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 مراجعة الفصل الدراسي الثاني

 مادة الرتبية اإلسالمية

 للصف السادس

 م ٢٠١٧ - ٢٠١٦ العام الدراسي :

 أسماء الشمرياعداد المعلمة : 

 أ. ساره العنزيرئيسة القسم : 

أ.عايدة  الموجهة الفنية : 

 العنزي

أ.رقية  مديرة المدرسة : 

	.املدرسياملراجعة ال تغني عن الكتاب مالحظة : 



	

٢	
	

 

 *الدروس املقررة للفصل الدراسي الثاني:
 الصفحة المجال موضوع الدرس

 ١٩ العقیدة كلمة التوحید في القلب والسلوك. - ١
 ٢٦ الحدیث الشریف الشرب من آنیة الذھب والفضةحرمة  - ٢
 ٣٢ الفقھ الغسل وأنواعھ -٣
 ٣٩ الفقھ المسح على الخفین والجبیرة -٤
 ٤٦ السیرة  صلى اهللا عليه وسلمعمل الرسول  -٥
 ٥٢ السیرة هارضي اهللا عن بالسیدة خدیجة صلى اهللا عليه وسلم زواج الرسول – ٦
 ٥٧ التھذیب احترام اآلخرین -٧
 ٦٣ االسالمیةالثقافة عنایة اإلسالم بالصحة الجسمیة -٨
 ٧٣ العقیدة اإلیمان بأسماء هللا تعالى وصفاتھ -٩

 ٧٩ العقیدة علم هللا تعالى وقدرتھ -١٠
 ٨٥ الحدیث الشریف حق الطریق -١١
 ٩٢ الفقھ التیمم -١٢
 ٩٧ السیرة  في غار حراء صلى اهللا عليه وسلمتأمل الرسول  -١٣
 ١٠٣ التھذیب آداب المتعلم -١٤
 ١١٠ التھذیب آداب الضیافة -١٥
 ١١٦ اإلسالمیةالثقافة التفكیر اإلیجابي في حیاة المسلم -١٦
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 *األحاديث املقررة للصف السادس للفصل الدراسي الثاني:
 الصفحة ثــــــدیـــــالح

 كان إذا أتى مریضا یقول وسلمصلى اهللا عليه أن رسول هللا  رضي اهللا عنهاعن عائشة -١
اشف وأنت الشافي، ال شفاء إال شفاؤك، شفاء ال  ،اذھب البأس رب الناس((:

 )) یغادر سقما

٢٠ 

مابعث هللا نبیا إال (( قال : صلى اهللا عليه وسلمعن النبي  رضي اهللا عنهعن أبي ھریرة -٢
 )) قراریط ألھل مكةنعم كنت أرعاھا على فقال:؟ وأنتفقال أصحابھ:رعى الغنم ، 

٤٧ 

 فقال:  صلى اهللا عليه وسلمقال : أتى جبریل النبي   رضي اهللا عنه عن أبي ھریرة-٣
، فإذا یارسول هللا ھذه خدیجة قد أتت معھا إناء فیھ إدام أو طعام أو شراب (( 

ببیت في الجنة من قصب ال ھي أتتك فاقرأ علیھا السالم من ربھا ومني وبشرھا 
 ))والنصبصخب فیھ 

٥٤ 

من أخذ أموال الناس یرید أداءھا أدى هللا ((  صلى اهللا عليه وسلم قال رسول هللا -٤
 ))عنھ ومن أخذ یرید إتالفھا أتلفھ هللا 

٥٩ 

 فجاءت األعراب عليه وسلم صلى اهللا كنت عند النبيقال : (( رضي اهللا عنهعن أسامة بن شریك -٥
م ل عز وجلنعم یا عباد هللا تداووا فإن هللا  فقال:یا رسول هللا: أنتداوى؟  :قالوا

 ))الھرم قال:ماھو؟قالوا:یضع في األرض داء إال وضع لھ شفاء غیر داء واحد 

٦٦ 

مقلب القلوب  اللھم یاقولھ : ((  صلى اهللا عليه وسلمدعاء النبي  كان من أكثر -٦
 ))  ثبت قلبي على دینك

٨٢ 

 لصعید الطیب:((  صلى اهللا عليه وسلمقال : قال رسول هللا  رضي اهللا عنهعن أبي ذر  -٧
 )) وضوء المسلم وإن لم یجد الماء عشر سنین

٩٢ 

ة من صلى علي صال((: صلى اهللا عليه وسلم قال رسول هللا رضي اهللا عنه عن أنس بن مالك -٨
ورفعت لھ عشر  واحدة صلى هللا علیھ عشر صلوات،وحطت عنھ عشر خطیئات،

 )) رجاتد

  ١٠٠ 

من سلك طریقا یطلب قال: ((  صلى اهللا عليه وسلمعن النبي هرضي اهللا عنعن أبي الدرداء  -٩
فیھ علما سلك هللا بھ طریقا من طرق الجنة وإن المالئكة لتضع أجنحتھا رضا 

 )) لطالب العلم

 ١٠٧ 

أنا عند ظن  قال :(( صلى اهللا عليه وسلمعن النبي  رضي اهللا عنهعن أبي ھریرة  -١٠
 عبدي بي، إن ظن بي خیرا فلھ ، وإن ظن شرا فلھ))

 ١١٧ 
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 كلمة التوحيد يف القلب والسلوك -١

 األسباب التي تقوي التوحيد يف القلب:*

 
  : األقوال*مايضاد التوحيد وينقصه من 

 
 

                                                                                  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 المداومة على ذكر هللا
تعالى 

 سالمة القلب من الغل
للمؤمنین

مجالسة العلماء وأھل 
الخیر والصالح

	احللف بغري اهللا	الرقى

وهي الكلمات التي تقرأ  :لرقىا
	لدفع البالء أو رفعه .

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

 :الرقية الشرعية
الكتاب  ماكانت من

والسنة وكانت 
باللسان العربي  

 )جائزة(

	

 من صور احللف بغري اهللا تعاىل :  

 الحلف بالكعبة أو باألمانة أو

 صلى اهللا عليه وسلم.بالنبي 
	

 :يةكالرقية الشر
التي یستعان فیھا بغیر هللا 
تعالى بأن یرقى الراقي 

بأسماء الجن أو المالئكة 
أو تكون بألفاظ غیر 

 )محرمةمفھومة.  (
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 : عمالاأل*مايضاد التوحيد وينقصه من     
 

                           
 
 
 
  

 ؟  )*عللي (مسيت التميمة بهذا االسم
 ألن العرب كانوا یتفاءلون من اسمھا أن یتم هللا لھم مقصودھم .

  *عللي ( التمائم مما يضاد التوحيد)

 ینفع ویضر ھو هللا وحده.عتقاد صاحبھا أنھا تضر وتنفع بذاتھا واذي ال
 

 

     

 

 

 

 

 

 معاني الكلمات :
 

 

 

 

 

 

	حرمة الشرب من آنية الذهب والفضة -٢

 الدیباج
نوع من 

الثیاب كلھ 
	من الحریر

 آنیة 
وعاء 
لألكل 
	والشرب

 صحافھا
وعاء كبیر 
لألكل مثل 

	الصحن الكبیر

لھم في 
 الدنیا

یتنعم الكفار 
	بھا في الدنیا

لنا في 
 اآلخرة

المؤمنین  
یتنعمون بھا في 

 اآلخرة

یقول : ( ال تلبسوا الحریر  صلى اهللا عليه وسلمقال : سمعت النبي  رضي اهللا عنهعن حذیفة 
وال الدیباج وال تشربوا في آنیة الذھب والفضة وال تأكلوا في صحافھا فإنھا 

	لھم في الدنیا ولنا في اآلخرة )

الذبح لغري اهللا 	التمائم
تعاىل

: وھي مایعلق بأعناق الصبیان من خرزات التمائم 
 العین .أو عظام أو خیوط وغیرھا لدفع 

 ) ال یجوز وتعتبر شرك با� تعالى حكمھا (

*ماحكم من ذبح لغیر هللا 
مشرك ولعنھ هللا تعالى ؟ 

تعالى ألن العبد مطالب أن 
تكون كل العبادات � تعالى 

. 
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 من هو راوي الحديث ؟
 

 تجاوز حد االعتدال والتوسع في الرفاھیة .مالمقصود بالترف ؟  *
 اسبات.اإلسراف في األطعمة واألشربة في المنمن أمثلتھا ؟  

                
 لترك الترف واالبتعاد عنھ .*إلى ماذا یدعو الحدیث الشریف؟ 

 ألنھ مرض یصیب أصحابھ بالكسل والمیل للراحة فینشغلون عن ولماذا؟   
 عبادة هللا وعمارة األرض  ألصل وجود اإلنسان :الھدفین األساسین 

 ماھي األمور التي نھى عنھا الحدیث الشریف ؟
 النھي عن لبس الحریر والدیباج للرجل دون المرأة .  أوال :
 لنھي عن األكل والشرب في آنیة الذھب والفضة.ا ثانیا :

             
 عللي..تحریم لبس الحریر والدیباج على الذكور؟

 
 
 
 

مآثره  شھد  -شھرتھ صاحب السر     -حذیفة بن الیمان  
	المدائن رضي اهللا عنهواله الخلیفة عمر بن الخطاب  –أحدا 

إبقاء الرجل على 
 رجولتھ وقوتھ.

	

عدم تشبھ الرجل 
 بالمرأة.

	

ترك االسراف 
	والتبذیر
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 .أن یحرم من لبسھ في اآلخرة ماجزاء من یلبس الحریر في الدنیا من الرجال؟ *
 الذھب والفضة؟عللي .. ینھى الحدیث الشریف عن األكل والشرب في آنیة 

 
  

              
 
 

 

 . ھو تعمیم جمیع البدن بالماء*مالمقصود بالغسل 
 واجب ومستحب الغسل نوعان :

 *موجبات الغسل :                    
 
 

 حالة تطرأ على االنسان عندما یصل إلى سن البلوغ. مالمقصود بالجنابة ؟
 *مالذي یحرم على الجنب و الحائض والنفساء فعلھ؟

 
  

             

	الغسل وأنواعه -٣

حتى ال یشیع اإلسراف والترف في 
	    الـفـقر  فیھ كسر لقلوب الفقراء.	.المجتمع

 : صلى اهللا عليه وسلم جعل الرسول
الطھور شطر 

 ) االیماننصف(

انتھاء فترة الحیض 	الموت	الجنابة	الدخول في االسالم
	والنفاس

	يف املسجد املكث	الطواف حول الكعبة	مس املصحف	الصالة
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 حاالت الغسل المستحب:*ماھي 
 
 
 من طلوع الفجر إلى صالة الجمعة .  وقت غسل الجمعة؟ماھو *

 .أیتوضفإنھ حمل المیت أما إذا  یغتسلفیستحب لھ أن بتغسیل میت *إذا قام رجل 
 فرائض الغسل:ماھي *

                                   
 سنن الغسل:ماھي *
 غسل الشعر مع تخلیلھ بالماء حتى یصل إلى جلد الرأس       -٢التسمیة     -١
 ثم الشق األیسر مع تخلیل األصابع ودلك الجسد. ب الماء على الشق األیمنص -٣ 

 *كیفیة الغسل :
ینوي المسلم بقلبھ أوال نیة الغسل ثم یقول (بسم هللا) ثم یغسل كفیھ ثالثا ثم یغسل 

فرجھ ثم یتوضأ وضوءه للصالة ثم یغسل شعره ویخللھ بالماء حت یصل إلى منابت 
ما بالشعر ثم یصب الماء على شقھ األیمن ثم األیسر مع تدلیك جمیع أعضاء الجسد 

 جمیع الجسد بالماء. فیھا االبطین والسرة وأخیرا تعمیم
  صحیحھة بعد االغتسال فصالتھ فمن أراد الصال الغسل یغني عن الوضوء*

 حتى لو لم یتوضأ.
 *ماھي مكروھات الغسل ؟            

 االغتسال بال ساتر من حائط                           اإلسراف في الماء -١

                                   

 غسل من غسل میتا	غسل الجمعة  

االحرام لحج 
أو عمره         

من أراد دخول 
مكة والوقوف 

	بعرفة

	تعمیم جمیع الجسد بالماء النیة                                   
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 *ماھي مظاھر رحمة هللا تعالى بأمة اإلسالم ؟
 الیسر في العبادة والتخفیف على المسلم في عبادتھ مراعاة لظروفھ.

 اإلسالم :*من أمثلة یسر 
 قصر الصالة للمسافر والتیمم وجواز المسح على الخفین والجبیرة .

 ھو اللباس الذي یغطي القدمین وعادة مایكون من الجلد.. *مالمقصود بالخفین؟
مایوضع على جزء من الجسم ویلبس لحاجة مثل الجبس  *مالمقصود بالجبیرة ؟

 أو یلف بھ الحرق.الذي یكون على الكسر و الشاش الذي یربط بھ الجرح 

                                                                  

                                        
        ماھي شروط المسح على الخفین والجوربین؟ 

 

  

	املسح على اخلفني واجلبرية -٤

يجوز المسح 
 على الجوربین

 

یكون  - –أن ال یشفا  -الطھارة  -
 الجوربین والجبیرةالمسح على ظھر 

ال تشترط الطھارة في المسح على -
	 الجبیرة واللفائف
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 *ماھي مدة المسح على الخفین والجوربین؟
   

  أیام ٣ یوم ولیلة                       
 من أول مرة یتم فیھ المسح.*متى تبدأ مدة المسح على الخفین؟ 
 تنتھي بإنقضاء حاجة المریض إلیھا.*متى تنتھي مدة الجبیرة واللفائف؟ 

 ماھي مبطالت المسح على الخفین؟*
 
 

 *ماھي كیفیة المسح على الخفین؟ 
یجوز لھ وكلما أراد الوضوء مرة أخرى أو الجوربین بعد الوضوء یلبس الخفین *

 المسح علیھما بدال من غسل الرجلین .
 *یكون المسح على ظاھر الخف أو الجورب .

 
 

 : عليهم السالم*مھن بعض األنبیاء  

                                                                         

                                                      

 حراثا عليه السالمآدم 

 خیاطا عليه السالمإدریس 

 نجارا عليه السالم  نوح

 حدادا عليه السالم داود

	املسافر 	املقيم 

	خلع اخلف قبل انقضاء املدة	اجلنابة	انقضاء مدة املسح

	صلى اهللا عليه وسلمعمل الرسول  -٥٥
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 بعد وفاة والدتھ؟ صلى اهللا عليه وسلم*من تولى كفالة الرسول   

 .طالبجده عبد المطلب ثم عمھ أبو 
 عللي..رعى الرسول الغنم في صغره؟ *
 لیساعد عمھ على أعباء الحیاة تكالیفھا. 

 رعي الغنم  ؟عليهم السالم*ماھي المھنة التي عمل بھا جمیع األنبیاء 

عمل یكتسبون منھ صفة الصبر والرفق واللین والرحمة  مالحكمة من رعي األنبیاء للغنم؟*
السالم یصبرون على أقوامھم ویتحملون أذاھم  وھذه الصفات تجعل األنبییاء علیھم

 .ویتعاملون معھم بأسلوب حسن
 حمةالرفي القرآن الكریم؟  صلى اهللا عليه وسلم*ماھي الصفة التي امتدحھا هللا تعالى في نبیھ محمد 

؟ الرحلة األولى إلى الشام عندما أخذه عمھ أبو طالب في صلى اهللا عليه وسلم*كم كان عمر الرسول 
 لیتعلم التجارة ویتدرب علیھالماذا؟   ةسن١٢

 بحیرى ما اسم الراھب الذي جلسوا قریبا من صومعھ؟ 
 وتحفظھ من حر الشمس. صلى اهللا عليه وسلمرأى غمامة تظلل النبي مالذي رآه الراھب ؟ 

 ..خاتم النبوة بین كتفیھ  
 إلى دیاره) ؟ صلى اهللا عليه وسلمعللي (أمر الراھب أبو طالب بأن یعود بالرسول 

 .خوفا علیھ من أن یقتلھ الیھود إذا علموا أنھ النبي المنتظر
 إعادة بناء الكعبة  *عمل في التجارة *:صلى اهللا عليه وسلم*عددي مظاھر الكفاح في حیاة الرسول 

 لتجدید بنائھا*عللي ھدم قریش للكعبة ؟ 
یقال لھ السائب بن أبي السائب مع رجل في التجارة؟  صلى اهللا عليه وسلممع من عمل الرسول *

 المخزومي
  ؟عندما عرضت علیھ السیدة خدیجة أن یعمل في تجارتھا صلى اهللا عليه وسلم*كم كان عمر الرسول 

 سنة ٢٥
 میسرةفي رحتلھ الثانیة الى الشام؟  صلى اهللا عليه وسلم*ما اسم الغالم الذي صاحب الرسول 

 القراريط

 جمع قیراط
 من أجزاء الدينار
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 ؟صلى اهللا عليه وسلمفي الزواج بالرسول  رضي اهللا عنها*ماھي أسباب رغبة السیدة خدیجة 

ماحكاه  –مشاركتھ في حلف الفضول  -ألنھ اشتھر في مجتمعھ بصفة الصدق  و األمانة  
 خادمھا میسرة عن سیرتھ الطیبة ومعاملتھ الحسنة.

 )؟رضي اهللا عنهاعللي(كان العظماء من رجال قریش یرغبون في الزواج من السیدة خدیجة 

 لشرفھا ومكانتھا وثروتھا 
 حلف الفضول؟ عليه وسلم صلى اهللا*ما اسم الحلف الذي شارك فیھ الرسول 

 في دار عبد هللا بن جدعان*أین عقدت قریش حلف الفضول؟ 
 المظلومین ورد الحقوق إلیھم.على نصرة اق؟ على ماذا تم االتف

 میسرة؟ رضي اهللا عنها*ما اسم خادم السیدة خدیجة 

بموضوع  صلى اهللا عليه وسلمالتي ذھبت لتفاتح الرسول  رضي اهللا عنها*مااسم صدیقة السیدة خدیجة 
 نفیسة بنت منیة؟ رضي اهللا عنهاالزواج بالسیدة خدیجة 

كان  ؟رضي اهللا عنهاحین أراد الزواج بالسیدة خدیجة  صلى اهللا عليه وسلم*كم كان عمر الرسول 
 سنة٤٠سنة وھي  ٢٥عمره 

 رضي اهللا عنها؟لخطبة السیدة خدیجة  صلى اهللا عليه وسلم*من ذھب مع الرسول 
  ذھب معھ عمھ حمزة وعمھ أبوطالب
 من عمھا عمرو بن أسد؟ رضي اهللا عنها *ممن خطب الرسول السیدة خدیجة

 بالسیدة خدیجة؟ صلى اهللا عليه وسلم*متى تزوج الرسول 
 بعد رجوعھ من الشام بشھرین

 ؟ صلى اهللا عليه وسلم*كم عدد أبناء الرسول 
 
 

	رضي اهللا عنهابالسيدة خدجية  صلى اهللا عليه وسلمزواج الرسول  -٦

	عبد اهللا	القاسم
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 صلى اهللا عليه وسلم؟ *كم عدد بنات الرسول

 ؟صلى اهللا عليه وسلم الرسولمع  رضي اهللا عنها *ماھي مواقف الوفاء عند السیدة خدیجة

 كانت توفر لھ كل شي حتى یعود من غار حراء. -
 اصطحبتھ إلى ابن عمھا ورقة بن نوفل لتطمئن علیھ حین نزل علیھ الوحي. -
 تدافع عنھ ضد كفار قریش       -تساعده بمالھا   -

  بعد وفاتھا؟ عنها رضي اهللا وفاءا لزوجتھ خدیجة صلى اهللا عليه وسلم *مالذي كان یفعلھ الرسول

كان یذبح الشاة (الخروف) ویقسمھا على صدیقات لم یتزوج علیھا طیلة حیاتھا 
 .لھدایا وكان یذكرھا بالخیر دائماالسیدة خدیجة وكان یسأل عن صدیقاتھا ویكرمھن با

 
 

 

 *ماھي صور االحترام في الدین؟
 
 
 
 
 

نھى هللا عباده عن السخریة من  السابقة؟*عن ماذا نھانا هللا تعالى في اآلیات 
 .وانھم وال ینادونھم بألقاب سیئةاآلخرین وأن ال یعیبوا على إخ

 ھو السخریة من الناس بالقول أو الفعل.*مالمقصود باللمز؟ 
یكثر من الكالم المباح  ال –أال یخوض فیما یعنیھ *ماھي آداب الحدیث مع اآلخرین؟

 .عدم التعصب للرأي –عدم المقاطعة  –حسن االستماع -الغیر ھادف 
 
 

	فاطمة	زينب	أم كلثوم	رقية

	احرتام اآلخرين -٧  -٧٧

عدم السخریة 
	واالستھزاء

التأدب في 
الحدیث 

مع 

احترام ملكیات 
 اآلخرین

((یاأیھا الذین آمنوا الیسخر قوم من قوم عسى أن یكونوا قال تعالى :  
خیرا منھم والنساء من نساء عسى أن یكن خیرا منھن وال تلمزوا 

 أنفسكم وال تنابزوا باأللقاب ))
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لى طعام صحي ألن المسلم إذا تغذى ع*عللي اھتمام اإلسالم بطعام المسلم وشرابھ؟
 على القیام بواجباتھ الدینیة وأن یؤدي عملھ.سلیم یصبح قویا قادرا

 تعالى :*ھات أمثلة على بعض األطعمة التي حرمھا هللا 

 
تقوي البدن على  ألنھااإلسالم بالجسد عن طریق الریاضة البدنیة؟لي: اھتمام عل

 وتصنع الرجل القوي الشجاع الذي یمكن أن یدافع عن دینھ ووطنھ. طاعة هللا
 *الصحابة والریاضة:

 صور العمر الرياضة الصحابي
    سعد بن أبي 

 وقاص
أول من رمى 
بسھم في 
سبیل هللا 

 تعالى

 سنة ١٧

 
 

الزبیر بن 
 العوام

 

أول من سل 
سیفه في 

 االسالم

 سنة ١٥

 
 

ألنھ یحمل  الدم
مواد ضارة 

وعسیر الھضم 
وتعافھ النفس 

.السویة

ألنھ یأكل الخنزیر 
النجاسات 

والحیوانات المیتة 
 ویحمل أنواعا عدیدة
من الدیدان الضارة 

.بصحة اإلنسان

ألنھا ماتت المیتة 
بسبب مرض 

أصابھا لو أكلھا 
ھ المسلم ستصیب

بالمرض

	عناية اإلسالم بالصحة اجلسمية  -٨
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 *عددي أنواع الریاضة التي دعا إلیھا اإلسالم:

 ركوب الخیل  –السباحة  –التسابق بالخیل والجمال  –الرمي 
 . الحفاظ على القوام الصحیح لجسم اإلنسان *ماھي أھداف الریاضة البدنیة؟

 آالم المفاصل –أمراض القلب ة الریاضة ؟ ممارس *إلى ماذا یؤدي الكسل وعدم
 الحج-الصوم  –الصالة  *عددي العبادات البدنیة التي یؤدیھا المسلم :

ریاضة بدنیة سھلھ للصغیر والكبیر موزعة على الیوم في أوقات خمسة *الصالة : 
 .متابعدة عن بعضھا البعض وفیھا تتحرك كل أعضاء الجسم

                                      
من األمراض فھو یفید في عالج اضطرابات األمعاء   وفیھ یتخلص المسلم :*الصوم

 أنھ یفید في عالج الوزن الزائد.أنجح طریقة لتطھیر األمعاء، كما وھو یعد 

        
من انتقال المسلم من بلده  الجسم بدایة لفیھ حركة مستمرة لجمیع مفاص*الحج : 

 إلى مكة المكرمة ثم قیامھ بمناسك الحج.
                                    

     

                  

الركوع والسجود مفیدان *
لفقرات الظھر وعضالت 

 .الكتف

 *حث اإلسالم على التداوي وعالج األمراض التي تصیب الجسم.
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 توحید األسماء والصفات –توحید األلوھیة  –توحید الربوبیة *أنواع التوحید الثالثة :

سولھ رأثبتھ لھ نفسھ أو لهللا أثبتھ  إثبات ما *مالمقصود بتوحید األسماء والصفات؟
  عن نفسھ أو نفاه عنھ رسولھهللا تعالى ونفي مانفاه من صفات الكمال  وسلم صلى اهللا عليه

 من صفات النقص. صلى اهللا عليه وسلم
 .أن الیكثر الحلف بأسماء هللا *من تعظیم أسماء هللا تعالى : 

 ألن كثرة الحلف تدل على عدم تعظیم لھ سبحانھ.

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

 الغایة في الحسن فال یوجد أحسن منھابلغت معنى أن أسماءه حسنى = *ما 
 القدرة –العلم  –الحیاة ؟*ماھي الصفات التي أثبتھا هللا لنفسھ 

 الموت *صفات نفاھا هللا عن نفسھ :
*ماأھمیة اإلیمان بأسماء هللا تعالى وصفاتھ؟

داخل في اإلیمان با� تعالى

لى آیة الكرسي تعتبر أعظم آیة في القرآن ألنھا اشتملت ع
توحید األسماء والصفات

سورة اإلخالص تعدل ثلث القرآن ألنھا 
تضمنت بعض أسماء هللا تعالى

	وصفاتهاإلميان بأمساء اهللا تعاىل  -٩
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فوائد اإلیمان بأسماء هللا وصفاتھ؟ ماھي*

 

 

 

 

 

 ھو العالم بكل شيء الذي شمل علمھ كل المعلومات وأحاط بھا. العلیم :معنى اسم *

		؟) العلیمثمرات اإلیمان باسم  (ھي *ما 
 
 

 

	*قارني بین علم هللا تعالى وعلم المخلوقین؟

  المخلوقینعلم  علم هللا تعالى 
  محدودقاصر  واسع ومحیط بكل شئ

  النسیان. ھیصیب ال یعتریھ نسیان  
ون شیئا من الماضي و الحاضر ویجھل ونیعلم یعلم الماضي والحاضر والمستقبل 

 المستقبل تماما 
 

 ھو القادر على كل شيء لما تقتضیھ حكمتھ.) :القدیر معنى اسم هللا تعالى (ما *
 *ماھي مظاھر قدرة هللا تعالى؟

 إذا أراد شیئا یقول لھ كن فیكون .–یبعث العباد للجزاء –یحیي ویمیت  –خلق الكون بما فیھ 
 

محبة هللا تعالى

دخول الجنة  إخالص العمل _ 
تعالى

االبتعاد عن 
المعاصي

	علم اهللا تعاىل وقدرته -١٠

 طلب العلم من هللا تعالى	 الخوف من هللا تعالى
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	          ؟ھي ثمرات االیمان باسم هللا القدیر ما *

 	تعظیم هللا عز وجل وتوقیره. -
 االستعانة با� تعالى وحسن التوكل علیھ. -
 	المداومة على سؤال هللا تعالى واالكثار من دعائھ. -

 قدرة هللا تعالى وقدرة المخلوقین:*ماھو الفرق بین 
 ر.بالعجز والقصو صفقدرة المخلوقین تتأما هللا سبحانھ وتعالى لھ كمال القدرة 

 

 

          

إیاكم والجلوس على الطرقات قال : ((  صلى اهللا عليه وسلمعن الني  رضي اهللا عنهعن أبي سعید الخدري *
مجالسنا نتحدث فیھا قال : فإذا أبیتم إال المجالس فأعطوا الطریق فقالوا مالنا بد إنما ھي 

حقھا قالوا : وماحق الطریق ؟ قال : غض البصر وكف األذى ورد السالم وأمر بالمعروف 
 معاني الكلمات: ))ونھي عن المنكر

 النستطیع االستغناء عنھا مالنا بد                                 احذروا وابتعدواإیاكم 
 منع األذى كف األذى              منع البصر عن المحرمات غض البصر

 راوي الحدیث:
 أبوسعید   شھرتھ      بن مالك بن سنان بن ثعلبةسعد  اسمھ :
 حدیثا ١١٧٠ھـ روى عن النبي ٧٤وفاتھ     في السنة العاشرة قبل الھجرة والدتھ

 س: ماھي أھمیة الطریق ؟   

أفراد المجتمع فال یجوز الجلوس في غیر جمیع  مشترك بینعام و رفقالطریق م
 األماكن المخصصة ل ألن فیھ عرقلة للمرور وتعطیال لمصالح الناس.

من الجلوس على  صلى اهللا عليه وسلمحذر الرسول س: كیف اھتم االسالم بالطریق ؟
 ئق والغیبة .الطرقات حتى ال یؤدي لكشف العورات وإلى الكالم الغیرال

 

	حق الطريق -١١
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 على أصحابھ في عدم الجلوس على الطریق؟ صلى اهللا عليه وسلمس: ھل شدد الرسول 

 ال لم یشدد ولم یمنعھم لعدم وجود مكان آخر ولكن أمرھم بإعطاء الطریق حقھ.
 س: ماھي حقوق الطریق ؟

			
 ناس.ى العدم التمعن والنظر طویال إلس: مالمقصود بغض البصر ؟
 س: مالمقصود بكف األذى ؟

 االبتعاد عن األذى واألذى نوعان 
 س: اذكري أمثلة على األذى القولي :

 .لیقات على الماره الغیبة والنمیمة والسخریة والتع
 :س: اذكري أمثلة على األذى الفعلي 

 العامة .كالمضایقة في الطریق وسد الطریق عن الماره أو اتالف المرافق 
 نحث المارین على الخیر بأسلوب حسن وكلمة طیبة.*كیف نأمر بالمعروف؟ 

ننھى من یفعل منكرا بأسلوب محبب ومرغوب بعیدا عن *كیف ننھى عن المنكر؟ 
 الشدة والغلظة.

 *لإللتزام بحقوق الطریق الخمسة فوائد تعود على الفرد والمجتمع:
 

 

 

 

غض البصر

كف األذى

النھي عن المنكررد السالم

األمر بالمعروف

 على المجتمع على الفرد
 *یتسم بالمحبة والتآلف المسؤولیة.*تحمل 

 *ینعم بالسالم والطمأنینة *المعاملة الحسنة مع اآلخرین.

	األذى الفعلي	األذى القويل
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 .التراب الطاھر لمسح الوجھ والیدین ,بنیة استباحة الصالة استخدام :عرفي التیمم*
		ما األسباب المبیحة للتیمم ؟*
 .إذا عجز عن استعمال الماء -الیكفي للطھارة إذا كان الماء  - 	إذا لم یجد الماء. -

 الطاھر ضرب الیدین على التراب -٢النیة  -١*ماھي أركان التیمم؟
 الترتیب -٤ ثم الكفین مرة واحدة  مسح الوجھ -٣

 
 التسمیة وھي قول بسم هللا .؟   ماھي سنن التیمم

 مبطالت التیمم؟ماھي 

 
 

 .نعم یجوز ھل یجوز للمتیمم أن ینفض التراب من یدیھ نفضا خفیفا؟*

 .علیھ أن یتوضأ *ماذا یفعل المتیمم حین یجد الماء قبل أن یصلي؟

 ليالصالة ثم یتوضأ ویصعلیھ قطع *ماذا یفعل المتیمم حین یتوفر الماء أثناء صالتھ؟ 

	.ھاتصح صالتھ وال یعید  *ماذا یفعل المتیمم حین یتوفر الماء بعد انتھائھ من صالتھ؟
 

 

 

 

 

	التيمم -١٢

 الوضوء بطلكل ما ی
	یبطل التیمم.

	وجود الماء لمن فقده

القدرة على استعمال 
الماء لمن كان عاجزا 

	عن استعمالھ.
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 *بعض الرجال الذین رفضوا دیانة قریش قبل البعثة المحمدیة:

 
 أھمیة التفكر في الكون :*

 
 قبل بعثتھ؟  صلى اهللا عليه وسلمالتي حدثت للنبي النبوة  دالئلماھي  * 
 _حبب إلیھ الخالء.       الرؤیا الصادقة. -   صلى اهللا عليه وسلم سالم الشجر والحجر علیھ-

 ؟ یعتكف في غار حراء قبل البعثة صلى اهللا عليه وسلم رسول الماذا كان *ل
 .فاعتزلھم  العقیدة واألخالقألنھ لم یقبل ماكان علیھ قومھ من فساد في 

 یتعبد ربھ ویتفكر في مخلوقاتھفي غار حراء؟ صلى اهللا عليه وسلمرسول  ال مالذي كان یفعلھ*
 رضي اهللا عنها.زوجتھ السیدة خدیجة بعث لھ الطعام والشراب في الغار؟ *من الذي كان ی

 رمضانشھر في غار حراء؟  عليه سلمصلى اهللا *أي شھر كان یقضیھ الرسول 
 سنوات٣قبل بعثتھ (نزول الوحي) ب صلى اهللا عليه وسلم ؟كانت بدایة اعتكاف الرسول *متى 

ترك دین قریش الفاسد واھتدى •
.ةللنصرانیة مات قبل البعثة المحمدی

ورقة ببن نوفل  

د رب اعتنق دین إبراھیم الحنیفیة وقال أعب•
 5إبراھیم مات قبل العثة المحمدیة قبل 
.سنین على ملة التوحید � عز وجل

زید بن عمرو بن نفیل

طاعتھ 
 والبعد عن

معصیتھ   
زیادة 

اإلیمان بھ    
اكتساب 
محبة هللا 
عز وجل  

الشعور 
 بعظمة هللا

وقدرتھ       

	يف غار حراء صلى اهللا عليه وسلمتأمل الرسول  - ١٣
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 سنة ٤٠یھ الوحي؟ لحین نزل ع وسلم هصلى اهللا علي*كم كان عمر الرسول 

 .في شھر رمضان في لیلة القدر *متى نزل علیھ الوحي؟

     
 حین نزل علیھ الوحي؟ صلى اهللا عليه وسلممع الرسول  رضي اهللا عنها*مالذي فعلتھ السیدة خدیجة 

 ذھبت بھ إلى ابن عمھا ورقة بن نوفل وبشره بالنبوة.
أن نحفظ لھ حقوقھ نطیعھ فیما أمر ونبتعد عن مانھى عنھ ؟ صلى اهللا عليه وسلم*ماوجبنا تجاه النبي 

 ویجب علینا محبتھ والصالة والسالم علیھ كلما ذكر اسمھ.
 
 
 

 فوائد طلب العلم:*
 
 
 
- 

  *آداب طلب العلم :
 
 
 
 

	املتعلمآداب  -١٤

سبب للرفعة 
	عند اهللا تعاىل

طلب العلم 
	عبادة

للوصول طريق 
	للجنة

بعد  يبقى أجره
	موت صاحبه.

اخالص النیة 
	� تعالى    

	العمل بالعلم	احترام المعلم   

الجد 
واالجتھاد في 

 طلب العلم    
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 *نصائح احترام المعلم:

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

 الخطیب البغداديالقائل :   ))بعد عن الملھیات
 الشافعيالقائل :  ))لیس العلم ماحفظ العلم مانفعمن القائل : (( 

 
 
 .التعامل مع الناسجمال الذوق ھو : *
 . عليه وسلمصلى اهللاھو الرسول  ؟ي اكرام الضیفأعظم الناس فمن ھو *

 ھو إبراھیم علیھ السالم ؟أول من ضیف الضیفمن *
 عددي آداب الضیافة؟ *
	

	

         
 .صدقةأیام ومازاد على ذلك فھو ٣*مدة اكرام الضیف 

 

سارع إلى 
مساعدة معلمك 

والدعاء لھ 
.بالخیر

ال تمزح وال 
تضحك في 
أثناء الحصة

التتحدث مع 
زمیلك إال 
بإذن معلمك

أنصت الى 
معلمك وھو 
یشرح الدرس

	آداب الضيافة -١٥

 بالضیفالترحیب 
	فتح الباب لھ. و

	

 تقدیم
	الطعام لھ

مالطفتھ بالحدیث الطیب 
وبشاشة الوجھ ولقاؤه 

 لقاء جمیال.

  الخروج مع 
 ضیف إلى ال

 .باب الدار

 اكرام 
	أیام٣الضیف 



	

٢٤	
	

 

  

 ھو جھد عقلي نأمل منھ نتائج جیدة ومرضیة.مالمقصود بالتفكیر اإلیجابي : *
 تفكیر اإلیجابي:ل*عددي أمثلة ا

 
 

 *اإلسالم یدعو الى التفكیر اإلیجابي:
 الدعوة إلى الشورى. –الدعوة إلى التفكر في الكون.           -
 أحدوغزوة بدر في غزوة  ؟بمشورة أصحابھ صلى اهللا عليه وسلمفي أي غزوة أخذ الرسول *

 صلى اهللا عليه وسلم:*بیني مظاھر التفكیر اإلیجابي عند الرسول 

 سنة قام بحل مشكة الحجر األسود. ٣٥عندما كان عمره قبل النبوة :  -
 .خطط تخطیطا سلیما للھجرة للمدینة المنورة بعد النبوة:-

 *بعض الصحابة الذین كان لھم تفكیر إیجابي:
أن ینزل المسلمون عند أقرب  بدرأشار على النبي في غزوة الحباب بن المنذر : 

 .ماء من العدو 
 *األسباب التي تنمي التفكیر اإلیجابي:

  
 مع تمنياتي لكم بالتوفيق والنجاح..                             

 أ.أسماء الشمري                                    

تجنب عبارات 
التشاؤم 
-أنا فاشل 

-أنا ال أستطیع
غیري أفضل مني

االبتعاد 
عن 

األفكار 
. السلبیة

الحرص على 
األفكار 

اإلیجابیة 
 وتردید عبارات

: التفاؤل مثل 
أنا 	–أنا فائق 
.متفائل

قراءة قصص 
الناجحین 
ومصاحبة 
.المتفوقین

توثیق 
الصلة 
لى با� تعا

.

	التفكري اإلجيابي يف حياة املسلم -١٦

التفكیر في حل 
	المشكالت   

التفكیر في 
	تحقیق المستقبل

التفكیر في 
 مساعدة اآلخرین


