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 ول: الكلم الطيبألالدرس ا
    

 يشتمل الكلم الطيب فيما يتعلق بعالقة اإلنسان باهلل عزوجل على : .1

 ب. الكلمة الجميلة        ج. إسداء النصيحة        د. األمر بالمعروف والنهي عن المنكر        الدعاء  . أ

 

 على : مع غيره من الناسيشتمل الكلم الطيب فيما يتعلق بعالقة اإلنسان  .2

  رد. األمر بالمعروف والنهي عن المنك        ذكر هللا تعالى ج.         الدعاء ب.      تالوة القرآن الكريم . أ

 

 ة يسمى :ت وأجملها باستخدام األلفاظ المنطوقة أو المكتوباألفكار والمشاعر بأحسن العباراالتعبير عن   .3

 ج. القيم السياسية         د. الفن في اإلسالم     ب. الكلم الطيبأ.القيادة         

 

 "على فضيلة من فضائل الكلم الطيب هي : اِلُح يَْرفَعُهُ َواْلعََمُل الصَّ  إِلَْيِه يَْصعَُد اْلَكِلُم الطَّيِبُ تعالى :" يدل قوله  .4

   أن هللا تعالى يتقبله ويجازي عليه بالخيرب.                    أفضل من العطاء المادي . أ

 د. ترويض اللسان وتعويده على ذكر هللا        نسانتحقيق الخير وتيسير البركة لإلج. 

 

 فضيلة من فضائل الكلم الطيب هي : " على   صدقة :" والكلمة الطيبةملسو هيلع هللا ىلص يدل قوله .5
   أن هللا تعالى يتقبله ويجازي عليه بالخيرب.               أفضل من العطاء المادي . أ

 د. ترويض اللسان وتعويده على ذكر هللا        نسانتحقيق الخير وتيسير البركة لإلج. 

 

ْعُروٌف َوَمْغِفَرةٌ تعالى :" يدل قوله  .6 "على فضيلة من فضائل  َغنِيٌّ َحِليمٌ  َصَدقٍَة يَتْبَعَُهآ أَذًى َوُللاّ  ِمن َخْيرٌ قَْوٌل مَّ

 الكلم الطيب هي :

   أن هللا تعالى يتقبله ويجازي عليه بالخيرب.                    أفضل من العطاء المادي . أ

 هللاد. ترويض اللسان وتعويده على ذكر        نسانتحقيق الخير وتيسير البركة لإلج. 

 

َّقُوا ُللاَّ َوْليَْخَش الَِّذيَن لَْو تََرُكواْ ِمْن َخْلِفِهْم ذُِريَّةً ِضعَافًا َخافُواْ َعلَْيِهْم تعالى :" يدل قوله  .7 ْليَقُولُواْ قَْوالً وَ  فَْليَت

 "على فضيلة من فضائل الكلم الطيب هي :َسِديًدا

   تعالى يتقبله ويجازي عليه بالخيرأن هللا ب.                       أفضل من العطاء المادي . أ

 هللاد. ترويض اللسان وتعويده على ذكر        نسانتحقيق الخير وتيسير البركة لإلج. 

 

":َعتِيدٌ  َما يَْلِفُظ ِمن قَْوٍل إِالَّ لََدْيِه َرقِيبٌ من وسائل الكلم الطيب مما يقع تحت مسؤولية الفرد في قوله تعالى:". 8  

 أ.الحرص على الرقابة الذاتية ومحاسبة النفس .              ب. تعزيز ثقافة الكلم الطيب. 
 د. تعزيز دور القدوة الحسنة                   ج. تربية النشء على الكلم الطيب .          

 

أاَلَ  قُلُوبُُهم بِِذْكِر ُللاِّ الَِّذيَن آَمنُواْ َوتَْطَمئِّن  من وسائل الكلم الطيب مما يقع تحت مسؤولية الفرد في قوله تعالى:". 9

ب ": اْلقُلُو تَْطَمئِنّ  بِِذْكِر ُللِاّ    
 أ.الحرص على الرقابة الذاتية ومحاسبة النفس .              ب. تعزيز ثقافة الكلم الطيب.

 د. ترويض اللسان وتعويده على ذكرهللا                 ج. تربية النشء على الكلم الطيب .              
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ً  في قوله تعالى:" سرة والمجتمعمن وسائل الكلم الطيب مما يقع تحت مسؤولية األ. 10 ":  َوقُولُواْ ِللنَّاِس ُحْسنا   
 أ.نشر ثقافة الكلم الطيب .                                       ب. تعزيز دور القدوة الحسنة في المجتمع .

 د. ترويض اللسان وتعويده على ذكرهللا                   .           ج. تربية النشء على الكلم الطيب    

 

ِلنَت لَُهْم  فَبَِما َرْحَمٍة  ِمَن ُللاِّ  في قوله تعالى:" سرة والمجتمعمن وسائل الكلم الطيب مما يقع تحت مسؤولية األ. 11 

: "َولَْو ُكنَت فَظًّا َغِليَظ اْلقَْلِب الَنفَّضواْ ِمْن َحْوِلَك     
 أ.نشر ثقافة الكلم الطيب .                                       ب. تعزيز دور القدوة الحسنة في المجتمع .

 د. ترويض اللسان وتعويده على ذكرهللا                   ج. تربية النشء على الكلم الطيب .              

 

ابا وال سبّ  ملسو هيلع هللا ىلص:" لم يكن رسول هللا  ملسو هيلع هللا ىلصفي قوله  سرة والمجتمعألمن وسائل الكلم الطيب مما يقع تحت مسؤولية ا. 12

انااشا وال لعّ فحّ  ": َحْوِلَك  ....     
 أ.نشر ثقافة الكلم الطيب .                                       ب. تعزيز دور القدوة الحسنة في المجتمع .

 د. ترويض اللسان وتعويده على ذكرهللا                   ج. تربية النشء على الكلم الطيب .              

 

 :"  ولو بشق تمرة ، فمن لم يجد فبكلمة طيبةاتقوا النار :"  ملسو هيلع هللا ىلص. من آثار الكلم الطيب يدل عليه قوله 13

 نشر ثقافة الكلم الطيبد.    الشيطانالتخلص من كيد ج.     نيل رضا هللا تعالى ب.    إشاعة المحبة بين الناسأ. 

 

 " : َوِليٌّ َحِميمٌ اْدفَْع بِالَّتِي ِهَي أَْحَسُن فَِإَذا الَِّذي بَْينََك َوبَْينَهُ َعَداَوةٌ َكأَنَّهُ :"تعالىآثار الكلم الطيب يدل عليه قوله .من 14

 نشر ثقافة الكلم الطيبد.    الشيطانالتخلص من كيد ج.     نيل رضا هللا تعالى ب.    إشاعة المحبة بين الناسأ. 

 

َوقُل ِلِعبَاِدي يَقُولُواْ الَّتِي ِهَي أَْحَسُن إِنَّ الشَّْيَطاَن يَنَزُغ بَْينَُهْم إِنَّ  :"تعالىمن آثار الكلم الطيب يدل عليه قوله .15

ا ّمبِينًا الشَّْيَطانَ   " : َكاَن ِلإِلْنَساِن َعُدوًّ

 نشر ثقافة الكلم الطيبد.    ن كيد الشيطانالتخلص مج.     نيل رضا هللا تعالى ب.    إشاعة المحبة بين الناسأ. 

 

 ملسو هيلع هللا ىلصخالقيات القيادة عند الرسولأالدرس الثاني : 
 يسمى :  عملية التأثير اإليجابي في الناس وتوجيههم بأساليب متنوعة نحو تحقيق األهداف المرجوة .1

 الكلم الطيب. د               القيادةج. الحوار                     ب.السياحة                  أ. 

 
 : عند رفضه أن يولي أبو ذر عندما جاءه يطلب اإلمارة ملسو هيلع هللا ىلصخالقيات التي تميّزت بها قيادة الرسول . من األ2

 قدوة الحسنةال. د          ج. اكتشاف المواهبتفويض الصالحيات    ب.  وضع اإلنسان في المكان الذي يناسبهأ. 

 

وأقرؤهم لكتاب هللا  ،:" أقضاهم علي بن أبي طالب ملسو هيلع هللا ىلصقال كما  ملسو هيلع هللا ىلصقيادة الرسول خالقيات التي تميّزت بها من األ .3

 ". فرضهم زيدوأ ، جبل م معاذ بنراوأعلمهم بالحالل والح ،أُبي بن كعب 

 قدوة الحسنةال. د     ج. اكتشاف المواهبتفويض الصالحيات    ب.  وضع اإلنسان في المكان الذي يناسبهأ. 
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س جبريل عليه روح القد إنّ  لحسان بن ثابت:" ملسو هيلع هللا ىلصقال كما  ملسو هيلع هللا ىلصت التي تميّزت بها قيادة الرسول خالقيا. من األ4

 ه" :عن هللا ورسول –دافعت  –ا نافحت م يؤيدك لازالسالم ال ي

 قدوة الحسنةال. د     ج. اكتشاف المواهبتفويض الصالحيات    ب.  وضع اإلنسان في المكان الذي يناسبهأ. 

 

 " : فِي األْمرِ  َشاِوْرُهمْ تعالى  :" وَ  قالكما  ملسو هيلع هللا ىلصت التي تميّزت بها قيادة الرسول خالقيا. من األ5

 تفويض الصالحيات  ب.         تاي ومشاركتهم في اتخاذ القراررأمشورة أصحاب الأ. 

 قدوة الحسنةال. د                                               ج. اكتشاف المواهب  

 

حسان بن ثابت بالرد على أعداء اإلسالم في شعره يبيّن خلقا من أخالقيّات القيادة : ملسو هيلع هللا ىلصالنبي تكليف . 6       

 د. تلمس حاجات الناس    ج. تفويض الصالحيات .     ب. اكتشاف المواهب   أ.القدوة الحسنة .

 

ادة :يبيّن خلقا من أخالقيّات القي خطباء المشركينبن ثابت بالرد على  قيس ملسو هيلع هللا ىلصتكليف النبي . 7  

 د. تلمس حاجات الناس    ج. تفويض الصالحيات .     ب. اكتشاف المواهب   أ.القدوة الحسنة .

 

يبيّن خلقا من أخالقيّات القيادة:مصعب بن عمير إلى المدينة المنورة ليدعو أهلها إلى اإلسالم  ملسو هيلع هللا ىلصالنبي  إرسال.8  

 د. تلمس حاجات الناس    .  اتج. تفويض الصالحي    ب. اكتشاف المواهب   أ.القدوة الحسنة .

 
يبيّن خلقا من أخالقيّات القيادة : عثمان بن عفان مفاوضا لقريش في صلح الحديبية ملسو هيلع هللا ىلصالنبي إرسال . 9  

 د. تلمس حاجات الناس     ج. تفويض الصالحيات .    ب. اكتشاف المواهب   أ.القدوة الحسنة .

 
ن خلقا من أخالقيّات القيادة :يبيّ أسامة بن زيد على جيش كبير  ملسو هيلع هللا ىلصالنبي أّمر. 10  

 د. تلمس حاجات الناس    .  ج. تفويض الصالحيات    ب. اكتشاف المواهب   أ.القدوة الحسنة .

 
يبيّن خلقا من أخالقيّات القيادة : بقتل الذين اعتدوا على الرعاة وسرقوا اإلبل  ملسو هيلع هللا ىلصالنبي  أمر. 11  

 د. الحزم والحسم    فويض الصالحيات . ج. ت    ب. اكتشاف المواهب   أ.القدوة الحسنة .

 

يبيّن خلقا من أخالقيّات القيادة :للصحابة في نقل تراب الخندق يوم األحزاب  ملسو هيلع هللا ىلصالنبي  مشاركة. 12  

 د. تلمس حاجات الناس    ج. تفويض الصالحيات . ب. اكتشاف المواهب       . أ.القدوة الحسنة

 
" على خلقا من سمعوا صوتا عظيما :" لم تراعوا لم تراعوا ألهل المدينة عندماملسو هيلع هللا ىلص قول الرسول . يدل 13

  أخالقيات القيادة :
 د. تلمس حاجات الناس    ج. تفويض الصالحيات . ب. اكتشاف المواهب       أ.القدوة الحسنة .

 

 الدرس الثالث : العلماء دورهم ومكانتهم
: على مكانة العلماء  "ُموَن َوالَِّذيَن اَل يَْعلَُمونَ قُْل َهْل يَْستَِوي الَِّذيَن يَْعلَ . يدل قوله تعالى :" 1  

   .. أّن هللا تعالى جعل العلم طريقا لصاحبه لدخول الجنةب                ة العلماءأّن هللا تعالى رفع مكان أ.
  د. وصف الرسول  لهم بأنهم ورثة األنبياء       بالخير والفضل لعالم. أّن هللا تعالى شهد لج
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: على مكانة العلماء  " من سلك طريقا يبتغي فيه علما ، سلك هللا به طريقا إلى الجنةملسو هيلع هللا ىلص:" يدل قوله  .2  

   .. أّن هللا تعالى جعل العلم طريقا لصاحبه لدخول الجنةب                ة العلماءأّن هللا تعالى رفع مكان أ.
  الرسول  لهم بأنهم ورثة األنبياء  د. وصف      بالخير والفضل لعالم. أّن هللا تعالى شهد لج

 
َّ ِمْن  تعالى :" . يدل قوله3    على مكانة العلماء : ء"ِعبَاِدِه اْلعُلََماإِنََّما يَْخَشى ُللاَّ

   .. أّن هللا تعالى جعل العلم طريقا لصاحبه لدخول الجنةب                ة العلماءأّن هللا تعالى رفع مكان أ.
  د. وصف الرسول  لهم بأنهم ورثة األنبياء       بالخير والفضل لعالمى شهد ل. أّن هللا تعالج

 
" على حّماد إال استغفرت له مع والدّي  ما صليت صالة منذ مات . يدل قول أبو حنيفة في شيخه حماد :"4

نحو العلماء :نا واجب ."    
  مهم وتوقيرهماب معهم واحترالتأد. ب            همدقة النقل عن العلماء  وعدم تتبع زالت أ.
   الدفاع عنهم والنصح لهمد.         الدعاء لهم بالخير والسداد وحفظ معروفهم. ج

 
" يدل على واجبنا نحو العلماء :ءراقال ابن عباس لزيد بن ثابت ":  هكذا أمرنا نفعل بالعلماء والكب. 5     

  مهم وتوقيرهماالتأدب معهم واحتر. ب            همدقة النقل عن العلماء  وعدم تتبع زالت أ.
   الدفاع عنهم والنصح لهمد.         لهم بالخير والسداد وحفظ معروفهم الدعاء. ج

 
" على واجبنا نحو العلماء : فَاْسأَلُواْ أَْهَل الِذْكِر إِن ُكنتُْم الَ تَْعلَُمونَ  :"تعالى  . يدل قوله6     

  مهم وتوقيرهماالتأدب معهم واحتر. ب            همزالتع دقة النقل عن العلماء  وعدم تتب أ.
   الدفاع عنهم والنصح لهمد.                        االستجابة لهم واالنتفاع بعلمهم. ج

 
" على واجبنا نحو العلماء : تهمرا:" أقيلوا ذوي الهيئات عث ملسو هيلع هللا ىلص . يدل قوله7     

  مهم وتوقيرهماالتأدب معهم واحتر. ب            همدقة النقل عن العلماء  وعدم تتبع زالت أ.
   الدفاع عنهم والنصح لهمد.                        االستجابة لهم واالنتفاع بعلمهم. ج
 
 

:" الدين النصيحة " قلنا لمن يا رسول هللا ؟ قال :" هلل ولكتابه ولرسوله وألئمة المسلمين  ملسو هيلع هللا ىلص . يدل قوله7

العلماء : " على واجبنا نحو وعامتهم     
  مهم وتوقيرهماالتأدب معهم واحتر. ب            همدقة النقل عن العلماء  وعدم تتبع زالت أ.
   الدفاع عنهم والنصح لهمد.                        االستجابة لهم واالنتفاع بعلمهم. ج
 

 الدرس الرابع : المسجد الحرام
 فضل الصالة في المسجد الحرام : .1

  صالة  27د.                ج. مئة ألف صالةة              ب. خمسمئة صالة               أ. ألف صال

 

 حكم مسح الحجر األسود وتقبيله  : .2

   واجبد.                         ج. مباح                           حرامب.                       أ. سنة

 

 عتمر  :حكم الطواف حول الكعبة للحاج والم .3

  د. ركن                        ج. مباح                           حرامب.                       أ. سنة
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 حكم الطواف حول الكعبة لغير للحاج والمعتمر  : .4

  ركند.                         ج. مباح                           حرامب.                       أ. سنة

 

 الموقع الذي يسن مسحه ال تقبيله من مواقع المسجد الحرام هو : .5
 

 د. الكعبة.            ج. الصفا والمروة .         ب. مقام إبراهيم عليه السالم.   .   أ. الركن اليماني      
 

 :  " إّن مسحهما يحطان الخطيئةملسو هيلع هللا ىلص  :" قال الركنان اللذان قصدهما الرسول  .6

    ومقام إبراهيم الحجر األسودب.                األسود والحجر أ. ماء زمزم

 د. الركن اليماني والحجر األسود        الركن اليماني والصفا والمروة ج.          

 

 حكم السعي بين الصفا والمروة  للحاج والمعتمر  : .7

 سنةد.                         ج. مباح                           حرامب.                       واجبأ. 

 

 الدرس السادس : القيم السياسية  في االسالم
  
ُسوَل  يَا أَيَها الَِّذيَن آَمنُواْ أَِطيعُواْ ُللاَّ  .يدل قوله تعالى :"1 صور " على صورة من   َوأُْوِلي األْمِر ِمنُكمْ َوأَِطيعُواْ الرَّ

 هي : القيم السياسية في اإلسالم

      التعاون والتكافلد.                  الشورىج.              طاعة الحاكمب.                  واةالعدل والمساأ. 

 

" على صورة   بِاْلِقْسطِليَقُوَم النَّاُس  يَزانَ ملَقَْد أَْرَسْلنَا ُرُسلَنَا بِاْلبَيِنَاِت َوأَنَزْلنَا َمعَُهُم اْلِكتَاَب َوالِ  .يدل قوله تعالى :"2

 هي : ر القيم السياسية في اإلسالمصومن 

      التعاون والتكافلد.                  الشورىج.              طاعة الحاكمب.                  العدل والمساواةأ. 

 

 هي : صور القيم السياسية في اإلسالم" على صورة من   بِاْلعَْدلِ يَأُْمُر  إِنَّ ُللاَّ  . يدل قوله تعالى :"3

      التعاون والتكافلد.                  الشورىج.              طاعة الحاكمب.                  لعدل والمساواةاأ. 

 

المتوكلين " على صورة من  يُِحب إِنَّ ُللاَّ  فِي األْمِر فَِإَذا َعَزْمَت فَتََوكَّْل َعلَى ُللاِّ  َشاِوْرُهمْ وَ   . يدل قوله تعالى :"4

 هي : ياسية في اإلسالمصور القيم الس

      التعاون والتكافلد.                  الشورىج.              طاعة الحاكمب.                  العدل والمساواةأ. 

 

على صورة من  المتوكلين " يُِحب إِنَّ ُللاَّ  فِي األْمِر فَِإَذا َعَزْمَت فَتََوكَّْل َعلَى ُللاِّ  َشاِوْرُهمْ وَ   . يدل قوله تعالى :"5

 هي : صور القيم السياسية في اإلسالم

      التعاون والتكافلد.                  الشورىج.              طاعة الحاكمب.                  العدل والمساواةأ. 
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صور القيم " على صورة من  اْلعُْدَوانِ َعلَى اْلبِر َوالتَّْقَوى َوالَ تَعَاَونُواْ َعلَى اإِلثِْم وَ  َوتَعَاَونُواْ  :"قال تعالى  .6

 هي: السياسية في اإلسالم

      التعاون والتكافلد.                  الشورىج.              طاعة الحاكمب.                  العدل والمساواةأ. 

 

صور القيم " على صورة من ". َوتُقَِطعُوا أَْرَحاَمُكمْ  تُْفِسُدوا فِي اأْلَْرِض فََهْل َعَسْيتُْم إِن تََولَّْيتُْم أَن  :"قال تعالى . 7

 هي: السياسية في اإلسالم

      التعاون والتكافلد.                  الشورىج.              طاعة الحاكمب.                  العدل والمساواةأ. 

 

على صورة من صور ا"اررلدتهم أمهاتهم أحقول عمر بن الخطاب رضي هللا عنه :" متى استعبدتم الناس وقد و . يدل8

 اإلسالم هي :القيم السياسية في 

      التعاون والتكافلد.                  الشورىج.                  طاعة الحاكمب.                       أ. الحرية

 

فكر  أو المستوى االقتصادي عدم التمييز بين المواطنين بناء على اختالف العرق أو الجنس أو الدين أو ال. 9

 يسمى : واالجتماعي

  د. العدل                         الشورىج.                   ب. المساواةأ. الحرية                      

 

 يسمى : إعطاء كل ذي حق حقه ما يحقق أمن المجتمعات واستقرارها .10

      د. العدل                     الشورىج.                 أ. الحرية                      ب. المساواة  

 

" على أثر من  :" ما أطيبك من بلد وأحبك إلي ، ولوال أن قومي أخرجوني منك ما سكنت غيركملسو هيلع هللا ىلص هقول . يدل11

 آثار القيم السياسية في اإلسالم هي :

 العدل والمساواة د.  .  لمشاركة السياسيةاج.     تحقيق المواطنة الصالحةب.    رراانتشار األمن واالستقأ. 

 

" على أثر من آثار  ن ُجوعٍ َوآَمنَُهم هِمْن َخْوفٍ مِ  الَِّذي أَْطعََمُهم *تعالى :" فَْليَْعبُُدوا َربَّ َهَذا اْلبَْيِت  هقول . يدل12

 القيم السياسية في اإلسالم هي :

 د. العدل والمساواة  .  المشاركة السياسيةج.     لحةتحقيق المواطنة الصاب.    رراانتشار األمن واالستقأ. 

 

 " على أثر من آثار القيم السياسية في اإلسالم هي :  َوأَْمُرُهْم ُشوَرى بَْينَُهمْ تعالى :"  هقول . يدل13

 د. العدل والمساواة  .  المشاركة السياسيةج.     تحقيق المواطنة الصالحةب.    رراانتشار األمن واالستقأ. 

 

 " على أثر من آثار القيم السياسية في اإلسالم هي :  نُ ياْلقَِو ي اأْلمِ  اْستَأَْجْرتَ تعالى :" إِنَّ َخْيَر َمِن  هقول . يدل14

 د. العدل والمساواة  .  المشاركة السياسيةج.     تحقيق المواطنة الصالحةب.    رراانتشار األمن واالستقأ. 

 

 المالدرس السابع : الفن في االس

التعبير الجميل عن اإلحساس بالحقائق واألحداث عن طريق وسائل مادية أو معنوية وفق  التصور اإلسالمي . 1

 :لهذا الوجود

 الفن الصوتيد.             . فن الحركيالج.                الفن في اإلسالمب.             الفن التشكيليأ. 

 :يسمى  ق إعادة صياغة الواقع بصور جديدةالتعبير عن األفكار والمشاعر عن طري. 2
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 د. الفن الصوتي            . فن الحركيالب. الفن في اإلسالم               ج.             أ. الفن التشكيلي

 

التعبير عن األفكار والمشاعر بالصوت المؤثر في نفس السامع فيستشعر القيم الجمالية لما يسمعه  ويدرك . 3

 :يسمى  منة في العمل الفنيالرسالة المتض

 د. الفن الصوتي            . فن الحركيالأ. الفن التشكيلي            ب. الفن في اإلسالم               ج. 

 

 :يسمى  إضافة عنصر الحركة إلى المنتج الفني. 4

 د. الفن الصوتي            . فن الحركيالج. أ. الفن التشكيلي            ب. الفن في اإلسالم               

 

 من أمثلة الفن الصوتي : . 5

 ج. العمارة اإلسالمية                 د. الخط العربي            ب. الخطابةأ. مسرح الدمى            
 

 من أمثلة الفن الصوتي : . 6

 د. الشعر                               ج. النحتأ. مسرح الدمى            ب. الخطابة            
 

  : يعد مسرح الدمى من الفن. 7

 الخطابةد.                              الصوتيج.               حركيب. ال              التشكيلي أ. 

 

 الدرس الثامن : الداعي الى هللا تعالى
فَلَْم يَِزْدُهْم ُدَعائِي إِالَّ * ْوُت قَْوِمي لَْياًل َونََهارا :" قَاَل َرِب إِنِي َدعَ على لسان سيدنا نوح عليه السالم تعالى . يدل قوله1

 من مهارات الداعي الناجح : ة" على مهارفَِرارا

 امتالك مهارات التقنية الحديثةج. مراعاة األولويات في الدعوة  د.  التنويع في األساليبب.    التلطف مع المدعوأ. 

 
لَّعَلَّهُ يَتَذَكَُّر أَْو  يِنال فَقُواَل لَهُ قَْواّلَ * إِلَى فِْرَعْوَن إِنَّهُ َطغَى اْذَهبَا :"وح عليه السالمعلى لسان سيدنا ن تعالى . يدل قوله2

 " على مهارة من مهارات الداعي الناجح : يَْخَشى

 تقنية الحديثةج. مراعاة األولويات في الدعوة  د. امتالك مهارات ال التنويع في األساليبب.    التلطف مع المدعوأ. 

 

 ": تَُزّكوا أَنفَُسُكْم ُهَو أَْعلَُم بَِمِن اتَّقَى فاََلَ  :"تعالى . من المحاذير التي يجب على الداعي تجنبها الذي يدل عليه قوله3

 مدح الداعي نفسهد.  القدح باألشخاص أو الهيئات والمؤسساتج.   التشديد على الناسب.   اللباس والمظهر إهمال أ.

 

 ":وهو يخطب على المنبر:"ما بال أقوام ملسو هيلع هللا ىلص المحاذير التي يجب على الداعي تجنبها الذي يدل عليه قوله . من4

 مدح الداعي نفسهد.  القدح باألشخاص أو الهيئات والمؤسساتج.   التشديد على الناسب.   اللباس والمظهر إهمال أ.

 

 ملسو هيلع هللا ىلصقول عائشة رضي هللا عنها :" ما ُخيّر رسول هللا . من المحاذير التي يجب على الداعي تجنبها الذي يدل عليه 5

 ": بين أمرين إال اختار أيسرهما ما لم يكن إثما فإن كان إثما كان أبعد الناس عنه

 مدح الداعي نفسهد.  القدح باألشخاص أو الهيئات والمؤسساتج.   التشديد على الناسب.   اللباس والمظهر إهمال أ.
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:" إنكم قادمون على إخوانكم فأصلحوا ملسو هيلع هللا ىلصقول على الداعي تجنبها الذي يدل عليه . من المحاذير التي يجب 6

 ": رحالكم وأصلحوا لباسكم حتى تكونوا كأنكم شامة في الناس فإن هللا ال يحب الفحش وال التفحش

 داعي نفسهمدح الد.  القدح باألشخاص أو الهيئات والمؤسساتج.   التشديد على الناسب.   إهمال اللباس والمظهرأ. 

   

 العمل أخالق : التاسع الدرس                                
  

ِّ  . يدل قوله تعالى :"1 ِّ  َوآَخُروَن يَْضِربُوَن فِي اأْلَْرِض يَْبتَغُوَن ِمن فَْضِل ُللاَّ " على َوآَخُروَن يُقَاتِلُوَن فِي َسبِيِل ُللاَّ

 أهمية العمل  أنه :

      عبادة يتقرب بها اإلنسان إلى ربهب.                          سبيل لكسب الرزق أهمأ. 

 اإلنجاز واإلتقاند.            سبيل لتحقيق هدف اإلنسان وطموحهج. 

 

" على  لنُشورُ ِرْزقِِه َوإِلَْيِه ا  فَاْمُشوا فِي َمنَاِكبَِها َوُكلُوا ِمنالُهَو الَِّذي َجعََل لَُكُم اأْلَْرَض َذلُو . يدل قوله تعالى :"2

 أهمية العمل  أنه :

      عبادة يتقرب بها اإلنسان إلى ربهب.                          أهم سبيل لكسب الرزقأ. 

 اإلنجاز واإلتقاند.            سبيل لتحقيق هدف اإلنسان وطموحهج. 

 

 مية العمل  أنه :" على أه :" ما أكل أحد طعاما قط خيار من أن يأكل من عمل يدهملسو هيلع هللا ىلص. يدل قوله 3

      عبادة يتقرب بها اإلنسان إلى ربهب.                          أهم سبيل لكسب الرزقأ. 

 اإلنجاز واإلتقاند.            سبيل لتحقيق هدف اإلنسان وطموحهج. 

 

 العمل  أنه :" على أهمية  َن األَْرِض َواْستَْعَمَرُكْم فِيَهامِ ُهَو أَنَشأَُكم  :"تعالى. يدل قوله 4

      عبادة يتقرب بها اإلنسان إلى ربهب.                          أهم سبيل لكسب الرزقأ. 

 اإلنجاز واإلتقاند.            سبيل لتحقيق هدف اإلنسان وطموحهج. 

 

 " على أخالق العمل : له أمانة :" ال إيمان لمن الملسو هيلع هللا ىلص. يدل قوله 5

 التعامل الحسند.                 اإلنجاز واإلتقان ج. فاء بالعقد        الوب.               األمانةأ. 

 

 " على أخالق العمل :   يتقنه:" إن هللا يحب إذا عمل أحدكم عمال أن ملسو هيلع هللا ىلص.  يدل قوله 6

 التعامل الحسند.                  ج. اإلنجاز واإلتقانالوفاء بالعقد        ب.               األمانةأ. 

 

 "على أخالق العمل : يا أَ يَها الَِّذيَن آَمنُواْ أَْوفُواْ بِاْلعُقُودِ تعالى :"يدل قوله  . 7

 التعامل الحسند.                  ج. اإلنجاز واإلتقان        ب. الوفاء بالعقد              األمانةأ. 

 

 

 "على أخالق العمل : ضىإذا باع وإذا اشترى وإذا اقترجال سمحا :" رحم هللا ملسو هيلع هللا ىلص.  يدل قوله 8

 د. التعامل الحسن                 ج. اإلنجاز واإلتقان        ب. الوفاء بالعقد              األمانةأ. 
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فإن  وال تكلفوهم ما يغلبهم:" فمن كان أخوه تحت يده فليطعمه مما يأكل وليلبسه مما يلبس ملسو هيلع هللا ىلص.  يدل قوله 9

 أخالق العمل :"على   كلفتموهم ما يغلبهم فأعينوه

 د. احترام كرامة العامل               تكليف العامل بالمستطاعج.         األمانة              ب. الوفاء بالعقدأ. 

 

 "على أخالق العمل : أعطوا األجير أجره قبل أن يجف عرقه :" ملسو هيلع هللا ىلص.  يدل قوله 10

 د. احترام كرامة العامل       تكليف العامل بالمستطاعج.      إعطاء العامل األجر المناسب لعملهب. األمانة     أ. 

 

 على أخالق العمل :" النَّاَس أَْشيَاءُهْم  تَْبَخُسواْ تعالى :" َوالَ .  يدل قوله 11

 د. احترام كرامة العامل       تكليف العامل بالمستطاعج.   ب. الوفاء بالعقد   إعطاء العامل األجر المناسب لعملهأ. 

 

َخبِيٌر بَِما  إِنَّ هللاَّ  ُللَاّ ُهَو أَْقَرُب ِللتَّْقَوى َواتَّقُواْ  تَْعِدلُواْ اْعِدلُواْ :" َوالَ يَْجِرَمنَُّكْم َشنَآُن قَْوٍم َعلَى أاَلَّ تعالى ل قوله .  يد12

 "على أخالق العمل : تَْعَملُونَ 

 د. احترام كرامة العامل               اةالعدل والمساوج.         األمانة              ب. الوفاء بالعقدأ. 

  

 أال: عشر سنين فما قال لي : أف ، وال : لم صنعت؟ وال ملسو هيلع هللا ىلصقول أنس رضي هللا عنه :" خدمت النبي يدل  .13

     على أخالق العمل :"صنعت 

  . احترام كرامة العاملد      تكليف العامل بالمستطاعج.   ب. الوفاء بالعقد   إعطاء العامل األجر المناسب لعمله. أ  

 

 مانةالدرس العاشر : األ
 
"على أهمية  :" إن األمانة نزلت في جذر قلوب الرجال ثم علموا من القرآن ثم علموا من السنةملسو هيلع هللا ىلص. يدل قوله 1

 األمانة :

 من أعظم الصفات التي اتصف بها األنبياءب.             على حب األمانةاإلنسان فطرأن هللا تعالى أ. 

   يمان اإلنسانإبين أداء األمانة  و ملسو هيلع هللا ىلصربط النبي د. بها                    متدح هللا تعالى عباده المؤمنيناج. 

 

 " على أهمية األمانة :إيمان لمن ال أمانة له:" ال ملسو هيلع هللا ىلص. يدل قوله 2

 ياءمن أعظم الصفات التي اتصف بها األنبب.            على حب األمانةاإلنسان أن هللا تعالى فطرأ. 

   يمان اإلنسانإبين أداء األمانة  و ملسو هيلع هللا ىلصربط النبي د. بها                    امتدح هللا تعالى عباده المؤمنينج. 

 

 " على أهمية األمانة : أَِمينإِنِي لَُكْم َرُسوٌل  :"تعالى. يدل قوله 3

 تي اتصف بها األنبياءمن أعظم الصفات الب.             على حب األمانةاإلنسان أن هللا تعالى فطرأ. 

   يمان اإلنسانإبين أداء األمانة  و ملسو هيلع هللا ىلصربط النبي د. بها                    امتدح هللا تعالى عباده المؤمنينج. 

 

 على أهمية األمانة : َوَعْهِدِهْم َراُعونَ  َمانَاتِِهمْ اِلِ  َوالَِّذيَن ُهمْ  :" تعالى . يدل قوله 4

 من أعظم الصفات التي اتصف بها األنبياءب.         لى حب األمانةعاإلنسان أن هللا تعالى فطرأ. 

   يمان اإلنسانإبين أداء األمانة  و ملسو هيلع هللا ىلصربط النبي د.                    بها امتدح هللا تعالى عباده المؤمنينج. 
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 الَ تُْحُصوَها إِنَّ هللاَّ  ْعَمةَ ُللاِّ نِ  َوإِن تَعُدواْ   . من األمور التي تشتمل عليها األمانة والذي يدل عليه قوله تعالى:"5

ِحيمٌ   " :لَغَفُوٌر رَّ

 رراحفظ الودائع واألسب.                    . حسن التصرف بنعم هللا على اإلنسانأ. 

   تقديم المشورةد.                                                   .العلم تبليغج. 

  

 " : يَْوَمئٍِذ َعِن النَِّعيمِ لَتُْسأَلُنَّ ثُمَّ  ليها األمانة والذي يدل عليه قوله تعالى:". من األمور التي تشتمل ع6 

 رراحفظ الودائع واألسب.                    . حسن التصرف بنعم هللا على اإلنسانأ. 

   تقديم المشورةد.                                                   .العلم تبليغج. 

 

 " : نا َوَشفَتَْينِ َوِلَسا*أَلَْم نَْجعَل لَّهُ َعْينَْيِن   . من األمور التي تشتمل عليها األمانة والذي يدل عليه قوله تعالى:"7

 رراحفظ الودائع واألسب.                    . حسن التصرف بنعم هللا على اإلنسانأ. 

   تقديم المشورةد.                                                   .العلم تبليغج. 

 

 " : ثم التفت:فهو أمانة بالحديث :"إذا حّدث الرجلملسو هيلع هللا ىلص. من األمور التي تشتمل عليها األمانة والذي يدل عليه قوله 8

 رراحفظ الودائع واألسب.                     .حسن التصرف بنعم هللا على اإلنسانأ. 

   تقديم المشورةد.                                                   .العلم تبليغج. 

 

 " : فبلغه كما سمعه حديثاسمع منا  رأ:"نّضر هللا امملسو هيلع هللا ىلص.من األمور التي تشتمل عليها األمانة والذي يدل عليه قوله 9

 رراحفظ الودائع واألسب.                     .حسن التصرف بنعم هللا على اإلنسانأ. 

   تقديم المشورةد.                                                .   تبليغ العلمج. 

   

 ": مؤتمن المستشار :"ملسو هيلع هللا ىلص.من األمور التي تشتمل عليها األمانة والذي يدل عليه قوله 10 

 رراحفظ الودائع واألسب.                     .حسن التصرف بنعم هللا على اإلنسانأ. 

   تقديم المشورةد.                                                   .تبليغ العلمج. 

 

 لدرس الحادي عشر : الشباب وتحديات العصرا
َويَقُولُوَن يَا َوْيلَتَنَا " :م في قوله تعالى كما أرشد إليها اإلسال تقي الشباب من االنحالل األخالقيألمور التي . من ا1

َ  َكبِيَرةً  ُر َصِغيَرةً َواَلَ يُغَادِ  َماِل َهذَا اْلِكتَاِب اَلَ   ": َربَّك أََحًدا يَْظِلمُ  أَْحَصاَها َوَوَجُدوا َما َعِملُوا َحاِضًرا َواَلَ  إاِلَّ

 .تدريب النفس على العفة د. اختيار الرفقة الصالحةج.    غ بما هو نافعراملء الفب.  .استشعار رقابة هللا تعالىأ.  

 

يهما :" نعمتان مغبون فملسو هيلع هللا ىلصم في قوله من االنحالل األخالقي كما أرشد إليها اإلسالتقي الشباب ألمور التي . من ا2

 ": راغالفكثير من الناس الصحة و

 تدريب النفس على العفة د. اختيار الرفقة الصالحةج.    غ بما هو نافعراملء الفب.  .استشعار رقابة هللا تعالىأ.  

 

 المرء على دين خليله:" ملسو هيلع هللا ىلصم في قوله األخالقي كما أرشد إليها اإلسالتقي الشباب من االنحالل ألمور التي . من ا3

 ": فلينظر أحدكم من يخالل

 تدريب النفس على العفة د. اختيار الرفقة الصالحةج.    غ بما هو نافعراملء الفب.  .استشعار رقابة هللا تعالىأ.  
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قُل ِلْلُمْؤِمنِيَن  " :م في قوله تعالى إليها اإلسالتقي الشباب من االنحالل األخالقي كما أرشد ألمور التي . من ا4

َ  َويَْحفَُظوا فُُروَجُهمْ يَغُّضوا ِمْن أَْبَصاِرِهْم  َّ  ": َخبِيٌر بَِما يَْصنَعُون َذِلَك أَْزَكى لَُهْم إِنَّ ُللاَّ

 تدريب النفس على العفة .د اختيار الرفقة الصالحةج.    غ بما هو نافعراملء الفب.  .استشعار رقابة هللا تعالىأ.  

 

نَفََر ِمن ُكِل  فَلَْواَلَ  " :م في قوله تعالى تقي الشباب من االنحالل األخالقي كما أرشد إليها اإلسالألمور التي . من ا5

 ":  لَُّهْم يَْحَذُرونَ َوِليُنِذُرواْ قَْوَمُهْم إَِذا َرَجعُواْ إِلَْيِهْم لَعَ  ِليَتَفَقَُّهواْ فِي الِدينِ فِْرقٍَة ِمْنُهْم َطآئِفَةٌ 

 تدريب النفس على العفة د.      اختيار الرفقة الصالحةج.       غ بما هو نافعراملء الفب.     توعية الشبابأ.  

 

 دابهاآة وحالدرس الثاني عشر : السيا

 
قَْبِلُكْم ُسنٌَن فَِسيُرواْ فِي  استنتج من اآلية الكريمة اآلتية فائدة من فوائد السياحة ، قال تعالى :" قَْد َخلَْت ِمن. 1 

 : ااَلْْرِض فَاْنُظُرواْ َكْيَف َكاَن َعاقِبَةُ الُْمَكذَّبِيَن"

 الترويح عن النفس والتنزه ب.                       التفكر والتأمل بهدف االعتبار أ. 

 . التعارف بين الشعوبد     . تحقيق المنفعة االقتصادية لكثير من البلدان . ج

 
 :" لو يعلم الناس ما في الوحدة .." إلى أدب من آداب السياحة هو :ملسو هيلع هللا ىلصيشير قول الرسول . 2

 أ. الدعاء عند النزول في المكان .      ب. تجنب المظاهر السلوكية السيئة .

 د. االعتدال في اإلنفاق .            . ج. اختيار الرفقة الصالحة

 
ك من شرها وشر أهلها لك خير هذه القرية وخير أهلها وخير ما فيها ونعوذ باللهم إنا نسأ:" ملسو هيلع هللا ىلصيشير قول الرسول . 3

 " إلى أدب من آداب السياحة هو :اوشر ما  فيه

 .      ب. تجنب المظاهر السلوكية السيئة .أ. الدعاء عند النزول في المكان 

 د. االعتدال في اإلنفاق            ج. اختيار الرفقة الصالحة .
 
 إلى أدب من آداب السياحة هو :ن ْسِرفِيمْ يُِحّب الْ  اَلَ  تُْسِرفُواْ إِنَّهُ  َواَلَ وُكلُواْ َواْشَربُواْ  :"تعالى  هليشير قو. 4

 أ. الدعاء عند النزول في المكان .      ب. تجنب المظاهر السلوكية السيئة .

  د. االعتدال في اإلنفاق            ج. اختيار الرفقة الصالحة .
 

:" ليس المسلم بالطعّان ملسو هيلع هللا ىلصن اآلداب التي يجب علينا االلتزام بها نحو السائحين في بلدنا والذي دل عليه قوله . م5

 " :وال اللعّان وال الفاحش وال البذيء

 إرشاد التائهين منهم إلى المكان الذي يقصدهب.     .عتداء عليهم بقول أو فعلاال. تجنب اإلساءة للسائحين أو  أ

 ر السائحين                                           د. الرفق بهم ج. تيسير امو

 

 " : رشاد السبيلإو:" ملسو هيلع هللا ىلص. من اآلداب التي يجب علينا االلتزام بها نحو السائحين في بلدنا والذي دل عليه قوله 6

 لى المكان الذي يقصدهإرشاد التائهين منهم إب.     .عتداء عليهم بقول أو فعلاال. تجنب اإلساءة للسائحين أو  أ

 ج. تيسير امور السائحين                                           د. الرفق بهم 
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 الدرس الثالث عشر : ثقافة االعتذار
  : آداب االعتذار.من 1

 بالراحة د.الشعور      المحبة بين األفراد     .  تحصيل رضا هللا تعالى     ج. ب   اختيار الوقت المناسب  .أ

   

َ  اَلَ أَ َوْليَْعفُوا َوْليَْصفَُحوا  الذي يدل عليه قوله تعالى :"واإلعذار  آثار االعتذار . من2   ّ َ لَُكْم  تُِحبّوَن أَن يَْغِفَر ُللاَّ ّ  َوُللاَّ

ِحيمٌ   " :َغفُوٌر رَّ

    .المحبة بين أفراد المجتمعتقوية أواصر ب.                                 تحصيل رضا هللا عزوجل ومحبته أ.
   .. الشعور بالراحة والطمأنينةد     زوال الخصومات بين المتخاصمين وعودة المحبة .        . ج
  

اتّق هللا حيثما كنت ، وأتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق  :" ملسو هيلع هللا ىلصالذي يدل عليه قوله واإلعذار  آثار االعتذار . من3  

 " : الناس بخلق حسن

  تقوية أواصر المحبة بين أفراد المجتمعب.                                 يل رضا هللا عزوجل ومحبتهتحص أ.
   .. الشعور بالراحة والطمأنينةد     زوال الخصومات بين المتخاصمين وعودة المحبة .        . ج
 

السَّيِئَةُ اْدفَْع بِالَّتِي ِهَي أَْحَسُن  تَِوي اْلَحَسنَةُ َواَلَ تَسْ  َواَلَ  الذي يدل عليه قوله تعالى :"واإلعذار  آثار االعتذار . من4

 " : فَِإَذا الَِّذي بَْينََك َوبَْينَهُ َعَداَوةٌ َكأَنَّهُ َوِليٌّ َحِميمٌ 

  .  تقوية أواصر المحبة بين أفراد المجتمعب.                                 تحصيل رضا هللا عزوجل ومحبته أ.
   .. الشعور بالراحة والطمأنينةد     .        زوال الخصومات بين المتخاصمين وعودة المحبة . ج
 

 الدرس الرابع عشر : الصالة دالالت ومعان
 

 مفتاح العبادة للدخول في الصالة :. 1 

  اءة الفاتحةد. قر          ج. دعاء االستفتاح .             ب. تكبيرة اإلحرام       أ. إحسان الوضوء .   
 
 : من أعظم أعمال الصالة. 2

  د. قراءة الفاتحة                السجود   ج.              ب. تكبيرة اإلحرام          الركوع         أ. 
 
   

  الدرس الخامس عشر : علو الهمة
   

ن يَْمِشي أَفََمن يَْمِشي ُمِكبًّا  الذي يدل عليه قوله تعالى :"ة وسائل علو الهم. من 1 َسِويًّا َعلَى َعلَى َوْجِهِه أَْهَدى أَمَّ

 :" ِصَراٍط ّمْستَِقيمٍ 

 .القدوة الحسنةد.       لعلم والمعرفةج. ا    ء وتحمل المسؤوليةزااستشعار األثر والجب.     الطموح والغايات أ. 

 

 ا ":ًرا لَُّهْم َوأََشدَّ تَثْبِيتلََكاَن َخيْ  يُوَعُظوَن بِهِ لُواْ َما َولَْو أَنَُّهْم فَعَ  الذي يدل عليه قوله تعالى:"ة وسائل علو الهم. من 2

 القدوة الحسنةد.       لعلم والمعرفةج. ا    ء وتحمل المسؤوليةزااستشعار األثر والجب.     الطموح والغايات أ. 
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 ": ْؤِمنُو نمْ َعَملَُكْم َوَرُسولُهُ َوالُ  َرى ُللّاَ فََسيَ  اْعَملُواْ  َوقُلِ  الذي يدل عليه قوله تعالى:"ة وسائل علو الهم. من 3

 القدوة الحسنةد.       لعلم والمعرفةج. ا    ء وتحمل المسؤوليةزااستشعار األثر والجب.     الطموح والغايات أ. 

 

َ  الذي يدل عليه قوله تعالى:"ة وسائل علو الهم. من 4 ِّ َ مْ لِ  ْسَوةٌ َحَسنَةٌ أُ  لَقَْد َكاَن لَُكْم فِي َرُسوِل ُللاَّ َّ  ن َكاَن يَْرُجو ُللاَّ

 م ":َواْليَوْ 

 القدوة الحسنةد.       لعلم والمعرفةج. ا    ء وتحمل المسؤوليةزااستشعار األثر والجب.     الطموح والغايات أ. 

 

 ": اَجاءُهْم نَْصُرنَ ْد ُكِذبُواْ واْ أَنَُّهْم قَ َحتَّى إَِذا اْستَْيأََس الّرُسُل َوَظنّ :"الذي يدل عليه قوله تعالىة وسائل علو الهم.من 5

   ء وتحمل المسؤوليةزااستشعار األثر والجب.       رة اإليجابية في أثناء السعي نحو النجاحظالن أ. 

 القدوة الحسنةد.                                         لعلم والمعرفةج. ا

 

 :"فإذا عزمت فتوكل على هللا  ":قوله تعالى الذي يدل عليهة وسائل علو الهم.من 6

   ء وتحمل المسؤوليةزااستشعار األثر والجب.       رة اإليجابية في أثناء السعي نحو النجاحظالن أ. 

 القدوة الحسنةد.                                         لعلم والمعرفةج. ا

 

  أبو الحسن الندوي رحمه هللاعشر :  دسالدرس السا
 

 ولد أبو الحسن الندوي عام : .1

  م1999م                       د.1920م               ج.1913ب.               م1914 . أ

 

 : صاحب كتاب ) ماذا خسر العالم بانحطاط المسلمين ( هو العالم  .2

 الكاندهلويد.        أبو الحسن الندويج.             معاوية بن أبي سفيانب.            موسى بن نصير . أ

 

 توفي أبو الحسن الندوي عام : .3

  م1999د.م                       1920م               ج.1913ب.             م  1914 . أ

 

 ذكار النبوية ودالالتهاالدرس السابع عشر : األ
  :أهمية ذكر هللا تعالى "على تَْطَمئِّن اْلقُلُوبُ  بِِذْكِر ُللاِّ  أاَلَ  قُلُوبُُهم بِِذْكِر ُللاِّ  َوتَْطَمئِنّ  الَِّذيَن آَمنُواْ . يدل قوله تعالى :" 1

  تحصيل المغفرة من الذنوبب.                       بعث الطمأنينة والسكينة في النفوسأ. 

 د. اإلتقان       .رفع المنزلة والدرجة لإلنسان عند ربه عزوجلج. 

 

َّ َوالذَّاِكِريَن . يدل قوله تعالى :" 2 ّ  ُللاَّ ْغِفَرةً  لَُهم َكثِيًرا َوالذَّاِكَراِت أََعدَّ ُللاَّ   :أهمية ذكر هللا تعالى "على َوأَْجًرا َعِظيًما مَّ

  تحصيل المغفرة من الذنوبب.                       بعث الطمأنينة والسكينة في النفوسأ. 

 تقاند. اإل       .رفع المنزلة والدرجة لإلنسان عند ربه عزوجلج. 
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   :أهمية ذكر هللا تعالى لى" عوالميتالحي مثل الذي يذكر ربه والذي ال يذكر ربه مثل :"  ملسو هيلع هللا ىلص. يدل قوله 3

  تحصيل المغفرة من الذنوبب.                       بعث الطمأنينة والسكينة في النفوسأ. 

 د. اإلتقان       .رفع المنزلة والدرجة لإلنسان عند ربه عزوجلج. 

 

   :أهمية ذكر هللا تعالى " على اْشُكُرواْ ِلي َوالَ تَْكفُُرونوَ أَْذُكْرُكْم فَاْذُكُرونِي  :" تعالى . يدل قوله4 

  تحصيل المغفرة من الذنوبب.                       بعث الطمأنينة والسكينة في النفوسأ. 

 قاند. اإلت       .رفع المنزلة والدرجة لإلنسان عند ربه عزوجلج. 

 

:" إذا مات ولد العبد قال هللا تعالى لمالئكته : قبضتم ولد عبدي ؟ فيقولون:  نعم ، فيقول : قبضتم ملسو هيلع هللا ىلص . يدل قوله5

ثمرة فؤاده ؟ فيقولون : نعم ، فيقول فماذا قال عبدي ؟ فيقولون : حمدك واسترجع ، فيقول هللا تعالى : ابنوا لعبدي 

   :أهمية ذكر هللا تعالى " علىبيتا  في الجنة وسموه بيت الحمد

  تحصيل المغفرة من الذنوبب.                       بعث الطمأنينة والسكينة في النفوسأ. 

 د. اإلتقان       .رفع المنزلة والدرجة لإلنسان عند ربه عزوجلج. 

 

 " عند :سبحانك اللهم وبحمدك تبارك اسمك وتعالى جدك وال إله غيرك. يقال هذا الدعاء :" 6

 د. عند الدخول إلى المنزل            ج. بداية الصالةأ. بعد الصالة          ب. عند الدخول إلى المسجد        

  

، وحمد هللا ثالثا وثالثين ، وكبّر هللا ثالثا وثالثين ، وقال ...ثالثا وثالثين :" من سبّح هللا ملسو هيلع هللا ىلصقال . يقال هذا الدعاء 7

وحده ال شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء  غفرت خطاياه وان كانت مثل تمام المئة : ال إله إال هللا 

 " : زبد البحر

 د. عند الدخول إلى المنزل           ج. بداية الصالةب. عند الدخول إلى المسجد                  أ. بعد الصالة

  

 " : رحمتك فر لي ذنوبي وافتح لي أبوابغرب ا:" ملسو هيلع هللا ىلصقال . يقال هذا الدعاء 8

 الخروج من المسجد د. عند            ج. بداية الصالة        ب. عند الدخول إلى المسجد          أ. بعد الصالة

 

 " : فر لي ذنوبي وافتح لي أبواب فضلكغرب ا:" ملسو هيلع هللا ىلصقال . يقال هذا الدعاء 9 

  د. عند الخروج من المسجد           ةب. عند الدخول إلى المسجد        ج. بداية الصال          أ. بعد الصالة

 

 : "بسم هللا ولجنا بسم هللا خرجنا وعلى هللا توكلنا ثم ليسلم على أهله:" ملسو هيلع هللا ىلصقال . يقال هذا الدعاء 10

 د. عند الخروج من المنزل           ج. بداية الصالة        ب. عند الدخول إلى المنزل          أ. بعد الصالة

 

ضل أو أُضل أو أزل أو أُزل أو أظلم أو أُظلم أو أجهل أو  اللهم إني اعوذ بك من أن أَ :" ملسو هيلع هللا ىلصقال دعاء . يقال هذا ال 11

 : يجهل علي

 د. عند الخروج من المنزل           ج. بداية الصالة        ب. عند الدخول إلى المنزل          أ. بعد الصالة

 

 معرفة كل دعاء والوقت الالزم له  مالحظة : األدعية غير مطلوبة للحفظ ... لكن يجب
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 ذكار النبوية ودالالتهاعشر : األ ثامنالدرس ال
 
 لد موسى بن نصير في عهد الخليفة الراشد : و .1

 
 ج. علي بن أبي طالب       د. عثمان بن عفان     ب. عمر بن الخطابأبو بكر الصديق     . أ

 
 تمّكن موسى بن نصير من فتح األندلس زمن الخليفة : .2

 ج. عبدالعزيز بن مروان    د. مروان بن عبدالملك  ب. الوليد بن عبدالملكمعاوية بن أبي سفيان  أ. 

 
 زمن الخليفة : جزيرة قبرصتمّكن موسى بن نصير من فتح  .3

 ج. عبدالعزيز بن مروان    د. مروان بن عبدالملكب. الوليد بن عبدالملك    أ. معاوية بن أبي سفيان

 
 رما قام به من  تعليم سكان شمال أفريقيا اإلسالم على خلق :من أخالق موسى بن نصي .4

 
 د. الشجاعة           ج. الحرص على نشر اإلسالمالعدل واإلنصاف       ب. طاعة ولي األمر       . أ

 
 توفي موسى بن نصير عام : .5

  م1999د.                      هـ90ج.                  هـ19ب.             هـ97 . أ

------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

 تم بحمد هللا
 
 

والعمل النافع وفي الختام أبنائي وبناتي الطلبة أدعو هللا لكم بالتوفيق والنجاح والوصول إلى أعلى درجات العلم 
 ......روا على خطاكميير بها من خلفكم ليسن تكونوا منارات يستنأوالصالح 

 
 
 

 ال تنسونا من صالح دعائكم 
 

 
 

 


