاعة هللا تعالى (....النفس اللوامة.....) -ٕ

ارة بالسوء.) -ٖ  ة كالحسد والكبر .منبع الشرور وأساس اْلخالق الذمٌم (..النفس اْلمَّ
 -اصرخشج ِٓ إٌظٛص  اٌرا١ٌح  طفاخ إٌفش االٔضا١ٔح اٌرٟ دي ػ١ٍٙا إٌض اٌششػٟ :

 س  اورة اث١ٕٓ ِٓ فٛائذ ِحاصثح إٌفش:

 اَلطالع على عٌوب النفس ومحاسبتها واَلستؽفار من الذنوب -ٔ

 التوبة  وتدارن ما فات -ٕ

 ن والشعورتربٌة الضمٌر عند اْلنسا -ٗ

 س اورة أث١ٕٓ ِٓ االصثاب اٌّؼ١ٕح ػٍٝ ِحاصثح إٌفش :

 اَلبتعاد عن أماكن الؽفلة واللهو .4

 حضور مجالس العلم والذكر  .2

  والصالحٌن مصاحبة  اَلخٌار .3

 اٌىش٠ّح اٌدٍّح اٌرٟ ذذي ػٍٝ ِحاصثح إٌفش  ٚاورثٙا تاٌفشاؽ ف١ّا ٠أذٟ  ا٠٢حاصرخشج ِٓ 

 َِ َٓ آ ا اٌَِّز٠ َٙ ٍُ }٠َا أ٠َُّ َّ ا ذَْؼ َّ َٗ َخث١ٌِش ِت َّْ اٌٍَـّ َٗ ۚ ِإ اذَّمُٛا اٌٍَـّ َٚ ٌِغٍَذۖ   ْد  َِ ا َلذَّ َِّ ٌْرَُٕظْش َْٔفٌش  َٚ  َٗ َْ ُٕٛا اذَّمُٛا اٌٍَـّ ٛ)  

ٌِغَذٍ ِب ٠ذي ػٍٝ ِحبعجخ إٌفظ :                        ْذ  َِ ب لَذَّ َِّ  ٌْزَُٕظْش َْٔفظ  

 ِغ اٌظالج فٟ اٌدذٚي اٌراٌٟ : أِاَ حاٌره)√(   حاصة ٔفضه تٛضغ ػالِح

 ٔبدسا أح١بٔب غبٌجب دائّب  حبٌه ِغ اٌقالح

    √ أؤد٠ٙب ثؾشٚهٙب ٚاسوبٔٙب

    √ أؤد٠ٙب فٟ ٚلزٙب

    √ اخؾغ فٟ فالرٟ

 

 

 السابعرس الد
 

 

 محاسبة النفس  -4ٔ
 

 

 بالمجال: التهذٌ
 

 

 الفصل اَلول

 صفات النفس االنسانٌة الرلم النص الشرعً م

 النفس المطمئنة ٖ وال ألسم بالنفس اللوامة( -) ال ألسم بٌوم المٌامة  ٔ

 خإٌفظ اٌٍٛاِ ٔ () وما  أبرئ نفسً أن النفس ألمارة بالسوء إال ما رحم ربً إن ربً ٕ

 النفس اَلمارة بالسوء ٕ اضٌة مرضٌة( أرجع إلى ربكً ر–) ٌأٌتها النفس المطمئنة  " ٖ



 

 

 -أورة ذؼش٠فا ٌٍّظطٍح االذٟ :

 ان تإدي العمل المطلوب منن على الوجه اَلكمل فً الولت المحدد:  (المسإولٌة  )

 فٟ ح١اذٗ ِٓ خالي اٌدذٚي اٌراٌٟ :أورة و١ف واْ اٌشصٛي ػ١ٍٗ اٌظالج ٚاٌضالَ ٠رحًّ اٌّضؤ١ٌٚح . 

 

 ػًّ فٟ سػٟ األغٕاَ    ػٕذِا واْ طث١ا 4
 ذاخش فٟ ِاي اٌض١ذج خذ٠دح اٌٝ اٌشاَ ػٕذِا واْ شاتا 2

 ذحًّ أػثاء اٌشصاٌح حرٝ أدا٘ا ػٍٝ أوًّ ٚخٗ ٔزي ػ١ٍح اٌٛحٟػٕذِا واْ  3

  س ِا ٘ٛ دٚس ِضؤ١ٌٚره فٟ اٌّداالخ االذ١ح :

 

 ٚهٕه-اعشره -د٠ٕه–ٔفغه 

 ِغؤ١ٌٚزٟ اِبَ :

 ٚطٕٟ اصشذٟ د٠ٕٟ ٔفضٟ
 االٌرزاَ تاٌمٛا١ٔٓ طاػح اٌٛاٌذ٠ٓ أداء اٌؼثاداخ اال٘رّاَ تاٌظحح 

ي ٚاخرٕاب اذثاع اٌحال االخرٙاد تاٌذساصح

 اٌحشاَ

اٌّحافظح ػٍٝ  احرشاَ اٌىث١ش 

 اٌّّرٍىاخ اٌؼاِح

 اٌذفاع ػٕٗ اٌؼطف ػٍٝ اٌظغ١ش ٔشش االصالَ اٌرخط١ظ ٌٍّضرمثً 

 س اورة اث١ٕٓ ِٓ فٛائذ ذحًّ اٌّضؤ١ٌٚح 
 الشعور باْلمانة  أمام هللا وأمام الناس (4

 زٌادة ثمة الفرد بنفسة وبمدراته (2

 بطهمتماسن أفراد المجتمع  وترا (3

 س اوًّ اٌفشاغاخ االذ١ح تّا ٠ٕاصثٙا ِٓ وٍّاخ ِٓ ػٕذن 

 ٚذحًّ اٌّضؤ١ٌٚح ِشالثح هللا ذؼاٌِٝٓ اٌقفبد اٌزٟ رحٍٝ ثٙب ساػٟ اٌغُٕ : أداء االِبٔخ ٚ  -1

 إٌّاصة فٟ اٌٛلذالوًّ اٌّغؤ١ٌٚخ ٟ٘ اٌٛاجت اٌزٞ ٠جت أْ رمَٛ ثٗ ػٍٝ اٌٛجٗ ا -2

 حزٝ أوًّ اٌذ٠ِٓشىالخ فٛاجٗ  اٌذػٜٛرج١ٍغ رحًّ إٌجٟ ملسو هيلع هللا ىلص ِغؤ١ٌٚخ  -3

 ضغ خطا ذحد اٌىٍّح اٌرٟ ال ذٕرّٟ ٌٍّدّٛػح .

 اٌشػب٠خ –اٌؼٕب٠خ –االعزمبِخ  –اٌّغؤ١ٌٚخ  -4

 أْ ِٙزُ – غ١ش ِضؤٚي أٔا –أٔب حش٠ـ –أٔب ٍِزضَ  -2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 لفصل اَلولا لمجال : ثمافة إسالمٌةا تحمل المسئولٌة الثامنالدرس : 



 

 

 

 

 

 

 ) ال ٠رحًّ اٌّضؤ١ٌٚح (–أٚ   -س احىُ ػٍٝ وً ػًّ ِّا ٠أذٟ تؼثاسج ) ٠رحًّ اٌّضؤ١ٌٚح( 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 شثىح اٌىٍّاخ ثُ اخّغ اٌحشٚف اٌّرثم١ح صرظٙش ٌه وٍّح اورثٙا فٟ اٌّىاْ اٌخاٌٟظًٍ اٌىٍّاخ االذ١ح ِٓ 

 فؾً -وغً  -ٌؼت –َٔٛ  -إّ٘بي

  

 اٌّضؤ١ٌٚح

 

 

 

 

 

 

 

 يعانتهت الىحدة االوىل بالتىفيق للجم                                            
 
 
 
 
 
 

 
 

 اٌحىُ اٌؼًّ َ

 ٠زحًّ اٌّغؤ١ٌٚخ ٠ٙزُ ثبٌذساعخ 1

 ال ٠زحًّ اٌّغؤ١ٌٚخ ٠ؼجش ثّشافك اٌّذسعخ 2

 ٠زحًّ اٌّغؤ١ٌٚخ ثبس ثٛاٌذ٠خ 3

 ٠زحًّ اٌّغؤ١ٌٚخ ٠زٕبٚي اٌطؼبَ اٌقحٟ 4

 ال ٠زحًّ اٌّغؤ١ٌٚخ ٠ٕؾغً اصٕبء اٌؾشح 5

 ف ن ي َ ْ إ

 ػ ط ع ط ٚ ٖ

 ي ي ة ؤ َ َ

 ح ٞ ي ٚ ي ا



 

 

 

 اآلتي:الدال على المعنى المصطلح الشرعي اكتب 

 هً اسم جامع لكل ما ٌحبه هللا وٌرضاُ من اْللوال واْلعمال الباطنة والظاهرة . )العبادة ( -ٔ

 اَلعتماد على هللا تعالىوهو التوكل : -ٕ

 وهً حب هللا تعالى وحب كل ما ٌحبه هللاالمحبة :  -ٖ    

 ما هً شروط لبول العمل :

 النٌة واَلخالص هلل تعالى  -ٔ
 ان ٌوافك شرع هللا تعالى وتابع لما جاء به النبً ملسو هيلع هللا ىلص  -ٕ

 ؟وما معناه؟ أعظم أنواع التوحٌد وأهمهاما  -
        دة: ومعناُ إفراد هللا تعالى بالعٌاتوحٌد اْللوهٌة 

 س ٌنمسم التوحٌد إلى ثالث السام . اكتبها:
 توحٌد اْلسماء  والصفات  – ٖتوحٌد الربوبٌة              -ٕ      توحٌد اْللوهٌة        -ٔ 

 اكتب ثالث نماط تبٌن خاللها أهمٌة العبادة .  -
 ـ أنها الؽاٌة من خلك اْلنسان  ٔ
 كرام ٌركزون علٌه فً دعوة ألوامهمهً الهدؾ اَلساسً الذي كان الرسل الـ  ٕ

 فٌها إصالح للنفس ،وتهذٌب لسلون المسلم .ٖ

 تطرد الشٌطان ، فال ٌتسلط على المإمنٌن المتوكلٌن على ربهمـ  ٗ

  ؟أنواع العبادة اكتب أثنٌن من  -
 .....  مالٌة  عبادة  -ٗ.......           عبادة بدنٌة -ٖ.         عبادة لولٌة  - ٕ       للبٌةعبادة  -ٔ

  هات مثاال لكل نوع من أنواع العبادات اآلتٌة :   
 التوكل  -الرجاء  -الخوؾ : عبادات للبٌة  -ٔ

  الحمد والتهلٌل والتسبٌح–الدعاء  -ذكر هللا تعالى : عبادات لولٌة  -ٕ
 كالصالة والصٌام والحج والجهاد : بدنٌةعبادات  -ٖ

 ...لبداٌضوبح ٚاٌقذ    : مالٌةعبادات  -ٗ

 ِٓ اٌّدّٛػح )  أ  ( أِاَ ِا ٠ٕاصثٗ ِٓ اٌّدّٛػح )  ب  ( ف١ّا ٠أذٟ : ةإٌّاصضغ سلُ اٌؼثاسج  -

 اٌّدّٛػح )  أ  ( اٌشلُ اٌّدّٛػح )  أ  ( َ

 اٌضوبح ٚاٌقذلبد  3 ػجبداد ل١ٌٛخ  4

 كالصالة والصٌام والحج والجهاد 4 ػجبداد لٍج١خ 2

 ء ٚاالعزغفبساٌزوش ٚاٌذػب 4 ػجبداد ِب١ٌخ  3

 اٌخٛف ٚاٌخؾ١خ ٚاٌّحجخ ٚاٌشجبء 2 ػجبدح ثذ١ٔخ  4

 اٌرٟ دي ػ١ٍٙا إٌض اٌششػٟ اٌؼثادج اٌمٍث١حاصرخشج ِٓ إٌظٛص  اٌرا١ٌح  

 
 

  اَلول الدرس :
 

 تعالى -مفهوم العبودٌة هلل 
 

 ةالمجال: العمٌد
 

 الفصل اَلول
 

 العبادة الملبٌة الرلم النص الشرعً م

 الخوؾ من هللا  ٖ ) والذي آمنوا أشد حبا هلل ( ٔ

 خاٌّحج ٔ وعلى هللا فلٌتوكل المتوكلون () ٕ

 التوكل ٕ ) ٌخافون ربهم من فولهم وٌفعلون ما ٌؤمرون ( ٖ



 

 

ٌَْرةَ عن النبً ملسو هيلع هللا ىلص لال: )ما ٌُِصٌُب اْلُمْسِلَم من نََصٍب وَل َوَصٍب وَل َهّمٍ وَل ُحْزٍن وَل أَذًى وَل -َعْن أبً ُهَر
ٌَاُُ ؼَ   -ّمٍ حتى الشَّْوَكِة ٌَُشاُكَها إَل َكفََّر هللا بها من َخَطا

 -: ٌأتًما ف ضع كلمة مناسبة من عندن

 الذيء الذى يخافو اإلندان أو يكرىواليم :  -ٔ

 .جسدي و   للبً-    البالء أ نواع -ٕ
 من مصائب ومتاعب على اختالؾ  أنواعها  ٌصٌب اْلنسان كل ما -عرؾ البالء: -ٖ
 الؽمو الهمو لحزنوالبالء الملبً مثل :  واالمرض و التعبسدي مثل : البالء الج -ٗ

 ناسب  لكل مولف من الموالف األتٌة مضع البالء ال
 (للبً    )                                             مات ابوُإنسان  -ٔ
 (    جسدي )                           الحساسٌة  أصٌب رجل بمرض  -ٕ
 (    جسدي  )         الى مدرسته سٌرا على اَللدام     ٌسٌر الطالب  -ٖ

 -أكتب الرلم المناسب بٌن كل من الرسول والبالء الذي أصٌب به :

 اكتب أصناف الناس أمام أنواع الناس أمام البالء
 ٌصبر وٌحتسب اْلجر وٌرجع إلى هللا صنؾ  -ٕ  الناس أمام البالء صنفان صنؾ ٌسخط وٌجزع  -ٔ

 اورة ِؼأٟ اٌىٍّاخ االذ١ح تاٌدذٚي

معناىا الكلمة
 

 تعب نرب

 المرض صبو 

 الذيء الذى يخافو اإلندان أو يكرىو ىم

 ضرر أذى

 ما يدبب ضيق القلب غم

 ذنهبو خطاياه

 -:أكتب اثنٌن من الخطوات التً ٌتبها المسلم عند البالء
 –االعزغفبس –اٌقذلخ  –اٌقجش  –اٌذػبء  –ح اٌمشآْ ءلشا

  أورة ضذ اٌىٍّاخ  تاٌدذٚي االذٟ :

 ٌاُخطا حزن  وصب نصب الكلمة 

 حسناته فرح  صحة راحة معناها 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 لثانًالدرس :ا
 

 تكفٌر الذنوب  -
 

 ثالحدٌ المجال:
 

 الفصل اَلول
 

 البالء الرلم الرسل م

 صبر على مرضة ثمانٌة عشر عاما ٖ علٌه السالم –ٌونس  ٔ

 صبر على أذى لومه ٕ وسلم صلى هللا علٌة–دمحم  ٕ

 ألماُ لومه فً النار ٗ -علٌه السالم –أٌوب  ٖ

 صار فً بطن الحوت ٔ علٌه السالم –إبراهٌم  ٗ



 

 

 

 فٌما ٌأتً:  المناسب أمام العبارة اآلتٌة كتب المصطلح الشرعًا -

  استعمال الماء الطهور فً أعضاء مخصوصة بكٌفٌة مخصوصة.(......الوضوء ) -ٔ
 ؟فضائل الوضوء  ن اكتب اثنٌن م

 بالوضوء ٌمحو هللا  الخطاٌا والذنوب. ترفع الدرجات -ٔ

 بالوضوء ٌتمٌز المسلمون ٌوم المٌامة بؤنهم ؼر محجلون -ٕ

 :اآلتٌة الشرعٌة  عالم تدل النصوص -

ٌِْر ُطُهورٍ  -ٔ  بوٌةمشروعٌة الوضوء فً السنة الن :   الداللة                      ""اَل تُْمبَُل َصاَلةٌ بِغَ
 

ِلٌَن  -ٕ ا ُمَحجَّ ٌَأْتُوَن ٌوم اْلِمٌَاَمِة ُغرًّ تًِ   بالوضوء ٌتمٌز المسلمون ٌوم المٌامة  :    الدَللة     "("إِنَّ أُمَّ
 اكتب المصطلح الشرعً المناسب أمام كل عبارة من العبارات االتٌة وذلن بٌن الموسٌن . -
 . فمن أداها له بها أجر عند هللا تعالى ومن تركها أو ٌعالب على تركها -ملسو هيلع هللا ىلص -(فعله النبً    السنة )  -ٔ
 هً التً َل ٌتم الوضوء وَل ٌصح إَل بها .( .فرائض الوضوء)  -ٕ
 هً عزم الملب على فعل الوضوء .(. النٌة ) -ٖ
 ؟ فٌما ٌؤتً  اكتب اثنٌن من فرائض الوضوء -
 ؼسل الوجه   -ٖ-ؼسل الٌدٌن إلى المرفمٌن                  -ٕ  النٌة                                  - ٔ

 الترتٌب  -ٙمسح الرأس                                -  ٘ؼسل الرجلٌن إلى الكعبٌن          -ٗ   
  اكتب أربعاً من سنن الوضوء ؟ -
 المضمضة- ٗ     السوان    -ٖ                ثالثاؼسل الكفٌن -ٕ              التسمٌة-1
 التٌامن - 4                    مسح اْلذنٌن -ٙ            اَلستنشاق-٘

  :فً الجدول التالً : ضع رلم المصطلح أمام التعرٌف المناسب
 

 التعرٌف الرلم المصطلح

 فمن أداها له بها أجر عند هللا تعالى -ملسو هيلع هللا ىلص -فعله النبً  ٖ نٌة الوضوء -ٔ

 هً عزم الملب على فعل الوضوء ٔ رائض الوضوءف -ٕ

 هً التً َل ٌتم الوضوء وَل ٌصح إَل بها ٕ   السنة -ٖ

  :مٌز بٌن فرائض الوضوء وسننه التً بٌن الموسٌن وذلن بكتابة كل منها فً الجدول اآلتً -
 

 التسمٌة ( –الترتٌب  –النٌة  –) المضمضة 
 

 سنن الوضوء فرائض الوضوء

 النٌة
 تٌبالتر

 التسمٌة
 المضمضة

 التالٌة  ؟ النصوص الشرعٌة س. ما وجه االستفادة من 

ٌِْدٌَُكْم إِلَى اْلَمَرافِِك َوامْ ""  الِة فَاْغِسلُوا ُوُجوَهُكْم َوأَ ٌْنِ ٌَا أٌََُّها الَِّذٌَن آََمنُوا إِذَا لُْمتُْم إِلَى الصَّ    " َسُحوا بُِرُءوِسُكْم َوأَْرُجلَُكْم إِلَى اْلَكْعبَ
 على  مشروعٌة الوضوء  فً الكتاب الدَللة:      

ٌِْر ُطُهوٍر" -ٕ  "ََل تُْمبَُل َصاَلةٌ ِبؽَ

 الداللة: مشروعٌة الوضوء فً السنة النبوٌة                      

 
 

 لثالثالدرس :ا
 

 الوضوء  -
 

 هالمجال: الفم
 

 الفصل اَلول



 

 

 

 دول اآلتً  من المجموعة ) أ ( أمام ما ٌناسبه من المجموعة ) ب (:أكمل الج    

 ) ب (عاللتها بالنبً ملسو هيلع هللا ىلص المجموعة الشخصٌة ) أ ( المجموعة

 أمه  آمنة بنت وهب بن عبد مناؾ

 والدُ بن عبد المطلبعبدهللا 

 مرضعته حلٌمة السعدٌة

 جدُ عبد المطلب بن عبد مناؾ

 : أمام االجابة الغٌر صحٌة فٌما ٌأتً :)×( أمام االجابة الصحٌة √ ( ) ضع عالمة 

 (√). من أصول عرٌمة ، وأنساب شرٌفة -ولد الرسول ملسو هيلع هللا ىلص   -ٔ

 (×) .بؤمور كثٌرة منها  تشرؾ بحفر بئر)زمزم(بعد ابو طالب لد أمتاز - ٕ

 (×) .د المطلب آمنة بنت وهبمن عمرُ ، زوجه والدُ عب العاشرةلما بلػ عبد هللا  - ٖ

 (√) .سرة الهاشمٌة التً عرفت بالكرم والمناصب العالٌة فً مكةاَل --ٗ

 (×)عام الفٌل    من  شهر رجبوم اَلثنٌن الثانً ٌولد الرسول ملسو هيلع هللا ىلص   -ٗ

 اكمل ما ٌأتً بوضع كلمة مناسبة من عندن فٌما ٌأتً :

فؤحس  ) الحارث(ته لرٌش ،ولم ٌكن له حٌنئذ إَل ولد واحد أسمه منع ) زمزم(لما أراد عبد المطلب حفر 

  من الولدمن الولد ٌحمونه ، ذبح أحدهم ولما رزله هللا عشرا عشرة بملة الذرٌة ، ونذر هلل تعالى إن رزله 

 وكان من أحسن  اولدُ وأحبهم إلٌه ، ) عبدهللا (فولعت على ابنه  ) لرعه(وأراد أن ٌفً  بنذرُ صنع 

 الذبح منونجا عبد هللا ، من االبلُ بمائه ففدا

 :  اكتب اثنٌن منها بعدة  ممٌزات   جد النبً ملسو هيلع هللا ىلص هاشم بن عبد مناف  تمٌز 

 كان ٌهشم الخبز  أي ٌفته فً اللحم ، فٌجعله ثرٌدا  لٌؤكل الناس  كما كان ٌطعم الحجاج وٌسمٌهم  -ٔ

 ء ؼلى الٌمن ورحلة الصٌؾ إلى الشام هو الذي سن الرحلتٌن : رحلة الشتا -ٕ

 منها :  اكتب بعضا  ، ولد أمتاز لصً بمٌزات كثٌرة -ملسو هيلع هللا ىلص  -لصً بن كالب  أحد أجداد النًٌ 

 كان بٌدُ مفتاح الكعبة ٌفتحها لمن ٌشاء ومتى شاء -ٔ

 بنى دار الندوة شمالً الكعبة  لتكون دار شورى لرٌش  -ٖ

 

 

 الرابعالدرس 
 

 

 والدة النبً ملسو هيلع هللا ىلص  -ٕ
 

 

 السٌرة المجال:
 

 

 الفصل اَلول 
 



 

 

 

 

  ات االتٌة وضعها مكان النمط فٌما ٌاتً :كلمة من الكلمأختر 

 أبوطالب ( –لصً بن كالب  –هاشم بن عبد مناؾ  –)عبد المطلب 

  لصً بن كالبشمالً الكعبة   بنى دار الندوةالرجل الذي -ٔ

 هاشم بن عبد منافوالصٌؾ هو  رحلة الشتاء الذي سن -ٕ

 لبعبد المط الذي سمى الرسول ملسو هيلع هللا ىلص دمحم هو -ٖ

 أبً  طالبضعت آمنة  رسولنا ملسو هيلع هللا ىلص  ، فً دار و -ٗ

 : فً العبارات التالٌة  س صحح ما تحته خط
 

 )  جشُ٘  (                   لش٠ش اٌمج١ٍخ اٌزٟ سدِذ ثئش صِضَ ٟ٘ لج١ٍخ -4

 

 ِٓ اٌجؼ١ش ()ثّبئٗ                 ا ب خّض١ٓ تؼ١شرُ فذاء ػجذ هللا ٚاٌذ إٌجٟ ملسو هيلع هللا ىلص  -2

 

 ) ثؾشاْ (                       ثغزخ اؽٙشِبد ػجذ هللا ثؼذ حًّ صٚجزٗ  -3

 

 ػًٍ ٌّا ٠أذٟ :

 ذض١ّح ٘اشُ تٓ ػثذ ِٕاف تٙزا االصُ -1

 كان ٌهشم الخبز  أي ٌفته فً اللحم ، فٌجعله ثرٌدا  لٌؤكل الناس  ،
 ولذا عرؾ باسم) هاشم ( كما كان ٌطعم الحجاج وٌسمٌهم  
 ثذاٌّطٍة ػٍٝ فذاء ٌٚذٖ ػثذ هللاحشص ػ -2

 دُ وأحبهم إلٌه كان من أحسن  اوَلنه ْل

 أوًّ اٌفشغاخ فٟ اٌؼثاساخ االذ١ح تّا ٠ٕاصثٙا ِٓ وٍّاخ:

 

 ِٓ ا١ٌّالد7ٔ٘عام ابرٌل  لشهر الموافكالفٌل  عام  ربٌع االول عشر الثانً االثنٌنوم ٌ الرسول ملسو هيلع هللا ىلص ولد -4

 

 فً اَلرض ومحمودا فً السماء محمودا حتى ٌكون دمحمجدُ  سماُ  -2

 

من ظلمات   ٌنٌر به هللا العالمالذي  البشرٌةهللا علٌه وسلم تحوَل فً تارٌخ  ىالرسول صلمٌالد  كان -3

 التوحٌد  والعدل واالٌمانإلى نور  الشرن والظلم والطغٌان

 

 

 

 
 



 

 

 

 :أمام العبارة الخطأ فٌما ٌلً × ( ( أمام العبارة الصحٌحة وعالمة )  √ ضع عالمة )

 ( √ )كان العرب لدٌما  ٌلتمسوا  المراضع لموالٌدهم فً البوادي لتموى أجسامهم وٌتمنوا اللسان العربً  -ٔ

 ) × ( سنة كاملة            إلى أمه  وأسرته كل  – كانت حلٌمة السعدٌة تؤتً بالنبً ملسو هيلع هللا ىلص -ٕ
 ) × (                        الذي تكفل برعاٌة سٌدنا دمحم ملسو هيلع هللا ىلص بعد وفاة أمهأبو طالب هو  -ٖ
 ( √ )  .       . دافع أبو طالب عن النبً   عندما أدركته النبوة ولم ٌسلمه إلى كفار لرٌش ٗ
  ( √ )          بعد أمه –ثوٌبة موَلة عمه أبى لهب هً أول من أرضعت الرسول ملسو هيلع هللا ىلص   -٘
 .  ملسو هيلع هللا ىلص أمامن جدول زمنً اكتب فٌه الحدث الذي مر بالنبً -

لبل 
 وَلدته

عمرُ أربع  ملسو هيلع هللا ىلصوَلدة النبً 
 سنوات

 اتُعمرُ ثمانً سنو ُعمرُ ست سنوات

 توفى أبوُ
 

  هزٌمة أبرهة فً هدم الكعبة
 

 طلبتوفى جدُ عبدالم توفٌت أمه ألام فً البادٌة 

 
 وهو فً  بطن أمه                               ؟ متى توفً والد سٌدنا دمحم ملسو هيلع هللا ىلص -

 وهو بن ست سنوات                                متى توفٌت والدة سٌدنا دمحم ملسو هيلع هللا ىلص -

 جدُ عبد المطلب وهو سٌد لرٌش           من الذي تكفل برعاٌة سٌدنا دمحم ملسو هيلع هللا ىلص بعد وفاة أمه -

 انتمل دمحم إلى عمه أبً طالب             من الذي تكفل برعاٌة سٌدنا دمحم ملسو هيلع هللا ىلص بعد وفاة جده -

 ت١ٓ اٌمٛص١ٓ ف١ّا ٠أذٟ : اخرش اإلخاتح اٌظح١حح ِٓ 

 اٌّذ٠ٕخ ( – اٌثاد٠ح –رشثٝ اٌشعٛي ملسو هيلع هللا ىلص ٚرشػشع فٟ .)اٌش٠ف  -ٔ

 ( ػثذ اٌّطٍة –أثٛ ٌٙت  –ثؼذ ٚفبح أِٗ .) أثٛ هبٌت     - -ٌزٞ رىفً سػب٠خ ع١ذٔب دمحم ا -ٕ

 أسثغ عٕٛاد ( – صد صٕٛاخ –ٚ٘ٛ اثٓ . ) خّظ عٕٛاد     - -رٛف١ذ أَ إٌجٟ  -ٖ

 ا وجه االستفادة من اآلٌة الكرٌمة التالٌة  ؟س. م

  " 2َوَوَجَدَن َعائِاًل فَؤَْؼَنى  4َوَوَجَدَن َضاَلا فََهَدى  ٙأَلَْم ٌَِجْدَن ٌَِتًٌما فَآَوى " 

 أن هللا تعالى هو  راعً سٌدنا دمحم ملسو هيلع هللا ىلص  وحافظه وهادٌه وعاصمه:   وجه اَلستفادة  

 

 

 

 

 

 

 

 

 الخامس  الدرس:
 

 

 كفالة النبً ملسو هيلع هللا ىلص

 

 لسٌرة النبوٌةا المجال:
 

 

 الفصل اَلول
 



 

 

 

 -ذٟ :أخة ػّا ٠أ

 ٌّارا حشطد ح١ٍّح اٌضؼذ٠ح ػٍٝ تماء اٌشصٛي ملسو هيلع هللا ىلص ػٕذ٘ا تؼذ فطاِح ؟ -4

 ْلنها رات الخٌر فً وجودُ 

 ػالَ ٠ذي شك طذس اٌشصٛي ملسو هيلع هللا ىلص ٚ٘ٛ طغ١ش؟-2

 ٠ذي ػٍٝ هٙبسرٗ ملسو هيلع هللا ىلص ٚ حفظٗ ِٓ اٌؾ١طبْ

 ٌٕثٟ ملسو هيلع هللا ىلص ػٕذ خذٖ تؼذ ٚفاج اِٗ.حذد اٌفرشج اٌز١ِٕح اٌرٟ ِىث ف١ٙا ا -3

 ِٓ عٓ عذ عٕٛاد إٌٝ عٓ صّبٟٔ عٕٛاد

 ذ١ّز أتٛطاٌة تظفاخ  خؼٍرٗ أ٘ال ٌىفاٌح إٌثٟ ملسو هيلع هللا ىلص . ػذد ٘زٖ اٌظفاخ , -ٗ

 كرٌما أنه الشمٌك الوحٌد لوالدُ عبد هللا ،إلى جانب أنه كان ٌتمٌز بصفاء الملب ورلته ،وكذلن  كان عطوفا 

 -س ػًٍ ٌّا ٠أذٟ :

 حشص اٌؼشب ػٍٝ اٌرّاس اٌّشاضغ ألٚالدُ٘ فٟ اٌثٛادٞ ,-1

 لتموى أجسامهم ، وٌتمنوا اللسان العربً

 ذخف١ف اٌؼزاب ػٓ اتٟ طاٌة ٠َٛ اٌم١اِح تاٌشغُ ِٓ أٗ ِاخ ػٍٝ اٌىفش, -2

 من عذابه ٌوم المٌامة بسبب دفاعه عن نبٌه ملسو هيلع هللا ىلص  هللا  خفؾ

 ِٓ اٌمائً ِٚا إٌّاصثح فٟ اٌؼثاساخ اٌرا١ٌح .  

 لد لضٌت الذي علً نحو دمحم وتخوفت اَلحداث علٌه -1

 اٌمبئً : ح١ٍّخ اٌغؼذ٠خ 

  بعد حادثة شك اصدرُ ملسو هيلع هللا ىلص ذهبت به إلى امهلما خافت حلٌمة السعدٌة على النبً ملسو هيلع هللا ىلص المناسبة : 

 .(ل ما  أحببت فوهللا ال أسلمن لشًء ابدا )اذهب ٌا ابن أخً فم -2

 اٌمبئً:  أثٛ هبٌت 

وعندما شرؾ هللا تعالى نبٌه بالرسالة ،وحاربته لرٌش كان أبو طالب لهم بالمرصاد ٌدافع عن إٌّبعجخ : 

 ابن أخٌه ،وٌشجعه 

 

 

 

 

 



 

 

               -ارات التالٌة بكلمة مناسبة من عندن :كمل العبأ -

 الخاصة والعامة حٌاة الفردتنعكس على  إٌجابٌة،كما أن له فوئد  عدٌدة و أشرف االخالقإن الحلم من  -ٔ

 االناة و     الحلم  لال رسول هللا "ْلشجع عبد المٌس" إن فٌن لخصلتٌن ٌحبهما هللا هما -ٕ

 ..  الشٌطان جلة منالتؤنً من هللا  والع -ٖ

  الصوة و الملبو اللساننهانا اْلسالم عن الؽضب  لما له من مضار وآثار سٌئة على  -ٗ

 أعوذ باهلل من الشٌطان الرجٌم  إذا ؼضب اْلنسان فعلٌه أن ٌمول -٘

 ٌرد عنه .   ..ملن   بالماء البارد وَل ٌرد على صاحبه ْلن معهٌتوضأ ثم  

 ؟ على حٌاة الفرد والمجتمع ما فوائد الحلم واألناة -
  أنها صفة تكسب المرء محبة هللا ـ تعالى ـ.  -ٔ
 دلٌل كمال العمل وسعة الصدر، وامتالن النفس - ٕ

     تمً صاحبها الشر -ٗ. . تعمل على تآلؾ الملوب -ٖ
 .أولٌائه الصالحٌن .صفة من صفات    -٘    

 
الٌهود على النبً  فمالوا : الّسام علٌكم . لالت عائشة ففهمتها   فعن عائشة ـ رضً هللا عنها ـ أنها لالت : دخل رهط من

فملت :  وعلٌكم الّسام) الموت ( واللعنة ، فمال : مهال ٌا عائشة : " إن هللا  ٌحب الرفك فً اْلمر كله " . فملت :ٌا رسول 
 هللا  أولم تسمع ما لالوا ؟ لال : " لد للت : وعلٌكم

 مصطلح المناسب  للمائمة )ب( فٌما ٌأتًال تعرٌف استخرج من الحدٌث 

 المائمة )ب( المصطلح

 الجماعة من ثالثة أو سبعة أو ما دون التسعة الرهط

 الطرد من رحمة هللا  اللعنة

 الموت السام

 ؟ إذا اردت أن تسامحهكٌف تتصرف مع زمٌلن 
 ألول لها هللا ٌسامحن 

 ما ضد الحلم ؟ وهل نهانا اإلسالم عنه ؟ ولماذا ؟
 الؽضب ولد نهانا اْلسالم عنه : لما له من مضار وآثار سٌئة على:

 والصورة(  -والملب   -) اللسان 
 فاللسان : ٌنطلك بالشتم والفحش من الكالم 

 والملب : فله أثر على المؽضوب علٌه بالحمد علٌه ، والحسد له 
 وأما فً الصورة: فتكون صورته عند الؽضب لبٌحة 

  من االبتعاد عن الغضب ؟كٌف ٌتمكن اإلنسان 
  باهلل من الشٌطان الرجٌم  اَلستعادة .-ٔ
 فإن لم ٌزل الؽضب بذلن فاجلس إن كنت لائما ،  واضطجع إن كنت جالسا ..-ٕ

 

 

 

 

 السادس الدرس :
 

 

 التسامحالحلم و
 

 

 بالمجال: التهذٌ
 

 

 الفصل اَلول



 

 

 

 

 سب.ضع كل كلمة من الكلمات اآلتٌة فً مكانها المنا -

 (الوفاء بالنذر - الوفاء بالعهد  –الوفاء بالعمد  –)  الوفاء بالوعد        

 هو إتمامه وعدم نمص حفظه ، حٌث ٌتطابك صدق اللسان والعمل جمٌعاً . ( ) الوفاء بالعهد -ٔ

 ما ٌتعالد الناس فٌما بٌنهم من مصالح الدنٌا .  (....الوفاء بالعمد ) -ٕ

 أن ٌلتزم اْلنسان على أداء ما ٌعد به ؼٌرُ  (....الوفاء بالوعد) -ٖ

 . الوفاء بالنذر: ما ٌمدمه المرء لربه ، أو ٌوجبه على نفسه من صدلة أو عبادة ٗ

       -كمل العبارات التالٌة بكلمة مناسبة من عندن :أ -

  عمدبال و الوفاء  وعدبالـ و الوفاء  عهدبال  للوفاء أنواع عدٌدة منها الوفاء -ٔ

 .....خانوإذا أإتمن  . كذبوإذا حدث  . ؼدر مات المنافك ثالث ، إذا عاُعال -ٕ

  وجه نصٌحة إسالمٌة لصاحب المولف التالً : -

  . بوعده إذا وعد آخر أخلف زمٌل لن   

 

 عدم الوفاء صفة  من صفات المنافك فالمنافك ٌضر نفسه وٌضر ؼٌرُ ْلته استحك اللعن من هللا ـ تعالى

 بعد العبارة الخطأ فٌما ٌأتً :× ( بعد العبارة الصحٌحة وعالمة )  (  √ عالمة) ضع

 (  √) . الوفاء صفة المإمنٌن اْلخٌار الصالحٌن الذٌن ٌخلصون العبادة هلل تعالى -ٔ

 ( .√..)           الوفً  ٌجد السعادة فً نفسه دائما ْلنه  ٌعطً كل ذي حك حمه.  -ٕ

     ) × (                                    فمطٌرُ ٌضر نفسه وٌضر ؼ َل المنافك   -ٖ  

 وضح ذلن فً ضوء العبارة السابمة : الوفاء صفة أساسٌة فً بنٌة المجتمع اإلسالمً 

شمل سائر المعامالت والعاللات اَلجتماعٌة ، فإذا أنعدم الوفاء انعدمت  الثمة وساء اي أن المجتمع ٌ

 تحلى بهذا الخلك  الشرٌؾ الرفٌع العالً ، نأن   فعلٌنا جمٌعاات  التعامل  وساد التناحر ، والمشاجر

 :اصرخشج ِٓ إٌض اٌششػٟ ِا ٠ذي ػ١ٍٗ فٟ اٌدذٚي االذٟ ِٓ أٔٛاع اٌٛفاء 

 أٔٛاع اٌٛفبء اٌشلُ إٌـ اٌؾشػٟ َ

ػٓ اتٓ ػثاس ـ سضٟ هللا ػّٕٙا ـ أْ اِشأج ِٓ خ١ٕٙح خاءخ إٌٝ إٌثٟ ـ فماٌد :إْ  1

 حح فٍُ ذحح حرٝ ِاذد , فأحح ػٕٙاأِٟ ٔزسخ أْ ذ

 اٌٛفبء ثبٌؼمذ 3

حُ  2 َّ ١ ِٙ ٌْؼُمُِٛد أُِحٍَّْد ٌَُىُ تَ فُٛاْ تِا ْٚ ُٕٛاْ أَ َِ َٓ آ ا اٌَِّز٠ َٙ  اٌٛفبء ثبٌٕزس  4 أ٠َُّ

١ثَاقَ  3 ِّ ٌْ َْ ا الَ ٠ِٕمُُضٛ َٚ ِذ ّللّاِ  ْٙ َْ تِؼَ َٓ ٠ُٛفُٛ  اٌٛفبء ثبٌؼمذ 2 اٌَِّز٠

 

 

 السابع الدرس :
 

 

 الوفاء بالعهد والوعد
 

 

 بالمجال: التهذٌ
 

 

 الفصل اَلول



 

 

 اكتب المصطلح الشرعً المناسب أمام العبارة االتٌة وذلن بٌن الموسٌن . -
  اَلصرار على فعل  شًء معٌن ْلرادة هً :ا (  االرادة) -ٔ
 : هً بذل جهد من أجل تحمٌك هدؾ معٌن (اَلٌجابٌة )-ٕ

 ً : لوة داخل أنفسنا ترؼب فً الطموح وتسعى لتحمٌمهه(اَلرادة اَلٌجابٌة ) -ٗ

 :  اكتبها فيما يأتي مقومات أساسية  لإلرادة

  العمل –التحرك  - وجهد فكرة أساسية 
 

               -كمل العبارات التالٌة بكلمة مناسبة من عندن :أ -
 إلٌجابٌة ..ركه اْلرادةكل عمل خٌر ٌساهم فً عبادة هللا سبحانه وتعالى  وعمارة اْلرض  تح -ٔ

 .  ووجود فكرة أساسٌة   العملو    التحرن اْلرادة لها ممومات أساسٌة وهً -ٕ

  للشاب المسلم .إلٌجابٌة ا العبادات تساهم فً تكوٌن اْلرادة  -ٖ

  المترتبة علٌهفً الجدول االتً : ةاكمل الجدول االتً تبٌن فٌه االرادة االٌجابٌة والنتٌج -
 

 النتٌجة   َلٌجابٌة اَلرادة ا

 النهً عن الفحشاء والمنكر إلامة الصالة فً ولتها بؤركانها وخشوعها

 طهارة النفس من الشح والبخل إعطاء الزكاة للمحتاجٌن

 النتٌجة   اَلرادة اَلٌجابٌة 
 

 ا الوسائل  المعٌنة التً تساعد الشاب المسلم لتكوٌن اإلرادة اإلٌجابٌة ؟ م -
 .ً اَلمور اَلٌجابٌة التً تسعد اَلنسان فً حٌاتهلتفكٌر دائما ف .4

 .التوكل على هللا تعالى والثمة به فً تحمٌك ما نرٌد  .2
 استشارة اَلصدلاء واَلهل والمعلمٌن فً التخطٌط لمستمبلنا  .3

 التضحٌة بالولت والمال فً سبٌل تحمٌك الطموح  .4

 التفاإل دائما بؤن هللا تعالى سٌعطً لكل مجتهد حمه    .5

  -أمام الشاب الذي لدٌه إرادة إٌجابٌة :√( عالمة ) ضع  - 
 (...................................شاب ٌمضً ولته فً مكان  لشرب المهوة والسخرٌة من  المارة . ) -ٔ
 √()                                شاب مشارن بدورة تعلم الحاسوب .  -ٕ
 √()                                شاب متطوع فً العمل بالمركز العلمً . -ٖ
 √()                على موالع ؼٌر مفٌدة . بالطالعشاب ٌمضً لٌله  -ٗ
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 ِؼبٌجخ اٌّشمٟ اٌزفٛق فٟ ِٕٙخ اٌزّش٠ل  3
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