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  .                                                                                                                    -:السؤال األول

 ٌ ":س * ........................ـقال تعالى.........*.....................*..............................*................... 

...........*.....................................*.....................................................*............................. 

.......................................................*.....................................................................*....... 

   .*".....................................................*...............................................فبشره بمؽفرٍة وأجٍر كرٌمٍ 

 أكمل اآلٌات السابقة. .1

 .............,.................اا: : .............................., سدمعنى: حق القول: ............................., أؼاللا  .2

 . .أحصٌناه: ........................................, فعززنا: .............................., تطٌرنا: .......................... 

 -اختر اإلجابة الصحٌحة مما بٌن القوسٌن: .3

 . [    سـٌ      -  ود   ـه      –    ان ـالفرق      ]                                   اآلٌات السابقة من سورة أ.

 [ .  لٌس مما ذكر    -   المدنٌة     –    المكٌة]                                        س من السورـب. سورة ٌ

                               [ .   آٌة 33     -    آٌة 33      –     آٌة 33  ]                                        سـٌات سورة ٌآجـ. عدد 

 [ .    الفجر      -    القرآن       –     السماء  ]                       د. أقسم هللا عز وجل فً بداٌة السورة بـ

 [ .    انطاكٌة      -ؼـزة           –   نٌنوى]                                    هـ. المقصود بالقرٌة فً اآلٌات 

 .                                                   -السؤال الثانً: اكتب اآلٌات التً تدل على كل عبارة من العبارات اآلتٌة:

, و أعمال العباد مسجلة فً صحائف .1  .همأن ٌوم البعث حقُّ

.............................................................................................................................. ....... 

 .الرسل علٌهم السالم مهمتهم تبلٌػ دعوة هللا عز وجل .2

.............................................................................................................................. ....... 

 الكفار كذبوا بالنبوة, وأعلنوا أنهم متشائمون منهم و هددوهم بالعذاب والرجم إن لم ٌنتهوا عن دعوتهم. .3

......................... ............................................................................................................ 

 نبٌاء ل ٌدعو إلى التشاؤم, و إنما ما ٌحدث للكفار من شرٍّ بسبب بؽٌهم وكفرهم.أن ما ٌفعله األ .4

....................................................... .............................................................................. 

 الـوحـــدة األولــى / القـــرآن الكـــرٌم

 (  19 - 1اآلٌات )  - الدرس األول / سورة ٌـس
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 .                                                                                        -أجب عن األسئلة اآلتٌة:السؤال الثالث: 

 ؟ما حكم التطٌر فً اإلسالم .1

 ........................................................ ...................................................................... 

 عالم أقسم هللا عز وجل بالقرآن الكرٌم؟  .2

......................................................................................... ...................................... 

 القرآن الكرٌم فً اآلٌات بالحكٌم؟  هللا تعالى لماذا وصؾ .3

................................................................................... ............................................ 

 كتب التفسٌر؟ بعضما معنى " ٌـس " كما جاء فً  .4

 .................................................................................................... .......................... 

 ما الحكمة من سرد القصص فً القرآن الكرٌم؟  .5

......................................................................... ...................................................... 

 ( من سورة ٌـس؟ 14 -1من اآلٌات ) ماذا تعلمت  .6

 ..................................................................................... ......................................... 

 

 

                                                                                                                       .                                                                                                                    -السؤال األول:

 و جاء من أقصى المدٌنة رجٌل ٌسعى............. :"ىقال تعال.............................................................. 

...................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................... 

 ....................وإن كٌل لما جمٌٌع لدٌنا محضرون."..........................................................................

 أكمل اآلٌات السابقة. .1

 ...............,...................., فطرنً: ..معنى: أقصى المدٌنة: ..................................., ٌسعى: ......... .2

 ل تؽِن عنً: ...................., صٌحةا واحدة: ................................, خامدون: ............................,      

 ..................... ......................................, محضرون: .....................ٌا حسرةا: ...................      

 ( 32 – 20)  اآلٌات - الدرس الثانً / سورة ٌـس



 

3 
 

 .                                                                                           -:ً: أكمل الفراؼات اآلتٌةنالسؤال الثا

 ............................................... ......جاء الرجل المؤمن مسرعاا من أقصى المدٌنة لـ....................... .1

 .................................... ................., ............من صفات المؤمنٌن التً ذكرتها اآلٌات................. .2

 ......................عن الناس.هللا عز وجل وحده القادر على إٌصال.................................., ودفع ..........  .3

ه هللا من سورة ٌـس أن الرجل الصالح اعتدى علٌه قومه و......................., و أدخل(22-26)نستنتج من اآلٌتٌن .4

 . ., بسبب..................................., و تنمى لو ٌعلم قومه بـ...............................عز وجل...............

 ذكرت بعض كتب التفسٌر أن الرجل الصالح اسمه....................................................................... . .5

 .                                                                                        -أجب عن األسئلة اآلتٌة: الثالث: السؤال

 الرجل الصالح؟ واهللا الكافرٌن بعد أن قتلكٌؾ أهلك  .1

.............................................................................................................................. .. 

 الجزاء من جنس العمل, وضح ذلك كما جاء فً قصة أصحاب القرٌة. .2

.............................................................................................................................. . 

 اذكر ثالثة دروس مستفادة من قصة أصحاب القرٌة. .3

.............................................................................................................................. . 

 

 

 .                                                                                           -السؤال األول: أكمل الفراؼات اآلتٌة:

................................................., :التً تدل على قدرة هللا عز وجل منها شٌاءذكرت اآلٌات بعض األ .1

.......................................................................... ,............ .................................... , 

 ........................................., تدرك القمر: ...................................................,معنى: تسلخ: .. .2

 ............... ..صرٌخ: .........................................., أٌة: .............................................          

 هللا فً البعث...................................................................................... . من األمثلة على قدرة .3

 للكافرٌن صفات ذكرت فً اآلٌات منها:......................................., ....................................... . .4

 اآلٌات......................................., ....................................... .من الدروس والعبر المستفادة من  .5

 .                                                                                       -السؤال الثانً: أجب عن األسئلة اآلتٌة:

 كٌؾ ٌكون شكر هللا عز وجل على نعمه؟ .1

.................................................................................................................................. . 

 المشحون ". لكِ الفُ لهم أنا حملنا ذرٌتهم فً  ٌسبحون " , " وأٌةٌ  كٍ لَ فَ فرق بٌن ما تحته خطاا: " كٌل فً  .2

............................. ........................................................................................................ 

 ( 47 – 33)  اآلٌات - ٌـس سورة/  لثالثا الدرس
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 ٌل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون ".فسر قوله تعالى: " وأٌٌة لهم الَّ  .3

.............................................................................................................................. ....... 

 فسر قوله تعالى: " و الشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدٌر العزٌز العلٌم ". .4

.............................................................................................................................. ....... 

 فسر قوله تعالى: " و القمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القدٌم ". .5

........................................................ ............................................................................. 

 ما موقؾ الكافرٌن من األدلة على قدرة هللا تعالى ووجوده؟ .6

.......................................................................................................................... ........... 

 

 

 .                                                       -السؤال األول: اكتب اآلٌات الدالة على كل عبارة من العبارات اآلتٌة:

حٌنها ٌشعر الكافرون بالحسرة والندم, بعد النفخة الثانٌة ٌخرج الناس من قبورهم مسرعٌن و ٌحشرون للحساب, و  .1

 وٌدركون ٌوم البعث الذي أخبر عنه المرسلٌن.

.............................................................................................................................. ....... 

, و ٌجلسون فً ظالل أشجارها, وتقدم لهم فٌها هم و أزواجهمالمؤمنون منشؽلون بالجنة ونعٌمها, و ٌتنعمون  .2

 الفواكه, وهللا سبحانه ٌخاطبهم بالتحٌة والسالم.

.............................................................................................................................. ....... 

ٌساقون إلى النار, وفً ذلك الٌوم ٌختم هللا على أفواه الكافرٌن و تنطق أٌدٌهم و أرجلهم وتشهد مصٌر الكافرٌن أنهم  .3

 من معاٍص وآثام. اعلٌهم بما ارتكبو

.................................................................................................................................... . 

ن ٌزٌل أعٌنهم و ٌجعلهم عمٌاا, وكذلك قادر على مسخهم و تحوٌلهم عن صورتهم البشرٌة, أهللا عز وجل قادر على  .4

 و سلبهم القدرة عن الحركة.

.............................................................................................................................. ....... 

جاء به النبً علٌه الصالة والسالم, والقرآن الكرٌم أنزل لٌبٌن  الرد على الكفار الذٌن زعموا أن القرآن الكرٌم شعرٌ  .5

للبشر طرٌق سعادتهم فً الدنٌا واألخرة, فمن كان قلبه حٌاا اهتدئ به, ومن كان قلبه مٌتاا وأصر على الكفر استحق 

 العذاب.

....................... .............................................................................................................. 

 

 ( 70 – 48)  اآلٌات - ٌـس سورة/ الرابع  الدرس
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 .                                                                                         -:أجب عن األسئلة اآلتٌةالسؤال الثانً: 

 واحدةا تأخذهم وهم ٌخصمون " , صٌحةا : " وما ٌنظرون إل تٌنالكرٌم تٌنتحته خطاا فً سٌاق اآلٌ مافرق بٌن  .1

 واحدةا فإذا هم جمٌٌع لدٌنا محضرون ". صٌحةا إن كانت إل   

.............................................................................................................................. ....... 

 ما معنى الكلمات اآلتٌة؟  .2

 ............................,ٌخصمون: ........................, امتازوا: .................................., لمسخناهم: .......

 .لطمسنا على أعٌنهم: ............................................, و ٌحق القول: .............................................. 

 أصؾ نعٌم المؤمنٌن فً الجنة, ومصٌر الكافرٌن كما جاء فً اآلٌات. .3

.................................................................................................................................... . 

 فسر قوله تعالى:" ونفخ فً الصور فإذا هم من األجداث إلى ربهم ٌنسلون ". .4

.................................................................................................................................... . 

 فسر قوله تعالى:" و لقد أضل منكم جبالا كثٌراا أفلم تكونوا تعقلون ". .5

........................................................................................................... .......................... 

 فسر قوله تعالى:" ومن نعمره ننكسه فً الخلق أفال ٌعقلون ". .6

.............................................................................................................................. ....... 

 ( من سورة ٌـس. 27- 43اذكر عبرتٌن تعلمتهما من اآلٌات )  .2

.............................................................................................................................. ....... 

 

 

 .                                                                                                                    -ول:السؤال األ

  فهم لها مالكون*.............. قال تعالى:" أولم ٌروا أنا خلقنا لهم مما عملت أٌدٌنا أنعاماا................................ 

...................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................... 

 .....*فسبحان الذي بٌده ملكوت كل شًٍء وإلٌه ترجعون "......................................................................

 ( 83 – 71)  اآلٌات - ٌـس سورة/  الخامس الدرس
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 مة ـهـوزاري مـتاب الــلة الكـأسئ

 الصفحات اآلتٌة:

 (2 -12- 12 – 23 – 23 – 24 – 37 ) 

 أكمل اآلٌات السابقة. .1

 ............. ....معنى: ذللناها: ......................, رمٌٌم: .........................., ملكوت: .......................  .2

 .                                                                                         -السؤال الثانً: أجب عن األسئلة اآلتٌة:

 ما المقصود باألنعام؟ وما الفوائد التً تعود منها على اإلنسان؟ .1

............................................................................................................................... . 

 جاء فً اآلٌات؟ما المقصود بالشرك؟ وكٌؾ ترد على المشركٌن كما  .2

............................................................................................................................... . 

 اذكر مثالٌن للرد على منكري البعث كما جاء فً سورة ٌـس. .3

.............................................................................................................................. . 

 ( من سورة ٌـس. 33 – 21مرٌن تعلمتهما من اآلٌات ) أاستنتج  .4

................................................................................................................................... . 

 -اكتب اآلٌات التً تدل على المعانً اآلتٌة: .5

 إذا أراد هللا شٌئاا من األشٌاء فإنه ٌحصل دون تأخٌر. . أ

............................................................................................................................... . 

 أل ٌحزن بسبب ما ٌلقاه من الكافرٌن. )صلّ هللا علٌه وسلم(تعالى ٌأمر نبٌه محمدهللا  . ب

.............................................................................................................................. .. 
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 .      -:مع تصوٌب الخطأأمام العبارة الخطأ,  (    X) ( أمام العبارة الصحٌحة, وعالمة √السؤال األول: ضع عالمة )  

 أركان اإلٌمان خمسة. )       ( عدد .1

 )       ( اإلٌمان بالٌوم اآلخر ركن من أركان اإلسالم. .2

 حكم اإلٌمان بالٌوم اآلخر مندوب.)       (  .3

 )       ( من ٌنكر الٌوم اآلخر ٌعتبر كافراا. .4

 )       ( لٌوم اآلخر أسماء كثٌرة منها البعث و الحساب و الجمع. .5

 .                                                   -على كل عبارة من العبارات اآلتٌة:السؤال الثانً: اكتب المصطلح الدال 

 .ب و إقرار باللسان وعمل بالجوارحتصدٌق بالقلهو  [----------------------] .1

 .التصدٌق الجازم بأن هللا سبحانه سٌبعث الناس من قبورهم لٌحاسبهم على أعمالهم [----------------------] .2

 اسم من أسماء ٌوم القٌامة سمى به ألن الناس ٌتحسروا على ما فّوتوا من طاعة لربهم. [----------------------] .3

 سمى الٌوم اآلخر به وٌقصد به أنها قرٌبة إلشعار الناس بقرب حصوله. [----------------------] .4

 الخلق ٌوم القٌامة. هو من عظم اإلنسان ل ٌبلى, ومنه ٌركب [----------------------] .5

 .                                                                                       -السؤال الثالث: أجب عن األسئلة اآلتٌة:

 السنة النبوٌة عن وجوب اإلٌمان بالٌوم اآلخر.آخر من اكتب دلٌالا من القرآن الكرٌم و .1

.......... ......................................................................................................................... 

 اذكر دلٌلٌن من األدلة العقلٌة على وجود الٌوم اآلخر. .2

.............................................................................................................................. ..... 

 وضح أهمٌة اإلٌمان بالٌوم اآلخر, وأثره على المسلم. .3

.......................................................................... ......................................................... 

 اذكر أحداث الٌوم اآلخر بعد النفخة األولى, وبعد النفخة الثانٌة. .4

.............................................................................................................................. ..... 

.............................................................................................................................. ..... 

 الخلود (. –الطامة  –الواقعة  –الجمع  –علل/ سبب تسمٌة الٌوم اآلخر باألسماء اآلتٌة: ) الخروج  .5

................................ ................................................................................................... 

.............................................................................................................................. ..... 

 اإلسالمٌةالوحدة الثانٌة / العقٌدُة 

 الدرس السادس / اإلٌمان بالٌوم اآلخر
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 .                                                                                            السؤال األول: ما المقصود بكل من :

 ................................................................................................. .اإلٌمان بالحساب والجزاء:  .1

 الشفاعة العظمى: .......................................................................................................... .  .2

 .................................................................................................................... .الصراط:  .3

 .الحشر: .....................................................................................................................   .4

 .................................................................................................................. .الحوض: .  .5

 .                                                                                         -السؤال الثانً: أجب عن األسئلة اآلتٌة:

 أمور ٌتضمنها اإلٌمان بالحساب والجزاء. اذكر ثالثة .1

.................................................................................................................................... 

..................................................................................... .............................................. 

 أصؾ حال الناس وهم ٌنتظرون الحساب. .2

.............................................................................................................................. ..... 

 لكافر الذي ٌؤتً كتابه بشماله.أصؾ حال المؤمن الذي ٌؤتً كتابه بٌمٌنه, ا .3

.............................................................................................................................. ..... 

 أبٌن مصٌر من ثقلت موازٌنه, ومن خفت موازٌنه ٌوم القٌامة. .4

...................................... ............................................................................................. 

 أصؾ حال المؤمنٌن والكافرٌن عندما ٌمرون على الصراط. .5

.............................................................................................................................. ..... 

 -أبٌن المعنى المستفاد من اآلٌات اآلتٌة: .6

 قال تعالى:" ٌوم تشقق األرض عنهم سراعاا ذلك حشٌر علٌنا ٌسٌٌر". . أ

.............................................................................................................................. ..... 

 الحق فمن ثقلت موازٌنه فأولئك هم المفلحون". قال تعالى:" و الوزن ٌومئذٍ  . ب

...................................................... ............................................................................. 

 جـ. قال تعالى:" فسوؾ ٌحاسب حساباا ٌسٌراا".

.............................................................................................................................. ..... 

 ساب والجزاءالدرس السابع / الح
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 .                                                                                          -السؤال األول : أكمل الفراؼات اآلتٌة:

 ..........................................................................,من آثار اإلٌمان بالٌوم اآلخر على الفرد المؤمن  .1

.............................................................................................................................. ..... 

 ........................................................................, من آثار اإلٌمان بالٌوم اآلخر على المجتمع المسلم .2

.............................................................................................................................. ..... 

 .؟                                               فاد من اآلٌات الكرٌمة اآلتٌةالسؤال الثانً: ما أثر اإلٌمان بالٌوم اآلخر المست

 ". قال تعالى: " فمن ٌعمل مثقال ذرٍة خٌراا ٌره, ومن ٌعمل مثقال ذرٍة شراا ٌره .1

........................................................................................................................... .......... 

 إنما ٌوفى الصابرون أجرهم بؽٌر حساب ".قال تعالى:"  .2

.................................................................................................................... ................. 

 أنفسكم وأهلٌكم ناراا ". قال تعالى:" ٌا أٌها الذٌن أمنوا قُوا .3

............................................................................................................. ....................... 

 قال تعالى:" إنما ٌعمر مساجد هللا من أمن باهلل و الٌوم اآلخر". .4

...................................................................................................... .............................. 

 لقد كان لكم فً رسول هللا أسوةٌ حسنٌة لمن كان ٌرجو هللا والٌوم اآلخر".قال تعالى:"  .5

............................................................................................. ....................................... 

 .                                                                                                    -السؤال الثالث: علل ما ٌأتً:

 اإلٌمان بالٌوم اآلخر ٌخفؾ مصائب الدنٌا و همومها و ٌدفع المؤمن إلى الصبر على الشدائد. .1

............................................................................................................................... ...... 

 ٌدفع المؤمن إلى تربٌة أولده على طاعة هللا سبحانه. ٌمان بالٌوم اآلخراإل .2

.............................................................................................................................. ....... 

 

 

 الدرس الثامن / آثار اإلٌمان بالٌوم اآلخر

 :اآلتٌة الصفحات مة,ـهـم وزاريــال تابـالك لةـأسئ

 (36 – 40 – 44 -  45  ) 
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 .                                                   -الدال على كل عبارة من العبارات اآلتٌة: السؤال األول: اكتب المصطلح

 بواسطة جبرٌل علٌه السالم, )صلّ هللا علٌه وسلم(كالم هللا عز وجل المنزل على سٌدنا محمد [----------------------] .1

 المبدوء بسورة الفاتحة والمختوم بسورة الناس.المعجز به, المتعبد بتالوته, المنقول بالتواتر,  

 إلى ربه عز وجل. (وسلم علٌه هللا صلّ )الحدٌث الذي ٌنسبه الرسول [----------------------] .2

 من قول أو فعل أو تقرٌر أو صفة. (وسلم علٌه هللا صلّ )ما ثبت عن النبً [----------------------] .3

ٌُؤَمُن تواطؤهم على الكذب. [----------------------] .4  ما رواه جمٌع كثٌر 

 .     -:الخطأ تصوٌب مع, الخطأ العبارة أمام(   X)   وعالمة, الصحٌحة العبارة أمام)  √ (  عالمة ضع السؤال الثانً:

 )       ( القرآن الكرٌم المصدر الثانً من مصادر التشرٌع اإلسالمً. .1

 األحادٌث القدسٌة فً الصالة.ٌجوز للمسلم أن ٌقرأ من  )       (  .2

 الحدٌث القدسً منه الصحٌح ومنه الضعٌؾ.)       (  .3

  عدد األحادٌث القدسٌة أكثر من األحادٌث النبوٌة.)       (  .4

 السنة النبوٌة مرجعها إلى الوحً من هللا سبحانه.)       (  .5

 )       ( ٌنسب الحدٌث القدسً إلى هللا تعالى. .6

 الحدٌث القدسً " ٌقول هللا تعالى ".من صٌػ )       (  .2

 )       ( ٌرد قول " فٌما ٌروٌه عن ربه " فً األحادٌث النبوٌة. .3

  .                                                                                               -السؤال الثالث: قارن بٌن كل من:

 القــدسـًالحدٌــث  القــــرآن الكـــرٌم 

1.   

2.   

3.   

  

 النبوي الحدٌــث القــدسـً الحدٌــث وجه المقارنة

   عدد األحادٌث .1

   الموضوعات .2

  , قولٌة, فعلٌة .3
 تقرٌرٌة

  

َبوي الّشرٌف  الوحدة الثالثة / الحدٌث النَّ

ًّ الدرس التاسع / الحدٌث القُ   ُدس
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 .                                                                                                                    -السؤال األول:

  ":)من نفس عن مؤمٍن كربةا من كرب الدنٌا,قال رسول هللا ) صّل هللا علٌه وسلم ...................................... 

...................................................................................................................................... 

 خٌه ".................................................................................................... ما كان العبد فً عون أ

 أكمل الحدٌث النبوي الشرٌؾ. .1

 ........................ . x .........., مضاد: َعسر......., كربة: .....................معنً: نفّس: ..................... .2

 ..................... .ما المقصود بالتعاون؟ ................................................................................ .3

 من راوي الحدٌث النبوي السابق من الصحابة الكرام؟  .4

.............................................................................................................................. ..... 

 .                                                                                          -السؤال الثانً: أكمل الفراؼات اآلتٌة:

 ......................., .................................................... .كثٌرة منها: .................. فوائدله لتعاون ا .1

 ....................... ......................................., .....................من صور التعاون التً ذكرها الحدٌث  .2

 مجالت كثٌرة منها: ........................................., ................................................. . له لتعاونا .3

 ...........,..ن هللا علٌهم...............................................من األمثلة على  التعاون من حٌاة الصحابة رضوا .4

.............................................................................................................................. .. 

 ..............للهجرة, وكان من أكثر الصحابة رواٌة لـ...................فً السنة..... )رضً هللا عنه(أسلم أبو هرٌرة  .5

 ..... وقوة.............................................. ...........بسبب مالزمته لـ.........................................

 .                                                                                        -السؤال الثالث: أجب عن األسئلة اآلتٌة:

 أبٌن كٌؾ ٌكون التعاون بٌن الطالب فً المدرسة. .1

.............................................................................................................................. ...... 

 تشار التعاون على الفرد والمجتمع؟ما أثر ان .2

................................................................................. .................................................... 

 ول تعاونوا على اإلثم والعدوان." ؟عالم تدل اآلٌة الكرٌمة:" و تعاونوا على البر والتقوى,  .3

.................................................................................................................. ................... 

 أبٌن كٌفٌة التعاون فً اإلصالح ذات الَبٌن. .4

.............................................................................................................................. ....... 

 الدرس العاشر / حدٌث شرٌف ) التـعـاون (
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 .                                                                                                                    -السؤال األول:

, قٌل: ................. )صلّ هللا علٌه وسلم(أنَّ رسول هللا  رضً هللا عنه()عن أبً هرٌرة   قال:" حق المسلم على المسلم ستٌّ

 ................................................ قال: ..............................................................................

 ". اتبعهوإذا مات ف.................................................................................................................

 أكمل الحدٌث النبوي الشرٌؾ. .1

تُه: ...................................................... . .2  معنى: عٌادة المرٌض: ...................................., فَسمِّ

 .                                                                                           -السؤال الثانً: أكمل الفراؼات اآلتٌة:

 الحدٌث النبوي الشرٌؾ كالم ............................................................................................... . .1

 ........................................................................... .الهدؾ من ذكر حقوقاا للمسلم على أخٌه المسلم  .2

 من الحقوق التً ذكرت فً الحدٌث الشرٌؾ ............................, ........................, ..................... . .3

 .................................. .سالم وأهل الجنة .....................................تحٌة اإل .4

 حكم البتداء بالسالم ........................, وحكم رد السالم ............................... .  .5

 من آداب زٌارة المرٌض ..............................................., .................................................. . .6

 من حقوق المسلم على أخٌه المسلم ؼٌر الواردة فً الحدٌث الشرٌؾ .................................................., .2

............................................................ ,................................................................ .. 

 .                                                                                        -: أجب عن األسئلة اآلتٌة:السؤال الثالث

 -ما المقصود بكل من: .1

 ............................................................................................................... . إجابة الدعوة / أ.

 ............................................................................................................ . ب. إسداء النصح /

 ......................................................................................................... . العاطس /جـ. تسمٌت 

 .............................................................................................................. . د. اتباع الجنائز /

وها ". وضحأ. 2 ٌّتم بتحٌٍة فحٌوا بأحسن منها أو ُردُّ ٌِ  المعنى المستفاد من قوله تعالى:" و إذا ُح

  .............................................................................................................................. ...               

 )رضً هللا عنه(.الصحابً الجلٌل أبً هرٌرة اكتب نبذة فً سطرٌن عن  .3

   ................................................................................................................................. 

   ................................................................................ ................................................. 

 (الدرس الحادي عشر / حدٌث شرٌف ) حّق المسلم على المسلم 
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 .                                                                     -السؤال الرابع: اختر اإلجابة الصحٌحة مما بٌن القوسٌن:

 . [سنة       -مكروه          –حرام         ]                                حكم البتداء بإلقاء السالم  .1

 . [مكروه        –واجب        –مباح       ]                           حكم الرد على من ألقى السالم .2

 . [التعاون       -الرفق         –الِحلم        ]    خلق حسن ٌقصد به مساعدة الناس فً سد حاجاتهم .3

 . [عبد هللا بن مسعود –عمر بن الخطاب  –عبد الرحمن بن صخر ]       كثر الصحابة رواٌةا للحدٌث الشرٌؾأ .4

 . [السابعة للمٌالد       –السابعة للهجرة        –السابعة للبعثة      ]       فً السنة )رضً هللا عنه(أسلم أبو هرٌرة .5

 . [أبً بكر            –أبً القاسم             –أبً هرٌرة            ]   الصحابً عبد الرحمن بن صخر ٌكنى بـ .6

 

                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  مـهـمة الـوزاري الكــتاب أسئـلة

 :اآلتٌة الصفحات

 (51 -56- 61 – 62 – 63 ) 



 

14 
 

 

 

 

 .                                                                                           -السؤال األول: أكمل الفراؼات اآلتٌة:

 . من قبائل الٌهود التً كانت تسكن المدٌنة المنورة.................................., ...................................... .1

 حدثت ؼزوة بنً قٌنقاع فً شهر............ من السنة................ بسبب............................................. .. 2

 .................... ...................., ...................................... من العبر المستفادة من ؼزوة بنً قٌنقاع.....3

 .                                                                                         -انً: أجب عن األسئلة اآلتٌة:السؤال الث

 اذكر أسباب ؼزوة بنً قٌنقاع . .1

............................................................................................................. ........................ 

................................................................................................................................... .. 

ًِّ  بنُ  أوضح موقؾ عبد هللاِ  .2  سلول من بنً قٌنقاع. بنِ  أب

.............................................................................................................................. ....... 

 " إننً أتولى هللا ورسوله والمؤمنٌن, و أبرأُ من حلؾ هؤلء الكفار وولٌتهم." .3

 ............................................................................. .من قائل العبارة السابقة؟ ولمن قالها؟.......... . أ

 . ماذا نتعلم من العبارة السابقة؟............................................................................................... . ب

 ما نتائج ؼزوة بنً قٌنقاع؟ .4

....................... .............................................................................................................. 

 ."فقال له: هم لك, قال: ل وهللا ل أرُسلك حتى تحسن فً موالً, وٌَحك أرسلنً"  .5

 من قائل العبارات التً تحتها خطاا؟ ولمن قالها؟ . أ

.............................................................................................................................. ....... 

 فً العبارة السابقة؟ الموالًبمن المقصود  . ب

.............................................................................................................................. ....... 

 جـ. ماذا تعلمت من العبارة السابقة؟

....................................................................................... .............................................. 

 اذكر ثالثة دروس مستفادة من ؼزوة بنً قٌنقاع. .6

.............................................................................................................................. ....... 

ٌّة    الوحدة الرابعة / الّســٌرُة الّنـَبو

 ( هـ2ثانً عشر/ غزوةُ بنً َقٌُنقاع ) الدرس ال
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 .                                                                      -السؤال األول: اختر اإلجابة الصحٌحة مما بٌن القوسٌن:

 . [  كل ما ذكر  –الخندق     –أحد    –بدر ]           )صلّ هللا علٌه وسلم(من الؽزوات التً شارك فٌها  الرسول  .1

 . [ حفر الخندق       –جبل أحد     –بئر بدر ]  سمٌت ؼزوة أحد بهذا السم نسبة إلى                          .2

 . [    هـ  5      -     هـ  3     –   هـ    2  ]  حدثت ؼزوة أحد فً شهر شوال فً السنة                     .3

 . [مقاتل 4777 -مقاتل 3777 –مقاتل 2777] كان عدد المشركٌن فً ؼزوة أحد                              .4

 . [مقاتل  2777 -مقاتل 277 –مقاتل  1777]                           ومعه  أحد (وسلم علٌه هللا صلّ )وصل النبً .5

 . [ثلث الجٌش   -ربع الجٌش   –نصؾ الجٌش ]رجع عبد هللا بن أبً بن سلول بـ                               .6

 . [     27      -        57       –       37  ] بلػ عدد شهداء المسلمٌن فً ؼزوة أحد                        .2

 . [  62          -      22       –     32     ] بلػ عدد قتلى المشركٌن فً ؼزوة أحد                         .3

 .                                                                                         -السؤال الثانً: أجب عن األسئلة اآلتٌة:

 ما سبب ؼزوة أحد؟ .1

.............................................................................................................................. ....... 

 لؽزوة أحد. )صلّ هللا علٌه وسلم(أبٌن موقؾ عبد هللا بن أبً بن سلول من خروج النبً .2

........................................... .......................................................................................... 

 " انضح الخٌل عنا بالنبل, ل ٌأتونا من خلفنا, إن كانت لنا أو علٌنا فاثبت مكانك, ل نؤتٌنَّ من قبلك." .3

 ............................................................ ............................من قائل العبارة السابقة؟ ولمن قالها؟ . أ

 . ماذا نتعلم من العبارة السابقة؟............................................................................................... . ب

 " هللا أعلى و أجل, ل سواء قتالنا فً الجنة و قتالكم فً النار." .4

 قائل العبارة السابقة؟ ولمن قالها؟....................................................................................... . من . أ

    ما مناسبة قول العبارة السابقة؟............................................................................................. . . ب

 .ماذا نتعلم من العبارة السابقة؟..............................................................................................  جـ.

 أبٌن موقؾ خالد بن الولٌد فً ؼزوة أحد. .5

.............................................................................................................................. ....... 

 تحدث باختصار عن أحداث ؼزوة أحد. .6

......................................................................................................................................

......................................................................................................................................

................................................................................................................... ................ 

 اذكر ثالثة دروس مستفادة من ؼزوة أحد..2

.............................................................................................................................. ..... 

 هـ (3د  ) ـوة أُحُ زـث عشر / غـالـدرس الثـال
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 .                                                                                           -السؤال األول: أكمل الفراؼات اآلتٌة:

 حد سمات القٌادة النبوٌة فً المعارك والؽزوات منها:...................................................,أظهر فً ؼزوة  .1

.............................................................. ,.............................................................. ...... 

 ........................................................................ .بـ )رضً هللا عنه(لقب الصحابً حنظلة بن أبً عامر  .2

 اإلذخر هو ................................................................................................................. . .3

 وجرحت جراحاا كثٌرة. )صلّ هللا علٌه وسلم(قاتلت..................................................قتالا شدٌداا دفاعاا عن النبً .4

 فً ؼزوة أحد )رضوان هللا علٌهم(العبر المستفادة من المواقؾ البطولٌة التً سطرها الصحابة الكرام  بعض اكتب .5

................................ ,................................................... ,....................................... ...... 

 خروج المسلمٌن لموقعة حمراء األسد............................., ......................... .من الدروس المستفادة من  .6

 .                                                                                         -السؤال الثانً: أجب عن األسئلة اآلتٌة:

 ة فً الجنة."" كأنً أنظر إلٌك تمشً برجلك هذه صحٌح .1

 من قائل العبارة السابقة؟ ومن المقصود بها؟ . أ

.................................................................................................................................... . 

 ماذا تعلمت من موقؾ الصحابً المقصود بالعبارة السابقة؟ . ب

....................................................................... .............................................................. 

هم عّنا وهو رفٌقً فً الجنة." .2  " من ٌردُّ

 من قائل العبارة السابقة؟ ولمن قالها؟ . أ

.............................................. ....................................................................................... 

 تعلمت من الموقؾ الذي قٌلت فٌه العبارة؟ ماذا . ب

........................................................................................................................... .......... 

 اذكر موقؾ ٌدل على بطولة الشباب فً ؼزوة أحد. .3

.............................................................................................................................. ....... 

 والدفاع عنها. اذكر موقؾ ٌدل على بطولة النساء و دورها فً حمل الرسالة اإلسالمٌة  .4

.............................................................................................................................. ....... 

 تحدث باختصار عن موقعة حمراء األسد. .5

........................................................................ ............................................................. 

 من غزوة أحدالدرس الرابع عشر / مواقف 
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 .؟                                                                                                          السؤال الثالث: من هــو

ًُّ من  [----------------------] .1  تسدٌد ضربٍة ؼادرٍة برمحه, أّدت إلى استشهاده.قاتل ببسالة,  حتى تمكن وحش

 حامل لواء المسلمٌن فً المعركة وقاتل بشجاعة حتى استشهد وحمل الراٌة من بعده علً. [----------------------] .2

 أنا أخذ السٌؾ بحقه, فأخذه ففلق به هام المشركٌن. )صلّ هللا علٌه وسلم(قال للنبً [----------------------] .3

 كان حدٌث عهٍد بعرسه, فخرج مسرعاا إلى القتال, ولم ٌؽتسل وقاتل حتى استشهد. [----------------------] .4

 أصرَّ على أن ٌقاتل المشركٌن, وكان شدٌد العرج, فقاتل حتى نال الشهادة. [----------------------] .5

 ببسالة حتى استشهد.فٌها قاتل , وؼاب عن معركة بدر, وشارك فً ؼزوة أحد [----------------------] .6

س نفسه عنه. [----------------------] .7 ٌَُترِّ  قاتل بشجاعة, وحٌن أحاط المشركون بالرسول صار ٌذب بالسٌؾ عنه و

ُس مع النبً [----------------------] .8 َتَترَّ ٌَ مًِ. )صلّ هللا علٌه وسلم(كان   بترٍس واحٍد, وكان َحَسَن الرَّ

 

 

 

 .                                                                                         -السؤال األول: أجب عن األسئلة اآلتٌة:

 ........................................................................................................ . من هم بنً النضٌر؟ .1

 ............................................................................................ . متى وقعت ؼزوة بنً النضٌر؟ .2

 ............................................................................................... . ما سبب ؼزوة بنً النضٌر؟ .3

.............................................................................................................................. ....... 

 بً بن سلول فً ؼزوة بنً النضٌر.................................................................أبٌن دور عبد هللا بن أ .4

.................................................................................................................................... . 

 النضٌر................................................................................... تحدث عن حصار المسلمٌن لبنً .5

.................................................................................................................................... . 

 ............................................................................................ . ما مصٌر المنافقٌن ٌوم القٌامة؟ .6

 اذكر ثالثة دروس مستفادة من ؼزوة بنً النضٌر......................................................................... .2

............................................................................... ...................................................... 

 

 

 

  

 هـ (4)  عشر / غزوة بنً الّنضٌرالدرس الخامس 

 مـهـمة الـوزاري الكــتاب أسئـلة

 :اآلتٌة الصفحات

(69 -74- 80 – 85 – 86 -87) 
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 .                                                                                           -السؤال األول: أكمل الفراؼات اآلتٌة:

 من الصلوات المسنونة ............................, ................................., .................................... . .1

 صالة الستسقاء هً: ....................................................................................................... . .2

 حكم صالة الستسقاء .................................................................... . .3

دة تعنً: ................. .4  ....................................................................................... .السنة الُمَؤكَّ

 من سنن صالة الستسقاء..........................................., ...................................................... . .5

 .                                                                                         -أجب عن األسئلة اآلتٌة: السؤال الثانً:

 ما الحكمة من مشروعٌة صالة الستسقاء؟................................................................................ . .1

 ..................................................................... .ما سبب صالة الستسقاء؟............................. .2

 .................................................................صالة الستسقاء. ....................... أداء أوضح كٌفٌة .3

.................... ................................................................................................................. 

 .     -:الخطأ تصوٌب مع, الخطأ العبارة أمام(   X)   وعالمة, الصحٌحة العبارة أمام)  √ (  عالمة ضعالسؤال الثالث: 

 فً كل وقٍت إل فً األوقات المنهً عنها. )       ( تصلى صالة الستسقاء .1

 )       ( تصلى صالة الستسقاء جماعة وتصح إن صالها المسلم منفرداا. .2

 .فً العراءٌستحب أن ٌصلى المصلون صالة الستسقاء )       (  .3

 ٌجهر اإلمام بالقراءة فً صالة الستسقاء.)       (  .4

 صالة الستسقاء حكمها فرض كفاٌة.)       (  .5

 ولى فً صالة الستسقاء ثالث تكبٌرات.ألعدد تكبٌرات الركعة ا)       (  .6

 

 

 .                                                   -السؤال األول: اكتب المصطلح الدال على كل عبارة من العبارات اآلتٌة:

 ٌوم فرٍح وسروٍر شرعه هللا تعالى للمسلمٌن, وجعل له أحكاماَ خاصة. [----------------------] .1

 ٌكون فً األول من شّوال بعد صٌام شهر رمضان. ,تعالى ٌوم فرٍح وسروٍر شرعه هللا [----------------------] .2

 العاشر من ذي الحجة.ٌوم فرٍح وسروٍر شرعه هللا تعالى, ٌكون فً  [----------------------] .3

 األٌام الثانً والثالث والرابع من بعد ٌوم عٌد األضحى. [----------------------] .4

 ما ٌذبحه المسلم فً أٌام عٌد األضحى من اإلبل و البقر و الؽنم تقرباا هلل سبحانه, [----------------------] .5

 )صلّ هللا علٌه وسلم(.اقتداَء بفعل النبً و                                  

 

 ًّ  الوحدة الخامسة / الفقُه اإلسالم

 الدرس السادس عشر / صالةُ االستسقاء

 الدرس السابع عشر / صالة العٌدٌن و أحكام األضحٌة
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 .                                                                                         -السؤال الثانً: أجب عن األسئلة اآلتٌة:

 ما الحكمة من مشروعٌة العٌدٌن؟ .1

........................................................................... .......................................................... 

 لماذا سمٌت أٌام التشرٌق بهذا السم؟ .2

.............................................................................................................................. ....... 

 العٌد.أبٌن كٌفٌة أداء صالة  .3

............................................................................................................................. ....... 

............................................................................................................................. ....... 

........................................................................................................................... .......... 

 .                                                                                          -السؤال الثالث: أكمل الفراؼات اآلتٌة:

 على أدائها. )صلّ هللا علٌه وسلم(حكم صالة العٌدٌن..................................... واظب النبً  .1

 ............................, ...................................., ....................................... .من سنن العٌدٌن.. .2

 ٌبدأ وقت صالة العٌد بعد......................... بثلث ساعة تقرٌباا, وٌنتهً قبل صالة........................... بقلٌل. .3

 ) صلّ هللا علٌه وسلم(................. على كل قادٍر علٌها فلقد واظب النبً .........................حكم األضحٌة........... .4

 ٌبدأ وقت األضحٌة من بعد صالة..................................... إلى آخر أٌام....................................... . .5

 إذا ذبحت الذبٌحة قبل صالة العٌد فال ُتعدُّ أضحٌة, وإنما ُتعّد......................................... .  .6

 ........................ ..من األحكام المتعلقة بالمضحً............................, .............................., ....... .2

 ....................., .................................., .................................. .من شروط األضحٌة........... .3

 ضحٌة........................................, ...................................................... .مشروعٌة األ مِ كَ من حِ  .4

 , .......................................... ...................................من الدرس المستفادة والدروس العبر من .17

 .                                               -:مع بٌان السببل ٌجوز (,  –السؤال الرابع: بٌن الحكم الشرعً بـ ) ٌجوز 

 [----------------------]               شخص ضحى بماعٍز عرجاء عمرها سنة. .1

 [----------------------]               بإبل عمره ثالث سنوات. أحمدضحى أبو  .2

 [----------------------]                        ضحى شخص ببقرة بلؽت سنتان. .3

 [----------------------]      ضحى بحبشة كبٌرة و خمس دجاجات. محمدأبو  .4

 [----------------------]                           شٌئاا من األضحٌة. ضحً محمود وباع .5

 [----------------------]                              ذبح عبد هللا أضحٌته قبل صالة العٌد. .6

 [----------------------]                       ضحى محمد بأضحٌة عوراء بٌن عورها. .2

 [----------------------]   أضحٌته على الفقراء و األقارب. ضحى وائل ووزع من .3

 [----------------------]      اشترك خمسة رجال فً أضحٌة بقرة سمٌنة و سلٌمة. .4

 [----------------------]             اشترك ثالثة رجال فً أضحٌة ماعز سمٌن . .17
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 .                                                   -: اكتب المصطلح الدال على كل عبارة من العبارات اآلتٌة:األولالسؤال 

 صالة ٌؤدٌها المسلمون بكٌفٌٍة معٌنة على من مات منهم. [----------------------] .1

 .إذا قام به بعض المسلمٌن سقط اإلثم عن ؼٌرهم [----------------------] .2

 .                                                                                         -السؤال الثانً: أجب عن األسئلة اآلتٌة:

 ما حكم صالة الجنازة؟...................................................................................................... . .1

 أوضح فضل صالة الجنازة................................................................................................. . .2

 أبٌن كٌفٌة أداء صالة الجنازة. .3

......................................................................................................................................

.......................................................................................................... ........................... 

 عو به المصلون للمٌت.داذكر دعاءا مأثوراا ٌ .4

................................................... .................................................................................. 

 .                                                                                          -السؤال الثالث: أكمل الفراؼات اآلتٌة:

 ...................... ...................., ......................منها:...........................كم كثٌرة لصالة الجنازة حِ  .1

 عدد التكبٌرات فً صالة الجنازة .............................................................. . .2

 ............................., ول .................................لهاصالة الجنازة ل ............................فٌها ول  .3

 و ٌصلٌها المسلمون ................................., و هً صالة ................................ .    

 كبٌرة الثانٌة...................... .فً صالة الجنازة ٌقرأ المصلً بعد التكبٌرة األولى........................., وبعد الت .4

 من العبر المستفادة من الدرس ........................................, ................................................... . .5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الدرس الثالث عشر / صالة الجنازة

 مـهـمة الـوزاري الكــتاب أسئـلة

 :اآلتٌة الصفحات

(93  - 99- 103 – 104 – 105) 
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 .                                                                                         -السؤال األول: أجب عن األسئلة اآلتٌة:

ًِّ محمد صّل هللا علٌه وسلم (.أبٌن حال العالم قبل اإلسالم ) قبل بعثة  .1  النب

.............................................................................................................................. ....... 

 اإلسالم؟لحال العرب قبل اإلسالم, و بٌان إلى ماذا دعا  )رضً هللا عنه(أوضح وصؾ جعفر بن أبً طالب .2

............................................................................................................................. ....... 

.................................................................................................................. ................... 

 أوضح حاجة البشرٌة الٌوم إلى اإلسالم. .3

.............................................................................................................................. ....... 

 

 .                                                                                           -أكمل الفراؼات اآلتٌة:السؤال الثانً: 

 أثر اإلسالم على البشرٌة فً مجالت كثٌرة منها: ....................................., ................................., .1

........................................... .................................................................... ,.................... 

 من آثار اإلسالم على البشرٌة فً المجال العقدي......................................, .................................. . .2

 والبحث ) المجال المعرفً( ومن ذلك:أرسى اإلسالم قواعد المنهج السلٌم فً الفكر  .3

............................. ,............................................... ,.............................................. ....... 

 برز أثر اإلسالم فً مجال تكرٌم اإلنسان و حفظ حقوقه و من ذلك: .4

.................................. ,.............................................. ,.......................................... ....... 

 أثر اإلسالم على البشرٌة فً المجال األخالقً وٌبرز ذلك فً .5

...................... ,.......................................... ......................................... ,........................ 

 ,................................من العبر المستفادة من الدرس ............................................, ................ .6

............................................................ ,................................................................ ...... 

 

 ًّ  الوحدة السادسة / الفِكُر اإلسالم

 الدرس التاسع عشر / اإلسالم وصالح البشرٌة
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 .                                                                                         -أجب عن األسئلة اآلتٌة: السؤال األول:

 ما المقصود باألمن؟......................................................................................................... . .1

 لسنة النبوٌة ٌدل على أهمٌة األمن فً حٌاة اإلنسان.اأخرمن اكتب دلٌالا من القرآن الكرٌم, و .2

.............................................................................................................................. ....... 

 أوضح أهمٌة األمن فً حٌاة المجتمعات. .3

.............................................................................................................................. ....... 

 اذكر خمسة من مجالت األمن. .4

............................................................................................... ...................................... 

 اذكر ثالثة من منهج اإلسالم فً تحقٌق األمن. .5

.............................................................................................................................. ....... 

 -ما المقصود بكل من : .6

 .......................................................................................................... ./  األمن على الحٌاة . أ

 .......................................................................................................... . األمن الجتماعً / . ب

 ......................................................................................................... . القتصادي /جـ. األمن 

 ............................................................................................................... .د. األمن الفكري / 

 ................................................................................................................. .أمن الوطن / هـ. 

 لعدوان التً تحرمه من نعمة األمن, وضح ذلك.ٌتعرض الشعب الفلسطٌنً لصور كثٌرة من ا .2

.................................................. ................................................................................... 

 -أبٌن ما تدل علٌه األدلة اآلتٌة: .3

 قال تعالى:" ومن ٌقتل مؤمناا متعمداا فجزاؤه جهنم خالداا فٌها وؼضب هللا علٌه و لعنه و أعد له عذاباا عظٌماا." . أ

.............................................................................................................................. ....... 

 .قال تعالى:" كً ل ٌكون دولةا بٌن األؼنٌاء منكم." .......................................................................  . ب

ع مسلماا." ......................................................... .)صلّ هللا علٌه وسلم(جـ. قال رسول هللا  :" ل ٌحلُّ لمسلم أن ٌروِّ

فً بلدكم هذا     :" فإن دماءكم و أموالكم و أعراضكم علٌكم  حرام  كحرمة  ٌومكم  هذا)صلّ هللا علٌه وسلم(د. قال رسول هللا

  شهركم هذا." فً 

. ............................................................................................. 

 الدرس العشرون / األمن فً اإلسالم
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 .                                                                                           -السؤال األول: أكمل الفراؼات اآلتٌة:

 مواقع التواصل الجتماعً تعنً............................................................................................ . .1

 ..................., ................................, ........................ .من أسماء مواقع التواصل الجتماعً....... .2

 ..............................,.لمواقع التواصل الجتماعً إٌجابٌات كثٌرة منها:........................................... .3

...................................................... .................................................................... ,......... 

 من مجالت الستخدام اإلٌجابً لمواقع التواصل الجتماعً................................, ........................... . .4

 .......................,..............., .....................من سلبٌات مواقع التواصل الجتماعً ....................... .5

............................................................ ,................................................................ ....... 

 منها:...................................................,عند استخدام مواقع التواصل الجتماعً لبد من ضوابط مهمة  .6

......................................................... ,................................................................... ....... 

 .                                                                                         -جب عن األسئلة اآلتٌة:أالسؤال الثانً: 

1.  ًّ  سالٌح ذو حدٌن " اشرح ذلك. " مواقع الّتواصل الجتماع

............................................................................................................... ...................... 

 أوضح كٌفٌة الستخدام اآلمن لمواقع التواصل الجتماعً. .2

.............................................................................................................................. ....... 

 ة اإلسالم والمسلمٌن " أبٌن ذلك." ٌمكن استخدام مواقع التواصل الجتماعً لخدم .3

.............................................................................................................................. ...... 

 -أستنتج ما تدل علٌه األدلة اآلتٌة: .4

 ."جعلناكم شعوباا و قبائل لتعارفواقال تعالى:" ٌا أٌها الناس إنا خلقناكم من ذكٍر و أنثى و . أ

.............................................................................................................................. ....... 

 قال تعالى:" ٌا أٌها الذٌن أمنوا إن جاءكم فاسٌق بنبٍأ فتبٌنوا."  . ب

.......................................... ........................................................................................... 

 :" كفى بالمرء كذباا أن ٌحدث بكلِّ ما ٌسمع.")صلّ هللا علٌه وسلم(جـ. قال رسول هللا

......................................... ............................................................................................ 

 :" نعمتان مؽبوٌن فٌهما كثٌٌر من النَّاس, الصحة والفراغ.")صلّ هللا علٌه وسلم(د. قال رسول هللا

.............................................................................................................................. ....... 

 ًّ  الدرس الواحد والعشرون / اإلسالُم و مواقع الّتواصل االجتماع
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 .                                                                        -تٌة فً الجدول التالً:السؤال الثالث: أصنؾ اآلثار اآل

 –التعارؾ وإنشاء عالقات جٌدة  –العزلة عن األهل والمجتمع  –إضاعة الوقت  –) التعاون والتكافل وصلة األرحام 

تمكن من تفاعل قضاٌا  –نشر الجرٌمة والرذٌلة عبر المواقع  –ضعؾ التحصٌل الدراسً  –تبادل األفكار والمعلومات 

 األمة والتحدٌات التً تواجهها (.

 سلبٌات مواقع التواصل الجتماعً اقع التواصل الجتماعًإٌجابٌات مو

 ................................................... 
 

 ................................................... 
 

 ................................................... 
 

 ................................................... 

 .................................................... 
 

 .................................................... 
 

 .................................................... 
 

 .................................................... 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مـهـمة الـوزاري الكــتاب أسئـلة

 :اآلتٌة الصفحات

(111  - 116- 121 – 122 ) 
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 .                                                   -السؤال األول: اكتب المصطلح الدال على كل عبارة من العبارات اآلتٌة:

 إطالة الصوت بأحد حروؾ العلة بشروطها. [----------------------] .1

 قولوا. -مثل: كبٌرهم ,زة ولٌس بعده همزة أو سكونمأن ٌأتً حرؾ المد ولٌس قبله ه [----------------------] .2

 .بسطهصبُع أو مقدارها ضم اإل [----------------------] .3

 السوء. -السماء -أن ٌأتً حرؾ المد وقبله همزة أو ٌأتً بعده همزة أو سكون, مثل: إٌمان [----------------------] .4

 أتوا , و ٌمد بمقدار حركتٌن. -أن ٌأتً قبل حرؾ المد همزة, مثل: ءامن [----------------------] .5

 حركات. 5-4المد همزة فً الكلمة نفسها, مثل: المالئكة, وٌمد بمقدارأن ٌأتً بعد حرؾ  [----------------------] .6

 ولى , وهمزة القطع فً أول الكلمة التً تلٌها.األ أن ٌأتً حرؾ المد فً آخر الكلمة [----------------------] .7

 ترسم بالشكل )     ( فً القرآن الكرٌم و توضع على ؼالبٌة أنواع المد الفرعً. [----------------------] .8

 .عند حذفها ٌختل المعنى, مثل: وجههاء ل ٌصح حذفها ألنها جزء من بنٌة الكلمة و [----------------------] .9

 .ٌحاوره: مثل, لمعنىا ٌختل ل حذفت لو و الؽائب المفرد على تدل أصلٌة ؼٌر هاء[ ----------------------] .10

 وصل هاء الضمٌر المتحركة الواقعة بٌن حرفٌن متحركٌن بواو إذا كانت مضمومة , وبٌاء إذا كانت مكسورة. [----------------------] .11

 بعد هاء الضمٌر همزة, فتمد حركتٌن كالطبٌعً مثل: " له ملك". إذا لم ٌأتِ  [----------------------] .12

 حركات. 5-4أن ٌأتً بعد هاء الضمٌر همزة, فتمد حال الوصل كالمنفصل من  [----------------------] .13

 قلب النون الساكنة أو التنوٌن إلى مٌم مصحوبة بؽنة إذا جاء بعدهما حرؾ الباء. [----------------------] .14

 النطق بالنون الساكنة أو التنوٌن نطقاا ظاهراّ من ؼٌر تشدٌد ول ؼنة. [----------------------] .15

 .واإلدؼام اإلظهار بٌن متوسطة بحالة التنوٌن أو الساكنة بالنون النطق[ ----------------------] .16

 )قطب جد( وتكون النبرة قوٌة. حروؾضطراب فً نبرة الصوت عند النطق بهً ا [----------------------] .17

                           مشدداّ  واحداّ  حرفاا  ٌصٌران بحٌث ٌلٌهما الذي الحرؾ فً والتنوٌن الساكنة النون دمج [----------------------] .18

 .الثانً الحرؾ جنس من

  .                                                                                         -السؤال الثانً: أجب عن األسئلة اآلتٌة:

 اذكر حروؾ المد, مع بٌان شروط كل حرؾ, مع  التمثٌل علٌها. .1

......................................................................................................................................

.............................................................................................................................. ....... 

 ..................... .ما الكلمة القرآنٌة التً تضمنت حروؾ المد الثالثة بشروطها؟...................................... .2

 كم مقدار المد الطبٌعً؟.............................................................................................. . .3

 نواع كل قسم.أاذكر أقسام المد الفرعً, مع ذكر   .4

......................................................................................................................................

........................................................................................................................... .......... 

 البدل بهذا السم؟ مدما سبب تسمٌة  .5

.............................................................................................................................. ....... 

 الــّتــالوة و الــّتــجــوٌــد
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 أبٌن سبب تسمٌة المد الواجب بالمتصل , مع التمثٌل. .6

.............................................................................................................................. ....... 

 أوضح سبب تسمٌة المد المنفصل بهذا السم, و أٌضا تسمٌته بالجائز, مع التمثٌل. .2

............................................... ...................................................................................... 

 أبٌن أنواع المد فً كلمة ) هؤلء ( و أحددهما. .3

........................................................................................................................... .......... 

 لسم؟الماذا سمً مد الصلة بهذا  .4

.............................................................................................................................. ....... 

 ما وجه الشبه بٌن مد الصلة الكبرى ومد الجائز المنفصل؟ 

........................ ............................................................................................................. 

 اذكر استثناءات مد الصلة, مع بٌان كٌؾ تقرأ؟

......................................................................................................................................

.............................................................................................................................. ...... 

 

 .                                                                                            -السؤال الثالث: أكمل الجداول اآلتٌة:

 مـثـــال مــقـدار الــمد التــعـرٌـف نـوع الــمد

    البدل

الواجب 
 المتصل

   

الجائز 
 المنفصل
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 الــمث مدــدار الـقــم فـعرٌــالت مدــوع الـن

مد الصلة 
 الصغرى

   

مد الصلة 
 الكبرى

   

 

 .     -:الخطأ تصوٌب مع, الخطأ العبارة أمام(   X)   وعالمة, الصحٌحة العبارة أمام)  √ (  عالمة ضع السؤال الرابع:

 )       ( األلؾ الساكنة المضموم ما قبلها من أحرؾ المد. .1
 )       ( الٌاء الساكنة المكسورة ما قبلها من أحرؾ المد. .2
 ( كلمة ) َموزون ( ٌوجد بها حرؾ مد.      )  .3
ٌُِمٌت ( ٌوجد بها حرؾ مد.)       (  .4  كلمة ) 
 )       ( مقدار المد الطبٌعً حركة واحدة. .5
 كلمة ) ساجد ( ٌوجد بها مد طبٌعً.)       (  .6
 )       ( الحكم فً قوله تعالى:" من علق" إقالب. .7
 ة ٌنمو.)       ( حروؾ اإلدؼام بؽنة مجموعة فً كلم .8
 نوع المد فً كلمة ) ألهتكم ( مد بدل.)       (  .9

 )       ( المد المتصل هو أن ٌأتً بعد حرؾ المد همزة فً الكلمة نفسها. .10
 )       ( حرؾ اإلقالب هو ) ت (, وعالمته فً القرآن الكرٌم ) م (. .11
  اإلخفاء الحقٌقً ٌأتً فً كلمة أو كلمتٌن.)       (  .12
 الهاء األصلٌة من الكلمة ل ٌختل المعنى.)       ( إذا حذفت  .13
 كلمة ) وجهه ( هاء ضمٌر. آخرالهاء )       (  .14
 )       ( تقع هاء الضمٌر فً السم و الفعل فقط. .15
 )       ( الهاء فً نهاٌة الكلمة أصلٌة دائماا. .16
 )       ( نوع الهاء فً " إنه " هاء ضمٌر. .17
 تلحق بمد الصلة. الهاء فً اسم اإلشارة " هذه " )       ( .18
 )       ( ٌحدث مد الصلة عند وصل هاء الضمٌر المتحركة الواقعة بٌن متحركٌن. .19
 )       ( كلمة " ولقد " ٌوجد بها قلقلة . .20
 إدؼام بؽنة)       ( اإلشارة )      ( تدل على وجود  .21
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 .                                                                   -:القوسٌن بٌن مما الصحٌحة اإلجابة اختر السؤال الخامس:

 . [    خص ضؽط قظ     –     قطب جد     –    ٌرملون  ]                              حروؾ القلقة مجموعة فً  .1

 . [  ق ؾ ذ د ط ظ  –  و ني ر م ل   – ء هـ ع ح غ خ ]                                   حروؾ اإلظهار الحلقً  .2

 . [     ل  ر      –      س  ص       –    ح  ع     ]                                     حرفا اإلدؼام بؽٌر ؼنة هما .3

 . [  حركات 6    –    حركات 4   –    حركتان    ]                    مقدار مد البدل                                 .4

 . [      الموج      –     جاءهم        –     أسوأ    ]                  الكلمة التً تحتوي على مد متصل             .5

 . [    ٌحبون     –     نوحٌها       –      اسرائٌل   ]        الكلمة التً تحتوي على أحرؾ المد الثالثة بشروطها  .6

 . [      هؤلء     –     أولئك      –      المالئكة     ]               على الترتٌبكلمة فٌها مّدان منفصل و متصل  .2

 . [   إدؼام بؽنة  –    إخفاء حقٌقً      –    إقالب   ]                               الحكم فً قوله تعالى:" اإلنسان " .3

 . [      ؼٌرهما      –     أصلٌة      –      ضمٌر  ]                                         الهاء فً كلمة " عباده " .4

 . [   مد بدل   –     مد صلة صؽرى      –    مد صلة كبرى  ]                   اقوله تعالى:" هِذِه بِضاعتنا " فٌه. 17

 . [  مد واجب متصل  –  مد جائز منفصل   –  مد صلة كبرى]               اقوله تعالى:" فسجدوا إل إبلٌس " فٌه. 11

 . [  مد عارض للسكون    –  قلقلة كبرى     –  قلقلة صؽرى  ]                       اقوله تعالى:" إنا خلقناكم " فٌه.12

 . [     راضٌة     –     أمنوا        –       السماء     ]                            الكلمة التً فٌها مد بدل . 13

 . [  إدؼام متماثلٌن  –  إدؼام بؽنة   –إدؼام بؽٌر ؼنة ]                          اقوله تعالى:" من لدنا " فٌه. 14

 . [      أنزلناه     –      ما ٌنبؽً       –     من بعد   ]                              كلمة فٌها حكم اإلقالب. 15

 .                                                                                                 -السؤال السادس: أجب عما ٌلً:

 :ٌا بنً ءادم خذوا زٌنتكم ِعنَد ُكلِّ مسجٍد وكلوا واشربوا إنَُّه ل ٌحب المسرفٌن."" قال تعالى 

 -استخرج من اآلٌة كل من:

 إدؼام بؽنة: ...............................,..........., .......بدل: ..............................., إخفاء حقٌقً: ..........مد 

 مد صلة صؽرى: .........................................., مد جائز منفصل: ................................................,

 .................... .....) الواو (: ............... كلمة بها حرؾ مد..............., و .........األلؾ (: ....... حرؾ مد )

  ":و قالوا لول ٌأتٌنا بأٌٍة من رِبِه أولم تأتهم سنة ما فً الصحؾ األولى."قال تعالى 

 -:من كل اآلٌة من استخرج

 .............................................., إدؼام بؽٌر ؼنة: .....................................................,مد طبٌعً: 

 . إدؼام بؽنة: ............................................., مد صلة كبرى: .....................................................

 أم ٌحسدون النَّاس على ما أتاهم هللا من فضله,  فقد ءاتٌنا آل إبراهٌم الكتاب والحكمة و ءاتٌناهم ملكاا   :" قال تعالى

 عظٌماا."

 -:من كل اآلٌة من استخرج

 ...,.................مد جائز منفصل: ................................, قلقلة صؽرى: ........................, مد بدل:.......

 ................... ...إخفاء حقٌقً: ........................, مد طبٌعً: .............................., إظهار حلقً: ........
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 ".قال تعالى:" ٌنزل المالئكة  بالروح من أمره على من ٌشاء من عباده 

 -:من كل اآلٌة من استخرج

 متصل: ..........................., إظهار حلقً: ............................, إدؼام بؽنة: ........................, مد واجب

 مد صلة صؽرى: ......................................, كلمة فٌها هاء ضمٌر: ............................................... .

  ":ها الذٌن ءامنوا ل ٌسخر قوٌم من قوٍم عسى أن ٌكونوا خٌراا منُهم ول نساٌء من نساٍء عسى أن ٌكنَّ ٌا أٌقال تعالى 

المون." خٌراا منهن, و ل تلمزوا أنفُسكم  ول تنابزوا باأللقاب, بئس السُم الفُُسوُق بعد اإلٌماِن, وَمن لم ٌتب فأولئك ُهُم الظَّ

 -:من كل اآلٌة من استخرج

 منفصل: .............................., مد بدل: ............................, إدؼام بؽنة: ............................,مد جائز 

 إخفاء حقٌقً فً كلمتٌن: ....................., إظهار حلقً فً كلمة: ................, قلقلة صؽرى: ......................,

 تٌن: ....................., إدؼام بؽٌر ؼنة: ......................, مد طبٌعً: ..........................,إظهار حلقً فً كلم

 ., إخفاء حقٌقً فً كلمة: .................., كلمة بها ؼنة: .................... .مد واجب متصل: ..........................

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 :::... هللا بحمد تم...::: 

 

 

 راجع أسئلة الكتاب الوزاري, 

 -فً الصفحات اآلتٌة:

 (33  – 35 – 37 – 40 – 43 – 46 – 

48 – 51 – 54 – 57 – 59  ) 

 إعداد أ./ سامً عوٌضة " أبو بالل "


