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 األدادي  المقرر دفظها للوددة الثالثة 

 الصفدة  الددي 

ع  عائشة رضي هللا عنها أ  رسول هللا صل  هللا عليه وسلم تا  إذا أت  

اذه  البؤس ر  الناس واشؾ أنت الشافي تاشفاء إاتا شفاإك ((مريضا يقول 

 شفاء تايؽادر سقمؤ((

72 

ع  أبي هريرة رضي هللا عنه ع  النبي صل  هللا عليه وسلم قال ))مابع  هللا 
:وأنت فقال نعم تنت أرعاها عل  قراريط نبيا إتا رع  الؽنم فقال أصدابه 

 ألهل مته ((

72 

ِو َوَسلََّم َفَقاَل: َيا ))َعْن َأِبي ُىَرْيَرَة َرِضَي اللَُّو َعْنُو َقاَل: َأَتى ِجْبِريُل النَِّبيَّ َصلَّى اللَُّو َعَليْ 
اْقَرْأ َرُسوَل اللَِّو َىِذِه َخِديَجُة َقْد َأَتْت َمَعَيا ِإَناٌء ِفيِو ِإَداٌم َأْو َطَعاٌم َأْو َشَراٌب، َفِإَذا ِىَي َأَتْتَك فَ 

  َصَخَب ِفيِو َوَل َنَصَب((َعَلْيَيا السَََّلَم ِمْن َربَِّيا َوِمنِّي، َوَبشِّْرَىا ِبَبْيٍت ِفي اْلَجنَِّة ِمْن َقَصٍب َل 
 

47 

))..َمْن َأَخَذ َأْمَواَل النَّاِس ُيِريُد َأَداَءَىا َأدَّى اللَُّو قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم 
 َعْنُو َوَمْن َأَخَذ ُيِريُد ِإْتََلَفَيا َأْتَلَفُو اللَُّو...((

 

45 

ع  أسامه ب  شريك رضي هللا عنه قال تنت عند النبي صل  هللا عليه وسلم 
َ  َفإِ    َتَداَوْوافجاءت اتاعرا  قالوا يارسول هللا :أنتداوى ؟فقال نعم ياعباد هللا   هللا 

ا َداء   إتِا َدَواء   َقالَ  أَوْ  ِشَفاء   لَه   َوَضعَ  إتِا َداء   َيَضعْ  لَمْ  ولَ  َيا:  َقال وا ، َواِدد   هللا ِ  َرس 
وَ  َوَما  اْلَهَرم   َقالَ  ه 

88 
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 األدادي  المقرر دفظها للوددة الرابعة 

 الصفدة  الددي  

تا  م  أتثر دعاء النبي صل  هللا عليه وسلم قوله : 
 ))اللهم يا مقل  القلو  ثبت قلبي عل  دينك ((

67 

َع ْ   َرْيَرةَ  أَِبي ََ ول   َقالَ : َقالَ  t ه   :   r هللَا ِ  َرس 

 
ِعيد   )) وء   اَلص  ض  ْسلِمِ  و   َعْشرَ  اَْلَماءَ  َيِجدِ  لَمْ  َوإِ ْ ، اَْلم 

 ((ِسِني َ 

57 

ولَ  قال قال َمالِك   ْب َ  أََنسَ ع     َعلَْيهِ  هللا    َصل   هللا ِ  َرس 
 َعلَْيهِ  هللا    َصل   َواِدَدة   َصالة   َعلَي   َصل   َم ْ : "    َوَسل مَ 
تْ  ، َصلََوات   َعْشَرةَ  ط  ورفعت له  َخِطي ات   َعْشر   َعْنه   َود 

 " .عشر درجات 

122 

ولَ  َسِمْعت  ع  أبي الدرداء رضي هللا عنه    هللاِ  َرس 
 :َيق ول   وسلم عليه هللا صل 
ا فِيهِ  َيْلَتِمس   َطِريق ا َسلَكَ  َم ْ )  َطِريق ا لَه   هللا   َسه لَ  ، ِعْلم 

ا أَْجِنَدَتَها لََتَضع   اْلَمالَِئَتةَ  َوإِ    ، اْلَجن ةِ  إِلَ   لَِطالِ ِ  ِرض 
 اْلِعْلمِ 

122 

َرْيَرةَ  أَِبي َع ْ   ، َوَسل مَ  َعلَْيهِ  هللا    َصل   هللا ِ  النبيِ  َع ْ  ، ه 
 َظ    إِ ْ  ، ِبي َعْبِدي َظ    ِعْندَ  أََنا:   قال هللا تعال    َقالَ 

ا ا َظ    َوإِ ْ  ، َفلَه   َخْير   " َفلَه   َشر  

112 
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 الدرس األول :تلمة التوديد في القل  والسلوك .

 

 ماهً األسباب التً تعٌن العبد على تقوٌة التوحٌد فً قلبه ؟-

 مجالسة العلماء وأهل الخير والصالح .-1

 سالمة القل  م  الؽل )الدقد والعداوة (للمإمني  .-7

 المداومة عل  ذتر هللا .-3

 ماهً األمور التً تضاد التوحٌد أو تنقصه من االقوال ؟-

 الرق  . -1

 الدلؾ بؽير هللا. -7

 ما أنواع الرقى ؟-

 الرق  الشرتية .-7الرق  الشرعية    -1

 ما هً األمور التً تضاد التوحٌد أو تنقصه من األعمال؟-

 التمائم .-1

 الذبح لؽير هللا .-7

 ما المقصود بكل من :-

 لتلمات التي تقرأ لدفع البالء أو رفعه .الرق  :هي ا

) دتمها الرقية الشرعية :هي ماتانت م  التتا  والسنه وتانت باللسا  العربي .

 تجوز ( –دالل –جائزة شرعا 

بؤ  يرق  الراقي بؤسماء الج  الرقية الشرتية :هي التي يستعا  فيها بؽير هللا تعال  

 تاتجوز (–.)دتمها مدرمة شرعا أو المالئتة أو تتو  بؤلفاظ ؼير مفهومة 

 الدلؾ بؽير هللا: هو الدلؾ بالتعبة أو باتامانة أو بالنبي .

التمائم : هي مايعلق بؤعناق الصبيا  م  خرزات أو عظام أو خيوط أو ندوها لدفع 

 تعتبر م  الشرك (–تاتجوز  –العي  ) دتمها درام 
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 ماحكم من حلف لغٌر هللا ؟ -

 وقع في الشرك األصؽر .ويطرد م  ردمة هللا 

 عللً ما ٌؤتً :-

 النهً عن الرقى بؤلفاظ غٌر مفهومه . -1

 ألنها تعتبر م  الرقية الشرتية والتي يستعا  فيها بؽير هللا وهي مدرمة شرعا .

 النهً عن الحلف بغٌر هللا تعالى . -7

و  إاتا باهلل تعال  أو والدلؾ تايتتا  م  دلؾ بؽير هللا يقع بالشرك األصؽر 

 بؤسمائه وصفاته .

 تسمٌة التمٌمة بهذا اإلسم . -3

 أل  العر  تانوا يتفاءلو  م  اسمها أ  هللا يتم لهم مقصودهم.

 ماذا تفعلٌن عند أصابتك أو اصابة احد من أهلك واصدقائك بالمرض ؟-

 ا .أقول اللهم ر  الناس اذه  البؤس اشؾ أنت الشافي شفاء تا يؽادره سقم

 قدمً نصٌحة لكل موقف مما ٌؤتً :-

 . مصاب بالعٌن ٌذهب للمشعوذٌن لطلب العالج -1

انصده بؤ  تايفعل ذلك ويلجؤ إل  هللا بالدعاء وطل  الشفاء وا  يقوم بالرقية 

 الشرعية .

 علقت إحدى االمهات خٌطا فً رقبة مولودها .-7

 وضعه يعتبر م  الشرك .انصدها بعدم فعل ذلك وانت تقوم بإزالة الخيط تانه 

 . رجل ٌحلف باألمانه-3

 أنصده واخبره بؤ  هذا تايجوز وا  يدلؾ باهلل تعال  دت  تايقع بالشرك .
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 الدرس الثاني :درمة الشر  م  انية الذه  والفضة .

 : مالمقصود بكل من -

 الديباج :نوع م  الثيا  تله م  الدرير . -

 آنية :وعاء لألتل والشر  . -

 :وعاء تبير لألتل مثل الصد  التبير .صدافها  -

 الترؾ :هو تجاوز دد اتاعتدال والتوسع في الرفاهية . -

 

 عللً دعانا الدٌن اإلسالمً لترك الترف واالبتعاد عنه ؟-

 ألنه مرض يصي  أصدابة بالتسل والميل للرادة  ونسيا  العبادة .

 خلق االنسان ؟ما الهدفٌن االساسٌن ألصل وجود اإلنسان ؟ ما الهدف من -

 عبادة هللا تعال .-1

 عمارة األرض . -7

 إلى مااذا ٌإدي الترف ؟-

 الهالك 

 على من حرم لبس الحرٌر والدٌباج ؟-

 عل  الرجل .

 عللً :لبس الحرٌر والدٌباج حرام على الرجل وحالل على المرأة ؟-

 دت  يبق  الرجل عل  رجولته . -1

 عدم تشبه الرجل بالمرأه .-7

 سراؾ والتبذير .ترك اإل-3

 ؟ماجزاء من ٌلبس الحرٌر والدٌباج من الرجال -

 يدرم عليه لبسها في األخرة .

 على من حرم األكل والشرب فً أوانً الذهب والفضة .-

 عل  الرجال والنساء في البيوت والمطاعم وتل متا  .
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 عللً تحرٌم االكل والشرب من اوانً الذهب والفضة.-

 والترؾ في المجتمع اإلسالمي . دت  تايشيع اإلسراؾ -1

 دت  تاتتسر قلو  الفقراء . -7

 اإلسراؾ يإدي إل  الفقر . -3

 ماجزاء من ٌؤكل من أوانً الذهب والفضة ؟-

 جزاءه نار جهنم .

 كٌف ارتقى المسلمون فً الماضً ؟-

 باتابتعاد ع  الترؾ والرادة والبطالة .-1

 بالعمل الجاد والنشاط والدرتة .-7

 الثروات الطبٌعٌة التى أنعم هللا بها على اإلنسان ؟ ما أهم-

 الدرير.–الديباج –الفضة –الذه  

 كٌف تتصرف فً المواقف التالٌة :-

 زرت مطعما يستخدم األواني الفضية ؟-

 تا أأتل منه واخرج م  المطعم .

 رأيت رجال يرتدي قميصا م  الدرير؟-

 انا عنه اإلسالم نهانصده بؤ  تايلبسه واخبره ا  ذلك درام وقد 

 الدرس الثال  :الؽسل و أنواعه .

 مالمقصود بالغسل ؟-

 تعميم جميع البد  بالماء .

 ماهً وسائل الطهارة ؟-

 التيمم . -3الوضوء  -7الؽسل -1
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 ماهً موجبات الغسل ؟ متى ٌجب الغسل ؟-

 الدخول في اإلسالم . -1

 البلوغ . الجنابة :وهي دالة تطرأ عل  اإلنسا  عندما يصل لس -7

 انتهاء فترة الديض والنفاس :تتو  بإنقطاع الدم ع  المرأة -3

 الموت . -7

 ماهً األمور المحرمة على الجنب والنفاس والحائض ؟-

 المت  في المسجد .–مس المصدؾ الطواؾ دول التعبة –الصالة 

 كٌف ٌغسل المٌت ؟-

 بالتافور .ثالثا أو خمسا أو أتثر ويؽسل بالماء والسدر ويطي  

 متى ٌكون الغسل مستحبا ؟ -

 ؼسل الجمعة . -1

 ؼسل م  ؼسل ميتا . -7

 م  أراد دخول مته والوقوؾ بعرفه .-7اإلدرام لدج أو عمره .-3

 ماذا ٌفعل من حمل مٌت ؟-

 يتوضؤ.

 ماهً فرائض الغسل؟-

 تعميم جميع الجسد بالماء . -7النية  .     -1

 ماهً سنن الغسل ؟-

 التسمية .-1

 ؼسل الشعرمع تخليله دت  يصل إل  جلد الرأس .-7

ص  الماء عل  الشق األيم  م  الجسد ثم اتايسر مع تخليل اتاصابع ودلك -3

 الجسد.
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 ماهً مكروهات الغسل ؟-

 اتاسراؾ في الماء . -1

 اتاؼتسال بال ساتر  -7

 : رتبي خطوات الؽسل -

 ؼسل الشعر مع تخليله بالماء –الوضوء –ؼسل الفرج –ؼسل التفي  -التسمية–النية 

تدليك اعضاء الجسم –ص  الماء عل  الشق اتايم  ص  الماء عل  الشق اتايسر 

 تعميم جميع الجسد بالماء .–

 ضعً عالمة صح أو خطا-

 الؽسل وسيلة م  وسائل الطهارة في اإلسالم .) صح ( -1

 الجنابة تاتوج  الؽسل . )خطؤ(  -7

 للصالة )صح (الؽسل يؽني ع  الوضوء  -3

 الوضوء يؽني ع  الؽسل للصالة ) خطؤ (-7

 الدرس الرابع المسح عل  الخفي  والجبيرة .

 اذكري أدلة ٌسر اإلسالم ؟-

 جواز المسح عل  الخفي  والجبيرة .–التيمم –قصر الصالة للمسافر 

 :مالمقصود ب-

 الخفي  :اللباس الذي يؽطي القدمي  وعادة مايتو  م  الجلد .-

 .الجبيرة :مايوضع عل  جزء م  الجسم ويلبس لداجة -

 عللً :جواز المسح على اللفائف والجبٌرة ؟-

 أل  في نزعه ضررا عل  صدة اإلنسا  وسالمته .
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 ماهً شروط المسح على الخفٌن والجوربٌن؟-

 لبسهما عل  طهارة .)الجبيرة واللفائؾ تايشترط فيها الطهارة(-1

 أتا يشفا .-7

 المسح عل  ظهر الخفي  والجوربي  والجبيرة . أ  يتو -3

 ماهً مدة المسح على الخفٌن والجبٌرة ؟-

 مدة المسح عل  الخفي  ) للمقيم ( يوم وليلة .-1

 مدة المسح عل  الخفي  ) للمسافر (ثالثة أيام بلياليه  .-7

 ماهً مبطالت المسح على الخفٌن ؟-

 انقضاء مدة المسح .-1

 الجنابة . -7

 لخؾ قبل انقضاء المدة .خلع ا-3

 المسح عل  الخفي         المسح عل  الجبيرة     

 يخت  بالقدم فقط تايخت  بعضو معي  

 له مدة للمقيم ومدة للمسافر ليس له مدة مإقته 

 يشترط له الوضوء  تايشترط له الوضوء 

 

 كٌف ٌكون المسح على الخفٌن والجبٌرة ؟-

 والجبيرة .يتو  المسح عل  ظاهر الخؾ 

 معلومة :جواز المسح على الخفٌن دلٌل على ٌسر هللا تعالى بالمسلمٌن .*

 *الٌجوزالمسح على الجوربٌن الشفافٌن .
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 الدرس الخامس عمل الرسول صل  هللا عليه وسلم .

 عللً :كل إنسان مهنة وعمل ٌشتغل به ؟-

 دت  يتس  ماتا ينفقه عل  نفسه وعل  أسرته ..

 األنبٌاء علٌهم السالم ؟ماهً مهن -

 دراثا يقوم بزراعة األرض .–آدم عليه السالم 

 خياطا .–إدريس عليه السالم 

 نجارا صنع السفينة في الصدراء .–نوح عليه السالم 

 دداد صنع الدروع التي يلبسها الجنود في الدر  . –داود عليه السالم 

 .البناء فقد قام ببناء التعبة –ابراهيم عليه السالم 

 بماذا عمل الرسول صلى هللا علٌه وسلم فً صغره؟-

 عمل في رعي األؼنام ليساعد عمه عل  أعباء الدياة وتتاليفها .

 وتا  يرع  األؼنام ألهل مته مقابل ثم  قليل يؤخذه منهم .

 ماهً المهنة التً عمل بها جمٌع األنبٌاء ؟-

 رعي اتاؼنام مع مه  أخرى .

 للغنم ؟ ما الحكمة من رعً األنبٌاء-

 دت  يتعلموا الصبر عل  أقوامهم ويتعاملوا معهم بؤسلو  دس  .

 وأل  مهنة رعي الؽنم تعلم صادبها الصبر والردمة .

 

 كم كان عمر الرسول عندما ذهب مع عمه ابو طالب فً التجارة إلى الشام ؟-

 سنه . 17
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 لماذا أخذ ابو طالب الرسول صلى هللا علٌه وسلم إلى الشام ؟-

 ليتعلم التجارة ويتدر  عليها .

 من هو الراهب الذي الذي رأى الرسول الكرٌم فً بصرى بالشام ؟-

 اسمه ) بديرى (

 ماذا رأى الراهب بٌن كتفً الرسول ؟ على ظهر الرسول ؟-

 ختم النبوة .

 عالم ٌدل وجود ختم النبوة الموجود فً ظهر الرسول ؟-

 عل  أنه النبي المنتظر .

عللً رجوع أبً طالب الراهب ابو طالب بؤن ٌعود إلى مكه بسرعه ؟لماذا أمر -

 مسرعا من الشام بعد االنتهاء من تجارته ؟

خوفا عليه م  أ  يقتله اليهود إذا علموا أنه النبي المنتظر م  خالل الختم الموجود 

 في ظهره .

 ماهً مظاهر الكفاح فً حٌاةالرسول الكرٌم ؟- 

 بعد ا  قامت قريش عل  هدمها.في إعاده بناء التعبه .تا  صبيا شارك قومه عندما 

 مع من عمل الرسول فً التجارة لما بلغ سن الشباب ؟-

السائ  ب   أبي السائ  المخزومي فتا  النبي التريم خير شريك له في التجارة وقد 

 وجد فيه الصدق واتامانه والعفاؾ .

 متى ذهب الرسول الكرٌم إلى الشام مره اخرى؟-

 ػ الخامسة والعشري  م  عمره ذه  للتجارة مع السيدة خديجه رضي هللا عنها لمابل

 من الذي صاحب الرسول الكرٌم فً رحلة الشام ؟-

 ميسره ؼالم خديجة .

 من أنا ؟-

 شاهدت ؼمامه تظلله م  در الشمس ،ورأيت خاتم النبوة بي  تتفيه )بديرى (
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  قبل عندما عمل الرسول في شاهدت الخير والبرتة في تجارتها أتثر مما تا  م

 تجارتها ) خديجة رضي هللا عنها (

 

   الدرس السادس :زواج الرسول صل  هللا عليه وسلم بالسيدة خديجة رضي هللا عنها.

 عللً رغبة السٌدة خدٌجة رضً هللا عنها بالزواج من الرسول الكرٌم ؟-

 ألنه تا  شابا عفيفا يبلػ م  العمر الخامسة والعشري  . -1

 ألنه م  نس  طاهر شريؾ . -7

 يوجد به صفتي  جميلتي  ) الصدق واألمانه (.-3

 مشارتته بدلؾ الفضول . -7

عندما اخبرها ؼالمها ) ميسره (ع  سيرة الرسول التريم الطيبة عندما ذه  في  -4

 تجارة الشام .

 ماهو حلف الفضول ؟-

اتاتفاق عل  نصرة هو دلؾ عقدته قريش في دار )عبدهللا ب  جدعا  (  م  أجل 

 المظلومي  .

 برغبة خدٌجة بالزواج منه ؟من هً التً اخبرت الرسول الكرٌم -

 صديقتها نفيسة بنت منية .

 من الذي خطب خدٌجة لرسول صلى هللا علٌه وسلم ؟-

 عمه دمزه وعمه أبو طال  .

 من من خطبت السٌدة خدٌجة ؟-

 عمرو ب  أسد 

 خدٌجة ؟متى خطب الرسول الكرٌم السٌدة -

 بعد عودته م  الشام بشهري  .

 كم كان عمر السٌدة خدٌجة عندما تزوجها الرسول الرسول الكرٌم ؟-
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 سنة  72

 

 كم كان عمر الرسول الكرٌم عندما تزوج خدٌجة رضً هللا عنها ؟-

 سنه . 74

*معلومة :السٌدة خدٌجة كانت أرملة عندما تزوجها الرسول الكرٌم )مات عنها 

 زوجها (

قائل العبارة )ٌا بن عم إنً قد رغبت فٌك لقرابتك وشرفك فً قومك وأمانتك من -

 وحسن خلقك (

 القائل : خديجة رضي هللا عنها .

 المناسبة :عندما رؼبت في زواجها م  الرسول التريم .

 من هم أبناء الرسول الكرٌم من زوجته خدٌجة رضً هللا عنها ؟-

 عبدهللا ماتا وهم طفلي  . –الذتور : القاسم 

 فاطمه . –أم تلثوم  –رقية  –اإلنا  :زين  

 كٌف كان وفاء السٌدة خدٌجة لرسول الكرٌم ؟-

 توفرله سبل الرادة عند ذهابه لؽار دراء . -1

 اصطدبته تاب  عمها )ورقه ب  نوفل (عندما نزل عليه الودي لتطمئ  عليه .-7

 تانت تساعده بمالها . -3

 عنه ضد تفار قريش وتتدمل معه أعباء الدعوة اإلسالمية .تدافع  -7

 كٌف كان وفاء الرسول لسٌدة خدٌجة؟-

 لم يتزوج عليها طيلة دياتها . -1

 بعد وفاتها تا   يسؤل ع  صديقاتها . -7

 يذبح الشاه ويقسمها عل  صديقاتها . -3

 



  

 إعداد المعلمة :أنوار الزعبي .
 

14 
 

 

 

 الدرس السابع :ادترام اآلخري  .

 االسالم ؟اذكري صور االحترام فً دٌن -

 عدم السخرية واتاستهزاء .-1

 التؤد  في الددي  مع اتاخري  .-7

    ادترام ملتيات اتاخري  .-3

 اللمز هو السخرٌة من الناس بالقول أو بالفعل .-

 عدم التعصب للرأي  ( -عدم المقاطعة –من آداب الحوار ) حسن االستماع -

  صح أو خطؤ-

 ويدترمونه )صح ( يثق الناس دائما باإلنسا  اتامي -1

 ادترام المواعيد دليل عل  ادترام اإلنسا  لنفسه واتاخري  ) صح (-7

 إقناع اتاخري  بالرأي يتو  بالصوت العالي ) خطا (-3

 )إنك تابنة نبي ،وا  عمك تانبي وانك لتدت نبي ففيم تفخر عليك (

 القائل :الرسول صل  هللا عليه وسلم .

 عل  دفصة .المناسبة :عندما تفاخرت صفية 

 ( 42) مهم قراءة الدرس  

 الدرس الثام  عناية اتاسالم بالصدة الجسمية .

 عللً نها اإلسالم عن اإلسراف فً األطعمه ؟-

 ألنه يتسب  في إصابته باألمراض المختلفة .

 عللً حرم االسالم أكل المٌته ؟ -

 ألنها قد تتو  ماتت بسب  مرض أصابها



  

 إعداد المعلمة :أنوار الزعبي .
 

18 
 

 الخنزٌر ؟عللً حرم االسالم أكل -

 ألنه يؤتل النجاسات والديوانات الميته ويدمل أنواعا خطيرة م   الديدا   الضارة .

 عللً حرم االسالم الدم ؟-

 ألنه يدمل مواد ضاره تما أنه عسير الهضم وتعافه النفس السوية .

 كٌف اهتم االسالم بالجسد ؟-

 ع  طريق ممارسة الرياضة ) السبادة والرمي ورتو  الخيل (

 عللً اهتم اإلسالم بالرٌاضة البدنٌة ؟-

 ألنها تقوي بد  المسلم عل  طاعة هللا تعال  ..-1

 تما  أنها تصنع الرجل الشجاع الذي يمت  أ  يدافع ع  دينه ووطنه .-7

 من أول من رمً بسهم فً سبٌل هللا ؟-

 سنة . 12سعد ب  أبي وقا  وتا  عمره 

 من أول من سل سٌفه فً اإلسالم ؟-

 سنه . 14يرب  العوام وتا  عمره الزب

 ماهً أهداف الرٌاضة البدنٌة ؟-

 الدفاظ عل  القوام الصديح لجسم اإلنسا .

 ماذا ٌحصل للشخص الذي الٌمارس الرٌاضة ؟

 يصا  بؤمراض القل  وآتام المفاصل .

 ما أثر العبادات فً صحة بدن المسلم ؟

:هي رياضة بدنية سهلة للصؽير والتبير موزعة عل  اليوم في أوقات الصالة 

 وفيها تتدرك تل أعضاء الجسم وأجهزته . .خمسة متباعدة ع  بعضها البعض 

 مفيدة لفقرات الظهر وعضالت التتؾ . الرتوع والسجود

يتخل  المسلم م  تثير م  األمراض ،ويفيد في عالج اضطرابات األمعاء الصوم :

 انجح طريقة لتطهير األمعاء ،ويعد م  
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 ويفيد في عالج زيادة الوز  الزائد .

 فيه درتة لجميع مفاصل الجسم ،ويتس  الجسم قوة ونشاط وديوية . الدج :

 كٌف ٌعالج المسلم نفسه عند المرض ؟-

 م  خالل التداوي واتباع إرشادات الطبي  .

 عللً إصابة بعض الرجال والنساء بآالم فً المفاصل ؟-

 ممارستهم الرياضة .ب  عدم بس

 من القائل ؟-

 *أتا ا  القوة الرمي 

 القائل : الرسول صل  هللا عليه وسلم .

 المناسبة : دليل عل  أهمية الرمي .

 *علموا اوتادتم السبادة والرماية ورتو  الخيل 

 القائل :عمرب  الخطا  .

 والرياضة .المناسبة :دليل أهمية السبادة والرماية ورتو  الخيل 
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 الوددة 

  الرابعة
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 الدرس األول : اتايما  بؤسماء هللا تعال  وصفاته .

 ما أنواع التوحٌد ؟-  

 توديد األسماء والصفات .–توديد األلوهية  –توديد الربوبية 

 ما المقصود بالتوحٌد األسماء والصفات ؟-

له رسوله التريم م  صفات التمال  هو إثبات ما أثبته هللا تعال  لنفسه أو أثبته

 ..ونفي مانفاه هللا تعال  ع  نفسه أو نفاه عنه رسوله التريم م  صفات النق  ..

 ماواجب المسلم تجاه االسماء والصفات ؟-

 تعظيمها ..وا  تايتثر الدلؾ بها ..

 عللً من تعظٌم االسماء والصفات عدم االكثاربالحلف بها ؟-

 التعظيم له سبدانه .. أل  تثرة الدلؾ تدل عل 

 مالمقصود بؤن أسماء هللا حسنى ؟-

 أي بلؽت الؽاية في الدس  فال يوجد أدس  منها ..

 ماالمقصود الرحمن ؟-

 هو اسم م  اسماء هللا تعال  الذي يتضم  الردمة التاملة الواسعة .

 ماهً الصفات التً أثبتها هللا لنفسه ومن صفات الكمال ؟-

 )العلم ()القدرة(صفة ) الدياة ( 

 ماهً الصفات التً نفاها هللا عن نفسه ؟-

 )الموت ( ) النوم( ) التع  (

 ماهً أهمٌة االٌمان بؤسماء هللا تعالى وصفاته ؟-

 اإليما  بؤسماء العال  وصفاته داخل في اإليما  باهلل تعال  .-1

 .ألنها تضمنت بعض أسماء هللا تعال سورة اتاخال  تعادل ثل  القرا  -7

ألنها أشتملت عل  توديد األسماء آية الترسي أعظم آية في القرا  التريم -3

 والصفات .
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 ماهً فوائد اإلٌمان باهلل تعالى وصفاته ؟-

 مدبة هللا تعال  .-1

 اتابتعاد ع  المعاصي . -7

 إخال  العمل هلل تعال  .-3

 دخول الجنة . -7

 ماعدد أسماء هللا الحسنه ؟-

 اسم . 55

 الثاني :علم هللا تعال  وقدرته .الدرس 

 .. عللً هللا تعالى علٌم بكل شًء وٌسمع كالم الناس- 

 عليه شيء في األرض والسماء يعلم السر والخف  .ألنه سبدانه وتعال  تايخف  

 ماالمقصود بالعلٌم ؟-

 هو العالم بتل شي الذي شمل علمه تل المعلومات وأداط بها .

  تعالى ) العلٌم ( ؟ماثمرات االٌمان باسم هللا-

 الخوؾ م  هللا تعال  . -1

 طل  العلم م  هللا تعال  . -7

 مالفرق بٌن علم هللا تعالى وعلم المخلوقٌن ؟-

 علم المخلوقي           علم هللا تعال          

 قاصر ومددود     واسع ومديط بتل شيء 

 يصيبه النسيا     تايعتريه نسيا    

يعلمو  شيء م  الماضي      يعلم الماضي والداضر والمستقبل  
 والداضر ويجهلو  المستقبل تماما 
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 مالمقصود بالقدٌر ؟-

 هو القادر عل  تل شيء لما تقتضيه دتمته .

 مامظاهرقدرة هللا سبحانه وتعالى ؟- 

يقول له اذا اراد شيئا –يبع  العباد للجزاء –أنه يديي ويميت –خلق التو  بما فيه 

 ت  فيتو  .

 مالثمرات التً ٌجنٌها العبد من اٌمانه باسم هللا ) القدٌر (؟-

 تعظيم هللا وتوقيره .-1

 اتاستعانة باهلل تعال  ودس  التوتل عليه .-7

 المداومة عل  سإال هللا تعالىواإلتثار م  دعائه .-3

 ماالفرق بٌن قدرة هللا تعالى وقدرة المخلوقٌن ؟-

 خلق السموات واألرض وما بينهما في ستة أيام .ومامسه لؽو  ) تع  (قدرة هللا : 

 قدرة المخلوقي  :تتصؾ بالعجز والقصور .

 الدرس الثال  :دق الطريق .

 معانً الكلمات 

 معناها التلمة 

 ادذروا وابتعدوا  إياتم والجلوس

 تانستطيع اتاستؽناء عنها مالنا بد

 منع البصر ع  المدرمات  ؼض البصر

 منع األذى  تؾ اتاذى

 تيؾ اهتم الطريق لإلنسا  ؟-

درم الجلوس في ؼير األمات  الخصصه له ..أل  فيه عرقلة للمرور وتعطيال 

 لمصالح الناس .

 عللً قول الرسول فً الحدٌث ) إٌاكم (-

 أ  هذه الصيؽه تدل عل  التدذير وأل  ذلك يإدي إل  تشؾ عورات الناس ويإدي

 لالئق والؽيبه  إل  التالم الؽير ا
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 ماهً حقوق الطرٌق ؟-

 عدم التمع  والنظر طويال إل  الناس .ؼض البصر : -1

 تؾ األذى : وهو نوعا  :-7

 قولي مثل الؽيبة والنميمة والسخرية والتعليقات عل  المارة .-أ

 فعلي :المضايقة في الطريق تسد الطريق ع  المارة وإتالؾ المرافق العامة .- 

 رد السالم . -3

 د  الماري  عل  الخير بؤسلو  دس  وتلمة طيبة .األمر بالمعروؾ : -7

أذا رأيتم أدد المارة يفعل منتر فانهوه بالتي هي أدس  بعيدا النهي ع  المنتر :-4

 ع  الشدة والؽلظة .

 التً تعود الفرد اذا أعطى الطرٌق حقه ؟مالفوائد -

 تدمل المسإولية .-1

 . المعاملة الدسنة مع اآلخري -7

 ؟ حقه الطرٌق أعطى اذا المجتمع  تعود التً مالفوائد-

 يتسم بالمدبة والتآلؾ .– 1

 ينعم المجتمع بالسالم والطمؤنينة . -7

 ماهو الموقف المناسب من حقوق الطرٌق ؟- 

 عندما مرت امرأة ) ؼض البصر (رجل جالس عل  الطريق أنزل عينه -

 فؤخبرته )     األمر بالمعروؾ    (  السوق المرتزي وقؾ رجل يسؤل ع  متا-

 سلم عليك زميلك في الطريق فرددت عليه السالم ) رد السالم (-

 قمت بإزادة دجر م  وسط الطريق تا  يضايق المارة ) تؾ األذى (-

 منعت صديقا لك م  السخرية بالسائري  في الطرقات )النهي ع  المنتر (-
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 الدرس الرابع : التيمم . 

 بالتٌمم ؟مالمقصود -

 هو استخدام الترا  الطاهر لمسح الوجه واليدي  بنية استبادة الصالة .

 صح أو خطا:-

 الدي  اإلسالمي دي  الردمة واليسر ورفع المشقة ع  الناس ) صح (

 ماهً االسباب المبٌحة للتٌمم ؟-

 إذا لم يجد الماء .-1

 . اذا تا  الماء تايتفي لللطهارة . -7

 تٌمم  فحضر الماء وهو ٌصلً ؟ماذا ٌفعل شخص -

 عليه ا  يقطع صالته ويتوضؤ ثم يعيدها .

 شخص تٌمم فحضر الماء بعد أنتهاء صالته ؟-

 صالته صديدة وليس عليه إعادة .

 الدرس الخامس تؤمل الرسول التريم في ؼار دراء .

 عللً كان العرب قبل االسالم ٌعرفون أن هللا خالقهم ولكنهم ٌعبدون األصنام ؟ -

 ألنهم وجدوا آبائهم يفعلو  هذه العبادة الباطلة فقلدوهم تقليدا اعم  .

 عللً أرسل هللا تعالى سٌدنا محمد صلى هللا علٌه وسلم للناس ؟-

 ليصدح لناس فترهم الخاطئ ويدعوهم إل  عبادة هللا وددة تاشريك له .

 اذكري بعض الرجال الذٌن رفضوا دٌانة قرٌش قبل البعثة المحمدٌة ؟-

ورقة ب  نوفل :ترك دي  قريش اتبع النصرانية والتزم التوديد الصديح ومات -1

 في بداية البعثة المدمدية .

زيد ب  عمرو ب  نفيل :ترك دي  قومه اعتنق دي  ابراهيم )الدنفية ( مات قبل -7

 البعثه المدمدية بخمس سني  عل  ملة التوديد .
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 ماهً مظاهر قدرة هللا تعالى فً الكون ؟-

لماء عديم اللو  والطعم والرائدة أذا شربت منه النباتات اعطتنا ورد جميل وله ا

 ألوا  جميلة ورائدة .

 وتذلك تخرج ثمار وفواتة بؤنواع تثيرة ومختلفة .

 ؟ ما اهمٌة التامل فً الكون-

 اتتسا  مدبة هللا تعال  .-7الشعور بعظمة هللا تعال  وقدرته .-1

 طاعته والبعد ع  معصيته . -7 زيادة اتايما  به جل شؤنه-3

 ماهً دالئل النبوة التً حدثت للنبً قبل البعثه ؟-

 اذا مر بشجر أو دجر قال له ) السالم عليك يارسول هللا (-1

 الرإية الصادقة .7

 . رمضا دب  له الخالء في ؼار دراء دت  نزلت عليه الرساله في شهر -3

 الكرٌم عندما ٌذهب لغار حراء ؟ماذاكانت تفعل السٌدة خدٌجة للرسول -

 تطمئ  عليه باستمرار تبع  له الطعام والشرا  

 وعندما نزل الودي عل  الرسول التريم أخذته ال  اب  عمها ورقة ب  نوفل .

 متى بدأالرسول الكرٌم االعتكاف فً غار حراء ؟-

 قبل البعثه بثال  سنوات .

 متى نزل الوحً على الرسول الكرٌم ؟-

 . ليلة القدرم  عمره نزل عليه في اتاربعي  لما بلػ 

 ما واجبك تجاه الرسول الكرٌم ؟-

 الصالة والسالم عليه .-اتبع سنته اطيع اوامره ادافع عنه  
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 الدرس السادس :آدا  المتعلم .

 

 ماذا تفعل المالئكة لطالب العلم ؟-

 تضع اجندتها له رضا بما يصنع .

 ماهً فوائد العلم لطالب ؟-

 سب  للرفعه عند هللا تعال  وعند الناس . -1

 طل  العلم عبادة . -7

 طريق للوصول للجنة .-3

 يبق  أجره بعد موت صادبه . -7

 ماهً آداب طلب العلم ؟-

 إخال  النية هلل تعال  .-1

 ادترام المعلم . -7

 الجد واتاجتهاد في طل  العلم .-3

 العمل بالعلم . -7

 كٌف احترم معلمً ؟-

 للمعلم وهو يشرح الدرس .انصت  -1

 تا تتدد  مع زميلك إتا بإذ  المعلم . -7

 تاتمزح وتاتضدك في أثناء الدصة .-3

 المسارعة إل  مساعدة المعلم والدعاء له بالخير . -7

 ماهً أفضل أوقات الحفظ ؟-
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 األسدار وهو آخر الليل قبيل الفجر .

 الؽداة وهو مابي  الفجر وطلوع الشمس .

 للدفظ ؟ ماأفضل متا -

 الؽرؾ 

 اذكري أمثله لعلماء المخلصٌن فً حرصهم لطلب العلم ؟-

تثير ب  قيس خرج م  المدينة المنورة إل  دمشق لدار أبا الدرداء لسإاله ع   -1

 ددي  .

 لطل  العلم . 771في شهر رمضا  وعاد 713الرازي خرج م  الري سنة -7

 

 الدرس السابع :آدا  الضيافة .

 ذوق .؟ما المقصود بال-

 جمال التعامل مع الناس .

 فً إكرام الضٌف ؟ناس من أعظم ال-

 مدمد صل  هللا عليه وسلم .

 من هو أول ضٌف الضٌف ؟.-

 ابراهيم عليه السالم .

 ماهً آداب الضٌافة ؟-

 التردي  بالضيؾ وفتح البا  له . -1

 مالطفته بالددي  الطي  وبشاشة الوجه . -7

 تقديم الطعام له .-3

 م الضيؾ ثال  أيام .) اذا زادت ع  ثال  أيام اصبدت صدقه عليه (إترا-7

 الخروج مع الضيؾ إل  با  الدار .-4



  

 إعداد المعلمة :أنوار الزعبي .
 

72 
 

  

 

 الدرس الثام  :التفتير اإليجابي في دياة المسلم .

 ماالمقصود بالتفكٌر االٌجابً ؟-

 هو جهد عقلي نؤمل منه نتائج جيدة ومرضية .

 اذكري أمثله للتفكٌر اإلٌجابً ؟-

 التفتير في دل المشتالت .-1

 التفتير في تدقيق المستقبل .-7

 التفتير في مساعدة اتاخري  .-3 

 هاتً أمثله على أن القران الكرٌم دعا إلى التفكٌر االٌجابً ؟-

 الدعوة إل  التفتر في التو  . -1

 الدعوة إل  الشورى.-7

 عللً حث هللا سبحانه وتعالى عبادة على النظر فً الكون ؟-

 ألنه يهدي إل  اتايما  باهلل تعال .

 عللً كان الرسول الكرٌم ٌستشٌر اصحابه فً كثٌر من االمور ؟-

 ليفتروأ ويؤتوا بالرأي الصائ  .

 وقد أخذ الرسول بمشورتهم في ؼزوة بدر وأدد .

 ماهً مظاهر التفكٌر االٌجابً عند الرسول الكرٌم ؟-

قام بدل مشتلة الدجر األسود فاخذ عندما تا  عمره خمسه وثالثو  قبل النبوة:

الرسول رداء ووضع الدجر اتاسود فيه وامر تل رئيس قبيلة ا  يمسك طرؾ 

 الرداء .

عندما أراد الهجرة خطط بفترة اتايجابي أ  يسلك طريقا تايسلته الناس بعد النبوة : 

 دت  تايستطيع التفار أ  يالدقوه .
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 م تفكٌر إٌجابً ؟اذكري بعض أسماء الصحابة الذٌن كان له-

عندما تدد  الناس أ  الذي نزل عل  النبي شيطا  السيدةخديجة رضي هللا عنها :

وليس ملك فؤرادت بفترها اتايجابي أ  تتؤتد فنزعت خمارها عندما جاء للنبي 

 فانصرؾ فعرفت أنه ملك تا  الملك يستدي والشيطا  تايستدي .

لنبي في ؼزوة بدر أ  ينزل هو أشار عل  االدبا  ب  المنذر رضي هللا عنه :

المسلمو  عند أقر  ماء م  العدو ليصنعوا دوضا يجمعو  فيه الما ألنفسه ويبق  

 العدو دو  ماء فاقتنع الرسول التريم بفترته اتايجابيه .

 صح أو خطؤ:-

 التفتير اتايجابي أساس المخترعات العلمية الدديثه ) صح (

 مامعن  يسترجع ؟اذا ابتل  الشخ  بؤمر فإنه يسترجع -

 يقول إنا هلل إنا إليه راجعو  .

على ماذا ٌدل إشارة الحباب بن المنذر على الرسول الكرٌم بالنزول عند  -

 ماء بدر ؟

 عل  التفتير اتايجابي 

 عالم ٌدل حرص رإساء القبائل على وضع الحجر االسود فً مكانه ؟ -

 عل  تقديرهم للتعبة والدجر األسود .

 

 : أكملً-

 و يمأل النفس سعادة .سعادة هللا ورضاة عبارات التفاإل يإدي إل   تترار-1

سخط عل  أقدار هللا تعال  وسب  لإلصابة ترديد عبارات التشاإم فيه -7

 باألمراض 

 التفتير اتايجابي . أساس اختراع الهاتؾ واتاختراعات العلمية هو -3
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 (تم بحمد هللا وفضله التنسونا من صالح الدعاء )      


