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من وصاٌا لقمان الحكٌم  

العقٌدة )سورة لقمان سورة مكٌة غٌر آٌتٌن وسمٌت بذلك الشتمالها على قصة لقمان ووصاٌاه البنه وتتناول السورة قضٌة 
وتعرض قضٌة اإلٌمان من نواحى متعددة   (واإلٌمان باهلل الواحد األحد 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

اُت اْلِكَتاِب اْلَحِكٌِم  (1)الم  ٌَ ٌُْؤُتوَن  (3)ُهًدى َوَرْحَمًة لِْلُمْحِسنٌَِن  (2)تِْلَك آَ بَلَة َو قٌُِموَن الصَّ ٌُ الَِّذٌَن 
ٌُوقُِنوَن  َكاَة َوُهْم بِاْْلَِخَرِة ُهْم  ِهْم َوأُولَبَِك ُهُم اْلُمْفلُِحوَن  (4)الزَّ َوِمَن  (5)أُولَبَِك َعلَى ُهًدى ِمْن َربِّ

ِخَذَها ُهُزًوا أُولَبَِك لَهُْم َعَذاٌب  تَّ ٌَ ِر ِعْلٍم َو ٌْ ِ بَِغ ٌُِضلَّ َعْن َسبٌِِل َّللاَّ ْشَتِري لَْهَو اْلَحِدٌِث لِ ٌَ اِس َمْن  النَّ
ْرهُ بَِعَذاٍب أَلٌٍِم  (6)ُمِهٌٌن  ِه َوْقًرا َفَبشِّ ٌْ ْسَمْعَها َكأَنَّ فًِ أُُذَن ٌَ اُتَنا َولَّى ُمْسَتْكبًِرا َكأَْن لَْم  ٌَ ِه آَ ٌْ َوإَِذا ُتْتلَى َعلَ

ِعٌِم  (7) اُت النَّ الَِحاِت لَهُْم َجنَّ ِ َحقًّا َوُهَو  (8)إِنَّ الَِّذٌَن آََمُنوا َوَعِملُوا الصَّ َخالِِدٌَن فٌَِها َوْعَد َّللاَّ
ًَ أَْن َتِمٌَد بُِكْم َوَبثَّ  (9)اْلَعِزٌُز اْلَحِكٌُم  ِر َعَمٍد َتَرْوَنَها َوأَْلَقى فًِ اأْلَْرِض َرَواِس ٌْ َمَواِت بَِغ َخلََق السَّ

َماِء َماًء َفأَْنَبْتَنا فٌَِها ِمْن ُكلِّ َزْوٍج َكِرٌٍم  ٍة َوأَْنَزْلَنا ِمَن السَّ ِ َفأَُرونًِ  (10)فٌَِها ِمْن ُكلِّ َدابَّ َهَذا َخْلُق َّللاَّ
الُِموَن فًِ َضبَلٍل ُمبٌٍِن  ِ  (11)َماَذا َخلََق الَِّذٌَن ِمْن ُدونِِه َبِل الظَّ َنا لُْقَماَن اْلِحْكَمَة أَِن اْشُكْر هلِلَّ ٌْ َولََقْد آََت

ًٌّ َحِمٌٌد  َ َغنِ ْشُكُر لَِنْفِسِه َوَمْن َكَفَر َفإِنَّ َّللاَّ ٌَ َما  ْشُكْر َفإِنَّ ٌَ ِعُظُه  (12)َوَمْن  ٌَ َوإِْذ َقاَل لُْقَماُن اِلْبنِِه َوُهَو 

ْرَك لَُظْلٌم َعِظٌٌم  ِ إِنَّ الشِّ ًَّ اَل ُتْشِرْك بِاهللَّ ا ُبَن ُه َوْهًنا َعلَى  (13)ٌَ ِه َحَملَْتُه أُمُّ ٌْ َنا اإْلِْنَساَن بَِوالَِد ٌْ َوَوصَّ
ًَّ اْلَمِصٌُر  َك إِلَ ٌْ ِن أَِن اْشُكْر لًِ َولَِوالَِد ٌْ َوإِْن َجاَهَداَك َعلى أَْن ُتْشِرَك  (14)َوْهٍن َوفَِصالُُه فًِ َعاَم

 ًَّ ًَّ ُثمَّ إِلَ بِْع َسبٌَِل َمْن أََناَب إِلَ ا َمْعُروًفا َواتَّ ٌَ ْن َس لََك بِِه ِعْلٌم َفبَل ُتِطْعهَُما َوَصاِحْبهَُما فًِ الدُّ ٌْ بًِ َما لَ
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ُبُكْم بَِما ُكْنُتْم َتْعَملُوَن  ٍة ِمْن َخْرَدٍل َفَتُكْن فًِ َصْخَرٍة  (15)َمْرِجُعُكْم َفأَُنبِّ َها إِْن َتُك ِمْثَقاَل َحبَّ ًَّ إِنَّ ا ُبَن ٌَ
َ لَِطٌٌف َخبٌٌِر  ُ إِنَّ َّللاَّ أِْت بَِها َّللاَّ ٌَ َمَواِت أَْو فًِ اأْلَْرِض  بَلَة َوْأُمْر  (16)أَْو فًِ السَّ ًَّ أَقِِم الصَّ ا ُبَن ٌَ

ْر  (17)بِاْلَمْعُروِف َواْنَه َعِن اْلُمْنَكِر َواْصبِْر َعلَى َما أََصاَبَك إِنَّ َذلَِك ِمْن َعْزِم اأْلُُموِر  َواَل ُتَصعِّ

ٌُِحبُّ ُكلَّ ُمْخَتاٍل َفُخوٍر  َ اَل  اِس َواَل َتْمِش فًِ اأْلَْرِض َمَرًحا إِنَّ َّللاَّ َك لِلنَّ َواْقِصْد فًِ َمْشٌَِك  (18)َخدَّ
( 19)َواْغُضْض ِمْن َصْوتَِك إِنَّ أَْنَكَر اأْلَْصَواِت لََصْوُت اْلَحِمٌِر 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

 

 

مرادفها الكلمة مرادفها الكلمة  

هداٌة  للناس ورحمة  هدى ورحمة القرآن الكرٌم الكتاب الحكٌم 

ٌؤدونها فى أوقاتها ٌقٌمون الذٌن ٌعبدون َّللا فٌحسنون عبادته المحسنٌن 

الفابزون فى الدنٌا واْلخرة المفلحون ٌؤمنون إٌمانا كامبل بالبعث والحساب ٌوقنون 

ٌغوى ٌضل  كل ما ٌلهى عن طاعة َّللا لهو الحدٌث 

ٌستهزىء بها وٌكذبها ٌتخذها هزوا بغٌر دراٌة وال تفكٌر  بغٌر علم 

ٌقرأ علٌه القرآن تتلى علٌه عذاب ٌسبب لهم الخزى عذاب مهٌن 

ال ٌستطٌع السماع فى أذنٌه وقرا أعرض عن السماع محتقرا له  ولى مستكبرا 

تضطرب وٌختل توازنها تمٌد بكم جبال ثوابت رواسى 

نافع حسن المظهر زوج كرٌم فرق ونشر  بث 

ٌرشده وٌوصٌه ٌعظه العقل الكامل والرأى الصابب الحكمة  

فطامه فصاله ضعف وهن 

جادال معك جاهداك المرجع المصٌر 

تمله عن الناس تصعر متناهٌة الصغر خردل 

 تبدأ كثٌر من السور القرآنٌة بالحروف المقطعة فما داللة ذلك ؟ (1 )

 تدل داللة قاطعة على إعجاز القرآن ، وجاء القرآن تحدى للمشركٌن وهذه الحروف التى ٌعرفونها ، ولم ٌقدروا على تألٌف مثله 
 .
 .اذكرها موضحاً مصٌرهم . تعددت صفات المحسنٌن فى اْلٌات  (2)

 :  صفات المحسنٌن 
 .ٌخرجون زكاة أموالهم هلل تعالى  (3.           )ٌوقنون بالحساب والثواب والعقاب  (2.           )أنهم ٌقٌمون الصبلة  (1)

 .  (الفبلح والفوز فى الدارٌن الدنٌا واْلخرة ودخول الجنة  ):  مصٌرهم 
 بم عنٌت السور المكٌة ؟ (3

 .تعنى بغرس أصول العقٌدة الصحٌحة كالدعوة للتوحٌد واإلٌمان بالبعث والحساب ونشر الفضٌلة 
 ما القضٌة األساسٌة التى تعنى بها سورة لقمان ؟-  4

موقف المؤمنٌن من قضٌة اإلٌمان باهلل وأنهم هم المفلحون وتعرض مظاهر قدرة َّللا فى نعمه : اإلٌمان من نواحى متعددة مثل 
. التى ال تعد وال تحصى 

 :علل لما ٌلى - 5

  .نهى َّللا تعالى عن الشرك به سبحانه وتعالى (أ)
.  ألن الشرك ظلم عظٌم ٌضع األمور فى غٌر موضعها الصحٌح وتسوٌة فى العبادة بٌن الخالق والمخلوق 

 .أمر لقمان ابنه بخفض صوته  (ب)
 : ألن فٌه أدب وثقة بالنفس واطمبنان إلى صدق الحدٌث واستقامته لقوله تعالى 

  .(إن أنكر األصوات لصوت الحمٌر  )

 .عرضت سورة لقمان قضٌة اإلٌمان باهلل تعالى من نواح متعددة  (ج)
 .أن المؤمنٌن هم على هدى من ربهم وهم المفلحون  (1  )
 .لعرض ظاهرة قدرة َّللا التى ال تعد وال تحصى  (2  )

. أن الكفار على ضبلل وهم الخاسرون  (3  )
فٌما ٌلى  ( ×)أو عبلمة  ()ضع عبلمة -  6

 (×)سورة لقمان مدنٌة غٌر آٌتٌن                            (أ)
 ()اْلٌات المكٌة تعنى بغرس أصول العقٌدة فى سورة لقمان      (ب)

  (×)ٌسبق السلوك االعتقاد عند المؤمن     (جـ)

 معانى الكلمات
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 ()تعددت وسابل إقناع المخاطبٌن بقضٌة العقٌدة فى سورة لقمان  (د)
 .استنتج مبلمح هذه العبلقة من خبلل فهمك للسورة . عنٌت السورة بالعبلقة بٌن اْلباء واألبناء -  7

 .أن ٌكون الوالدان القدوة الحسنة ألبنابهم لٌأمنا من عذاب النار  (أ)
.   أن ٌنشأ األبناء على القٌم والمبادئ التى تجعلهم أفراداً صالحٌن ٌفٌدون المجتمع وصورة مشرفة لئلسبلم  (ب)
 

 
 
 

ٌر لَُكْم لُِكلِّ اْمِرٍئ ِمْنهُْم َما اْكَتَسَب ِمَن اإْلِْثِم  ٌْ ا لَُكْم َبْل ُهَو َخ إِنَّ الَِّذٌَن َجاُءو ِباإْلِْفِك ُعْصَبٌة ِمْنُكْم اَل َتْحَسُبوهُ َشّرً
ًرا َوَقالُوا  (11)َوالَِّذي َتَولَّى ِكْبَرهُ ِمْنهُْم لَُه َعَذاٌب َعِظٌٌم  ٌْ لَْواَل إِْذ َسِمْعُتُموهُ َظنَّ اْلُمْؤِمُنوَن َواْلُمْؤِمَناُت ِبأَْنفُِسِهْم َخ

ِ ُهُم اْلَكاِذُبوَن  (12)َهَذا إِْفٌك ُمِبٌٌن  َهَداِء َفأُولَِبَك ِعْنَد َّللاَّ أُْتوا ِبالشُّ ٌَ ِه ِبأَْرَبَعِة ُشَهَداَء َفإِْذ لَْم  ٌْ ( 13)لَْواَل َجاُءو َعلَ
ُكْم ِفً َما أََفْضُتْم ِفٌِه َعَذاٌب َعِظٌٌم  ا َواْْلَِخَرِة لََمسَّ ٌَ ْن ُكْم َوَرْحَمُتُه ِفً الدُّ ٌْ ِ َعلَ ْوَنُه ِبأَْلِسَنِتُكْم  (14)َولَْواَل َفْضُل َّللاَّ إِْذ َتلَقَّ

ِ َعِظٌٌم  ًنا َوُهَو ِعْنَد َّللاَّ ٌِّ َس لَُكْم ِبِه ِعْلٌم َوَتْحَسُبوَنُه َه ٌْ ُكوُن  (15)َوَتقُولُوَن ِبأَْفَواِهُكْم َما لَ ٌَ َولَْواَل إِْذ َسِمْعُتُموهُ قُْلُتْم َما 
ُ أَْن َتُعوُدوا لِِمْثلِِه أََبًدا إِْن ُكْنُتْم ُمْؤِمِنٌَن  (16)لََنا أَْن َنَتَكلََّم ِبَهَذا ُسْبَحاَنَك َهَذا ُبْهَتاٌن َعِظٌٌم  ِعُظُكَم َّللاَّ ُن  (17)ٌَ ٌِّ َب ٌُ َو

ُ َعلٌٌِم َحِكٌٌم  اِت َوَّللاَّ ٌَ ُ لَُكُم اْْلَ ا  (18)َّللاَّ ٌَ ْن وَن أَْن َتِشٌَع اْلَفاِحَشُة ِفً الَِّذٌَن آََمُنوا لَهُْم َعَذاٌب أَلٌٌِم ِفً الدُّ ٌُِحبُّ إِنَّ الَِّذٌَن 
ْعلَُم َوأَْنُتْم اَل َتْعلَُموَن  ٌَ  ُ َ َرُءوٌف َرِحٌٌم  (19)َواْْلَِخَرِة َوَّللاَّ ُكْم َوَرْحَمُتُه َوأَنَّ َّللاَّ ٌْ ِ َعلَ َها  (20)َولَْواَل َفْضُل َّللاَّ ٌُّ ا أَ ٌَ

 ِ أُْمُر ِباْلَفْحَشاِء َواْلُمْنَكِر َولَْواَل َفْضُل َّللاَّ ٌَ ُه  َطاِن َفإِنَّ ٌْ ِبْع ُخُطَواِت الشَّ تَّ ٌَ َطاِن َوَمْن  ٌْ ِبُعوا ُخُطَواِت الشَّ الَِّذٌَن آََمُنوا اَل َتتَّ
ُ َسِمٌٌع َعلٌٌِم  َشاُء َوَّللاَّ ٌَ ً َمْن  ٌَُزكِّ  َ ُكْم َوَرْحَمُتُه َما َزَكى ِمْنُكْم ِمْن أََحٍد أََبًدا َولَِكنَّ َّللاَّ ٌْ أَْتِل أُولُوا  (21)َعلَ ٌَ َواَل 

وَن  ْصَفُحوا أاََل ُتِحبُّ ٌَ ْعفُوا َوْل ٌَ ِ َوْل ٌُْؤُتوا أُولًِ اْلقُْرَبى َواْلَمَساِكٌَن َواْلُمَهاِجِرٌَن ِفً َسِبٌِل َّللاَّ َعِة أَْن  اْلَفْضِل ِمْنُكْم َوالسَّ
ُ َغفُوٌر َرِحٌٌم  ُ لَُكْم َوَّللاَّ ْغِفَر َّللاَّ ٌَ ا  (22)أَْن  ٌَ ْن ْرُموَن اْلُمْحَصَناِت اْلَغاِفبَلِت اْلُمْؤِمَناِت لُِعُنوا ِفً الدُّ ٌَ إِنَّ الَِّذٌَن 

ْعَملُوَن  (23)َواْْلَِخَرِة َولَهُْم َعَذاٌب َعِظٌٌم  ٌَ ِدٌِهْم َوأَْرُجلُهُْم ِبَما َكاُنوا  ٌْ ِهْم أَْلِسَنُتهُْم َوأَ ٌْ ْوَم َتْشَهُد َعلَ ْوَمِبٍذ  (24)ٌَ ٌَ
َ ُهَو اْلَحقُّ اْلُمِبٌُن  ْعلَُموَن أَنَّ َّللاَّ ٌَ ُ ِدٌَنهُُم اْلَحقَّ َو ٌِهُم َّللاَّ َباُت  (25)ٌَُوفِّ ٌِّ اْلَخِبٌَثاُت لِْلَخِبٌِثٌَن َواْلَخِبٌُثوَن لِْلَخِبٌَثاِت َوالطَّ

قُولُوَن لَهُْم َمْغِفَرةٌ َوِرْزٌق َكِرٌٌم  ٌَ ا  ُءوَن ِممَّ َباِت أُولَِبَك ُمَبرَّ ٌِّ ُبوَن لِلطَّ ٌِّ ِبٌَن َوالطَّ ٌِّ ( 26)لِلطَّ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

 
 

 الكلمة مرادفهاالكلمة 
 

 مرادفها
 

جماعة عصبة أقبح الذنب - الكذب - اإلفك 

الخطاب للرسول وأبى بكر وعابشة وصفوان التحسبوه شر لكم  

خٌر لكم لظهور براءة عابشة وصفوان بل هو خٌر لكم  

خضتم أفضتم عمل على إشاعته ونشره تولى كبره 

ٌطهر ٌزكى افتراء بهتان 

الغنى السعة ال ٌحلف  ال ٌأتل 

ٌعطوا أن ٌؤتوا  جزاؤهم دٌنهم  

العفٌفات البلتى الٌخطر بقلوبهن فعل معصٌة المحصنات الغافبلت 

ما ارتقى من اخبلقه  ما زكى  

 
. اذكر ثبلثة من التوجٌهات األخبلقٌة التى دعت إلٌها سورة الثور - 1س

. وضعت العقوبات تجاه الفاحشة حفاظا على األفراد -  أ

. تناولت حادثة اإلفك وفضح المنافقٌن والمغرضٌن - ب
. عرضت آداب دخول البٌوت واألماكن العامة - ج
وضحت سبل االستعفاف كغض البصر وإعانة الفتٌان والفتٌات بالزواج  - د

. لفتت األنظار إلى تسبٌح الكون كله هلل - هـ
. ور بهذا االسم من حٌث ألفاظها ومن حٌث مضمونه نما مناسبة تسمٌة سورة ال- 2س

. فقد ورد اسم النور أكثر من غٌرها وجاء متصبل بذات َّللا -  أ

 سورة النور  آداب وأحكام

 معانى الكلمات
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كما أننا ال نستغنى عن النور الحسى الذى خلقه َّللا وهو نور الشمس والنور المعنوى الذى أنزله َّللا وهى التوجٌهات - ب
. اإللهٌة 

أهمٌتها من  وجهة نظرك ؟  اذكر أهم القضاٌا التى اشتملت علٌها سورة الثور ، ثم اعرضها بإٌجاز ، وما سبب- 3س

. وضعت العقوبات تجاه الفاحشة حفاظا على األفراد - أ
. تناولت حادثة اإلفك وفضح المنافقٌن والمغرضٌن - ب

. عرضت آداب دخول البٌوت واألماكن العامة - ج
وضحت سبل االستعفاف كغض البصر وإعانة الفتٌان والفتٌات بالزواج  - د

. لفتت األنظار إلى تسبٌح الكون كله هلل - هـ

إن الذٌن جاءو باإلفك عصبة منكم ال تحسبوه شرا لكم بل هو خٌر لكم لكل أمرى منهم ما اكتسب من اإلثم  ): قال تعالى - 4س

 (والذى تولى كبره منهم له عذاب عظٌم 

اكتب تفسٌرا موجزا لتلك اْلٌة الكرٌمة ثم اعرض للقضٌة التى تحدثت عنها بإٌجاز ؟ - أ
أن الذٌن أذاعوا اإلفك جماعة منكم منهم المؤمن الصادق الذى إنساق وراء الشابعات ومنهم المنافق الذى نشر :-  التفسٌر - أ

. الباطل لزعزعة بٌت النبوة ، فاألمر فى ظاهره الشر وفى باطنه الرحمة والخٌر 
: مع تصوٌب الخطأ . مٌز الصواب من الخطأ فٌما ٌلى - 5س

 عبدَّللا بن أبى بن سلول  (×      )      أبو جهل : هو  (والذى تولى كبره  ): المقصود بقوله تعالى  (أ)

أبو بكر الصدٌق   (×      ).عمر بن الخطاب : هو  (وال ٌأتل أولوا الفضل منكم والسعة  ): المقصود بقوله تعالى  (ب)
    (  )                  البرٌبات البلتى ال ٌخطر فى بالهن فعل المعصٌة   : (الغافبلت  )المراد ب  (ج)
  ()                     فرض : مراعاة الجانب الخلقى المتصل باألعراض  (الثور  )جعلت سورة  (د)

.   وضح باختصار حادثة اإلفك التى تحدثت عنها سورة النور  6س 

تعرضت سورة النور لحادثة اإلفك التى وضحت الكذب واالفتراء على السٌدة عابشة وقد أظهرت اْلٌات براءتها وبٌنت مكانتها 
ومنزلتها الرفٌعة عند َّللا عز وجل  

: وحادثة اإلفك باختصار 
هى أن السٌدة عابشة رضى َّللا عنها كانت مع النبى صلى َّللا علٌه وسلم فى غزوة بنى المصطلق وأثناء رجوعهم للمدٌنة أخذوا 
قسطا من الراحة وضاع منها عقد كانت تعلقه على صدرها فذهبت تبحث عنه فتأخرت فارتحلوا وتركوها دون أن ٌشعروا بعدم 

فأركبها راحلته إلى المدٌنة وعندما وصلوا  (صفوان بن المعطل  )وجودها معهم وتركوا المكان فبقٌت فى مكانها حتى مر بها 
فأشاع أخبارا فاحشة عنها وتناقلتها األلسن من بعده إلى أن جاءت براءتها من عند  (عبدَّللا بن أبى سلول  )رآها زعٌم المنافقٌن 

َّللا عز وجل  

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
وضحت سبل االستعفاف كغض البصر وإعانة الفتٌان والفتٌات بالزواج  - د

. لفتت األنظار إلى تسبٌح الكون كله هلل - هـ

إن الذٌن جاءو باإلفك عصبة منكم ال تحسبوه شرا لكم بل هو خٌر لكم لكل أمرى منهم ما اكتسب من اإلثم  ): قال تعالى - 4س

 (والذى تولى كبره منهم له عذاب عظٌم 

اكتب تفسٌرا موجزا لتلك اْلٌة الكرٌمة ثم اعرض للقضٌة التى تحدثت عنها بإٌجاز ؟ - أ
أن الذٌن أذاعوا اإلفك جماعة منكم منهم المؤمن الصادق الذى إنساق وراء الشابعات ومنهم المنافق الذى :-  التفسٌر - أ/ جـ أ

. نشر الباطل لزعزعة بٌت النبوة ، فاألمر فى ظاهره الشر وفى باطنه الرحمة والخٌر 
: مع تصوٌب الخطأ . مٌز الصواب من الخطأ فٌما ٌلى - 5س

أبو جهل  : هو  (والذى تولى كبره  ): المقصود بقوله تعالى  (أ)
عبدَّللا بن أبى بن سلول   (×      )-   أ
 .عمر بن الخطاب : هو  (وال ٌأتل أولوا الفضل منكم والسعة  ): المقصود بقوله تعالى  (ب)

أبو بكر الصدٌق   (×      )- ب
البرٌبات البلتى ال ٌخطر فى بالهن فعل المعصٌة    : (الغافبلت  )المراد ب  (ج)
   (     )- ج

  (   )- د    فرض : مراعاة الجانب الخلقى المتصل باألعراض  (الثور  )جعلت سورة  (د)
 

 

 

: الدعوة إلى َّللا عز وجل -  1
 

من رأى منكم منكراً : سمعت رسول َّللا صلى َّللا علٌه وسلم  ٌقول : قال -  رضى َّللا عنه - عن أبى سعٌد الخدري
رواه اإلمام مسلم  " (فلٌغٌره بٌده فإن لم ٌستطع فبلسانه ، فإن لم ٌستطع فبقلبه ، وذلك أضعف اإلٌمان 

 

 بعض األحادٌث الشرٌفة: ثانٌا 
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ما هى مراتب تغٌٌر المنكر فى اإلسبلم ؟  - 1

اللسان                                                              - 2الٌد                                                                            - 1
القلب  - 3
 لتغٌٌر المنكر بالٌد مفاهٌم وضح تلك المفاهٌم مستنتجاً أثر تلك المفاهٌم على تشوٌه صورة اإلسبلم -  2

 .أنها سبباً فى التطرف واإلرهاب وظهور فرق ضالة تسا للدٌن  (1 )
 .قدمت صورة مشوهة عن روح اإلسبلم السمح  (2  )

 إالم ٌرشدنا الحدٌث الشرٌف ؟- 3
 .الحرص على نشر الخٌر والسبلم بٌن الناس - 2.                          أن ٌكون المسلم صالحاً ومصلحاً فى آن واحد - 1

 .النهى عن المنكر - 4.                                                   فعل الخٌر والحث علٌه - 3
التغٌٌر باللسان ٌكون بالحسنى - 6.                              التغٌٌر بالٌد من مسبولٌة أولى األمر - 5

 
 

كلكم راع  - 2

 
ُكلُُّكْم َراٍع ): روى اإلمام البخارى ومسلم عن عبدَّللا بن عمر رضى َّللا عنهما ، أنه سمع رسول َّللا صلى َّللا علٌه وسلم ٌقول 

ِت َزْوِجَها  ٌْ تِِه َواْلَمْرأَةُ فًِ َب ٌَّ ُجُل فًِ أَْهلِِه َراٍع َوُهَو َمْسُبوٌل َعْن َرِع تِِه َوالرَّ ٌَّ تِِه َفاإْلَِماُم َراٍع َوُهَو َمْسُبوٌل َعْن َرِع ٌَّ َوَمْسُبوٌل َعْن َرِع

تِهِ  ٌَّ ِدِه َراٍع َوُهَو َمْسُبوٌل َعْن َرِع ٌِّ تَِها َواْلَخاِدُم فًِ َماِل َس ٌَّ ًَ َمْسُبولٌَة َعْن َرِع ٌة َوِه ٌَ تِهِ  ، فَراِع ٌَّ  . ُكلُُّكْم َراٍع َوَمْسُبوٌل َعْن َرِع
 

 ما المراد من قول الرسول كلكم راع ؟ (أ)

 .            أن كل منكم علٌه مسبولٌة 
 .ثم بٌن داللته . فى الحدٌث إجمال وتفصٌل وإجمال وضح ذلك  (ب)

تِهِ : اإلجمال  ٌَّ   .ُكلُُّكْم َراٍع َوَمْسُبوٌل َعْن َرِع

ًَ : التفصٌل  ٌة َوِه ٌَ ِت َزْوِجَها َراِع ٌْ تِِه َواْلَمْرأَةُ فًِ َب ٌَّ ُجُل فًِ أَْهلِِه َراٍع َوُهَو َمْسُبوٌل َعْن َرِع تِِه َوالرَّ ٌَّ َفاإْلَِماُم َراٍع َوُهَو َمْسُبوٌل َعْن َرِع
تِهِ  ٌَّ ِدِه َراٍع َوُهَو َمْسُبوٌل َعْن َرِع ٌِّ تَِها َواْلَخاِدُم فًِ َماِل َس ٌَّ   .َمْسُبولٌَة َعْن َرِع

تِهِ ف : اإلجمال ٌَّ   . ُكلُُّكْم َراٍع َوَمْسُبوٌل َعْن َرِع

. أن الراعى هو الذى ٌقوم على الشىء وٌرعى مصالحه فٌهٌبها وٌرعى مفاسده فٌجنبه اٌاها  : داللته
 ما أثر قٌام كل راع مما ورد فى الحدٌث بمسبولٌته ؟ (ج)

.  ٌقع على كل راع مسبولٌة تجاه رعٌته فٌجب أن ٌرعى مصالح رعٌته وٌبعد عنهم الفساد وٌوجههم إلى الخٌر 

ماذا أراد الرسول بهذا الحدٌث ؟  (د  )
: أراد أمرٌن 

تحذٌر المسلمٌن من خطورة تحمل المسبولٌة  - 1

توضٌح خطورة اإلهمال فٌها حٌث ٌحاسب المرء عنها ٌوم القٌامة  - 2

فضل صبلة الجماعة  - 3
 

صبلة الرجل فً جماعة تزٌد على صبلته فً بٌته وصبلته فً سوقه : " قال رسول َّللا  : عن أبى هرٌرة رضى َّللا عنه قال 
نَهزه إال الصبلة، ال ٌرٌد إال الصبلة، فلم  ٌَ بضعاً وعشرٌن درجة، وذلك أن أحدهم إذا توضأ فأحسن الوضوء، ثم أتى المسجد ال 

ٌخط خطوة إال ُرفع له بها درجة، وُحط عنه بها خطٌبة، حتى ٌدخل المسجد، فإذا دخل المسجد كان فً الصبلة ما كانت الصبلة 
اللهم ارحمه، اللهم اغفر له، اللهم تب علٌه، : هً تحبسه، والمبلبكة ٌصلون على أحدكم ما دام فً مجلسه الذي صلى فٌه، ٌقولون

ٌُحدث فً ٌُؤِذ فٌه، ما لم   " .ه ما لم 

 

 

مرادفها الكلمة مرادفها الكلمة 

ما لم ٌؤذ أحدا فى مجلسه الذى صلى فٌه  ما لم ٌؤذ فٌه  ٌنهضه وٌقٌمه والمراد ٌخرجه  ٌنهزه 

تمنعه من الخروج من المسجد تحبسه ٌمحى وٌزٌل ٌحط  

أى ٌنتقض وضوؤه مما ٌنقض الوضوء مثل خروج الرٌح وغٌره  ما لم ٌحدث فٌه  

 
ما الفوابد التى تعود على من ٌخرج من بٌته ألداء الصبلة فى جماعة ؟ - 1
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أن َّللا ٌحط بها خطٌبة وهذا فضل عظٌم حتى ٌدخل المسجد - 2.                   أن َّللا ٌرفعه بها درجة- 1
إذا دخل المسجد فصلى فٌه ثم جلس ٌنتظر فإن انتظاره صبلة     - 3

أن المبلبكة تصلى علٌه مادام فى مجلسه الذى صلى فٌه  - 4
إالم ٌرشدنا الحدٌث الشرٌف ؟ - 2

الدعوة إلى إعمار المساجد وحبس النفس فى أماكن العبادة وقطعها عن المشاغل الدنٌوٌة  - 1
إخبلص النٌة هلل عز وجل فاإلنسان ٌؤجر على نٌته  - 2

أال ٌشغلنا شاغل عن ارتٌاد المسجد  - 3
الفضل العظٌم لصبلة الجماعة  - 4

 

اإلسبلم وحماٌة أهل الكتاب  - 4
 

أال من ظلم معاهدا أو انتقصه حقه أو كلفه فوق طاقته أو أخذ منه شٌبا بغٌر طٌب  ): قال رسول َّللا صلى َّللا علٌه وسلم 
نفس فأنا حجٌجه ٌوم القٌامة  

إالم ٌرشدنا الحدٌث الشرٌف ؟  - 1

مبدأ حسن معاملة أهل الكتاب حٌث ٌحذرنا الرسول من أن ٌتعرض أحد من : ٌرسى هذا الحدٌث مبدأ وٌرشدنا إلى اتباعه وهو 

أهل األدٌان األخرى ألٌة صورة من صور الظلم  
ٌحذر الرسول كل من تسول له نفسه ظلم معاهدا بأن الرسول سٌكون خصما له ومقٌما علٌه الحجة ٌوم القٌامة  - 
سماحة اإلسبلم فى قبول اْلخر فضبل عن معاملته فى مجال المعامبلت واْلداب وغٌرها  - 
. لظلم المعاهد صور حذر منها الرسول وضح ذلك - 2

انتقاص حق من حقوقه أو السخرٌة منه أو تكلٌفه أمرا فوق طاقته بغٌر رضى منه  : من الصور التى حذر منها الرسول 
. وضح ذلك . ٌتضح لنا من هذا الحدٌث سماحة اإلسبلم فى قبول اْلخر - 3

حٌث بنى اإلسبلم شرٌعة التسامح فى عبلقاته على أساس متٌن فلم ٌضق ذرعا باألدٌان السابقة وشرع للمسلم أن ٌكون حسن 
المعاملة رقٌق الجانب لٌن القول مع المسلمٌن و غٌر المسلمٌن فٌحسن جوارهم وٌقبل ضٌافتهم كما شرع اإلسبلم مواستهم بالمال 

عند الحاجة ومواستهم عند مرضهم   
 
 

 
 
ما أسباب غزوات النبى ؟  - 1

حماٌة المؤمنٌن لدعوتهم ضد من ٌعتدى علٌها من أعداء اإلسبلم  -  1
الدفاع عن أنفسهم ضد من ظلمهم وأخرجهم من دٌارهم  - 2

الدفاع عن العقٌدة هو الطرٌق الوحٌد لحماٌتهم وتمكٌن المؤمنٌن من إقامة شعابر دٌنهم  - 3
ما الفرق بٌن الغزوة والسرٌة ؟ - 2

السرٌة  الغزوة

.  ٌخرج للقتال فٌها ولمهى المعركة التى حدثت فى عهد الرسول . هى المعركة التى حضرها الرسول وقاتل فٌها 

          ما أسباب غزوة حنٌن والطابف ؟- 3

. القضاء على تجمع هوازن وثقٌف لقتال المسلمٌن     :أسباب غزوة حنٌن  

فتح الطابف والقضاء على قوت ثقٌف وهوازن الهاربة من غزوة حنٌن والمتحصنة بحصون الطابف : أسباب غزوة الطابف 

 .المنٌعة 

 قارن بٌن نتابج غزوة أحد ونتابج غزوة حنٌن والطابف ؟ - 4

: نتابج غزوة أحد :  أوالً 

. درساً للمسلمٌن فى لزوم طاعة الرسول وعدم التكالب على عرض الدنٌا  (أ)

. الحذر من المفاجأة والٌقظة فى حالة الفوز  (جـ)                             .أن تكون األعمال كلها هلل تعالى  (ب)

: نتابج غزوة حنٌن والطابف : ثانٌاً 

 السٌرة النبوٌة : ثالثا 

 دروس من غزوات الرسول 
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              .الحذر كل الحذر من العجلة  (ب)                           .أن النصر لٌس بالكثرة أو القلة وإنما النصر من عند َّللا  (أ)
. تحقٌق النصر ٌأتى من الصمود والثبات  (جـ)

 لماذا سمٌت غزوة تبوك بغزوة العسرة ؟ - 5

:  سمٌت غزوة تبوك بهذا االسم 

. الظروف المعٌشٌة الصعبة لقلة الماء وقلة الثروات  (ب)          .لتدرٌب المسلمٌن تدرٌباً عنٌفاً ال ٌتحمله إال األقوٌاء  (أ)

. قطعهم لمسافات طوٌلة فى ظروف جوٌة صعبة  (جـ)

 ما هى الدروس المستفادة من غزوة حنٌن والطابف ؟ - 6

. العبرة لٌس بالكثرة  (ب .    )التفاؤل وعدم الٌأس  ( أ  )

 . استخدام الوسابل المتاحة لجمع المسلمٌن  (د)                                              العجلة من أسباب الهزٌمة   (جـ)

 ما هى الدروس المستفادة من غزوة تبوك ؟ - 7

التدرٌب العملى  (جـ)                .ممارسة الشورى فى هذه الغزوة  (ب )                  .المعلومات من أسلحة النصر  (أ )

. العنٌف 

 ما هى الدروس المستفادة من غزوة أحد ؟ - 8

. أثر عصٌان أوامر الرسول الحربٌة فى النصر والهزٌمة  (أ) 

. سنة َّللا فى الصراع بٌن الحق والباطل  (جـ)                         .خطورة إٌثار الدنٌا على اْلخرة  (ب)

. طاعة الرسول صلى َّللا علٌه وسلم النجاة فى الدنٌا واْلخرة  (هـ) .البد من األخذ باألسباب  (د)

 اذكر دروساً وعبر نتعلمها من مواقف الرماة ونتابج المعركة فى غزوة أحد ؟ - 9

انشغال الرماة بجمع الغنابم وترك مواقعهم التى أمرهم الرسول بالثبات فٌها فذهب النصر عن المسلمٌن بعدما كان النصر / 8جـ

. حلٌفهم 

 وانتهجه مثل لذلك من خبلل دراستك صلى َّللا علٌه وسلم  تعلمنا غزوات النبى أن مبدأ الشورى مبدأ أصٌل مارسه الرسول - 10

. للدرس الحالى 

. قبول مشورة أبى بكر الصدٌق فى الدعاء حٌن تعرض الجٌش لعطش شدٌد  (أ) 

. قبول مشورة عمر بن الخطاب فى عدم ذبح اإلبل حٌن أصاب الجٌش مجاعة  (ب)

. قبول مشورة عمر بن الخطاب فى عدم اجتٌاز الشام والعودة للمدٌنة  (جـ)

 

 
 

: الدعوة إلى َّللا عز وجل - 1
ناقش مستشهداً .  لم تخل آٌات القرآن الكرٌم وأحادٌث الرسول الكرٌم صلى َّللا علٌه وسلم من حث على الدعوة إلى َّللا 1س

 وموضحاً مفهوم الدعوة وغاٌتها 
 فى القرآن : أوالً 

  (ادع إلى سبٌل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة  ) قال َّللا تعالى  

  (وادع ربك إنك لعلى هدى مستقٌم  ) قال َّللا تعالى  
 السنة المطهرة : ثانٌاً 

  (من دل على خٌر فله مثل خٌر فاعله  )قال رسول َّللا صلى َّللا علٌه وسلم  

 أما بالنسبة لمفهوم الدعوة وغاٌتها 
           لغاٌاتبعث َّللا الرسل مبشرٌن لٌعرفوا الناس بمنهج َّللا لعباده من أوامر ونواه ولٌقود الناس إلى الطرٌق المستقٌم وتلك أسمى ا

 تحذرهم من السقوط فى الشرور وتطهٌر النفوس من الرذابل : 
  للدعوة إلى َّللا مفهوم رحب حلل ذلك المفهوم عارضاً بعض النماذج الدالة علٌه2س

 تتمثل قٌم اإلسبلم السمحة فى أفعاله وأقواله ولم ٌنتشر االسبلم فى بقاع األرض إال بالسلوك القوٌم والمعاملة الحسنة 
قصة إنتشار اإلسبلم فى جنوب شرق آسٌا فالمسلمون لم ٌذهبوا جٌوشاً فاتحة بل ذهبوا تجار ٌحملون أخبلق : بعض النماذج 

 اإلسبلم 

 البحوث والتهذٌب: رابعا 
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ناقش تلك العبارة على .  أراد َّللا تعالى ألمة محمد صلى َّللا علٌه وسلم أن تتخطى مرتبة الصبلح إلى مرتبة اإلصبلح 3س

 .ضوء ما درست مبٌناً الوسابل والغاٌات 

  أراد َّللا تعالى ألمة محمد أن تتخطى مرتبة الصبلح إلى اإلصبلح ألن هذه األمة خاتمة األمم ، وتلك الرسالة مختتم الرساالت 
 . هى تغٌٌر المنكر بثبلث وسابل إما بالٌد أو باللسان أو بالقلب : الوسابل 
. اإلصبلح واألمر بالمعروف والنهى عن المنكر :  الغاٌات 

 
. وضح ذلك بأسلوبك مستشهداً بما ورد من نصوص .  فى الدرس إشارة إلى أخبلق الداعٌة 4س
 : أخبلق الداعٌة / 4جـ

 .الصدق والتسامح والصبر والتحمل  (جـ).           معاٌشة الواقع والتفاعل مع مجرٌاته  (ب ). البعد عن التشدد  (أ )
من قال ألخٌه المسلم ٌا كافر فقد باء بها أحدهما  صدق رسول َّللا صلى َّللا  )قال رسول َّللا صلى َّللا علٌه وسلم :  االستشهاد 
 .علٌه وسلم 

فضل الصبلة  - 2
 ما معنى الصبلة لغة واصطبلحاً ؟ - 1

ِهْم إِنَّ َصبلَتَك َسَكٌن لَهُْم  ) الدعاء ، قال َّللا تعالى :الصبلة لغة  ٌْ  . (َوَصلِّ َعلَ

.  أقوال وأفعال مخصوصة مفتتحة بالتكبٌر مختتمة بالتسلٌم :الصبلة اصطبلحاً 

. حدد بعض هذه اْلثار مستشهداً .  للصبلة آثار سلوكٌة محمودة على المصلى - 2

الصبلة كذلك تربٌة على النظام فى الحٌاة بما فٌها ضبط  (2)                                     .تقوٌة اإلرادة والعزٌمة  (1 )

. لؤلوقات 

 االبتعاد عن الرذابل والتطهٌر من سوء العمل  (4)          .تربٌة المسلمٌن على اإلخبلص فى العمل  (3)

بَلَة َتْنَهى َعِن اْلَفْحَشاِء َواْلُمْنَكِر ) قوله تعالى : االستشهاد  بَلَة إِنَّ الصَّ   .(َوأَقِِم الصَّ

صبلة الجنازة  - 3

. اذكر كٌفٌة صبلة الجنازة وأركانها - 1

 ٌقف اإلمام عند رأس الرجل المٌت متجهاً للقبلة ، أما إذا كانت امرأة فإنه ٌقف عند وسطها وٌتجه :كٌفٌة صبلة الجنازة : أوالً 
. للقبلة 

 القٌام ألنها صبلة وجب القٌام فٌها كالمفروضة ، والتكبٌرات األربع ، وقراءة الفاتحة ، والصبلة على النبى :أركانها : ثانٌاً 
. والدعاء للمٌت والسبلم ، والترتٌب بٌن األركان فبل ٌقدم المصلى ركناً على اْلخر 

ما فضل ثواب الجنازة على ضوء ما درست مستشهداً بما ورد من أحادٌث شرٌفة ؟ - 2

 " جـ صبلة الجنازة من أسباب التخفٌف عن المٌت والشفاعة له بإذن َّللا وهناك بعض األحادٌث الدالة على ذلك قال رسول َّللا 
 "  ما  من رجل مسلم ٌموت فٌقوم على جنازة أربعون رجبلً ال ٌشركون باهلل شٌباً إال شفعهم َّللا فٌه

من السنن الكونٌة  - 4
وضح ذلك مع ضرب األمثلة واالستشهاد بما ورد فى كتاب َّللا   . (الماء نموذج فرٌد ٌجسد فكرة التنوع  ) 1س

فمنه العزب الفرات مثل األنهار ومنه الملح األجاج مثل البحار وما ٌترتب على ذلك من تنوع الطعوم :  التنوع فى الماء 
. والخصابص ودرجات الحرارة 

ِهٌُج َفَتَراهُ ):  قال َّللا تعالى  ٌَ ْخَتلِفاً أَْلَواُنُه ُثمَّ  ٌُْخِرُج بِِه َزْرعاً مُّ َنابٌَِع فًِ اأْلَْرِض ُثمَّ  ٌَ َماِء َماًء َفَسلََكُه  َ أَنَزَل ِمَن السَّ أَلَْم َتَر أَنَّ َّللاَّ
ْجَعلُُه ُحَطاماً إِنَّ فًِ َذلَِك لَِذْكَرى أِلُْولًِ اأْلَْلَبابِ  ٌَ   (ُمْصَفّراً ُثمَّ 

ما كلمت أحداً فى قضٌة إال وأحببت أن ٌظهر َّللا الحق على لسانى أو - : " رحمه َّللا – قال اإلمام الشافعى :اقرأ ثم أجب 2س

 " .ددت لو انتفع الناس بعلمى ولم ٌنسب إلى منه شىء وعلى لسانه ، و
.  مبدأ إظهار الحق                            ؟ما المبدأ الذى أراد اإلمام الشافعى أن ٌرسخه (أ)
. عدد تلك القٌم والعبر بأسلوبك . فى مقولة اإلمام الشافعى قٌم وعبر  (ب)
. انتفاع الناس بعلمه  (1.   )إظهار الحق  (2 )
. حدد بعضها ، ثم بٌن أثر االلتزام بها .  لبلختبلف فى اإلسبلم آداب 3س

.  حٌث ٌرتقى بسلوك المختلفٌن من مستوى التعصب إلى مستوى التراضى :التسامح  (أ) 
.  قبول اْلخر واالعتراف به واحترامه :تقبل اْلخر  (ب)
.  تمنع المسلم من االغترار بالرأى وتقٌه من الشعور بالعظمة :الحٌاء  (جـ)

.  مخاطبة الناس بأدب ورفق :ضبط النفس  (د)
حلل بعضها مستنبطاً ما تدعوا إلٌه من .  ذكرت فى الدرس نماذج من التعامل الراقى مع اْلخر انتهجها السلف الصالح 4س

. قٌم 
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 لقد ضرب لنا سلفنا أروع األمثلة فى التسامح وقبول اْلخر فقد اختلف عمر وابن مسعود فى مابة مسألة وما نقص من حب 
 .أحدهما لصاحبه 

 
. ناقش بعضها على ضوء ما قرأت فى الدرس .  االختبلف سنة كونٌة لها مقاصد بعٌدة وغاٌات سامٌة 5س

. أن نحول االختبلف إلى أمر محمود ومجال ٌدفع بنا إلى بذل أفضل ما لدٌنا  (أ) 

. تحقٌق حوافز التسابق على طرٌق الخٌرات  (ب)
. التكامل والتقارب والتبلقى واالندماج ومد الجسور الثقافٌة واالقتصادٌة  (جـ)

المبلبكة وجوهر اإلٌمان  - 5

        كٌف استقبلت المبلبكة نبأ خلق آدم ؟ عند خلق آدم ؟و بم أخبر َّللا المبلبكة- 1

َك لِْلَمبَلبَِكِة إِنًِّ َجاِعٌل فًِ اأْلَْرِض َخلٌَِفًة  َقالُوا أََتْجَعُل  "  أخبرهم عن خلق آدم وبصفاته وأنه ٌكون خلٌفته فى األرض َوإِْذ َقاَل َربُّ
ُس لََك  َقاَل إِنًِّ أَْعلَُم َما اَل َتْعلَُمونَ  ُح بَِحْمِدَك َوُنَقدِّ َماَء َوَنْحُن ُنَسبِّ ْسفُِك الدِّ ٌَ ْفِسُد فٌَِها َو ٌُ  "  فٌَِها َمن 

 الحٌرة والدهشة فى نفوسهم - 

فٌم تجلى تكرٌم َّللا تعالى ْلدم ؟ - 2

عندما امر المبلبكة أن تسجد ْلدم علٌه السبلم تكرٌما له وتحٌة  ال سجود عبادة  

 (وإذ قلنا للمبلبكة اسجدوا  ْلدم فسجدوا إال إبلٌس أبى واستكبر وكان من الكافرٌن  ): قال تعالى 

. اذكر دور المبلبكة فى حٌاة اإلنسان - 3

ٌرسل َّللا المبلبكة باللٌل والنهار لحفظ اإلنسان وحماٌته من األضرار كما أن من أعمالها إحصاء أفعال اإلنسان حتى ٌحاسب 

إذ ٌتلقى المتلقٌان عن الٌمٌن وعن الشمال قعٌد ما ٌلفظ من قول إال لدٌه  )المرء على كل ما ٌفعله من خٌر وشر قال تعالى 
 (رقٌب عتٌد 

 ماذا ٌترتب على حب َّللا تعالى لئلنسان ؟- 4

 ٌترتب علٌه حب المبلبكة وحب أهل السماء ٌوضع له القبول فى األرض

لماذا ٌجب اإلكثار من الصبلة على النبى ؟ - 5

ألن المبلبكة تصلى على الذٌن ٌصلون على النبى  

ما أهمٌة دعاء المبلبكة للمؤمن ؟  - 6

لها أثر كبٌر فى هداٌته إلى الطرٌق المستقٌم واالستمرار فى الطاعات  

جزاء االبتبلء  - 6

بم ٌبتلى َّللا عباده كما فهمت من اْلٌة الكرٌمة ؟  (أ)

. ٌبتلى َّللا عباده بشىء من الخوف ونقص فى األموال واألنفس والثمرات / جـ أ

  .(أخبر  )بشر &  (نختبركم  )نبلونكم / ب           ؟ (بشر – لنبلونكم  )ما معنى  (ب) 

 .ٌكون االبتبلء بنقص الثمرات / ـ ج               ٌكون االبتبلء فى الثمرات ؟فكً (ج)

. ابحث عن حدٌث شرٌف ٌؤكد المعنى السابق . ٌكون االبتبلء على قدر اإلٌمان 2س

ُ بَِها ِمْن  َشاُكَها إاِلَّ َكفََّر َّللاَّ ٌُ ْوَكِة  ٌُِصٌُب اْلُمْسلَِم ِمْن َنَصٍب َواَل َوَصٍب َواَل َهمٍّ َواَل ُحْزٍن َواَل أًَذى َواَل َغمٍّ َحتَّى الشَّ  قال النبى  َما 
اهُ  ٌَ . َخَطا

. ابحث عن حدٌث شرٌف ٌؤكد المعنى السابق .  االبتبلء على قدر اإلٌمان 3س

. االبتبلء ٌعنى اختبار َّللا لعبده فى الصبر والشكر وهى عبلقة العبودٌة بٌن َّللا واإلنسان ومعناها كمال الطاعة / 3جـ

إن فى الجنة شجرة ٌقال لها شجرة البلوى ٌؤتى بأهل الببلء ٌوم القٌامة ، فبل ٌرفع لهم ) : قال رسول َّللا صلى َّللا علٌه وسلم 
.  دٌوان ، وال ٌنصب لهم مٌزان ٌصب علٌهم األجر صباً 

األنبٌاء ، ثم : قلت ٌا رسول َّللا أى الناس أشد ببلء ؟ قال ): قال : قال رسول َّللا  :  عن مصعب بن سعد رحمه َّللا عن أبٌه 4س

. أخرجه الترمذى  (األمثل فاألمثل ، ٌبتلى الرجل على حسب دٌنه 

ابِِرٌَن ):  قال تعالى 1س ِر الصَّ َمَراِت َوَبشِّ َن األََمَواِل َواألنفُِس َوالثَّ َن اْلَخوْف َواْلُجوِع َوَنْقٍص مِّ ٍء مِّ ًْ ُكْم بَِش  (َولََنْبلَُونَّ
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. أكتب بقٌة الحدٌث  (أ)

األنبٌاء ، ثم األمثل فاألمثل ، ٌبتلى الرجل على حسب دٌنه ، فإن كان دٌنه صلباً :  قلت ٌا رسول َّللا أى الناس أشد ببلء ؟ قال 
اشتد ببلؤه ، وإن كان فى دٌنه رقه ابتلى على قدر دٌنه ، فما ٌبرح الببلء بالعبد حتى ٌتركه ٌمشى على األرض وما علٌه خطٌبة  

ما الحكمة من االبتبلءات على ضوء ما قرأت فى الحدٌث الشرٌف ؟  (ب)

. القوة فى الدٌن والعقٌدة  (3)                ٌرفع العبد عند َّللا درجة  (2)      .االبتبلء ٌكفر الخطاٌا والذنوب  (1)

ِر ِحَسابٍ ).فسر اْلٌة على ضوء ما قرأت فى الدرس / 5س ٌْ ابُِروَن أَْجَرُهْم بَِغ ٌَُوفَّى الصَّ َما   (إِنَّ

. ٌوفى َّللا الصابرون أجرهم فى مقابلة الصبر وٌدخلون الجنة بدون حساب 

اإلسبلم وقبول اْلخر  - 7

 

ِهْم إِنَّ اللَّـَه :  قال تعالى 1س ٌْ وُهْم َوُتْقِسُطوا إِلَ اِرُكْم أَن َتَبرُّ ٌَ ٌُْخِرُجوُكم مِّن ِد ٌِن َولَْم  َقاتِلُوُكْم فًِ الدِّ ٌُ ْنَهاُكُم اللَّـُه َعِن الَِّذٌَن لَْم  ٌَ الَّ 

اِرُكْم َوَظاَهُروا َعلَى إِْخَراِجُكْم أَن َتَولَّْوُهْم ٨ٌُِحبُّ اْلُمْقِسِطٌَن ﴿ ٌَ ٌِن َوأَْخَرُجوُكم مِّن ِد ْنَهاُكُم اللَّـُه َعِن الَِّذٌَن َقاَتلُوُكْم فًِ الدِّ ٌَ َما  ﴾ إِنَّ
الُِموَن ﴿ َتَولَّهُْم َفأُولَـبَِك ُهُم الظَّ ٌَ ﴾ ٩َوَمن 

إالم ٌدعونا َّللا فى اْلٌتٌن الكرٌمتٌن ؟ وعن أى شىء ٌنهاها ؟  (أ)

 ٌدعونا َّللا للبر والقسط ألنهما مطلوبان من المسلم للناس جمٌعاً ولو كانوا على غٌر دٌنه ما لم ٌضطهدوا أهله وٌحتلوا أرضهم 
. وٌبادروا بحروبهم وقتالهم 

اِرُكْم َوَظاَهُروا َعلَى إِْخَراِجُكمْ )على ضوء فهمك لآلٌة – تعالى – حلل قول َّللا  (ب) ٌَ  . (َوأَْخَرُجوُكم مِّن ِد

.  أن من ٌضطهدوا األهل وٌحتل األرض ٌجب أن نواجههم وندافع عن الدٌن ونخرجهم من تلك األرض 

. حلل ذلك بأسلوبك على ضوء فهمك لما ورد فى اْلٌتٌن السابقتٌن . وضع اإلسبلم ضوابط إلقامة عبلقات مع اْلخر  (ج)

. زواج المسلم من غٌر المسلمة  (2)                                 .اإلسبلم ٌحترم ثقافة اْلخرٌن  (1 )             

. تعاٌش النبى مع المنافقٌن  (4)      .القرآن دستور ٌحسن العبلقة مع غٌر المسلم  (3 )

ٌشٌر هذه الموقف إلى مبدأ ٌرٌد  (كان الرسول ٌقترض من بعض أهل الكتاب نقوداً ، وٌرهنهم متاعاً  ):  اقرأ ثم أجب 2س

النبى أن ٌرسٌه فى المجتمع المسلم فمت هذا المبدأ ؟ 

 ٌضرب بذلك المثل والقدوة وأن ٌكون تثبٌتاً عملٌاً لما ٌدعوا إلٌه من سبلم ووبام ، ودلٌل على أن اإلسبلم ال ٌقطع عبلقات 
. المسلمٌن مع مواطنهم 

ولتجران وحاشٌتها جوار َّللا وذمة محمد النبى رسول َّللا ، على أموالهم : فلقد جاء فى معاهدة النبى ألهل نـجران 3س

.  وأنفسهم وأرضهم وملتهم وغاببهم وشاهدهم 

 عبلم أمَّن الرسول أهل نـجران كما فهمت من الفقرة ؟    

.  أمنهم على أموالهم وأنفسهم وعرضهم وملتهم وغاببهم وشاهدهم 

سبق دستور المدٌنة المواثٌق الدولٌة ، والدساتٌر الوطنٌة بقرون عدة فى مجال تطبٌق مبدأ الحرٌة الدٌنٌة وإقرار مبادئ 4س

. اشرح ذلك على ضوء ما قرأت فى الدرس . األمن والسبلم االجتماعى 

. عمل على تطبٌق مبدأ الحرٌة الدٌنٌة  (أ) 

. إقرار مبادئ األمن والسبلم االجتماعى القابم على مبدأ الوحدة الوطنٌة  (ب)

دلل على ذلك من القرآن .  تتجسد أروع صور التعاٌش مع اْلخر فى سماح اإلسبلم للمسلم الزواج من غٌر المسلمة 5س

. الكرٌم 

َوَطَعاُم الَِّذٌَن أُوُتوا اْلِكَتاَب ِحلٌّ لَُكْم َوَطَعاُمُكْم ِحلٌّ لَهُْم َواْلُمْحَصَناُت ِمَن اْلُمْؤِمَناِت َواْلُمْحَصَناُت ِمَن الَِّذٌَن أُوُتوا :   قال تعالى 
 " . 5: المابدة . " اْلِكَتاَب ِمْن َقْبلُِكْم 

 لماذا كان سماح اإلسبلم للمسلم بالزواج من غٌر المسلمة من أروع صور التعاٌش مع اْلخر ؟ 6س

ألنه ٌعمل على مصاهرة أهل الكتاب والتزوج من نسابهم المحسنات العفٌفات  (أ)

. اقرار القرآن على قٌام الحٌاة الزوجٌة على المودة والرحمة  (ب)
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. ناقش رأى أحد المستشرقٌن فى قضٌة قبول اإلسبلم لآلخر والتعاٌش معه 7س

الحق أن األمم لم تعرف فاتحٌن راحمٌن متسامحٌن : فٌقول  (حضارة العرب فى األندلس )فى كتابه : ٌقول غوستاف لوبون 
 .مثل العرب ، وال دٌناً سمحاً مثل دٌنهم ، وٌتحدث عن صور من معاملة المسلمٌن لغٌر المسلمٌن 

اإلسبلم وفقه التكافل - 8

. اذكر بعض صور التكافل التى دعا إلٌها القرآن الكرٌم  – 1س
.  تقدٌم العلم بهدف اإلصبلح وإنقاذ المجتمعات من المجاعات :التكافل العلمى - أ/ 1جـ

.  حفظ المجتمعات من الفوضى وانتشار الرذابل :التكافل األخبلقً - ب
.  حفظ األمن من الببلد وكبح جرابم القتل والسرقة :التكافل الجنابى - ج
.  تقدٌم النصٌحة والمشورة التباع أفضل الوسابل فى إقامة المصالح العامة :التكافل السٌاسى - د

.  حماٌة األموال لخدمة الصالح العام ومنع االحتكار :التكافل اإلقتصادى - هـ
 التضامن فى المشاعر واألحاسٌس وتبادل الحب والعطف والرعاٌة  :التكافل األدبى - و
.  إقامة المصالح للشعوب وتبادل المنافع العلمٌة واالقتصادٌة والبٌبٌة :التكافل بٌن المجتمعات اإلنسانٌة - ز

.  تكون بٌن الزوجٌن وهى تحمل المسبولٌة المشتركة لؤلسرة ومتطلباتها المادٌة والمعنوٌة :التكافل األسرى - ح
.  ٌكون اإلعانة فى الشدابد واالنفاق عن اإلعسار :التكافل بٌن االقارب - ط
 هل ٌمكن للمجتمعات اإلنسانٌة أن تتعاون لخدمة الشعوب فى ظل مفهوم التكافل ؟ وكٌف ذلك ؟ – 2س

.  إلقامة المصالح للشعوب وتبادل المنافع العلمٌة واالقتصادٌة والبٌبٌة :-نعم / 2جـ
ما أهمٌة التكافل فى حٌاة الفرد والمجتمع ؟  – 3س

. مبدأ االخوة فى بناء العبلقات االجتماعٌة ومشاركة األفراد شعورهم اإلنسانً - أ/ 3جـ

. المسلم بداخله نفس صافٌة وروح محبة للخٌر تبذل اإلحسان لكل البشر - ب

. التكافل ٌقدم المساعدة وقت الضعف والحاجة - ج
: كٌف نحقق مفهوم التكافل فى الصور اْلتٌة  – 4س

حفظ األموال العامة ؟ - منع الجرابم ؟          ب- أ

أصحاب العاهات ؟ - تربٌة األبناء ؟        د- ج
.  بأنه ٌشرع القصاص لكبح جماح المجرمٌن وحفظ األمن فى الببلد :-صنع الجرابم - أ/ 4جـ
. ٌتم حماٌتها لما ٌخدم الصالح العام وهى تمنع االحتكار وكنز األحوال - 1 :حفظ األموال العامة - ب

. أن ٌكون االنفاق وسطا بٌن اإلسراف والتفكٌر - 2
. منع ترك الثروة فى أٌدى العابثٌن باألموال - 3

.  أنها تكفل األبناء بالرعاٌة والتأدٌب وتقوٌم السلوك وتوفٌر المتطلبات المادٌة والمعنوٌة :تربٌة األبناء - ج
 ٌجب رعاٌتهم بإقامة الدور الصالحة لهم وتغذٌتهم واإلشراف علٌهم وتعلٌمهم العلوم النافعة والمهن :أصحاب العاهات - د

. المناسبة 
ما الدروس المستفادة من مفهوم التكافل فى القرآن ؟  – 5س
. التكافل عمل من أعمال اإلٌمان ٌلتزم به المسلم - أ/ 5جـ

. ٌتمثل فى تقدٌم ٌد العون ألبناء المجتمع - ب
. التكافل شامل لكل الناس على اختبلف مللهم وعقابدهم - ج

. التكافل أساسه إصبلح المسلم ودفعه لفعل الخٌر - د
 هل تستطٌع ذكر بعض صور التكافل من حولك ؟ وكٌف تفعلها لو اندثرت  – 6س
 التضامن فى المشاعر واألحاسٌس وتبادل الحب والعطف والرعاٌة  :-التكافل األدبى - أ/ 6جـ

 . حفظ المجتمعات من الفوضى وانتشار الرذابل :-التكافل األخبلقً - ب
.  حفظ األمن من الببلد وكبح جرابم القتل والسرقة :-التكافل الجنابى - ج
كٌف نحقق التكافل للفقراء والمساكٌن ؟  – 7س
التطوع واإلحسان وابتغاء الثواب من َّللا – وذلك بتوفٌر الحاجات االساسٌة لهم من مأكل ومشرب وملبس وعبلج وتعلٌم / 7جـ

. إلعادة التوازن إلى المجتمع 
. التكافل شامل لكل حاجات المجتمع المادٌة أو المعنوٌة أو الفكرٌة ، وضح ذلك من خبلل فهمك للدرس  – 8س
. تقدٌم ٌد العون لبناء المجتمع فى كل النواحً االقتصادٌة واالجتماعٌة والصحٌة والعلمٌة / 8جـ

أساس التكافل إصبلح الفرد لذاته ، كٌف ٌكون ذلك ؟  – 9س
. ٌكون ذلك بإصبلحها ودفعها إلى الخٌر وتزكٌة المسلم لذاته وإبعادها عن الشر / 9جـ

. اذكر بعض أضرار انتشار الجرٌمة فى المجتمع  – 10س
وذلك ألن المجتمع الذى ٌنتشر فٌه الفساد ٌتساقط بنٌانه وتنهار أركانه وٌثٌر الفوضى والسرقة والذهب واالختبلس / 10جـ

. لؤلموال العامة 
التكافل فى المٌراث  - 9

ما األمور التى ٌبنى علٌها نظام الموارٌث فى اإلسبلم ؟  – 1س
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اختصاص قرابة معٌنة - ب. االعتراف بحق اإلنسان فى أن ٌملك المٌراث بشرع َّللا كما ورد فى سورة النساء - أ/ 1جـ

ضمان تفتٌت الثروة وعدم - ج .  (ألن أقارب المٌت هم من ٌحملون همه  )للمورث فى أن ٌنتقل إلٌها ما ٌملك بعد موته 

. تجمٌعها فى أٌد قلٌلة 
. لم ٌتساو نصٌب الرجل مع المرآة فى المٌراث : علل  – 2س
أن الرجل مكلف - ب.  أن اإلسبلم كلف الرجل بمهمة الكسب والعمل فهو أقوى جسما وبنٌته معدة للعمل والكسب - أ/ 2جـ

. بتكالٌف إضافٌة وهى االنفاق 
لماذا ٌعطى المٌراث لقرٌب المتوفى دون غٌره ؟  – 3س

ألن أقارب المٌت هم الذٌن ٌحملون همه وٌسرعون إلٌه فى كل مناسبة ٌحتاج فٌها إلٌهم كما أنه ٌرتبط بهم أكثر من / 3جـ

. غٌرهم 
ما السر فى إشراك المرآة فى مال زوجها بعد وفاته ؟  – 4س

هى التى أنجبت - ب. ألنها شاركت بشكل مباشر أو غٌر مباشر فى تحصٌل هذه الثروة التى تركها زوجها المتوفى - أ/ 4جـ

. أوالده وقامت على خدمته وخدمتهم 

. وفرت له الوقت لجمع هذا المال الذى تركه - ج
من خبلل دراستك ما الذى ٌستفاد من هذه اْلٌة ؟  (وعلى الوارث مثل ذلك  ): قال تعالى  – 5س

. عدم اإلضرار باألم / 5جـ
اذكر األضرار التى تترتب على تجمٌع الثروة فى أٌد قلٌلة ؟  – 6س
ٌكون المال فى أٌدى األغنٌاء وحدهم فٌنتج عن هذا مفاسد خطٌرة فتنتشر األنانٌة فى المجتمع واالستغبلل واستعباد / 6جـ

.   اإلنسان لئلنسان وانتشار الحقد والكراهٌة بٌن الناس 
شرع اإلسبلم جملة من األحكام تحقٌقاً لمبدأ التكافل االجتماعى بٌن الورثة ، اذكر ثبلثة منها ؟  – 7س

. راعى اإلسبلم توزٌع التركة وعدم تجمٌعها فى اٌد قلٌلة - أ/ 7جـ

. طلب القرآن من الورثة إعطاء جزءا ولو ٌسٌرا لؤلقارب - ب

. أكد القرآن على حق الصغار فى المٌراث وعدم هضم حقهم - ج
. اذكر اْلٌات الدالة على حفظ حقوق الصغار فى المٌراث  – 8س
ِهْم  ): قال تعالى / 8جـ ٌْ ٌَّة ِضَعاًفا َخافُوا َعلَ ْخَش الَِّذٌَن لَْو َتَرُكوا ِمْن َخْلفهْم ُذرِّ ٌَ قُولُوا َقْواًل َسِدًٌدا, َوْل ٌَ قُوا َّللاَّ َوْل تَّ ٌَ ( 9: النساء ) (َفْل

سماحة اإلسبلم فى احتساب الزكاة  - 10
ما األساس العقدى واألخبلقى للزكاة ؟  – 1س

. أن المال فى ٌد األغنٌاء لٌس إال ودٌعة َّللا استخلفهم فى حفظه وإدارته وتوزٌعه ف الخٌر :- االساس العقدى - أ/ 1جـ

. هو مبدأ التكافل االجتماعى للزكاة ألنه ال ٌعقل أن ٌستقل األغنٌاء بما ملكوا من أموال :- األساس األخبلقً - ب
 .حددها . للزكاة آثار عظٌمة على الرد والمجتمع  – 2س

. تحقٌق التعاون والتواصل بٌن أفراد المجتمع - ب            .الزكاة حفظ للعبلقات األسرٌة - أ
. تسهم الزكاة فى حل مشكلة المشردٌن واللقطاء - ج

. الزكاة بناء للموارد البشرٌة لتحارب البطالة والتسول - د
. الزكاة عون للعاجزٌن عن الكسب بدنٌا - هـ
ما الفرق بٌن الفقر والمسكٌن ؟  – 3س

. هو أحوج من غٌره وأسوء حاال وقد تكون له موانع دون التكسب :- الفقٌر - أ/ 3جـ

. هو الذى له شًء ٌملكه وال ٌكفٌه :- المسكٌن - ب
. ما المراد بسهم المؤلفة قلوبهم ، وسهم الرقاب فى عصرنا الحاضر  – 4س
. هم ضعفاء اإلٌمان الذٌن ٌخشى علٌهم الردة عن اإلسبلم إذا لم ٌعطوه :- سهم المؤلفة قلوبهم - أ/ 4جـ

استعمار الببلد باألفكار الهدامة ونهب خٌراتها  :- سهم الرقاب فى عصره الحاضر - ب
ما الوسابل المشروعة التى ٌعطى بها ابن السبٌل من الزكاة ؟  – 5س

. ٌعطون من الزكاة بقدر ما ٌوفر لهم مأوى وطعام ونفقة سفر حتى ٌصل لمقصده وموضع ماله/ 5جـ
ما الوسابل التى ٌصرف فٌها سهم سبٌل َّللا ؟  – 6س
 . (إصبلح طرق – مستشفٌات – معدات حربٌة  )التكوٌن الحربى الذى ترد به االمة البغً - أ/ 6جـ

. اإلعداد القوى لمن ٌظهر ومن جمال اإلسبلم وسمحته - ب
. العمل على دوام الوسابل التى تحفظ القرآن وتنقله - ج
ما عقوبة تارك الزكاة ؟  – 7س
. العذاب األلٌم فالنار ٌعذب بها ٌوم القٌامة / 7جـ

إنما الصدقات للفقراء والمساكٌن والعاملٌن علٌها والمؤلفة قلوبهم وفى الرقاب والغارمٌن وفى سبٌل  ): قال َّللا تعالى  – 8س

 (َّللا وابن السبٌل 

: من خبلل دراستك بٌن معانى الكلمات اْلتٌة -  أ
 (سبٌل َّللا – المؤلفة قلوبهم – الغارمٌن – الفقراء والمسكٌن  )

. هم أهل الحاجة الذٌن ال ٌجٌدون ما ٌكفٌهم :- الفقراء والمساكٌن -  جـ أ
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.  مساعدة المدنٌٌن المعسرٌن وتقدٌرا لظروفهم القاسٌة :- الغارمٌن 
.  ضعفاء اإلٌمان الذٌن ٌخشى علٌهم الردة عن اإلسبلم :- المؤلفة قلوبهم 

.  المصالح العامة التى ال ملك ألحد فٌها وال ٌختص باالنتفاع بها فالملك هلل واالنتفاع لخلق َّللا :- سبٌل َّللا 

من المستحقون للزكاة كما فهمت من اْلٌة الكرٌمة ؟ - ب
. الفقراء والمساكٌن والعاملون علٌها والغارمون وابن السبٌل - جـ ب

ما مقدار الكفاٌة للفقراء والمساكٌن والغارمٌن وأبناء السبٌل ؟ - ج

. توفٌر حٌاة كرٌمة وتوفٌر الرعاٌة الطبٌة أو التعلٌم األساسى :- الفقراء والمساكٌن -  ج ج
.  تقدٌر ظروفهم القاسٌة :- الغارمٌن 

.  الكفاٌة ما ٌوفر لهم مأوى وطعام ونفقة السفر حتى ٌصل إلى مقصده أو موضع ماله :- أبناء السبٌل 

ما الهدف من توسٌع دابرة اإلنفاق فى سهم سبٌل َّللا ؟ - د
. التكوٌن الحربى للقضاء على البغى والظلم - 1-  جـ د

 أن ٌحفظ لبلمة مكانتها المادٌة والروحٌة- 3     .اإلعداد القوى إلظهار جمال اإلسبلم وسماحته - 2

أسالٌب الرسول صلى َّللا علٌه وسلم فى الدعوة  - 11
ما مهمة الرسل ؟ / 1س

. اإلصبلح هو منهج الرسل  (ب)                          .الدعوة إلى َّللا تعالى  (أ)

. الدعوة إلى أن َّللا واحد ال شرٌك له  (د)       .تم ارسالهم للهداٌة ونشر الخٌر  (جـ)  

ابحث فى كتب السٌرة النبوٌة عن موقف الرسول   من أعدابه وكٌف كان ٌعاملهم  / 2س

. كان ٌعاملهم معاملة حسنة فقد كان رحٌماً بهم رغم عذابهم له وعندما فتح مكة قال لهم اذهبوا فأنتم الطلقاء / 2جـ

 .وضح ذلك مع التدلٌل على صحة ما تذكر . ، مبدأ طبقه الرسول   والصحابة فى الدعوة إلى َّللا  (ال إكراه فى الدٌن  )/ 3س

أن الرسول وأصحابه لم ٌجبروا أحد على الدخول فى االسبلم فكل واحد منهم مخٌر بدٌنه ، فاإلسبلم الُمكره ال قٌمة له / 3جـ

. فى أحكام اْلخرة 

. وضح ذلك . كانت هجرة النبى    وأصحابه ، أحد أسالٌب الدعوة إلى َّللا / 4س

. ألنهم كانوا ٌبلغون األمانة التى ابتمنهم َّللا علٌها  (أ)

. حتى ال تنحصر الدعوة فى وطنهم فقط بل تجوب كل بقاع األرض  (ب)

. هداٌة الناس وإخراجهم من الظلمات إلى النور للفوز برضا َّللا  (جـ) 

ماذا تعلمت من الدرس ؟ / 5س

 الرد على من ٌزعمون أن االسبلم انتشر بحد السٌف  (ب) .أسالٌب الرسول فى الدعوة  (أ)

. التحلى بحسن األخبلق اقتداًء بالرسول    (جـ) 

صٌانة األعراض فى اإلسبلم  - 12

. اذكر ثبلثة من التدابٌر الوقابٌة التً اتخذها اإلسبلم لصٌانة األعراض- 1س
. غض البصر - ب.     االبتعاد عن الشبهات - أ/ 1جـ

 معرفة خطورة أمر األعراض- هـ    .عدم الخلوة بالمرأة - االستبذان عند دخول بٌوت األخرٌن د- ج
بٌن كٌف بصل االنسان الى ذلك؟ . لزكٌة النفس أثر فى صٌانة اإلنسان فى عرضه- 2س

. وٌكون ذلك بقوة اإلرادة ومجاهدة النفس عن طرٌق االستعانة باهلل تعالى / 2جـ
. بٌن وجه خطورة الخوض فى االعراض- 3س

 الوعٌد لمن ٌحب إشاعة الفحشاء فى المجتمع فهى عقوبتٌن فى الدنٌا أنواع الببلٌا المؤلمة ، وفى اْلخرة عذاب ألٌم - أ/ 3جـ

 . عقوبتٌن أولهما بدنٌة وهى ثمانون جلدة والثانٌة أدبٌة وهى صفة بالفسق وعدم الثقة فى شهادته :-حد القذف - ب

. الجلد مابة جلدة لمن لم ٌسبق له الزواج الثانٌة الرجم حتى الموت : األولى : عقوبتٌن  :- حد الزنا - ج
اذكر طرفا منها . هناك توجٌهات خلقٌة تسهم فى صٌانة األعراض فى المجتمع - 4س
. تزكٌة النفس واالستعبلء بها وٌكون بقوة اإلرادة ومجاهدة النفس وذلك باالستعانة باهلل - أ/ 4جـ

. االختٌار الصحٌح فى الزواج وذلك باختٌار العصر الطٌب صٌانة للنفس والنسل والعرض - ب
" . صٌانة األعراض"فً مقام الحدٌث عن " شهداء" و," والمحصنات ," ٌرمون"أبرز أسرار التعبٌر بألفاظ - 5س

.  لبٌان أن الكلمة تصٌب العرض وتكون كالقذٌفة لذا سمٌت بحد القذف :ٌرمون /  5جـ

.  كأنهن فى حصون معنوٌة ومادٌة :- المحصنات 
 . لم ٌكن شهود ألنهم ٌجب أن ٌكونوا شهداء فى قمة األمانة والعدالة والخوف من َّللا :- شهداء 
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ًرا: " ما المقصود بقوله تعالى- 6س ٌْ وما الذي ٌستفاد من التعبٌر بقوله " لَْواَل إِْذ َسِمْعُتُموهُ َظنَّ اْلُمْؤِمُنوَن َواْلُمْؤِمَناُت بِأَْنفُِسِهْم َخ

؟ "أنفسهم " 

ألن المجتمع كله وحدة واحدة إذا  : (أنفسهم)ان عواقب التسرع وإساءة الظن ال تعود على الفرد بل تشمل المجتمع كله / 6جـ

. تلوث بعضهم أثر فى األخرٌن 

 أولها بدنٌة وهى ثمانون جلدة ، والثانٌة أدبٌة وهى وصفه بالفسق وإسقاط عدالته وشهادته :-عقوبتٌن  ما حد القذف ؟- 7س

 .الجلد مابة جلدة / 8جـما حد الزنا فى حق غٌر المتزوج؟- 8س                .والثقة به 

 .الرجم حتى الموت / 9جـ   ما حد الزنا فى حق المتزوج؟- 9س

من قصص األنبٌاء فى تحقٌق العفة  - 13

من ٌوسف؟ من موسً علٌهما السبلم؟ - 1س
–  هو ٌوسف بن ٌعقوب بن اسحاق بن إبراهٌم علٌهم السبلم وهو الحلقة الرابعة من السلسلة النبوٌة الذهبٌة :-ٌوسف - أ/ 1جـ

.  ٌحتزى به فى تحقٌق العفة وقوة اإلرادة وعدم االقتراب من الرذٌلة 
 هو موسى بن عمران بن فاهت بن الوى بن ٌعقوب علٌه السبلم نشأ فى بٌت فى عون كابن من أبنابه وكان :-موسى -  ب

. مثاال للتعفف لما أظهره من العفة واالحتٌاط مع المرأتٌن اللتان كانتا تستقٌان الغنم
ما الواقعة التى ابرزت لنا عفة كل من ٌوسف وموسً علٌهما السبلم؟ - 2س
 محنته مع إمرأة العزٌز حٌث قال لها معاذ َّللا  :-سٌدنا ٌوسف - أ/ 2جـ

 انه كان بمفرده مع أبنة شعٌب وكان ٌسٌران فى صحراء ممتدة فكان ٌتقدم أمامها حتى ال ٌقع نظره على :-سٌدنا موسى - ب

. شٌبا منها إمعانا فى الورع واالحتٌاط 
قبل النبوة أو بعدها ؟وما فابدة معرفة ذلك؟ " زلٌخة " هل محنة ٌوسف مع - 3س

. أن األنبٌاء صفوة الخلق من طهارة قلب وعفة نفس واستقامة سلوك واتصال دابم بالمولى – قبل النبوة / 3جـ
 وفى فترة شبابه قبل زواجه؟ ,عبلم تدل عفة موسً علٌهما السبلم مع المرأتٌن قبل نبوة - 4س

. تدل على الورع واالحتٌاط فالجزاء من جنس العمل وتدل على أمانته وعفته / 4جـ

بٌن فى ضوء ذلك .. والمكان مهٌأ ومغلق  ,والمراِودة له ذات منصب وجمال ,كان ٌوسف علٌه السبلم شاباً أعزب - 5س

وكٌف نـجا منها؟ ,صعوبة الموقف لنبً َّللا ٌوسف ووصله الى كامل عفته ، وكٌف نـجاة 

   .مراقبته هلل تعالى وإٌمانه باطبلعه علٌه وحٌاؤه منه - أ/ 5جـ

. استحضاره لعاقبة هذا الفعل الشنٌع - ب 
 .مراقبته هلل فى السر والعلن - د      .وفاؤه الطبٌعى لمن أحسن إلٌه ووثق فٌه وهو زوجها - ج

وقع لموسً اختباران ٌتعلقان مع المرأتٌن بالعفة؟ بٌن ذلك  وكٌف تصرف موسً علٌه السبلم؟ - 6س

. المرأتان ضعفهما ظاهر - ب.   أنه أغرب وفى بلد غٌر بلده - أ/ 6جـ

. الناس ٌزودون عنها - د.    عدم وجود رجل معهما - ج
 قام بما ٌملٌه علٌه واجبه الخلقً فسقى لهما دون انتظار أجر منهما ولم ٌقع منه ضعف أو نزع نفس :- كٌف تصرف موسى 

. أمام ما فعله معهما 
 

 

 

 (البخارى  ) هـ وقد نسب إلٌها فاشتهر بــ 194ولد فى مدٌنة بخارى عام  : المٌبلد

بدأ دراسته فى سن مبكرة إذ لم ٌكن ٌتجاوز الحادٌة عشرة من عمره ولما بلغ السادسة عشر حج إلى مكة  : مبلمح الرحلة العلمٌة
وحضر ألشهر شٌوخ الحدٌث فى مكة والمدٌنة ثم رحل إلى مصر لطلب العلم وأنفق الستة عشر عاما الثانٌة فى التجوال بٌن 

ربوع آسٌا ثم عاد إلى مسقط رأسه إلى أن وافته المنٌة  

 بجمع األحادٌث النبوٌة وتصنٌفها وأظهر فى اختٌاره لؤلحادٌث براعة فابقة وقد ترك كتابه المشهور :  واشتهر اإلمام البخارى 

الذى ٌعتبر أجل كتب اإلسبلم وأفضلها بعد كتاب َّللا تعالى  " الجامع الصحٌح " 

دلل على ذلك  . اإلمام البخارى صورة مثلى لمن أراد أن ٌقتدى به فى علمه وأخبلقه - 1

كان البخارى موضع تقدٌر فى الببلد التى زارها وذلك ألخبلقه التى تمتع بها فقد كان فى غاٌة الحٌاء والشجاعة والسخاء 
أرجو أن ألقى َّللا وال ٌحاسبنى أنى اغتبت أحدا : والورع والزهد فى الدنٌا والرغبة فى دار البقاء وكان دابما ٌردد وٌقول 

فبعد أن حج مكة حضر إلى أشهر شٌوخ الحدٌث فى مكة والمدٌنة ثم رحل إلى مصر وتجول : أما عن اجتهاده فى طلب العلم 

فى ربوع آسٌا ٌجمع الحدٌث  

 (اإلمام البخارى )الشخصٌات اإلسبلمٌة : خامسا 
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؟ (صحٌح البخارى  )ما أهمٌة كتب - 2

جمع البخارى فٌه ما تفرق من أحادٌث الرسول فى الببلد المختلفة  - 1

فتح به للمحدثٌن باب التدقٌق فى الرواٌة واالقتصار على الصحٌح  - 2

سار فى التحقٌق على منهج علمى سلٌم  - 3

حدد مبلمح ذلك المنهج وداللته  . استخدم البخارى فى جمع األحادٌث منهجا علمٌا - 3

: استخدم البخارى فى جمع األحادٌث منهجا علمٌا سلٌما إذ اشترط فى األحادٌث التى ٌتقبلها شروط منها 

أن ٌكون إسناد الحدٌث متصبل - 1

أن ٌكون كل  راو    من  رواته مسلما صادقا غٌر  مدلس وال مختلط العقل متصفا بصفات العدالة ضابطا حافظا سلٌم الذهن - 2

قلٌل الوهم سلٌم االعتقاد  

أصح ما كتب فى الحدٌث وأفضلها وذلك باتفاق جمهور العلماء   (الجامع الصحٌح  )أن كتاب : وٌدل على ذلك 

ماذا قال العلماء عن صحٌح البخارى ؟  - 4

وكتاب البخارى أصحهما وأكثرهما فوابد  " البخارى ومسلم " اتفق العلماء على أن أصح الكتب بعد القرآن الكرٌم 

اذكر أهم مواطن القدوة فى شخصٌة اإلمام البخارى  - 5

البحث عن الحقٌقة والسعى فى طلبها فى أى مكان  - 1

صورة مثلى فى أخبلقه واجتهاده  - 3خدمة اإلسبلم بجمع أحادٌث النبى                   - 2

 هـ  فى مشهد مهٌب شٌع للقاء ربه  256توفى فى آخر لٌلة من رمضان عام : وفاته 

 
 
 

 
متى ٌكون االختبلف مقبوالً ؟ ومتى ٌكون مرفوضاً ؟  (1

. لمعرفة الحقٌقة على الوجه األكمل : االختبلف المقبول 
. الجدال والغرور من أجل المكابرة والمعاندة :  االختبلف المرفوض 

ما أسباب االختبلف ؟  (2

التعصب للرأى -         العكوف على تقلٌد الغٌر دون دلٌل أو برهان -      عدم وضوح الرؤٌة للموضوع من كل جوانبه - 
. اإلنقٌاد للهوى والمنافع الخاصة .                 - والحسد 

فما رأٌك ؟ وما السبب الذى دفعه لذلك  ؟ ( إنا ال نكذبك ٌا محمد ولكننا نكذب ما جبت به ) قال أبو جهل ،  للنبً   (3

 قوله باطل ، بسبب األحقاد والعناد فإذا ذهب بنو هاشم باللواء والسقاٌة والنبوة فماذا ٌبقى لسابر قرٌش 
استخدم محاورك الكذب والسفسطة فى محاورته فهل تنساق وراءه وتقبل مثله أم تتركه وشأنه ؟ علل لما تختار ؟            (4

 .اتركه وشأنه ألن الجدل ال ٌؤدي إلى خٌر
ما أسس الحوار فى اإلسبلم ؟   (5

 إقامة الحجة بمنطق سلٌم- 3        التزام الموضوعً- 2      .التزام الصدق- 1
 احترام الرأي الصابب- 5       أن ٌكون الهدف الوصول إلى الحقٌقة - 4  
 إعطاء المعارض حقه فى التعبٌر - 7              التواضع والتزام أدب الحدٌث- 6

أن ٌقوم الحوار على الحقابق الثابتة  - 9          تحدٌد مسألة الحوار - 8
. اذكر موقفاً لموسى علٌه السبلم مع فرعون انتصر فٌه الحق على الباطل  (6

فشعر فرعون بالرعب وبأن ألوهٌته المزعومة  (فألقى عصاه فإذا هى ثعبان مبٌن  ): عندما ذهب موسى لفرعون بالمعجزة 
. انكشفت ، وهنا خر السحرة ساجدٌن هلل وكفروا بفرعون 

. وضح ذلك . فى حوار سلٌمان علٌه السبلم مع الهدهد درس للحاكم والمحكوم  (7

التواضع وحسن الحدٌث فالهدهد لم ٌمنعه صغره أن ٌرد على الحاكم الكبٌر وأن ٌدافع عن نفسه بكل حرٌة وشجاعة ، وهكذا 
. األمم العاقلة الراشدة ال ٌهان فٌها الصغٌر وال ٌظلم الكبٌر وٌعطً كل ذى حق حقه 

. الهدف من المحاورات الوصول إلى الحقٌقة ، أٌد هذه العبارة بموقف من مواقف الصحابة  (8

مسألة جمع القرآن عن اختبلف أبو بكر وعمر رضى َّللا عنهما فلما اقتنع أبو بكر وافق على جمعه ، ومسألة قتال المرتدٌن 

. عندما أقنع الصدٌق أبو بكر عمر بن الخطاب بقتال مانعى الزكاة واقتنع ووافق على ذلك
حكم سلٌمان علٌه السبلم فى قضٌة الغنم بحكم مخالف لوالده فماذا فعل والده ؟ وعبلم ٌدل ذلك ؟  (9

 (أدب الحوار فى اإلسبلم  )من كتاب 
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ونراه بذلك قد رجع عن حكمه إلى حكم ابنه بعد أن اطمأن إلٌه  (القضاء هو ما قضٌت به ٌا سلٌمان  ):  قال داود علٌه السبلم 
. وٌدل ذلك على أن احترام الرأى الصابب من أسس الحوار فى اإلسبلم 

ٌدعى بعض أعداء اإلسبلم أن شرٌعة اإلسبلم تفرق فى المعاملة بٌن المسلمٌن وغٌر المسلمٌن فبم ترد علٌهم  (10

إن شرٌعة اإلسبلم ساوت بٌن الجمٌع فى الحقوق والواجبات وفى الكرامة اإلنسانٌة وفى العدالة االجتماعٌة ونهت : نقول لهم 
. عن مجادلة أهل الكتاب إال بالتى هى أحسن حتى تستمر العبلقة الطٌبة

ما اْلداب التى نأخذها من محاورات الرسل مع أقوامهم ؟  (11
. إن الرسل بنوا محاوراتهم مع أقوامهم على المنطق السلٌم- 1 
 .الصبر دابماً ٌؤدي إلى الخٌر والفبلح والنصر- 2 

. الصراحة فى القول تبلغ اإلنسان ما ٌرٌد- 3 
.. كانت محاورات النبً  مع أعدابه تجري بأسلوبٌن حددهما  (12

. هو اإلضراب عن كبلم المشركٌن والتهوٌن من شأنهم : األسلوب األول - 1 
. بصدق رسالته  وبصدق القرآن : اإلقناع العقلً السلٌم - 2 

. اذكرها . استعمل هابٌل فى صرف أخٌه قابٌل عن القتل وسابل متعددة  (13

. وأرشده إلى حقوق األخوة .     -  أرشده إلى أن َّللا ٌتقبل األعمال من المتقٌن 

 وأرشده إلى أن القتل سٌؤدي به إلى عذاب - وأرشده إلى أنه لن ٌؤذٌه خوفا من َّللا        
؟  ( وعلى األعراف رجال ٌعرفون كبلً بسٌماهم : ) من أصحاب األعراف فى قوله تعالى   (14

. هم قوم تساوت حسناتهم وسٌباتهم فقعدت بهم سٌباتهم عن الجنة وخلفت بهم حسناتهم عن النار
 فى محاورات موسى علٌه السبلم مع الخضر التى جاءت فى صورة الكهف دروس وفوابد وضحها  (15

. السعى فى طلب العلم  (1 

 عباده علم لدنى ٌهبه َّللا لمن ٌشاء من - ب.   علم مكتسب ٌدركه اإلنسان- أ : إن العلم نوعان  (2 
 التأنى فى الحكم على عباده- 4      على المتعلم أن ٌكون متواضعاً مع العلم (3

. اذكرها. فى المحاورات التى تمت بٌن الخالق سبحانه وتعالى وبٌن مبلبكته وبعض رسله دروس عظٌمة  (16

. أن نتعلم أدب المحاورة والمناقشة والمراجعة بأسلوب حكٌم ومنهج قوٌم ٌهدي إلى الرشد -1
 .إن َّللا قرٌب لعباده كى ٌسألوا عما ٌرٌدون- 3. إفساح الربٌس صدره لمرءوسٌه  -2

. كان حوار إبراهٌم علٌه السبلم مع والده نموذجاً ألدب الحوار االبن مع أبٌه وضح هذه العبارة (17

واذكر فى الكتاب إبراهٌم إنه كان صدٌقاً نبٌا إذا قال ألبٌه ٌا أبت لما تعبد ماال ٌسمع وال ٌبصر وال ٌغنى ): قال تعالى : 21ج

. لقد خاطب إبراهٌم علٌه السبلم أباه بأسلوب حكٌم هادئ رقٌق ولطٌف ولٌن (عنك شٌباً 
ٌدعى بعض األدعٌاء بأن اإلسبلم ظلم المرأة فى قضٌة المٌراث ، فبم ترد علٌهم ؟  (18

إن التكلٌفات المالٌة على المرأة تقل عن الذكر إذ الرجل مكلف شرعاً بالنفقة على نفسه وعلى زوجته وعلى : نقول لهؤالء 
. أوالده وعلى كل من ٌعولهم بٌنما المرأة نصٌبها من المٌراث ٌخصها وحدها 

ما معنى تنظٌم األسرة ؟ وهل هناك فرق بٌنه وبٌن التحدٌد والتعقٌم واإلجهاض ؟  (19

.  أن تباعد فترات الحمل أو إٌقافه لمدة معٌنة من الزمان لضرورة صحٌة أو اجتماعٌة : معنى تنظٌم األسرة 
أما تحدٌد النسل والتعقٌم بمنعه نهابٌا واإلجهاض بإسقاط الجنٌن فهذا حرام وممنوع شرعا  

ما أبرز مظاهر تكرٌم شرٌعة اإلسبلم للمرأة ؟  (20

 المساواة بٌنهما فى التكالٌف الشرعٌة- تقرٌر المساواة بٌنها وبٌن الرجل فى الخلقة   - 

 المساواة فى حق العمل .             - المساواة فى طلب العلم والمعرفة- 

المساواة فى تحمل المسبولٌة والجزاء علٌها - المساواة فى الحقوق المدنٌة                    - 
المساواة فى أصل التوارث - المساواة فى الكرامة اإلنسانٌة             - 

 

 

 
..........                   ألنك تستحق 

                           من أجلك كان الجهد 
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منتدى االمتحان التعليمى 
 

https://forums.exam-eg.com 

 

 
 

 
 
 

 
 
 


