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:رئيسة القسم

مر .أ  
ي  الش 

ي  أ مان 

:اعداد المعلمة 

مري  
أ سماء الش 

:مديرة المدرسة

طي  .أ  
ي الش  من 

:الموجهة الفنية 

ر  .أ   ي  العن 
هان 

ي  ت 

 لثانيمراجعة الفصل الدراسي ا

 مادة الرتبية اإلسالمية

ات  ) سادسللصف ال اي  هج  الكف 
 (من 

 م2018-2017العام الدراسي : 

 املراجعة ال تغني عن الكتاب املدرسي.  مـالحـظـة:
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 للفصل الدراسي الثاني:للصف السادس *الدروس املقررة 
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 57 التهذيب احترام اآلخرين -7

 63 االسالميةالثقافة عناية اإلسالم بالصحة الجسمية -8

 73 العقيدة تعالى وصفاتهاإليمان بأسماء هللا  -9

 79 العقيدة علم هللا تعالى وقدرته -10

 85 الحديث الشريف حق الطريق -11

 92 الفقه التيمم -12

 97 السيرة  في غار حراء صلى اهلل عليه وسلمتأمل الرسول  -13
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 110 التهذيب آداب الضيافة -15
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 *األحاديث املقررة للصف السادس للفصل الدراسي الثاني:

 
 الصفحة ثــــــديـــــالح

 : كان إذا أتى مريضا يقول صلى اهلل عليه وسلمأن رسول هللا  رضي اهلل عنهاعن عائشة -1

شفاؤك، شفاء ال  اشف وأنت الشافي، ال شفاء إال ،اذهب البأس رب الناس))

 (( يغادر سقما

20 

ذات -وسلم صلى اهلل عليه بينما أنا مع رسول هللا:))عن المغيرة بن شعبة قال -2

ليلة إذ نزل فقضى حاجته ثم جاء فصببت عليه من إداوة كانت معي 
 ((ومسح على خفيه فتوضأ

39 

فقال  الغنممابعث هللا نبيا إال رعى ))  صلى اهلل عليه وسلمقال رسول هللا  -3

 ((نعم كنت أرعاها على قراريط ألهل مكةفقال:  وأنت؟أصحابه: 

47 

من أخذ أموال الناس يريد أداءها أدى هللا ))  صلى اهلل عليه وسلم قال رسول هللا -4

 ((عنه ومن أخذ يريد إتالفها أتلفه هللا 

59 

مقلب القلوب  يااللهم قوله : ))  صلى اهلل عليه وسلمدعاء النبي  كان من أكثر -5

 ((  ثبت قلبي على دينك

82 

لصعيد ا:))  صلى اهلل عليه وسلمقال : قال رسول هللا  رضي اهلل عنهعن أبي ذر  -6

 (( الطيب وضوء المسلم وإن لم يجد الماء عشر سنين

92 

ة من صلى علي صال)): صلى اهلل عليه وسلم قال رسول هللا رضي اهلل عنه عن أنس بن مالك -7

ورفعت له عشر  صلى هللا عليه عشر صلوات،وحطت عنه عشر خطيئات، واحدة
 (( رجاتد

  100 

من سلك طريقا يطلب قال: ))  صلى اهلل عليه وسلمعن النبي هرضي اهلل عنعن أبي الدرداء  -8

فيه علما سلك هللا به طريقا من طرق الجنة وإن المالئكة لتضع أجنحتها رضا 

 (( لطالب العلم

 107 
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 كلمة التوحيد يف القلب والسلوك  -1

 األسباب التي تقوي التوحيد يف القلب:*

 

  : األقوال*مايضاد التوحيد وينقصه من 
 

 

                                                                                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* 

 : عمالاألمايضاد التوحيد وينقصه من *

المداومة على ذكر هللا
تعالى 

سالمة القلب من الغل
للمؤمنين

مجالسة العلماء وأهل 
الخير والصالح

 احللف بغري اهلل الرقى

وهي الكلمات التي تقرأ  :لرقىا
 لدفع البالء أو رفعه .

احللف فيه تعظيم للمحلوف :احللف بغري اهلل 
 به والتعظيم حق اهلل تعاىل فال جيوز احللف بغريه.

 

 :الرقية الشرعية
الكتاب  ماكانت من

والسنة وكانت 

باللسان العربي  

 (جائزة)

 

 من صور احللف بغري اهلل تعاىل :  

 الحلف بالكعبة أو باألمانة أو

 صلى اهلل عليه وسلم.بالنبي 

 

 :يةكالرقية الشر
التي يستعان فيها بغير هللا 

تعالى بأن يرقى الراقي 

بأسماء الجن أو المالئكة أو 

تكون بألفاظ غير مفهومة.  

 (محرمة)
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 ؟  (*عللي )مسيت التميمة بهذا االسم
 ألن العرب كانوا يتفاءلون من اسمها أن يتم هللا لهم مقصودهم .

  *عللي ) التمائم مما يضاد التوحيد(

 عتقاد صاحبها أنها تضر وتنفع بذاتها واذي ينفع ويضر هو هللا وحده.ال

 

 

     

 

 

 

 

 

 معاني الكلمات :
 

 

 

 

 

 

 من هو راوي الحديث ؟

 حرمة الشرب من آنية الذهب والفضة -2

 الديباج

نوع من 

الثياب كله 

 من الحرير

 آنية 

وعاء 

لألكل 

 والشرب

 صحافها

وعاء كبير 

لألكل مثل 

 الصحن الكبير

لهم في 

 الدنيا

يتنعم الكفار 

 بها في الدنيا

لنا في 

 اآلخرة

المؤمنين  

يتنعمون بها في 

 اآلخرة

  

مآثره  شهد  -شهرته صاحب السر     -حذيفة بن اليمان  

 المدائن اهلل عنهرضي واله الخليفة عمر بن الخطاب  –أحدا 

ال تلبسوا الحرير ) يقول :  صلى اهلل عليه وسلمقال : سمعت النبي  رضي اهلل عنهعن حذيفة 

وال الديباج وال تشربوا في آنية الذهب والفضة وال تأكلوا في صحافها فإنها 

 ( لهم في الدنيا ولنا في اآلخرة

الذبح لغري اهلل  التمائم
 تعاىل

: وهي مايعلق بأعناق الصبيان من خرزات التمائم 

 أو عظام أو خيوط وغيرها لدفع العين .

 ( ال يجوز وتعتبر شرك باهلل تعالى حكمها )

 

*ماحكم من ذبح لغير هللا 

مشرك ولعنه هللا تعالى ؟ 

تعالى ألن العبد مطالب أن 

تكون كل العبادات هلل تعالى 

. 
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 تجاوز حد االعتدال والتوسع في الرفاهية .مالمقصود بالترف ؟  *

 اسبات.اإلسراف في األطعمة واألشربة في المنمن أمثلتها ؟  

                

 لترك الترف واالبتعاد عنه .*إلى ماذا يدعو الحديث الشريف؟ 

 ألنه مرض يصيب أصحابه بالكسل والميل للراحة فينشغلون عن ولماذا؟   

 عبادة هللا وعمارة األرض  الهدفين األساسين ألصل وجود اإلنسان :

 ماهي األمور التي نهى عنها الحديث الشريف ؟

 النهي عن لبس الحرير والديباج للرجل دون المرأة .  أوال :

 الذهب والفضة.لنهي عن األكل والشرب في آنية ا ثانيا :

             

 عللي..تحريم لبس الحرير والديباج على الذكور؟

 

 

 

 

 .أن يحرم من لبسه في اآلخرة ماجزاء من يلبس الحرير في الدنيا من الرجال؟ *

 الشريف عن األكل والشرب في آنية الذهب والفضة؟عللي .. ينهى الحديث 

إبقاء الرجل على 

 رجولته وقوته.

 

عدم تشبه الرجل 

 بالمرأة.

 

ترك االسراف 

 والتبذير
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 . جميع البدن بالماء هو تعميم*مالمقصود بالغسل 

 واجب ومستحب الغسل نوعان :

 *موجبات الغسل :                    

 

 

 حالة تطرأ على االنسان عندما يصل إلى سن البلوغ. مالمقصود بالجنابة ؟

 والنفساء فعله؟*مالذي يحرم على الجنب و الحائض 

 

  

             

 

 حاالت الغسل المستحب:*ماهي 

 

 الغسل وأنواعه -3

     الـفـقر  فيه كسر لقلوب الفقراء. .حتى ال يشيع اإلسراف والترف في المجتمع

:  صلى اهلل عليه وسلم جعل الرسول

الطهور شطر 

 ( االيماننصف)

انتهاء فترة الحيض  الموت الجنابة الدخول في االسالم

 والنفاس

 يف املسجد املكث الطواف حول الكعبة مس املصحف الصالة

 غسل من غسل ميتا غسل الجمعة  

 

 

االحرام لحج 

 أو عمره         

من أراد دخول 

مكة والوقوف 

 بعرفة
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 من طلوع الفجر إلى صالة الجمعة .  وقت غسل الجمعة؟ماهو *

 .يتوضأفإنه حمل الميت أما إذا  يغتسلفيستحب له أن بتغسيل ميت *إذا قام رجل 

 فرائض الغسل:ماهي *

                                   

 سنن الغسل:ماهي *

 غسل الشعر مع تخليله بالماء حتى يصل إلى جلد الرأس       -2التسمية     -1

 ثم الشق األيسر مع تخليل األصابع ودلك الجسد. ب الماء على الشق األيمنص -3 

 *كيفية الغسل :

ينوي المسلم بقلبه أوال نية الغسل ثم يقول )بسم هللا( ثم يغسل كفيه ثالثا ثم يغسل فرجه ثم 

يتوضأ وضوءه للصالة ثم يغسل شعره ويخلله بالماء حت يصل إلى منابت الشعر ثم يصب 

بما فيها االبطين والسرة الماء على شقه األيمن ثم األيسر مع تدليك جميع أعضاء الجسد 

 جميع الجسد بالماء. وأخيرا تعميم

ة بعد االغتسال فصالته صحيحه حتى لو لم فمن أراد الصالالغسل يغني عن الوضوء *

 يتوضأ.

 *ماهي مكروهات الغسل ؟            

 االغتسال بال ساتر من حائط                           اإلسراف في الماء -1

                                   

 

 

 *ماهي مظاهر رحمة هللا تعالى بأمة اإلسالم ؟

 اليسر في العبادة والتخفيف على المسلم في عبادته مراعاة لظروفه.

 على اخلفني واجلبرية املسح -4

 النية                                    تعميم جميع الجسد بالماء
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 *من أمثلة يسر اإلسالم :

 قصر الصالة للمسافر والتيمم وجواز المسح على الخفين والجبيرة .

 ..القدمين وعادة مايكون من الجلدهو اللباس الذي يغطي  *مالمقصود بالخفين؟

مايوضع على جزء من الجسم ويلبس لحاجة مثل الجبس الذي يكون  *مالمقصود بالجبيرة ؟

 على الكسر و الشاش الذي يربط به الجرح أو يلف به الحرق.

                                                                  

                                        

        ماهي شروط المسح على الخفين والجوربين؟ 

 

  

 

 *ماهي مدة المسح على الخفين والجوربين؟

  أيام 3 يوم وليلة  

  

 من أول مرة يتم فيه المسح.*متى تبدأ مدة المسح على الخفين؟ 

 تنتهي بإنقضاء حاجة المريض إليها.*متى تنتهي مدة الجبيرة واللفائف؟ 

 ماهي مبطالت المسح على الخفين؟*

 املسافر
 املقيم 

 اجلنابة انقضاء مدة املسح

يجوز المسح 

 على الجوربين

 

 

مسح أيضا *يجوز ال

 على اللفائف

الموضوعة والجبيرة 

 :عالرأس واليد

ألن في نزعها 

ضرر على صحة 

 اإلنسان وسالمته.

 

يكون  المسح على ظهر - –أن ال يشفا  -الطهارة  -

 الجوربين والجبيرة

  ال تشترط الطهارة في المسح على الجبيرة واللفائف-
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 *ماهي كيفية المسح على الخفين؟ 

يجوز له المسح وكلما أراد الوضوء مرة أخرى أو الجوربين بعد الوضوء يلبس الخفين *

 عليهما بدال من غسل الرجلين .

 *يكون المسح على ظاهر الخف أو الجورب .

 

 

 : عليهم السالم*مهن بعض األنبياء  

                                                                         

                                                      

  

 

 

 

 بعد وفاة والدته؟ صلى اهلل عليه وسلم*من تولى كفالة الرسول  

 .جده عبد المطلب ثم عمه أبو طالب

 ليساعد عمه على أعباء الحياة تكاليفها. عللي..رعى الرسول الغنم في صغره؟ *

 رعي الغنم  ؟عليهم السالم*ماهي المهنة التي عمل بها جميع األنبياء 

عمل يكتسبون منه صفة الصبر والرفق واللين والرحمة  مالحكمة من رعي األنبياء للغنم؟*

يصبرون على أقوامهم ويتحملون أذاهم وهذه الصفات تجعل األنبيياء عليهم السالم 

 .ويتعاملون معهم بأسلوب حسن

 الرحمةفي القرآن الكريم؟  صلى اهلل عليه وسلم*ماهي الصفة التي امتدحها هللا تعالى في نبيه محمد 

 حراثا عليه السالمآدم 
 

 خياطا عليه السالمإدريس 
 

 نجارا عليه السالم  نوح

 

 حدادا عليه السالم داود

 

 خلع اخلف قبل انقضاء املدة

 صلى اهلل عليه وسلمعمل الرسول  -55
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؟ الرحلة األولى إلى الشام عندما أخذه عمه أبو طالب في صلى اهلل عليه وسلم*كم كان عمر الرسول 

 ليتعلم التجارة ويتدرب عليهالماذا؟   سنة12

 بحيرى ما اسم الراهب الذي جلسوا قريبا من صومعه؟ 

 وتحفظه من حر الشمس. صلى اهلل عليه وسلمرأى غمامة تظلل النبي مالذي رآه الراهب ؟ 

 ..خاتم النبوة بين كتفيه  

 إلى دياره( ؟ صلى اهلل عليه وسلمعللي )أمر الراهب أبو طالب بأن يعود بالرسول 

 .خوفا عليه من أن يقتله اليهود إذا علموا أنه النبي المنتظر

 إعادة بناء الكعبة  *عمل في التجارة *:صلى اهلل عليه وسلم*عددي مظاهر الكفاح في حياة الرسول 

 لتجديد بنائها*عللي هدم قريش للكعبة ؟ 

يقال له السائب بن أبي السائب مع رجل في التجارة؟  صلى اهلل عليه وسلممع من عمل الرسول *

 المخزومي

؟  عندما عرضت عليه السيدة خديجة أن يعمل في تجارتها صلى اهلل عليه وسلم*كم كان عمر الرسول 

 سنة 25

 ميسرةفي رحتله الثانية الى الشام؟  صلى اهلل عليه وسلم*ما اسم الغالم الذي صاحب الرسول 

 

 

 

 ؟صلى اهلل عليه وسلمفي الزواج بالرسول  رضي اهلل عنها*ماهي أسباب رغبة السيدة خديجة 

ماحكاه  –مشاركته في حلف الفضول  -ألنه اشتهر في مجتمعه بصفة الصدق  و األمانة  

 خادمها ميسرة عن سيرته الطيبة ومعاملته الحسنة.

 

 (؟رضي اهلل عنهاعللي)كان العظماء من رجال قريش يرغبون في الزواج من السيدة خديجة 

 لشرفها ومكانتها وثروتها 

 حلف الفضول؟ عليه وسلم صلى اهلل*ما اسم الحلف الذي شارك فيه الرسول 

 في دار عبد هللا بن جدعان*أين عقدت قريش حلف الفضول؟ 

 رضي اهلل عنهابالسيدة خدجية  صلى اهلل عليه وسلمزواج الرسول  -6
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 المظلومين ورد الحقوق إليهم.على نصرة اق؟ على ماذا تم االتف

 ميسرة؟ رضي اهلل عنها*ما اسم خادم السيدة خديجة 

بموضوع  صلى اهلل عليه وسلمالتي ذهبت لتفاتح الرسول  رضي اهلل عنها*مااسم صديقة السيدة خديجة 

 نفيسة بنت منية؟ رضي اهلل عنهاالزواج بالسيدة خديجة 

كان  ؟رضي اهلل عنهاحين أراد الزواج بالسيدة خديجة  صلى اهلل عليه وسلم*كم كان عمر الرسول 

 سنة40سنة وهي  25عمره 

 رضي اهلل عنها؟لخطبة السيدة خديجة  صلى اهلل عليه وسلم*من ذهب مع الرسول 

 ذهب معه عمه حمزة وعمه أبوطالب 

 من عمها عمرو بن أسد؟ رضي اهلل عنها *ممن خطب الرسول السيدة خديجة

 بالسيدة خديجة؟ صلى اهلل عليه وسلم*متى تزوج الرسول 

 بعد رجوعه من الشام بشهرين

 ؟ صلى اهلل عليه وسلم*كم عدد أبناء الرسول 

 

 صلى اهلل عليه وسلم؟ *كم عدد بنات الرسول

 ؟صلى اهلل عليه وسلم الرسولمع  رضي اهلل عنها *ماهي مواقف الوفاء عند السيدة خديجة

 كانت توفر له كل شي حتى يعود من غار حراء. -

 اصطحبته إلى ابن عمها ورقة بن نوفل لتطمئن عليه حين نزل عليه الوحي. -

 تدافع عنه ضد كفار قريش       -تساعده بمالها   -

  بعد وفاتها؟ عنها رضي اهلل وفاءا لزوجته خديجة صلى اهلل عليه وسلم *مالذي كان يفعله الرسول

لم يتزوج عليها طيلة حياتها كان يذبح الشاة )الخروف( ويقسمها على صديقات السيدة خديجة وكان يسأل عن 

 .لهدايا وكان يذكرها بالخير دائماصديقاتها ويكرمهن با

 

 

 عبد اهلل القاسم

 فاطمة زينب أم كلثوم رقية

 احرتام اآلخرين -7  -77
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 *ماهي صور االحترام في الدين؟

 

 

 

 

هللا عباده عن السخرية من اآلخرين وأن نهى  *عن ماذا نهانا هللا تعالى في اآليات السابقة؟

 وانهم وال ينادونهم بألقاب سيئة.ال يعيبوا على إخ

 هو السخرية من الناس بالقول أو الفعل.*مالمقصود باللمز؟ 

يكثر من الكالم المباح الغير  ال –أال يخوض فيما يعنيه *ماهي آداب الحديث مع اآلخرين؟

 .عدم التعصب للرأي –عدم المقاطعة  –حسن االستماع -هادف 

 

 

لى طعام صحي سليم ألن المسلم إذا تغذى ع*عللي اهتمام اإلسالم بطعام المسلم وشرابه؟

 على القيام بواجباته الدينية وأن يؤدي عمله.يصبح قويا قادرا

 *هات أمثلة على بعض األطعمة التي حرمها هللا تعالى :

 

تقوي البدن على  ألنهااإلسالم بالجسد عن طريق الرياضة البدنية؟لي: اهتمام عل

 وتصنع الرجل القوي الشجاع الذي يمكن أن يدافع عن دينه ووطنه. طاعة هللا

 *الصحابة والرياضة:

 صور العمر الرياضة الصحابي

ألنه يحمل مواد الدم
ضارة وعسير الهضم 

.ةوتعافه النفس السوي

ألنه يأكل الخنزير 
.النجاسات 

ب ألنها ماتت بسبالميتة 
.مرض أصابها

 عناية اإلسالم بالصحة اجلسمية  -8

عدم السخرية 

 واالستهزاء

في  التأدب

  الحديث

احترام ملكيات 

 اآلخرين

 

))ياأيها الذين آمنوا اليسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم والنساء قال تعالى :  

 من نساء عسى أن يكن خيرا منهن وال تلمزوا أنفسكم وال تنابزوا باأللقاب ((
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    سعد بن أبي 
 وقاص

أول من رمى 
بسهم في 
سبيل هللا 

 تعالى

 سنة 17

 

 
الزبير بن 

 العوام
 

أول من سل 
سيفه في 

 اإلسالم

 سنة 15

 
 

 *عددي أنواع الرياضة التي دعا إليها اإلسالم:

 ركوب الخيل  –السباحة  –التسابق بالخيل والجمال  –الرمي 

 . الحفاظ على القوام الصحيح لجسم اإلنسان *ماهي أهداف الرياضة البدنية؟

 آالم المفاصل –أمراض القلب ة الرياضة ؟ *إلى ماذا يؤدي الكسل وعدم ممارس

 الحج-الصوم  –الصالة  *عددي العبادات البدنية التي يؤديها المسلم :

رياضة بدنية سهله للصغير والكبير موزعة على اليوم في أوقات خمسة متابعدة *الصالة : 

 .عن بعضها البعض وفيها تتحرك كل أعضاء الجسم

                                      

من األمراض فهو يفيد في عالج اضطرابات األمعاء  وهو يعد  وفيه يتخلص المسلم :*الصوم

 أنه يفيد في عالج الوزن الزائد.أنجح طريقة لتطهير األمعاء، كما 

        

من انتقال المسلم من بلده  الجسم بداية لحركة مستمرة لجميع مفاصفيه *الحج : 

 إلى مكة المكرمة ثم قيامه بمناسك الحج.

                                    

     

الركوع والسجود مفيدان *

لفقرات الظهر وعضالت 

 .الكتف

 

 *حث اإلسالم على التداوي وعالج األمراض التي تصيب الجسم.
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 توحيد األسماء والصفات –توحيد األلوهية  –توحيد الربوبية *أنواع التوحيد الثالثة :

رسوله أثبته له نفسه أو لهللا أثبته  إثبات ما *مالمقصود بتوحيد األسماء والصفات؟

  عن نفسه أو نفاه عنه رسولههللا تعالى ونفي مانفاه من صفات الكمال  وسلم صلى اهلل عليه

 من صفات النقص. صلى اهلل عليه وسلم

 .أن اليكثر الحلف بأسماء هللا *من تعظيم أسماء هللا تعالى : 

 ألن كثرة الحلف تدل على عدم تعظيم له سبحانه.

 ( اهلل ال إله إال هو له األسماء الحسنىقال تعالى ) -

 الغاية في الحسن فال يوجد أحسن منهابلغت معنى أن أسماءه حسنى = *ما 

 القدرة –العلم  –الحياة ؟*ماهي الصفات التي أثبتها هللا لنفسه 

 الموت *صفات نفاها هللا عن نفسه :

*ماأهمية اإليمان بأسماء هللا تعالى وصفاته؟

داخل في 
اإليمان باهلل

تعالى

آية الكرسي تعتبر
أعظم آية في القرآن
ألنها اشتملت على 

توحيد األسماء 
والصفات

سورة اإلخالص 
تعدل ثلث القرآن 
ألنها تضمنت بعض
أسماء هللا تعالى

 وصفاتهاإلميان بأمساء اهلل تعاىل  -9
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فوائد اإليمان بأسماء هللا وصفاته؟ ماهي*

 

 

 

 

 

 

 هو العالم بكل شيء الذي شمل علمه كل المعلومات وأحاط بها. العليم : معنى اسم*

  ؟( العليمثمرات اإليمان باسم  )هي *ما 

 

 

 

 *قارني بين علم هللا تعالى وعلم المخلوقين؟

  المخلوقينعلم  علم هللا تعالى 

  محدود قاصر شيءواسع ومحيط بكل 

  النسيان. هيصيب ال يعتريه نسيان  

ون شيئا من الماضي و الحاضر ويجهل ونيعلم يعلم الماضي والحاضر والمستقبل 
 المستقبل تماما 

 

 هو القادر على كل شيء لما تقتضيه حكمته.( :القدير معنى اسم هللا تعالى )ما *

 *ماهي مظاهر قدرة هللا تعالى؟

 . إذا أراد شيئا يقول له كن فيكون–يبعث العباد للجزاء –يحيي ويميت  –خلق الكون بما فيه 

           ؟هي ثمرات االيمان باسم هللا القدير ما *

محبة هللا تعالى

دخول 
الجنة

إخالص العمل هلل
تعالى

االبتعاد عن 
المعاصي

 علم اهلل تعاىل وقدرته -10

 طلب العلم من هللا تعالى  الخوف من هللا تعالى
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  تعظيم هللا عز وجل وتوقيره. -

 االستعانة باهلل تعالى وحسن التوكل عليه. -

  المداومة على سؤال هللا تعالى واالكثار من دعائه. -

 قدرة هللا تعالى وقدرة المخلوقين:*ماهو الفرق بين 

 .بالعجز والقصور صفقدرة المخلوقين تتأما كمال القدرة هللا سبحانه وتعالى له 

 

 

إياكم والجلوس على الطرقات قال : ))  صلى اهلل عليه وسلمعن الني  رضي اهلل عنهعن أبي سعيد الخدري *

نتحدث فيها قال : فإذا أبيتم إال المجالس فأعطوا الطريق فقالوا مالنا بد إنما هي مجالسنا 

حقها قالوا : وماحق الطريق ؟ قال : غض البصر وكف األذى ورد السالم وأمر بالمعروف 

 معاني الكلمات: ((ونهي عن المنكر

 النستطيع االستغناء عنها مالنا بد                                 احذروا وابتعدواإياكم 

 منع األذى كف األذى              منع البصر عن المحرمات البصرغض 

 راوي الحديث:

 أبوسعيد   شهرته      بن مالك بن سنان بن ثعلبةسعد  اسمه :

 حديثا 1170هـ روى عن النبي 74وفاته     في السنة العاشرة قبل الهجرة والدته

 س: ماهي أهمية الطريق ؟   

أفراد المجتمع فال يجوز الجلوس في غير جميع  مشترك بينعام و رفقالطريق م

 األماكن المخصصة ل ألن فيه عرقلة للمرور وتعطيال لمصالح الناس.

من الجلوس على  صلى اهلل عليه وسلمحذر الرسول س: كيف اهتم االسالم بالطريق ؟

 الطرقات حتى ال يؤدي لكشف العورات وإلى الكالم الغيرالئق والغيبة .

 على أصحابه في عدم الجلوس على الطريق؟ صلى اهلل عليه وسلمل س: هل شدد الرسو

 ال لم يشدد ولم يمنعهم لعدم وجود مكان آخر ولكن أمرهم بإعطاء الطريق حقه.

 س: ماهي حقوق الطريق ؟

 حق الطريق -11
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 ناس.ى العدم التمعن والنظر طويال إلس: مالمقصود بغض البصر ؟

 س: مالمقصود بكف األذى ؟

 االبتعاد عن األذى واألذى نوعان 

 س: اذكري أمثلة على األذى القولي :

 .ليقات على الماره الغيبة والنميمة والسخرية والتع

 :س: اذكري أمثلة على األذى الفعلي 

 كالمضايقة في الطريق وسد الطريق عن الماره أو اتالف المرافق العامة .

 المارين على الخير بأسلوب حسن وكلمة طيبة.نحث *كيف نأمر بالمعروف؟ 

 ب ومرغوب.ننهى من يفعل منكرا بأسلوب محب*كيف ننهى عن المنكر؟ 

 *لإللتزام بحقوق الطريق الخمسة فوائد تعود على الفرد والمجتمع:

 

 

 

 

 

 

 

 

 .التراب الطاهر لمسح الوجه واليدين ,بنية استباحة الصالة استخدام :عرفي التيمم*

غض البصر

كف األذى

النهي عن المنكررد السالم

األمر بالمعروف

 على المجتمع على الفرد

 *يتسم بالمحبة والتآلف *تحمل المسؤولية.

 *ينعم بالسالم والطمأنينة *المعاملة الحسنة مع اآلخرين.

 األذى الفعلي األذى القويل

 التيمم -12
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 ما األسباب المبيحة للتيمم ؟*

 

 الطاهر ضرب اليدين على التراب -2النية  -1*ماهي أركان التيمم؟

 الترتيب -4 ثم الكفين مرة واحدة  مسح الوجه -3

 

 التسمية وهي قول بسم هللا .؟   ماهي سنن التيمم

 ماهي مبطالت التيمم؟

 

 

 .نعم يجوز هل يجوز للمتيمم أن ينفض التراب من يديه نفضا خفيفا؟*

 .عليه أن يتوضأ *ماذا يفعل المتيمم حين يجد الماء قبل أن يصلي؟

 عليه قطع الصالة ثم يتوضأ ويصلي*ماذا يفعل المتيمم حين يتوفر الماء أثناء صالته؟ 

 .تصح صالته وال يعيدها  *ماذا يفعل المتيمم حين يتوفر الماء بعد انتهائه من صالته؟

 

 

 

 *بعض الرجال الذين رفضوا ديانة قريش قبل البعثة المحمدية:

إذا عجز عن 
.استعمال الماء

إذا كان الماء 
اليكفي للطهارة 

إذا لم يجد الماء

 يف غار حراء وسلمصلى اهلل عليه تأمل الرسول  - 13

 الوضوء بطلكل ما ي

 يبطل التيمم.

 وجود الماء لمن فقده

القدرة على استعمال 

الماء لمن كان عاجزا 

 عن استعماله.
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 أهمية التفكر في الكون :*

 

 قبل بعثته؟  صلى اهلل عليه وسلمالتي حدثت للنبي النبوة  ماهي دالئل * 

 الخالء._حبب إليه        الرؤيا الصادقة. -   صلى اهلل عليه وسلم سالم الشجر والحجر عليه-

 ؟ يعتكف في غار حراء قبل البعثة صلى اهلل عليه وسلم رسول الماذا كان *ل

 .فاعتزلهم  ألنه لم يقبل ماكان عليه قومه من فساد في العقيدة واألخالق

 يتعبد ربه ويتفكر في مخلوقاتهفي غار حراء؟ صلى اهلل عليه وسلمرسول  ال مالذي كان يفعله*

 رضي اهلل عنها.زوجته السيدة خديجة بعث له الطعام والشراب في الغار؟ *من الذي كان ي

 شهر رمضانفي غار حراء؟  عليه سلمصلى اهلل *أي شهر كان يقضيه الرسول 

 سنوات3قبل بعثته )نزول الوحي( ب صلى اهلل عليه وسلم ؟كانت بداية اعتكاف الرسول *متى 

 سنة 40حين نزل عيه الوحي؟  وسلم هصلى اهلل علي*كم كان عمر الرسول 

 .في شهر رمضان في ليلة القدر *متى نزل عليه الوحي؟

                       

ترك دين قريش الفاسد واهتدى •
ورقة ببن نوفل  .للنصرانية مات قبل البعثة المحمدية

ب اعتنق دين إبراهيم الحنيفية وقال أعبد ر•
سنين 5إبراهيم مات قبل العثة المحمدية قبل 

.على ملة التوحيد هلل عز وجل

زيد بن عمرو بن نفيل

طاعته 
والبعد عن

معصيته   

زيادة 
اإليمان به    

اكتساب 
محبة هللا 
عز وجل  

الشعور 
بعظمة هللا

وقدرته       
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 حين نزل عليه الوحي؟ صلى اهلل عليه وسلممع الرسول  رضي اهلل عنها*مالذي فعلته السيدة خديجة 

 ذهبت به إلى ابن عمها ورقة بن نوفل وبشره بالنبوة.

أن نحفظ له حقوقه نطيعه فيما أمر ونبتعد عن مانهى عنه ؟ صلى اهلل عليه وسلم*ماوجبنا تجاه النبي 

 ويجب علينا محبته والصالة والسالم عليه كلما ذكر اسمه.

 

 

 فوائد طلب العلم:*

 

 

 

 

  *آداب طلب العلم :

 

 

 *نصائح احترام المعلم:

  

موضع أجود أوقات الحفظ السحار ثم  الغداة وأجود أماكن الحفظ الغرف وكل من القائل ؟ )) 

 الخطيب البغداديالقائل :   ((بعد عن الملهيات

 الشافعيالقائل :  ((ليس العلم ماحفظ العلم مانفعمن القائل : )) 

سارع إلى 
معلمك ةمساعد

والدعاء له 
.بالخير

ال تمزح وال 
تضحك في 
أثناء الحصة

التتحدث مع 
زميلك إال 
بإذن معلمك

أنصت الى 
معلمك وهو 
يشرح الدرس

 آداب املتعلم -14

سبب للرفعة 
 عند اهلل تعاىل

طلب العلم 
 عبادة

طريق 
 للوصول للجنة

بعد  يبقى أجره
 موت صاحبه.

اخالص النية هلل 

 تعالى    
 العمل بالعلم    احترام المعلم

الجد واالجتهاد 

     في طلب العلم
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 .جمال التعامل مع الناسالذوق هو : *

 . عليه وسلمصلى اهللهو الرسول  ؟ي اكرام الضيفأعظم الناس فمن هو *

 إبراهيم عليه السالم هو ؟أول من ضيف الضيفمن *

 عددي آداب الضيافة؟ *

 

 

         

 .صدقةأيام ومازاد على ذلك فهو 3*مدة اكرام الضيف 

 

  

 

 هو جهد عقلي نأمل منه نتائج جيدة ومرضية.مالمقصود بالتفكير اإليجابي : *

 تفكير اإليجابي:لأمثلة ا*عددي 

 

 

 *اإلسالم يدعو الى التفكير اإليجابي:

 الدعوة إلى الشورى. –الدعوة إلى التفكر في الكون.           -

 أحدوغزوة بدر في غزوة  ؟بمشورة أصحابه صلى اهلل عليه وسلمفي أي غزوة أخذ الرسول *

 

 آداب الضيافة -15

 التفكري اإلجيابي يف حياة املسلم -16

الترحيب بالضيف 

 فتح الباب له. و

 

 تقديم

 الطعام له

مالطفته بالحديث الطيب 

وبشاشة الوجه ولقاؤه 

 لقاء جميال.

 

  الخروج مع 

 ضيف إلى ال

 .باب الدار

 

 اكرام 

 أيام3الضيف 

التفكير في حل 

 المشكالت   

التفكير في 

 تحقيق المستقبل

التفكير في 

 مساعدة اآلخرين
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 وسلم: صلى اهلل عليه*بيني مظاهر التفكير اإليجابي عند الرسول 

 سنة قام بحل مشكة الحجر األسود. 35عندما كان عمره قبل النبوة :  -

 .خطط تخطيطا سليما للهجرة للمدينة المنورة بعد النبوة:-

 *بعض الصحابة الذين كان لهم تفكير إيجابي:

 .أن ينزل المسلمون عند أقرب ماء من العدو  بدرغزوة أشار على النبي الحباب بن المنذر : 

 *األسباب التي تنمي التفكير اإليجابي:

  

                                 

اح..                                      ج 
ق  والن  ت 

وف  الت  ي  لكم ي 
ان  ي  من 

 مع ت 

مري                                                                       
.أ سماء الش   أ 

تجنب عبارات 
التشاؤم 

-أنا فاشل 

-أنا ال أستطيع

غيري أفضل مني

االبتعاد عن
األفكار 
.السلبية 

الحرص على األفكار 
اإليجابية وترديد 

:عبارات التفاؤل مثل 
.لأنا متفائ–أنا فائق 

قراءة قصص 
الناجحين 
ومصاحبة 
.المتفوقين

توثيق 
الصلة 
لى باهلل تعا

.


