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 نعتهديكم أسرة مدرسة عبداهلل علي الصا

ذه املادة هوتضع بني أيديكم  للبنني -املتوسطة 

ق من وهي خالصة جهد وتنسيالقيمة العلمية 

ملدرسة، اأعضاء اهليئة التعليمية يف من خنبة 

ويستفاد  أن يعم نفعهابواليت نسأل اهلل تعاىل 

لكويت وبناتنا يف ا أبناؤناقق حيمنها وأن 

ح وأن النجامبختلف مدارس املرحلة املتوسطة 

هذه وأن تكون حيصدوا أعلى املراكز 

 املراجعات عونا هلم.
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 م. 2018 /  2017الفترة الدراسية الثانية   – الصف السادس أحاديث

 الوحدة الثالثة 

الناس، واشف أنت أذهب البأس رب » :إذ أتى مريضا قال  أن رسول هللا ة رضي هللا عنهاعن عائش-1

 20ص «                                      ال  شفاء إال شفاؤك، شفاء  ال  يغادر سقما ،الشافي
 

، ثم فقضى حاجته  ذات ليلة ، إذ نزل رسول هللا ا أنا مع رسول هللا قال: بين غيرة بن شعبة عن الم -2

 39ص  .، فتوضأ ومسح على خفيهبت عليه الماء من إدواة كانت معيجاء فصب
 

نعم »: فقال أصحابه: وأنت؟ فقال .«رعى الغنم ما بعث هللا نبيا إال» :قال النبي عن عن أبي هريرة -3

 47ص أخرجه البخاري «كنت أرعاها على قراريط ألهل مكة
 

، ومن أخذها من أخذ أموال الناس يريد أداءها أدى هللا عنه»:  قال:  قال رسول هللا   عن أبي هريرة  -4

 59ص . رواه البخاري «يريد إتالفها أتلفه هللا

 

 الوحدة الرابعة

 82ص «دينك على قلبي ثبت ، القلوب مقلب يااللهم » :كان أكثر  دعاء نبيا محمد   -5
 

 «الصعيد الطيب وضوء المسلم وإن لم يجد الماء عشر سنين » :ل  رسول هللا :قاقال  ذرعن أبي  -6

 92ص
 

 ،صالة واحدة صلى هللا عليه عشر صلوات من صلى علي  »: قال رسول هللا : قال  أنس بن مالكعن  -7

 100ص «ورفعت له عشر درجات ،وحطت عنه عشر خطيئات
 

 طريقا به هللا  سلك ،علما فيه  يطلب طريقا سلك من» :يقول : سمعت رسول هللا قال أبي الدرداء  عن -8

 107ص «العلم لطالب  رضا أجنحتها لتضع المالئكة وإن ،الجنة إلى

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=4200&idto=4200&bk_no=10&ID=3939#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=3913&idto=3914&bk_no=77&ID=761#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=3913&idto=3914&bk_no=77&ID=761#docu
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  اكتب المصطلح الشرعي الدال على المعنى اآلتي:. 1س

 . بها المريض أو المصاب بالعين أو السحر      رقى                  القراءة التي ي  هي   :(الرقى) -أ

 .نحوها لدفع العينما يعلق بأعناق الصبيان من خرزات أو عظام أو خيوط أو   :(التمائم) -ب

 

 أمام العبارة الغير صحيحة فيما يلي :(     )أمام العبارة الصحيحة وعالمة (   )ضع عالمة . 2س

  .     (  )يجوز الحلف بالكعبة وباألمانة وبالنبي  -1

 (  )   التوحيد .                      ضمن األمور التي ال تنقالرقى والتمائم  -2

 ( )                      .بغير هللا تعالى فقد أوقع نفسه في الشركمن حلف  -3

 

 امأل الجدول االتي من خالل دراستك للدرس. 3س

 التوحيد ضاالسباب التي تضاد وتنق األسباب التي تقوي التوحيد بالقلب م

 الرقى والتمائم تعالىذكر هللا   على الدوام 1

 الحلف بغير هللا             مجالسة أهل الخير والصالح     2

 الذبح لغير هللا سالمة القلب من الغل للمؤمنين 3

 

 

 علل لما يأتي :. 4س

 ـ النهي عن الرقي بغير اللغة العربية .  1 

 .ألنه يخشى أن يدخلها ما يؤدي إلى كفر أو شرك

 ـ الرقى بغير ما شرع هللا مما يضاد التوحيد . 2 

 .هللا  يؤدي إلى الشركألن الرقى بغير ما شرع  

 تسمية التميمة بهذا االسم -3

 .سمها أن يتم هللا لهم مقصودهمان العرب كانوا يتفاءلون من سميت التميمة بهذا االسم أل

 

 اكتب نصيحة لكل موقف مما يأتي:. 5س

 النصيحة )ب( الموقف ) أ(

مصاب بالعين يذهب إلى المشعوذين لطلب  - أ

 العالج
  تعالى  التي يستعان فيها بغير هللا هيو ال يجوز ألنها من الرقية الشركية

 مهات خيطا في رقبة مولودهاعلقت إحدى األ - ب
التمائم مما يضاد التوحيد العتقاد صاحبها أنها تضر وتنفع  ال يجوز ألن

 بذاتها

  االصغر الشركمن حلف بغير هللا تعالى فقد أوقع نفسه في  رجل يحلف باألمانة -ج 

 

 

 

 

 

 الوحدة الثالثة المجال: العقيدة كلمة التوحيد في القلب والسلوك األولالدرس 
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 :قارن بين الرقية الشرعية والشركية من حيث التعريف والحكم بالجدول التالي. 6س

 

 

 

عت  النبي   عن حذيفة  ب وا في آن ي ة  الذه ب  والف ض ة  ،وال ت أكلوا في » يقول:                      قال : س م  يباج  وال ت ش ر                                                                                               ال ت لب س وا الح ري ر  وال الد 

رة صحافها فإنها لنا في اآلخ   .«                             لهم في الدنيا و 

 هات معاني الكلمات اآلتية:. 1س

ولكم في اآلخرة                                   .لكفارل :فإنها لهم في الدنيا                                  .والشرب لألكلوعاء  آنية :

 .معاشر المؤمنينل :

 .اكتب األسباب في تحريم لبس الذهب للرجال. 2س

 . سالميسراف والترف في المجتمع اإللكي ال يشيع اإل -1

 .سراف يؤدي الى الفقراإلألن  -3                                                     .سراف فيه كسر لقلوب الفقراءألن اإل - 2

 :كيف تتصرف في المواقف اآلتية. 3س

 .                              رت مطعما  يستخدم األواني الفضيةز -1

 ه يحرم األكل أو الشرب في هذه اآلنية.المطعم ألن كل في هذاأرفض األ

 .                               ال  مسلما  يرتدي قميصا  حريريا  رأيت رج -2

  .أنصحه بأن لبس الحرير محرم على الرجال

 .                                   رت محال  يبيع أواني مصنوعة من الذهبز -3

 .ةواني المصنوعة من الذهب فهي محرمأنصحه بأن ال يجوز أستخام األ

  :في الحديث الشريف نهيان على المسلم أن يلتزم بهما وهما أجب عما يأتي:. 4س

 .                                    ثانيا : النهي عن لبس الحرير والديباج                .الذهب والفضةكل والشرب في آنية عن األ            أوال : النهي

                                       ضع خطا  تحت اإلجابة الصحيحة فيما يأتي :. 5س

 للمرأة فقط(. -للرجل فقط  -للرجل والمرأة) يحرم األكل والشرب في اآلنية المصنوعة من الذهب والفضة. -1

للرجل  - للمرأة فقط -) للرجل فقط                                    يجوز ارتداء المالبس المصنوعة من الحرير . -2

 .              والمرأة معا  (

 ت اآلتية بما يناسبها من كلمات:أكمل العبارا. 6س

 .الفضة ،لذهب من اعن الشرب في األواني المصنوعة  نهى الرسول  -1

وجه                

   المقارنة              

 نوع الرقية

 الحكم التعريف

 جائزة شرعا وهي ما كانت من الكتاب والسنة  وكانت باللسان العربي  الرقية الشرعية

بأسماء الجن أو  الراقي  بأن يرقى تعالى  التي يستعان فيها بغير هللا هي  الرقية الشركية

 تكون بألفاظ غير مفهومة المالئكة أو 

 محرمة شرعا

 الوحدة الثالثة الحديث الشريف :لالمجا حرمة الشرب في آنية الذهب والفضة الدرس الثاني
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 .اآلخرة منها في يحرمالكافر يتمتع بالنعم في الدنيا و -2

 ؟على اإلنسانبها الثروات الطبيعية التي أنعمها هللا عز وجل أهم ما . 7س

 .الذهب والفضة ، والحرير والديباج    

 ؟ما أثر الترف على المجتمع. 8س

 :األساسين ألصل وجود اإلنسان وهمافينشغلوا عن الهدفين  ،ب أفراده بالعجب والتنعم والراحةالترف  مرض يصي

 .. فالترف يؤدي إلى الهالكوعمارة األرض –عبادة هللا سبحانه  

 :يتئز في المكان المناسب بالجدول اآلكلمة جائز أو غير جاأكمل الجدول االتي بوضع . 9س

 المسلمة المسلم الرخصة الشرعية

 غير جائز غير جائز استخدام أواني الذهب والفضة

 جائز غير جائز لبس الحرير والديباج

 جائز غير جائز الذهب حلي  لبس

 .عن لبس الحرير للرجال يالنهسباب أكتب ا. 10س

 . ترك اإلسراف والتبذير -3                 .حتى ال يتشبه الرجل بالمرأة-2              .الرجل على رجولته وقوتهإبقاء  -1

 

 :سنة  ( بعد العبارات التالية   ضع الحكم الشرعي بكتابة كلمة ) فرض ( أو ) .1س

 () فرض  .                             االغتسالالنية في  -1

 )  سنة  ( .       االغتسالغسل اليدين قبل الشروع في  -2

 ) فرض(  .                     تعميم سائر الجسد بالماء -3

 :                               الحاالت التي يجب فيها الغ سلتب اك. 2س

          .الموت -2    .          سالمالدخول في اإل -1

 .انتهاء فترة الحيض والنفاس – 4                 .الجنابة -3

 :    االغتسال                             اكتب الحاالت التي ي ستحب فيها  . 3س

  .غسل من غسل ميتا -2                                                  .غسل الجمعة -1

 .من أراد دخول مكة  والوقوف بعرفة -4                             .عمرة اإلحرام لحج أو -3

  :( بعد العبارات التالية و مستحب أواجب أو   ضع الحكم الشرعي بكتابة كلمة ) فرض  أو سنة  .4س

 سنة ( )  .                  االغتسال                الوضوء كامال  في   -2

 ( ) فرض   . االغتسالتعميم سائر الجسد بالماء في   -3

 ( مستحب)            االغتسال إلحرام الحج و العمرة .              -4

 ( واجب)          .                         من الحيض االغتسال   -5

 اآلتية إلى فرائض وسنن :سل                  صن  ف أعمال الغ  . 5س

 تعميم سائر الجسد بالماء  ( –النية  –الوضوء  –) التسمية 

            س نن الغ سل             فرائض الغ سل

 التسمية النية

 الوضوء تعميم سائر الجسد بالماء  

 

 

 الوحدة الثالثة : الفقهالمجال               الغ سل وأنواعه الثالثالدرس 
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 التسمية -2 

 

غسل جميع  -8

 البدن

 

 الوضوء -5 

 

 غسل الفرج -4 ةالني -1

 

 غسل الشعر-6

 

من يمن األ الجانب  غسل -7 
 الجسد ثم األيسر

 

 ثالثا        الكفي نغسل  -3

 صحيحة فيما يأتي :الغير أمام اإلجابة (     )وعالمة  ،أمام االجابة الصحيحة ()ضع عالمة . 6س

 ( )  الغسل وسيلة من وسائل الطهارة في االسالم           -1

 (  )    الجنابة ال توجب الغسل                                   -2

 ( )   االسراف في الماء من مكروهات الغسل                -3

 (  )    يغني عن الوضوء للصالة                      ال الغسل  -4

                                                   رت  ب خ ط وات الغ سل كاملة األول فاألول فيما يأتي :. 7س

  

   

 

 

 

 

 : المناسب لكل عبارة مما يأتيشرعي اكتب المصطلح ال. 8س

 .نسان عندما يصل  إلى سن البلوغهي حالة تطرأ على اإل   :الجنابة

 .هو تعميم الماء على جميع البدن   :الغسل

 

 

 الوحدة الثالثة : الفقهالمجال المسح على الخفين والجبيرة الرابع الدرس
 

 :الدال على المعاني اآلتيةاكتب المصطلح الشرعي . 1س

 يكون من الجلد .ما اللباس الذي يغطي القدمين ، وعادة : ()يقصد بالخفين -1

 ما يوضع على جزء من الجسم ويلبس لحاجة ماسة لجرح أو كسر أو حرق . :(يقصد بالجبيرة) -2
 

 :أكمل الفراغات اآلتية. 2س

 بالمسلمين . -تعالى  - رحمة هللاجواز المسح على الخفين دليل على  -1

 أيام بلياليها . ةثالث أما المسافر     يوم وليلةمدة المسح على الخفين للمقيم      -2

 .الجنابةو          نزع الخف  و          انقضاء مدة المسح     من مبطالت المسح على الخفين -3
 

 يأتي:أمام العبارة الخاطئة فيما (     )أمام العبارة الصحيحة وعالمة  () ضع عالمة. 3س

  (  )   .                  جوز المسح على الجوربين الشفافيني -1

 (  )   . ح على الجبيرة أن تلبس على طهارةمن شروط المس -2

 ( )  .ن يغني عن غسل الرجلين في الوضوءالمسح على الخفي-3
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 :ضع الرقم من المجموعة )أ( أمام ما يناسبها من المجموعة )ب(. 4س
 

 ب الرقم أ الرقم

1 
ة  بن ش ع ب ة   ير  س ول  اَّلل                                    ع ن  ال م غ  م س ح  على                    أ ن  ر  ض أ  و                        ت و 

 .خفيه
2 

مشروعية المسح على 

 الجوربين

2 
ة  بن ش ع ب ة   ير  س ول  اَّلل                                  ع ن  ال م غ  م س ح  على                    أ ن  ر  ض أ  و                        ت و 

الن ع ل ي ن ب ي ن  و  ر   .                             ال ج و 
 

على مشروعية المسح 

 الجبيرة
  

1 
مشروعية المسح على 

 الخفين

 

 اكتب مبطالت المسح على الخفين . .5س

 .الجنابة -3             .نزع الخف  -2            .انقضاء مدة المسح   -1 
 

 اكتب شرطين من شروط المسح على الخفين والجوربين.. 6س

 .ان        أال يشف   -2           .طهارةيشترط لبسهما  .1

 .الجبيرة وأالجوربين  وأأن يكون المسح على ظهر الخفين  . 3

 

 وضح صفة المسح على الخفين.. 7س

 بعد أن يتم المسلم وضوؤه يلبس الخفين أو الجوربين وكلما أراد الوضوء  مرة أخرى  يجوز له المسح عليهما
 

 ؟الجوربين وأموضع المسح على الخفين ما . 8س

 .الجبيرة وأالجوربين   وأظهر الخفين  

 

 

 

 : التي تحتها خط في العبارات اآلتية الكلماتصحح  .1س

 ()الشام   .اليمن إلى gتاجرا في مال خديجة   خرج النبي  -1

 (والعشرين)الخامسة    ه.من عمرالعاشرة وهو ابن  gفي مال خديجة    تاجر النبي -2

 الصادق األمين()  .ميتواضع والكرمال :قبل البعثة بأحسن صفتين ب النبي     ق      ل   -3

 

 

 

 

 الوحدة الثالثة : السيرة النبويةالمجال  عمل الرسول الخامس الدرس
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 موقف مما يأتي : كل يدل عالماكتب  .2س

  .طالب مسرعا من الشام بعد االنتهاء من تجارتهي رجوع أب -1

 .يدل على حرصه على سالمة الرسول 

 .في شبابه بالتجارة عمل الرسول  -2

 .المسؤولية يدل على تحمل الرسول 

 

 :يناسبه من خالل دراستك للموضوع ما يأتي بما أكمل. 3س

   .رعي الغنمهي      همنبياء جميعالمهنة التي عمل بها األ -1

   .بناء الكعبةمشاركته قومه في    من مظاهر كفاح النبي   -2

 .رالثانية عشعمه أبا طالب في رحلته إلى الشام عندما كان عمره  رافق رسولنا محمد  -3

 .ميسرةعندما سافر إلى الشام   رحلته الرجل الذي شارك رسولنا محمد  -4

 

 :كانت العبارة غير صحيحة في الجدول التاليإذا )خ(  )ص( إذا كانت العبارة صحيحة ، وظلل الحرفف ظلل الحر. 4س

 

 راحة للنفس وسعادتهاالقعود عن العمل فيه  1
 

 خ

 ص برعي الغنم في صغره اشتغل محمد  2
 

 ص أعباء المعيشة مع عمه أبي طالب تحمل الرسول  3
 

 في مكة عندما سافر إلى الشام  ا                    طالب ابن أخيه محمد   أبوترك  4
 

 خ

 

 : تي تنسب إليها كل عبارة مما يأتيحدد اسم الشخصية ال .5س

 ( ى الراهب)بحير    .خاتم النبوة بين كتفيه        وأريت   ،تظله من حر الشمس        غمامة          شاهدت   -1

 ()ميسرة        .      كريم        خلق                           معه فوجدته أمينا وصاحب          سافرت   -2

 

 

 الوحدة الثالثة : السيرةالمجال gخديجة  بالسيدة   الرسول زواج السادسالدرس 

 

 : ( أمام العبارة الغير صحيحة  ( أمام العبارة الصحيحة وعالمة )  ضع عالمة ). 1س

 ( )  .      ذبح الشاة ويقسمها على صديقاتهاأن ي gمن وفاء رسول هللا لزوجته خديجة  .1

 g                      .    ( )أعظم نساء قريش شرفا ونسبا هي السيدة خديجة  .2

                     .   (  ) نس بن مالكأفي تجارته إلى الشام هو  الخادم الذي رافق رسول هللا  .3

 ( )         ."عبدهللا بن جدعان"في حلف الفضول الذي عقدته قريش في دار  شارك الرسول  .4
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 م        2018 / 2017اسي العام الدر –مراجعات الفرتة الدراسية الثانية  

 تطوير –تعليم  –تربية 

 

 : تيةصحح ما تحته خط في العبارات اآل. 2س

 (ةحمز)      .  العباسوعمه مع  عمه أبي طالب  gلخطبة خديجة  ذهب الرسول  -1

 ()بشهرين         .بسنةمن الشام  الزواج المبارك بعد رجوع النبي      م  ت-2

 ()خمسة عشر        .سنةبعشرين  عن النبي gيزيد عمر السيدة خديجة -3

 

 ما يأتي :العبارات  اآلتية بما يناسبها من كلمات  أكمل .3س

 .gخديجة هي  أول امرأة تزوجها النبي  -1

 .gمارية القبطية  السيدة فمنإبراهيم عدا  g   خديجة السيدة  من جميع أوالد النبي  -2

 

 : أجب عما يأتي. 4س

 ؟ من الزواج بالنبي  gغبت السيدة خديجة رلماذا  -أ

وأيضا  ،مشاركته في حلف الفضولوكذلك ما وصل إلى مسامعها من  ،مانةن هما الصدق واألاشتهر في مجتمعه بصفتي ألنه

  .عودته من الشام عن سيرته الطيبة ما حكاه لها غالمها ميسرة بعد

 لزوجته خديجة رسولنا اذكر مثاال لوفاء  -ب
g
ئها خر لوفاآومثاال  

g
  :هللا  لرسول 

  g لزوجته خديجة مثال وفاء لرسولنا  -1

صديقاتها فيكرمهن بالهدايا، وكان يذبح الشاة فيقسمها أنه لم يتزوج عليها طيلة حياتها ،وبعد أن لقيت ربها كان يسأل عن 

  .عليهن ، وكان يذكرها بالخير دائما

 خديجةمثال وفاء السيدة  - 2
g
  :هللا  لرسول 

وفر له كل شيء ت كانت في غار حراء كان يعتزل الناسوعندما  سبل الراحة للنبي  عن تبحث كانت  gالسيدة خديجة  نأ

كانت تساعده بمالها ،وتدافع وإلى ابن عمها ورقة بن نوفل لتطمئن عليه  اصطحبتهوعندما نزل عليه الوحي  ،بيتهلحتى يعود 

 .اإلسالميةعنه ضد كفار  قريش  وتتحمل معه أعباء الدعوة 
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 : تيأما ياكتب اسم الشخصية التي تشير إليها كل عبارة م. 5س

  ()نفيسة بنت منية    .لتفاتحه في أمر الزواج  النبيإلى  g ةالمرأة التي أرسلتها السيدة خديج – 1

 ()عمرو بن أسد    .gدة خديجة يالس الرجل الذي خطب منه الرسول  -2

 

 الوحدة الثالثة المجال : التهذيب اآلخريناحترام  السابع الدرس
 

 أمام العبارة الغير صحيحة  فيما يلي: (     )وعالمة ( أمام العبارة الصحيحة    ضع  عالمة ) . 1س

 ( )                                     .مين ويحترمونهيثق الناس دائما باإلنسان األ. 1

 ( )   نسان لنفسه ولآلخرين.             رام المواعيد دليل على احترام اإل. احت2

 (  )                                              .خرين يكون بالصوت العالي. إقناع اآل3

 (  )                .م يكثر  في الكالم المباح غير الهادف ويتدخل فيما ال يعنيهل. المس4
 

 :بين موقفك تجاه كل حالة مما يأتي. 2س

 .لك يشوه جدران المدرسة من الخارجشاهدت  زميال  -1

 .العامة والخاصةأنصحه بالمحافظة على الممتلكات 

 .رأيت أحد العمال يسقي  حديقة المدرسة ويعتني بها -2

  .ويحبه الناس ،مين يحبه هللا تعالى نسان األاإل نإقول له أشكره وأ
 

 :مناسبةولمن قالها وما ال التالية من قائل العبارة. اكتب 3س

إن ك  » إن  ع م ك  لنبي ، و  إن ك  الب ن ة  ن ب ي  ، و   «؟                                         ل ت ح ت  ن ب ي   ففيما ت ف خ ر  ع ل ي ك                                                       و 

 .: الرسول  القائل

 .زوجة النبي  g : للسيدة صفية بنت حيي قالها 

: : عندما دخل عليها  المناسبة ه ي  ت ب كي ف ق ال  يك  »                       و  ا ي ب ك  : ق ال ت  ل ي ح ف ص ة  إن  ي ب ن ت ي ه ود ي   «؟              م   )أي ان حفصة                                                      ق ال ت 
g
رتها     عي   

 .(يهودي ةبنابأنها 
 

 :اآلتية التي أشارت إليهم العبارة األنبياءحدد أسماء . 4س

إن ك  ل ت ح ت  ن ب ي   ففيما ت ف خ ر  ع ل ي ك   » إن  ع م ك  لنبي ، و  إن ك  الب ن ة  ن ب ي  ، و   «؟                                                                                              و 

 .موسى سيدنا   ابنة نبي، هو:

 .هارون سيدنا  عمك نبي، هو:

 .محمد سيدنا زوجك نبي، هو 
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 :حدد مظهرا سلوكيا لهاثم  التالية؟ ن العبارةما القيمة التي تستنتجها م. 5س   

إن ك  ل ت ح ت  ن ب ي   ففيما ت ف خ ر   » إن  ع م ك  لنبي ، و  إن ك  الب ن ة  ن ب ي  ، و   .«؟       ل ي ك     ع                                                                                       و 

  .دباأل -خالق الحسنة  األ –االحترام  القيمة  :

  :من مظاهرها السلوكية

  .خالقاألحسن أب اآلخريننتعامل مع  -

  .خرين في التعاملاحترام اآل -

 .أدب الحوار والكالم مع الناس -
 

 ما يأتي :فأكمل  العبارات  اآلتية بما يناسبها من كلمات . 6س

كما نهاهم  ،من الساخرين أفضلمن اآلخرين الذين قد يكونون عند هللا تعالى السخرية نهى هللا ـ تعالى ـ عباده المؤمنين عن 

، وإال فقد ظلم تعالىإلى هللا  بالتوبة، ومن أتى شيئا من ذلك فعليه يكرهونها بألقاب همعلى إخوانهم  أو ينادويعيبوا كذلك أن 

 .نفسه

 

 

 بما يناسبه من خالل دراستك للموضوع:   ياقتيأكمل كل فراغ مما . 1س

  .الخنزيرو لدمو ا الميتةطعمة التي حرمها هللا تعالى  من األ -1

         .مسكروكل  لتدخينواالخمر  من المشروبات التي حرمها هللا تعالى -2 

   .عضالت الكتفو فقرات الظهر الركوع والسجود مفيد في عالج   -3

  .زيادة الوزنو   يعرضه للسمنةسراف في تناول الطعام يؤدي إلى اإل -4

 

 : علل لما يأتي. 2س

  :سالم أكل الميتة ولحم الخنزير والدمتحريم اإلأ ( 

 .ألنها قد تكون ماتت بسبب مرض أصابها فلو أكل المسلم من  الميتة أصيب بالمرض :الميتة

 .ويحمل أنواعا خطيرة من الديدان الضارة الميتة ،فإنه يأكل النجاسات والحيوانات  :الخنزير

 .فإنه يحمل مواد ضارة كما أنه عسير الهضم وتعافه النفس  :لدما

  :إصابة بعض الرجال والنساء بآالم في المفاصلب ( 

 .نهم يركنون إلى الراحة وال يمارسون الرياضةأل

 

 :اكتب فائدتين لكل ما يأتي. 3س

  .تصنع الرجل القوي الشجاع  و       .تقوي بدن  المسلمأنها  :ممارسة بالرياضة البدنية

 .في عالج الوزن الناشئ  و        .عالج اضطرابات االمعاءفهو يفيد في      الصوم :

 

 :صحح ما تحته خط فيما يأتي. 4س

 () سعد بن أبي وقاص     .رمى بالسهم أول من   بي طالبأعلي بن  -1

 )الزبير بن العوام(          .اإلسالمأول من سل سيفه في  خالد بن الوليد  -2

 

 

 الوحدة الثالثة : الثقافة اإلسالميةالمجال بالصحة الجسمية اإلسالمعناية  الثامنالدرس 
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                  ن قائل هذه العبارة وعالم يدل؟    م  اكتب . 5س

 .«إن القوة الرمي أال»

 الرسول  : القائل

  .تصنع الرجل القوي الشجاع الرماية نأ : تدل على

 .)علموا أوالدكم السباحة والرماية وركوب الخيل(

   .عمر بن الخطاب  القائل :

 .الرياضة البدنية ممارسة سالم بالجسد عن طريقعناية اإل :تدل على

 

 

 أكتب المصطلح الشرعي فيما يأتي:  .1س

  .عن نفسهتعالى  هللاونفي ما نفاه  ، رسوله أثبته  لهنفسه  أو ل هللاثبات ما اثبته إهو  :توحيد األسماء و الصفات

 :علل لما يأتي. 2س

 .لم ال يكثر من الحلف باهلل تعالىالمس

 .ألن كثرة الحلف تدل على عدم التعظيم له سبحانه

 .نفي صفة الموت عن هللا تعالى

 .صفة ال تليق باهلل سبحانه وتعالى، ألنه حي ال يموت

 .أعظم آية في القرآنآية الكرسي 

 .سماء والصفاتالشتمالها على توحيد األ

  :صحيحة فيما يليالغير أمام العبارة (     )( أمام العبارة الصحيحة   ضع عالمة ) .3س

 ( )  .           اإليمان بها عبادة هلل تعالى داخل في ن توحيد األسماء و الصفات إ. 1

 ( )  توحيد أسماء هللا وصفاته .  أعظم  آية في القرآن الشتمالها        ت عد  آية الكرسي  -2

 ( )            وجل.  تعدل ثلث القرآن ألنها أخلصت في وصف هللا عز الناسسورة  -3

 (  )                                                   .ال هلل تعالىمصفة الموت من صفات الك. 4

 .إليمان بأسماء هللا تعالى وصفاتهمن فوائد ا ينتاثناكتب . 4س

دخول  -4  .       االبتعاد عن المعاصي - 3             .العمل هلل إخالص -2             .محبة هللا تعالى .1

 .الجنة

 :من كلمات من خالل دراستك للموضوعما يأتي بما يناسبها كل عبارة مكمل أ. 5س

  .التي أثبتها لنفسهصفات الكمال هلل تعالى هي الصفات  .1

 .القدرةوالعلم مثلة صفات الكمال هلل تعالى صفة الحياة وأمن  .2

 ثلث القرآنتعدل   خالصاإلسورة  .3

  .محبة هللا تعالىو  ،دخول الجنةوصفاته  تعالى فوائد اإليمان بأسماء هللامن   .4

 :بين المقصود بكل عبارة مما يأتي .6س

 تعظيم أسماء هللا تعالىأ ( 

 وتعالى تدل على عدم التعظيم له سبحانه بها ألن كثرة الحلف ؛أن ال يكثر الحلف بها

 سماء تعالى هللا كلها حسنىأ   ب (

 سماءه حسنى أي : بلغت الغاية في الحسن فال يوجد أحسن منها. أن أمعنى  

 الوحدة الرابعة المجال: العقيدة اإليمان بأسماء هللا تعالى وصفاته األول الدرس
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 :تعالى واكتبها في الفراغ المقابلاستخرج من اآليات التالية صفات الكمال الواجبة هلل . 7س

صفات هللا  اآليات الرقم

 تعالى

1 
ب  ﴿ ض  ف أ ص  ت ل ط  ب ه  ن ب ات  األ  ر  ن  الس م اء  ف اخ  ل ن اه  م  ي اة  الد ن ي ا ك م اء  أ نز  ب  ل ه م م ث ل  ال ح  اض ر     ح                                                                                                                             و 

ي اح   وه  الر   يم ا ت ذ ر  ك ان  اَّلل       ۗ                                ه ش  ا على             و  ء  م ق ت د ر   ﴾                         ك ل   ش ي 

 القدرة

د ه   2 س ب  ح  ب ح م  ك ل  ع ل ى ال ح ي   ال ذ ي ال  ي م وت  و  ت و  ا  وكفى    ۗ                                                                   و  ب ير  ب اد ه  خ   الحياة ﴾                                  ب ه  ب ذ ن وب  ع 

3 
ن  الظ ل م ات  إ ل ى الن ور  ه﴿ ج ك م م   ر  ئ ك ت ه  ل ي خ  م ال  ن ين      ۗ                                                                                             و  ال ذ ي ي ص ل  ي ع ل ي ك م  و  م  ك ان  ب ال م ؤ                           و 

يم ا  ح   ﴾         ر 

 الرحمة

م  ال غ ي وب  ﴿ 4 ب  ي ي ق ذ ف  ب ال ح ق   ع ال   العلم ﴾                                                       ق ل  إ ن  ر 

 

 :الثالثةارسم خريطة ذهنية توضح فيها أنواع التوحيد . 8س

 التوحيدأنواع 

 

 

 

 
 

 

 

  ة:ين معنى أسماء هللا تعالى التاليب .1س

 .حكمتهما تفتضيه ل هو القادر على كل شيء القدير:

 .هو العالم بكل شيء الذي شمل علمه كل المعلومات العليم :

 .نين علم هللا تعالى وعلم المخلوقيرق بااكتب ثالث نقاط تبين فيها الف .2س

 المخلوقينعلم  علم هللا تعالى  م

 علم هللا تعالى واسع ال حدود له 1

ل م ا    و  ﴿فقد قال سبحانه:  ء  ع  اط  ب ك ل   ش ي   ﴾                                              أ ن  اَّلل   ق د  أ ح 
 ﴾وما أوتيتم من العلم إال قليال ﴿علم  قاصر محدود 

2 
  ﴾وما كان ربك نسيا﴿ نسيانسبحانه وتعالى أي ال يعتريه 

 النسيان.  مهيصيب

م ا  إلى                 ل ق د  ع ه د ن ا ﴿ د  ل ه  ع ز  ل م  ن ج  ن ق ب ل  ف ن س ي  و   ﴾                                                     آد م  م 

 هللا تعالى يعلم الماضي والحاضر والمستقبل 3

ض  ال غ ي ب  إ ال  اَّلل   ﴿ األ  ر  ات  و      ۚ                                                                      ق ل ال  ي ع ل م  م ن ف ي الس م او 

ون  أ ي ان  ي ب ع ث ون   ا ي ش ع ر  م   ﴾                                      و 

 ون المستقبلالحاضر ويجهلوشيئا من الماضي مون  يعل

ي ن ف س  م اذ ا ت ك س ب  غ د ا ﴿ ا ت د ر  م   ﴾   ۚ                                             و 

 :اكتب ثمرة واحدة لكل مما يأتي .3س

 .ثمرات اسم هللا تعالى العليم من -1 

   .الخوف من هللا تعالى -أ

 .تعالىطلب العون من هللا  -ب

 

 سماء والصفاتتوحيد األ لوهيةتوحيد األ توحيد الربوبية

 الوحدة الرابعة المجال: العقيدة علم هللا تعالى وقدرته الثاني الدرس
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 .ثمرات اسم هللا تعالى القدير من - 2

  هوتوقيرتعالى تعظيم هللا  .1

 ن التوكل عليه    س      وح   تعالى االستعانة باهلل .2

 المداومة على سؤال هللا تعالى .3

  ؟المخلوقين وقدرةرق بين قدرة هللا تعالى اما الف. 4س 

، ه من لغوب                               وما بينهما في ستة أيام وما مس   واألرض ومن كمال قدرته خلق السماوات ،هللا سبحانه وتعالى له كمال القدرة -

          )ت ع ب(. أي:

  .أما قدرة المخلوقين فإنها تتصف بالعجز والقصور -

  ؟لماذا يحرص العبد على أن يكون مستقيما على أمر هللا تعالى .5س

 .ألن العبد يعلم أن هللا تعالى مطلع على أقواله وأعماله الظاهرة والباطنة

 :رق  بين قدرة   هللا تعالى   وقدرة المخلوقيناالف                             . صن  ف من خالل الجدول التالي 6س

 

 قدرة المخلوقين قدرة هللا تعالى م

 تتسم بالعجز والقصور  تتصف بالتمام والكمال  . 1

 على شيء إال بإذن هللا  ونال يقدر هللا تعالى يفعل ما يريد  . 2

 ب    ص              التعب والن   مإلى جهد وقد يصيبه ونيحتاج  "   ن     ك  "وجل يقدر األشياء بمجرد قوله  هللا عز .3

 
 

 

 

 

 :عندك كمل  الفراغات التالية بوضع كلمة مناسبة منأ .1س

 .من الجلوس على الطرقاتالتحذير وهي تدل على  "إياكم"حديثه  بكلمة  بدأ رسول هللا  -1

 المنكر. والنهي عن، بالمعروف األمرو ،رد السالمو ،وكف االذى ،غض البصر :وهي ،مسةخحقوق الطريق  -2

 .سد الطريقكـ ا       وفعلي  الـسخرية ك ا                   كف األذى يكون قولي   -3

 :تاليةمن بين البدائل ال لكل عبارة الصحيحةجابة اختر اإل. 2س

 [تحمل المسؤولية   – اآلخرين إيذاء  – ]السخرية واالستهزاء:      عند تطبيق حقوق الطريق الفردمن الفوائد التي تعود على  -1

 سوء التعامل مع اآلخرين [  –الكراهية  هسودت  – ينعم بالسالم والطمأنينة]:    من الفوائد التي تعود على المجتمع عند تطبيق حقوق الطريق 2

 تصف بالصفة التالية:وجه  نصيحة إسالمية  للشخص الذي ي. 3س

 .يلقي بالفضالت واألوساخ على الطريقرجل 

 .ال يجوز ذلك ألن هذا يعد من منكرات الطريق الذي نهانا عنه رسول هللا 

 ن راوي الحديث الوارد في الدرس؟   م  . 4س

 . سعد بن مالك بن سنان بن ثعلبة: راوي الحديث هو

 (سنة 84=  10+   74)    :للراوي يلزمناالعمر  -        الحديث. لراويحدد  العمر الزمني . 5س

 ؟كيف اهتم االسالم بالطرقات. 6س

 .الطرقاتر من الجلوس على     حذ  و  ،ن آداب الطريق    بي   و ،سالميةلق باآلداب والتشريعات اإلالمسلمين بالتخ اإلسالم أمر

 

 

 الوحدة الرابعة الحديثالمجال:  حق الطريق الثالثالدرس 
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 تطوير –تعليم  –تربية 

 :أمام كل موقف مما يأتي ما يناسبه من حقوق الطريق اكتب. 7س

ت امرأةجالس على الط رجل –أ   ]غض البصر[    .                               ريق أنزل عينيه عندما مر 

 مر بالمعروف[]األ             .ه   ت  وقف رجل يسأل عن مكان السوق المركزي فأخبر – ب

 ]رد السالم[             .عليه السالم    ت  دسلم عليك زميلك في الطريق فرد –ج 

 [كف األذى]           ة.                                 ر من وسط الطريق كان يضايق المار  قمت بإزاحة حج –د 

 [رالنهي عن المنك]           .الطرقاتعلى منعت صديقا لك من السخرية بالسائرين  –هـ 

 أكمل ما يأتي بما يناسبها من كلمات:. 8س

  .كشف العوراتالجلوس على الطرقات يؤدي إلى   -1

  .السخرية واالستهزاءوذى القولي الغيبة والنميمة من أمثلة األ -2

 .تالف المرافق العامةإذى الفعلي سد الطريق و من أمثلة األ -3

 .ةنبالسعادة والطمأنيالمجتمع الذي يلتزم أفراده بحقوق الطريق ينعم  -4

  . ق                  عند تطبيق حق الطري             وعلى المجتمع                             اآلثار التي تعود على الفرد    من              اكتب اثنين   .  9 س

 :من الفوائد التي تعود على الفرد -

 .المعاملة الحسنة مع اآلخرين -2              .تحمل المسؤولية -1

 :  الفوائد التي تعود على المجتمعمن  -

ف( م   س      يت   -2         بالسالم والطمأنينة. المجتمع ينعم  -1  بالمحبة والتآلف.         )يت ص 

 :مقابل الموقف الذي ال تؤيده (     ) وعالمة ،مقابل الموقف الذي تؤيده( )عالمة ضع . 10س

 (  )       لعب األوالد الكرة في الشارع . –أ  

 ( )     .رة المرورإشا          تعط ل ت  وقف شاب ينظم السير عندما  –ب 

 (  )    .بالفضالت على الطريق          ه ليلقي     ت       يار  سرجل  أوقف –ج 

 ( )     .عبور الشارع علىأعمى       رجال          ساعدت   –د 

 

 :ام العبارة الغير صحيحة مما يأتي( أم    ( أو عالمة )  ضع عالمة ). 1س

 ( )                                       .اإلسالم دين يسر وسماحة -1

 (     )                                             .النية من سنن التيمم -2

 (     )                           .التسمية ركن من أركان التيمم -3

 ( )       .القدرة على استعمال الماء من مبطالت التيمم -4

 : كل عبارة فيما يأتي مامأبين الحكم الشرعي . 2س

  :من صالة الظهر التي تيمم لها  "أحمد"حضر الماء بعد أن انتهى   -أ 

 صالته صحيحة

 :ومسحت وجهها فقط وأرادت الصالة ،ها األرض   ي                    التيمم فضربت بكف   "مريم"أرادت  -ب 

  .سح الوجه والكفينمالبد من ف ؛التيمم باطل       

  :من صالة العصر التي تيمم  لها "فهد"ينتهي أن حضر الماء قبل  -ج

 يتوضأ ويعيد الصالة    

 

 

 الوحدة الرابعة المجال: الفقه التيمم الرابع الدرس
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 تطوير –تعليم  –تربية 

 :( فيما يأتي حكام الشرعية في المجموعة ) بأ ( أمام ما يناسبه من األ ضع رقم كل حالة من المجموعة ). 3س

 ) ب ( الرقم )أ( الرقم

 ال يجوز 2  .من صالة العصر التي تيمم  لها "سعود"ينتهي  أن حضر الماء قبل 1

2 
ومسحت وجهها فقط وأرادت  ،ها األرض   ي             فضربت بكف   ،التيمم "عنود"أرادت 

 الصالة
3 

 عيد الصالةت

 يتوضأ ويعيد الصالة 1  .من صالة العصر التي تيمم  لها "خالد"ينتهي أن حضر الماء قبل  3

 

 

 نواقض التيمم:صنف األعمال اآلتية إلى مباحات أو . 4س

 حضور الماء بعد فقده( –العجز عن استعمال الماء  –كل ما يبطل الوضوء  –)فقد الماء 

 

 مبطالت التيمم حات التيممامب

 كل ما يبطل الوضوء فقد الماء

 حضور الماء بعد فقده العجز عن استعمال الماء

 

 :رتب خطوات التيمم فيما يأتي. 5س

 ضرب الكفين على التراب  - 2  التسمية                                              - 1

     .مسح الوجه مسحة واحدة   - 4                    .                            مسح كفيه األيمن أوال  ثم األيسر - 3

 

 .األسباب المبيحة للتيمم اكتب اثنين من  .6س

 يكفيه للطهارة.إذا لم يجد الماء أو كان قليال ال  -1

  ه.ضرر باستعمال شديد البرودة وغلب على ظنه حصول إذا كان الماء -2

 تعمال الماء.إذا كان به جراحة أو مرض ولم يقدر على اس -3

 .يخشى منه ا                 رضه أو ماله عدو                         نه يخاف على نفسه أو ع  أإال  ،إذا كان الماء قريبا منه -4

 

  :أكتب المصطلح الشرعي فيما يأتي . 7س

 .ن بنية استباحة الصالة                   يمسح الوجه واليدي  ف ،هو قصد من فقد الماء أو عجز عن استعماله الصعيد :()التيمم

 

 

 

 :  صحيحةالغير لعبارة أمام ا(     )العبارة الصحيحة وعالمة  أمام ()ضع عالمة  .1س

 ( )              .يمان باهلل تعالىنسان إلى اإلالتفكير الصحيح يهدي اإل -1

 ( )     .سالم يعترفون بأن هللا تعالى هو خالق الكونكان العرب قبل اإل -2

 (  )     .(هتدى إليه )زيد بن عمر بن نوفلادين النصرانية هو الدين الذي  -3

  .     (  )ظهرت بوادر النبوة بعد مبعث النبي   -3

 

 الوحدة الرابعة السيرةالمجال:  في غار حراء تأمل الرسول  الخامس الدرس
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 اكتب ثالثة من فوائد التأمل في الكون:. 2س

 .الشعور بعظمة هللا تعالى وقدرته -1

  .اكتساب محبة هللا تعالى -2

  .يمان به تعالىزيادة اإل -3

 .طاعته والبعد عن معصيته -4

 تفسر: بم. 3س

 ؟بوجود هللا تعالى إقرارهمصنام  بالرغم من صرار قريش على عبادة األإ –1

 .السبب أنهم  وجدوا أباءهم  يفعلون ذلك العبادة الباطلة فقلدوهم

 ورقة بن نوفل / زيد بن عمرو ( لدين قريش.اعتزال كال من ) – 2

  .وأن ما تفعله قريش ال يقبله عقل ،الفكر الصحيحيدل على رجاحة العقل و

 :gيجة اكتب مثاال يدل على وفاء السيدة خد. 4س

 .بالطعام والشراب وهو في غار حراء  زوجها رسول هللاتبعث ل g كانت السيدة خديجة. 1

 .ره بالنبوة                     قصة الوحي فصدقه وبش   بن عمها ورقة بن نوفل فسمع منهاإلى  gذهبت به خديجة . 2

 ؟االعتكاف في غار حراء  متى بدأ النبي. 5س

 .عمرهربعين من بعثة  بثالث سنوات إلى أن بلغ األكانت بداية االعتكاف قبل ال

  .تعبد هللا فيها في غار حراء قبل البعثةي حدد الفترة الزمنية التي كان النبي . 6س

 .ربعينبعثة  بثالث سنوات إلى أن بلغ األقبل ال

 :يأتي بما يناسبه من خالل دراستك اكمل ما .7س

 .الرؤيا الصالحةوعليه الحجر والشجرسالم  :من دالئل النبوة قبل بعثته  -1

  .األربعينسن وهو في  نزلت الرسالة على النبي  -2

 .اسمه    ر     ك               عليه كلما ذ  سلم نو نصلي  أن وسنته  نتبعأن   واجبنا تجاه الرسول  -3

 : من اآلية التالية ا       سلوكي   ا                   استخرج قيمة ومظهر  . 8س

ئ ك ت ه  ي ص ل ون  ع ل ى الن ب ي    قال تعالى ) م ال  س ل  م وا ت س ل يم ا (    ۚ                                                     إ ن  اَّلل   و  ن وا ص ل وا ع ل ي ه  و                                                                        ي ا أ ي ه ا ال ذ ين  آم 

 .  الصالة على النبي القيمة :  

 اسمه.        ذ ك ر  كلما  على الرسول  والسالم الصالة  المظهر السلوكي :

 

 من آداب طلب العلم            السهمي   بما يناسبهأكمل   المخطط  . 1س

 العمل بالعلم الجد واالجتهاد احترام المعلم إخالص النية هلل تعالى

 

 

 

 الوحدة الرابعة المجال: التهذيب آداب المتعلم السادسالدرس 
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 تطوير –تعليم  –تربية 

 :رة  غير صحيحة  في الجدول التالي(   ادا   كانت العبا ( اذا  كانت  العبارة  صحيحة  وظلل  ) ب . ظلل  ) أ2س

  ) أ (  .العلملطالب . المالئكة  تضع  أجنحتها 1

 ( ) ب   .. من صفات  طالب العلم  حب الظهور والشهرة2

  ) أ (  .. من حق  المعلم  على المتعلم  أن يسارع  لمساعدته3

  ) أ ( الفجر. أوقات الحفظ  والمذاكرة   قبيل فضلمن أ .4

 

 :عالم  تدلوضح و  ،قائل العبارة التالية اكتب. 3س

ا ن ف ع                 ل م  م  ل م  م ا ح ف ظ  ، ال ع   "                                                    "ل ي س  ال ع 

 .الشافعي اإلمام :القائل هو

  .وجوب العمل بالعلم :تدل على

 

 ي يناسبه   فيما يأتي:ذلمتعلم  بتظليل   المربع   الز  آداب  ا       . مي   4س

 ( )  .. إخالص النية هلل تعالى1

 ( )  .. الجد واالجتهاد2

   .التحدث  مع زميلك  في اثناء شرح المعلم. 3

 ( )  .حفظ   اآليات   القرآنية   المقررة.4

  .. الغش في االختبار5

 ( )   .. اإلنصات  للمعلم6

 

 :تيأفيما ي ا       سلوكي   ا            قيمة ومظهر    التالية استخرج من النصوص الشرعية. 5س

ل ما  » يقا  ي ط ل ب  ف يه  ع  ل م                                              م ن  س ل ك  ط ر  ضا  ل ط ال ب  ال ع  ت ه ا ر  ن ح  إ ن  الم ال ئ ك ة  ل ت ض ع  أج  ن ة ، و  ق  ال ج  ن  ط ر  يقا  م   «                                                                                                                 س ل ك هللا ب ه  ط ر 

 .فضل العلم                 القيمة  :

  .الصبر والتحمل في طلب العلم    المظهر السلوكي : 

 

ائ ن ا ) ن ا أ ن  ن ف ع ل  ب ع ل م  ر  ائ ن ا                                               ه ك ذ ا أ م  ك ب ر  ج  ي د ه ، ف ق ب ل ه ا  (              و  ر  . ف أ خ  ن ي ي د ك  ي د : أ ر  : ،                                                              ف ق ال  ز  ن ا أ ن  ن ف ع ل  ب أ ه ل  ب ي ت  ن ب ي  ن ا)         ف ق ال  ر                                                             ه ك ذ ا أ م 

) 

 احترام العلماء              القيمة  :

 .هموتوقير العلماءتقدير    المظهر السلوكي :

 .للمعلم اإلنصات   
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 تطوير –تعليم  –تربية 

 

 :من خال دراستك أكمل الفراغات اآلتية بما يناسبها من كلمات. 1س

 .إبراهيم عليه السالمهو           ف الضيف     ي            أول من ض   .1

 .سيدنا محمد  أعظم الناس في الكرم هو  .2

 . أيام ةثالث قصى مدة للضيفأ  .3

 .عليه دقةصال من بابيام للضيف فهو  أ ةما زاد عن ثالث .4

 .مع الناس التعامل جمال: وقذيقصد بال .5

 

  غير الصحيحة:أمام العبارة (     ) العبارة الصحيحة وعالمة ( أمام)ضع عالمة . 2س

 ( )                  .كلتشجيع الضيف على األ ةفامن آدب الضي -

 ( )      .والمعامالت واآلداباإلسالم دين العقيدة السمحة والعبادات   -

 (   )                                           .لضيافة يوم وليلةلأقصى مدة  -

 (  )                    ليود  عه. يستحب للمضيف أال يخرج مع ضيفه إلى باب الدار -

 (  )                    .إلقاء عبارات الترحيب ليست من آداب الضيافة -

 

 :المسلم أن يتحلى بها علىالضيافة التي يجب  بآدامن  اكتب ثالثة. 3س

  .الترحيب بالضيف وفتح الباب له -1

 .مالطفته بالحديث الطيب  وبشاشة الوجه -2

  .له والشراب تقديم الطعام -3

  .كرام الضيف ثالثة أيامإ -4

    .لتوديعه الخروج مع الضيف إلى باب الدار -5

 

 :ب الضيافةارس آدلديناسبها من كلمات من خالل فهمك  بما  اآلتيةالعبارات  أكمل. 4س

 

 .اآلدابوالمعامالت و  العباداتاإلسالم دين العقيدة السمحة و. 1

 .الذوقأال وهو  الناسجديد شائع بين  مصطلحمن اآلداب  . 2 

  .سالميةفي الشريعة اإل الضيافةهذا الذوق جليا في آداب  ظهرولقد  ،مع الناس جمال التعاملد بالذوق     قص       . ي  3

 

                 :. أكمل   المخطط  السهمي  اآلتي5س

 

 من آداب الضيافة

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الوحدة الرابعة المجال: التهذيب آداب الضيافة السابعالدرس 

 كرام الضيف ثالثة أيامإ الترحيب بالضيف وفتح الباب له
فتح الباب 

 توديعهل
 تقديم الطعام له
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 تطوير –تعليم  –تربية 

 

 :التالياكتب تعريف المصطلح . 1س

 .هو  جهد  عقلي  نأمل  منه  نتائج   جيدة  ومرضية :)التفكير اإليجابي (

 

 :تحت المعنى  الصحيح  فيما  يأتي ضع  خطا . 2س

 :ومعنى يسترجع .ويسترجع ،صيبة  فإنه  يحمد   هللا تعالىالمسلم  بم      ي  ل   ت         ذا اب  إ

   .يرجع إلى صوابه  ورشده ب.                       .بيتهيرجع إلى أ. 

 .يقول إنا هلل وإنا إليه  راجعوند.           .جـ. يرجع إلى حالته   الطبيعية

 

 :عالم يدل  كل موقف مما  يأتي. 3س

 .بالنزول  عند  ماء بدر على الرسول الكريم   رذالمنأ. إشارة الحباب بن 

 ويبقى العدو من غير ماء. فيه الماء ألنفسهم يجمعون حيضا حتى  يصنع المسلمون

 في مكانه. ب. حرص رؤساء القبائل على وضع الحجر األسود

  .شرف ومكانة البيت عند  القبائل يدل على

 

 :من خالل دراستك أكمل ما يأتي  .4س

 التفكير اإليجابي. ف:أ. أساس اختراع الهات

 .حل المشكالتالتفكير في التفكير اإليجابي: ب. من أمثلة 

 .هللا تعالى ييرضو، سعادةيمأل النفس جـ. تكرار عبارات التفاؤل 

 

 :أسباب  تنمية  التفكير اإليجابي اثنين من اكتب  .5س

 .الفائقينومصاحبة  الناجحين قراءة قصص(  2           .أداء الصالة والدعاءتوثيق الصلة باهلل  تعالى ك(  1

 متفائل  أنا/على ألفكار اإليجابية  وترديد عبارات التفاؤل ) أنا أقدر  الحرص(  3

 .االبتعاد عن االفكار السلبية التي تصرفنا عن العمل النافع(  4

 .(ي                غيري  أفضل من  /أنا  ال استطيع /أنا فاشل  ) :تجنب  عبارات   التشاؤم(  5

 

 نظرة سلبية؟ي  ينظر إلى الحياة ذكيف تساعد صديقك المتشائم ال. 6س

 .أنا متفائل { -أنا قادر على  -} أنا أستطيع أن أفعل  :كرر عبارات التفاؤلأخبره بأن ي

 .ستفيد من تجارب اآلخرين الناجحينأنصحه بأن ي

 .ال أستطيع أن أفعل ( –) أنا فاشل  والمقوالت مثل: من األفكار السلبية    ص       تخل  أقول له: 

 

 :الشاب الذي يتمتع بالتفكير اإليجابي نموذج            ضع خطا  تحت. 7س

 ."توتير"على  ا       اسالمي   ا               شاب ينشر موقع   .1

 ."الفيس بوك"ج لمعلومات خاطئة على           شاب يرو    .2

 الغياب عن المدرسة. يكثرشاب  .3

 هتم بالمشاركة بمسابقة حفظ القرآن الكريم.يشاب  .4

 

 الوحدة  : الرابعة المجال: التهذيب التفكير اإليجابي في حياة المسلم الثامن الدرس
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 :   الفراغ  في الجدول  اآلتيامأل. 8س

 

 عبارات  التشاؤم عبارات التفاؤل الحالة م

 سوف أرسب ..أنا فاشل سوف أنجح  ..  أنا ناجح الطالب .1

الرجل  .2

 المريض
 بالشفاء العاجل ا  متفائلأن .. تدريجياصحتي تتحسن 

لن وأنا متشائم  ا..                      صحتي تتدهور  تدريجي  

 فى   ش     أ  

 توبتي ل        لن  ت قب ..نوبي  كثيرةذ إن شاء هللا سيقبل هللا تعالى  توبتي ر                المسلم  المقص    .3

 أبدا        أعو  ضهولن  ..كل شيء       خسرت   خزائن هللا مملوءة، فإن شاء هللا     ه           ما خسرت  ض        سأعو    التاجر .4

 

 

 

 


