المادة :العلوم اإلسالمية
اسم
الدرس

رقم
الصفحة

مكانة المسجد األقصى
 /الحرم الشريف في
اإلسالم
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اإلجابات النموذجية
النشاط أو التقويم
أتد ّبر واستنتج:
أتدبر قول هللا تعالى " :الذي
مظهرا
باركنا حوله" ،واستنتج
ً
من مظاهر البركة الواردة في
اآلية الكريمة.
أناقش وأقترح:
أناقش مجموعتي في
كيفية نصرة المسجد األقصى،
وأقترح ثالثًا من الوسائل التي
يمكن من خاللها نصرته في هذه
األيام.

الفصل الثاني
اإلجابة النموذجية

 -1البركة في األرزاق والمعاش.
 -2البركة في العلم والخلق.

 -1التعرف على مكانة المسجد األقصى في اإلسالم وتعريفها للناس.
 -2التعرف على مرافق المسجد األقصى وتاريخها .
 -3تكثير سواد المسلمين حوله.

س :1اذكر ثالثة من المعالم
المصلى القبلي
الرئيسية التي يشتمل عليها
المصلى المرواني
المسجد األقصى.
قبة الصخرة
س :2علل :تسمية المسجد
األقصى بهذا االسم.

أ -لبعده عن المسجد الحرام.

-1مسرى النبي صلى هللا عليه وسلم ،حيث أُسري به صلى هللا عليه وسلم من المسجد الحرام في مكة
س :3بين ثالثة من فضائل
المكرمة ،إلى المسجد األقصى في القدس ،وصلى فيه إماما باألنبياء عليهم السالم ،ومنه معراجه إلى
المسجد األقصى الواردة في
السموات العلى.
القرآن والسنة.
-2أن ما حوله من بالد الشام أرض مباركة ،ومنها األردن ،وإذا بورك ما حوله كانت البركة فيه أكثر.
-3أول مسجد وضع في األرض بعد المسجد الحرا م.
س :4لخص دور الهاشميين  ....تحمل األردن في ظل القيادة الهاشمية منذ بدايات القرن العشرين مسؤولياته التاريخية والدينية تجاه
المسجد األقصى والقدس باذالً كل جهد متاح في مختلف المحافل وعلى الصعد جميعها وتمثل ذلك بالدفاع
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اإلجابات النموذجية

الفصل الثاني

عن األقصى في المحافل الدولية وإعادة اإلعمار ودعم صمود أهل فلسطين ......
س :5اذكر أبرز المواقف التي
اتخذها جاللة الملك عبدهللا الثاني
بن الحسين في مواجهة التحديات
التي تواجه المسجد األقصى.
نشاط :قارن بين ما فعله
عمر رضي هللا عنه من اقرار
غير المسلمين في حرية العبادة
واحترام كنائسهم ،وبين ما يفعله
اليهود في المسجد األقصى.

الدرس الثاني
عناية الرسول 
بتربية الشباب
وإعدادهم
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أتأ ّمل وأب ّين:
أتأمل الحديث الشريف ثم
أبين المنهج التربوي في تعامل
النبي صلى هللا عليه وسلم مع
ع ِن اب ِْن عُ َم َر قَا َل َكانَ
الشبابَ ،
الر ُج ُل فِى َحيَاةِ النبي صلى هللا
َّ
َ
ص َها
عليه وسلم إِذَا َرأى ُرؤْ يَا قَ َّ
علَى النبي صلى هللا عليه وسلم
َ
َ
َ
َ
علَى
فَت َ َمنَّيْتُ أ ْن أ َرى ُرؤْ يَا أقُ ُّ
ص َها َ
النَّ ِب ِى صلى هللا عليه وسلم قَالَ
عزَ بًا َوكُ ْنتُ
َوكُ ْنتُ غُالَ ًما شَابًّا َ
ع ْه ِد َرسُو ِل
علَى َ
أَنَا ُم فِى ْال َمس ِْج ِد َ
َّللا صلى هللا عليه وسلم فَ َرأَيْتُ
َّ ِ
َ
َ
فِى النَّ ْو ِم َكأ َّن َملَ َكي ِْن أ َخذَانِى فَذَ َه َبا
ى َم ْ
ط ِويَّة ٌ
ِبى ِإلَى النَّ ِ
ار فَإِذَا ِه َ
َك َ
َان َكقَ ْرن َِى
ط ِى ْال ِبئْ ِر َو ِإذَا لَ َها قَ ْرن ِ
ع َر ْفت ُ ُه ْم
ْال ِبئْ ِر َو ِإذَا ِفي َها ن ٌ
َاس قَدْ َ
ار
فَ َج َع ْلتُ أَقُو ُل أ َ ُ
عوذ ُ ِب َّ ِ
اَّلل ِمنَ النَّ ِ

إعالن جاللته أ ن المسجد األقصى هو كامل الحرم القدسي الشريف ( )144دونما واألوقاف تابعة له ،
وأنه ال يقبل التقسيم وال الشراكة والتفاوض .......

ما يفعله المغتصبون اليهود هو القتل والتهجير ألهل القدس ،باالضافة لهدم البيوت وتدنيس المقدسات
ومنع المصلين من الدخول إلى المسجد األقصى.

 حثهم على البحث عن التقدم والرقي في التعامل. مدحه  للشباب وتعزيزهم وبناء ثقتهم بأنفسهم. -مهالجته  لقضاياهم الحياتية وواقعهم المعاش.

اإلجابات النموذجية
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الفصل الثاني

ار أَعُوذ ُ بِ َّ
اَّللِ ِمنَ
أَعُوذ ُ بِ َّ ِ
اَّلل ِمنَ النَّ ِ
ار ،قَالَ  :فَلَ ِقيَ ُه َما َملَكٌ فَقَا َل ِلى
النَّ ِ
ص َة
صصت َها َ
علَى َح ْف َ
لَن ت ُ َراعْ .فَقَ َ
صةُ َعلَى النبي صلى
فَقَصت َها َح ْف َ
ى:
هللا عليه وسلم فَقَا َل ال َّنبِ ُّ
َّللا لَ ْو َكانَ
«نِ ْع َم َّ
ع ْبد ُ َّ ِ
الر ُج ُل َ
َّ
ص ِلى ِمنَ الل ْي ِل)
يُ َ
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أفكّر وأشارك:
أفكر في دور اإلذاعة المدرسية
في تعزيز الثقتة بالنفس ،وأبادر
للمشاركة فيها ،بموضوع عن
الثقة بالنفس.

التقويم

تعد اإلذاعة المدرسية وسيلة مهمة في بناء شخصية الطالب وصقلها،
وجعلها أكثر اجتماعية من خالل التواصل الجماعي مع الطالب والمعلمين
في بيئة المدرسة ،وتنمي في نفس الطالب القدرة على الحديث في جموع
المستمعين بجرأة ولباقة بعيدا عن االرتباك والخوف ،وتقضي على كل
نوازع الخجل واالنطواء.
ى النبي صلى هللا عليه وسلم الصحابة رضي هللا عنهم تربية حكيمة متوازنة تجمع بين
َرب َّ

متطلبات الروح والعقل ،والجسد والعاطفة ،وبين العلم والعمل ،وهذا التوازن الدقيق هو المنهج السليم في
التربية ،ألن طغيان جانب على آخر سيؤدي إلى خل ٍل في بناء الذات ،وانحراف عن منهج اإلسالم.
 .1بين كيف قامت تربية النبي 
للشباب على التربية الحكيمة وقد كان النبي صلى هللا عليه وسلم يعزز في أصحابه االستقامة والوسطية واالعتدال والتوازن
واإليجابية والبعد عن التطرف واالهتمام بكل مظاهر حياة اإلنسان
المتوازنة.
*****************
*********
من خالل تكليف بعض الشباب بالكثير من المسؤوليات الكبيرة والمهمة في خدمة الدين والدعوة
 .2كيف بث النبي  الثقة في
والوطن ،مما أدى لزيادة الثقة بأنفسهم ،وتنمية إرادتهم.
نفوس الشباب؟
*****************
************
أهمية عناية النبي
.3
بالشباب.
************



 .1االلتزم بمفاهيم اإلسالم وقيمه.
 .2القيام بحمل األمانة والمسوؤلية في عمارة األرض وخدمة دينهم ووطنهم.
 .3لتحمل المسؤوليات.
*************************************************

اإلجابات النموذجية
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الفصل الثاني

كان النبي صلى هللا عليه وسلم يوجه طاقات الشباب لما يتقنونه وبما يحسنونه فيعينهم ذلك على
.4
تعد القيم اإليجابية تعزيز القدرات التي كانوا وال زالوا يمتلكونها ،وعلى توظيفها في القيام بواجباتهم ومسوؤلياتهم في خدمة
والفاعلية من األسس التي قامت
اإلسالم والمسلمين ،ومثال ذلك كان أول ُمبَ ِل ٍغ بعثه النبي صلى هللا عليه وسلم لنشر اإلسالم في
عليها تربية النبي  للشباب،
المدينة المنورة مصعب بن عمير رضي هللا عنه ،وكان عندئ ٍذ في ريعان شبابه ،فقد استطاع رضي هللا
وضح ذلك مع المثال.
عنه بالرغم من حداثة سنه أن يقنع الكثير من الناس في المدينة المنورة باإلسالم ،وكانت المدينة يومها
من أهم مدن الجزيرة العربية ،وقد عمل رضي هللا عنه بكل جد وإخالص من أجل التأثير في الناس،
وإقناعهم برسالة اإلسالم.
*************

*****************************

 .5تشكل القيم
اإليمانية األساس
*********
كان يسند بعض األعمال لهم .....
 .6وضح منهج
النبي صلى هللا
عليه وسلم....
 األساس التقوىأتأمل وأجيب
 اإلنسان مدني بطبعه  ،ال يستطيع العيش بمفرده  ،فهو بحاجة لغيره .ذلك ألنها توحد األفراد وتجمعهم .....

التكافل االجتماعي في
اإلسالم
التكافل االجتماعي في
اإلسالم
التكافل االجتماعي في
اإلسالم
التكافل االجتماعي في
اإلسالم
التكافل االجتماعي في
اإلسالم
التكافل االجتماعي في
اإلسالم

أتدبر وأحاور

أي تحت رعاية األبناء وبينهم ال في دور العجزة .

أبادر وأعبر

يترك للطالب .

أتدبر وأحاور

إن الكفارات لها دور عظيم في القضاء على ظاهرة العبودية من خالل كثرة تحرير الرقاب فيها  ،فهي
تسهم في القضاء على هذه الظاهرة بشكل تام مع مرور الوقت  ،وهذه حكمة من حكم الكفارات .

أفكر وأبادر

بناء مدرسة للفقراء في منطقتنا مثالً .

أنظم حلقة حوارية

يترك للطلبة .

اإلجابات النموذجية
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الفصل الثاني

 -1يقصد بالتكافل االجتماعي :أن يكون أفراد المجتمع مشاركين في المحافظة على المصالح العامة
والخاصة ،ودفع المفاسد واألضرار المادية والمعنوية ،بحيث يشعر كل فرد فيه أنه إلى جانب
الحقوق التي له ،وأن عليه واجبات لآلخرين ،خاصة الذين ليس باستطاعتهم أن يحققوا حاجاتهم
الخاصة ،وذلك بإيصال المنافع إليهم ودفع األضرار عنهـم.
 -2أ) القضاء على الطبقية في المجتمع ب) زيادة النشاط االقتصادي في المجتمع ج) زوال
الخالفات بين الناس .
 -3للتكافل االجتماعي آثار كثيرة تعود بالخير والنفع على الفرد والمجتمع ،منها:
 -1تقوية أواصر المحبة والمود بين أفراد المجتمع ،بما يحققه من زكاة لألنفس ،وتعاضد
ً
وصوال إلى
وتعاون في الوقوف في وجه التحديات والصعاب التي تواجه الفرد أو المجتمع،
تعزيز ونشر المحبة والمودة بين شعوب العالم أجمع.
خطرا على أمن وسالمة
كثير من المشكالت االجتماعية التي تشكل
 -2المساهمة في حل
ً
ٍ
المجتمع ،وخاصة مشكالت البطالة والفقر ،وبالتالي تقوية جبهة المجتمع الداخلية ،وتمكينها
من مواجهة التحديات اآلنية والمستقبلية.
التكافل االجتماعي في
اإلسالم

التقويم

-4وجه اإلسالم المجتم ع إلى االهتمام باأليتام ،ورعايتهم وحفظ حقوقهم وأموالهم ،فأمر بتنميتها واالبتعاد
سنُ َحتَّى يَ ْبلُ َغ
﴿والَ ت َ ْق َربُواْ َما َل الْيَتِ ِيم إِالَّ ِبالَّتِي ِه َي أَحْ َ
عن كل تصرف مضر بها ،قال تعالىَ :
أَشُ َّدهُ﴾[األنعام. ]152 :
-5األول :اهتمام اإلسالم ببناء المجتمع المتكامل .
الثاني :التكافل يشمل كل البشر .
الثالث :وجوب الزكاة .
الرابع :رعاية مال اليتيم .
الخامس :الحث على الوقف الخيري .
السادس :توزيع الزكاة بصفة عادلة .

اإلجابات النموذجية
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الفصل الثاني

 .7يشمل كل الرعية ......
العمل التطوعي

نشاط افتتاحي

مجموعة من المواطنين يتطوعون إلزالة الثلوج.

العمل التطوعي

أحاور وأناقش

مساعدة الجهات الرسمية في البحث عن المجرمين ,المساعدة في حالة الكوارث الطبيعية والحروب.

العمل التطوعي

أذكر

المجال الصحي ,المجال البيئي.

العمل التطوعي

أشارك وأكتب

العمل التطوعي

السؤال األول

العمل التطوعي

السؤال الثاني

العمل التطوعي

السؤال الثالث

تترك إلجابة الطالب.
بدافع ذاتيٍ ,ودون مقابل مادي
هو أن يقوم الفرد ببذل جهده من أجل مساعدة اآلخرين في إنجاز عم ٍل ما
ٍ
من األجر أو ربح خاص ,ويسمى من يقوم بهذا العمل ب"المتطوع".
ليضرب لنا المثل األعلى في القدوة الحسنة ,وربط القول بالعمل.
العمل الذي تقوم به
اإلسم
الرقم
القيام بتنظيف األماكن العامة كالشوارع
 .1هيئة شباب كلنا األردن
والمتنزهات ,والتعاون في قطف ثمار الزيتون ,
وغير ذلك من األعمال التطوعية.
زيارة المرضى في المستشفيات وتقديم الهدايا
 .2مبادرة "فرحة قلب"
لهم.
االهتمام بالمدارس وصيانتها وتجهيزها
 .3مبادرة مدرستي
وتنظيفها ,وتوفير البيئة الصفية والمدرسية
المناسبة للدراسة والتدريس.

العمل التطوعي

السؤال الرابع

العمل التطوعي

السؤال الخامس

من خالل توظيف وسائل اإلعالم المرئية والمسموعة ,ووسائل التواصل االجتماعي الحديثة ,ومن خالل
الجامعات والمدارس والجوالت التثقيفية حول خدمة ال ُمجتمع المحلي بأنشطة األعمال التطوعية.
ان العمل التطوعي صورة من صور الخير التي حث عليها اإلسالم ,والتي يقوم بها األنسان بدافع ذاتي
طمعًا في األجر والثواب من هللا تعالى لما للعمل التطوعي من أهمية كبيرة تعود على كل من الفرد
والمجتمع؛ فهو الركيزة األساسية لبناء المجتمعات ترتقي به وتزدهر ,وهو من العوامل المؤثرة في في
إعداد الجيل؛ حيث يدخل ضمن تكوينهم خلقيًا ونفسيًا واجتماعيًا ،كما يحفز الشباب والشابات على
االنخراط في األعمال اإلنسانية ،واإلفادة من الطاقات الشبابية وتنميتها لخدمة المجتمع ،كما أنه ينمي
العمل بروح الفريق ,وينشر القيم الفاضلة في المجتمع من خالل نشر ثقافة التعاون ,قال هللا تعالى﴿ :

اإلجابات النموذجية
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الفصل الثاني

علَى ْالبِ ِر َوالت َّ ْق َوى ﴾ [المائدة , ]2 :ويربي الفرد على التخلص من بعض األخالق السلبية كاألنانية
َوتَعَ َاونُوا َ
واالنطواء على الذات.

التأسي بالرسول 
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أفكّر وأناقش:
أفكر كيف أتعامل مع أخي
الصغير عندما يتلف لي بعض
األغراض ،وأناقش ذلك زمالئي.

 .1أعطف وأحن عليه.
 .2أبين له سوء فعله.
 .3أوجهه وأنصحه كيف يتعامل مع األشياء.

أقتدي وأدعو:
اذكر لزمالئي موق ًفا اقتديت
فيه بالنبي صلى هللا عليه وسلم ،يترك للطالب .
وأدعوهم لالقتداء به.

التقويم
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بين مفهوم التأسي بالنبي
.1
صلى هللا عليه وسلم.
***********
اذكر أهمية التأسي بالنبي
.2
صلى هللا عليه وسلم.
*************
استخرج أسس وقواعد
.3
التأسي بالنبي صلى هللا عليه
وسلم في كل من المجاالت
اآلتية:
أ .تعامله صلى هللا عليه وسلم
مع األسرة.
----------ب .تعامله صلى هللا عليه وسلم
مع المجتمع.
ج .تعامله صلى هللا عليه وسلم

يعني اتباع سنته صلى هللا عليه وسلم في سلوكه وأخالقه وتعامله؛ لتحقيق الهداية وتطبيق اإلسالم
وبناء شخصية متميزة.
************************************
 )1ضمان تطبيق اإلسالم كما أراد هللا تعالى ،بما يبعد المسلم عن الخطأ والغلو والتطرف.
 )2نيل مرضاة هللا تعالى ومحبته وثوابه.
 )3اإلفادة من العوامل والوسائل التي تحقق له السعادة والنجاح والتميز في الحياة.
**********************************************

.1
.2
.3
.4

يحدث أسرته بأطيب الكلمات وأرق العبارات.
يدخل السرور إلى قلوبهم ،ويالعبهم ويالطفهم.
كان يخفف عن أهل بيته فيقوم ببعض األعمال.
ً
ورفقا ً بهم ،وتلطفا معهم.
يبدأ بالسالم على األطفال حبا ً لهمِ ،
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مكانة الصحابة رضي
هللا عنهم
الصحابة رضي هللا
عنهم ومكانتهم

الصحابة رضي هللا
عنهم ومكانتهم
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الفصل الثاني

--------------------------------------------------مع أعدائه.
 .1قام تعامله صلى هللا عليه وسلم صحابته رضي هللا عنهم على الثقة المتبادلة واألمانة وحسن
الظن والنظرة اإليجابية.
 .2يقابلهم بالوجه الحسن المبتسم.
 .3يشاركهم في أفراحهم وأتراحهم.
*************
 .4كان يعاملهم جميعًا معاملة واحدة.
ار ِو قصة تبين فيها كيفية
.4
 .5وكان يتلمس حاجات أصحابه ويراعي ظروفهم وشؤونهم.
تعامل النبي صلى هللا عليه وسلم
 .6يشاورهم في أمور الدعوة وشؤون األمة والدولة ،دون تمييز أو تفريق بينهم.
مع أعدائه.
************************************************
وعندما فتحت مكة ،ودخلت في اإلسالم القبائل والوفود ،وصار جميع األعداء الذين كانوا يحاربونه
باألمس ويحاربون دعوته تحت يده وتصرفه ،نادى فيهم الرسول صلى هللا عليه وسلم( :يا معشر قريش
خيرا أخ كريم وابن أخ كريم ،قال :اذهبوا فأنتم الطلقاء).
ما ترون أني فاعل بكم؟ قالواً :
أتدبر وأستخرج

 -1أنهم يجاهدون  -2أنهم يساعدون غيرهم

أتعاون وأستذكر

-1جعفر بن أبي طالب  -2زيد بن حارثة -3شرحبيل بن حسنة رضي هللا عنهم

التقويم

 -1من فضائل الصحابة ومناقبهم ،ومنها:
 .1رؤ يتهم للنبي صلى هللا عليه وسلم ولقاؤهم له وتعلمهم منه وتربيتهم على يديه وهجرتهم
معه ،فإن فضل صحبة الرسول صلى هللا عليه وسلم ال يعدله فضل ،قال تعالىُ ":م َح َّمدٌ
ضالً مِنَ َّ
ار ُر َح َماء َب ْينَ ُه ْم ت ََراهُ ْم ُر َّكعا ً سُ َّجدا ً َي ْبتَغُونَ فَ ْ
َّللاِ
َّللا َوالَّذِينَ َم َعهُ أ َ ِشدَّاء َ
َّرسُو ُل َّ ِ
علَى ْالكُفَّ ِ
س ُجو ِد  "...فقد وصفهم هللا تعالى بما وصف به
َو ِرض َْوانا ً ِسي َماهُ ْم فِي ُو ُجو ِه ِهم ِم ْن أَث َ ِر ال ُّ
الرسول صلى هللا عليه وسلم من اإليمان والعبادة والجهاد والثبات على الدين.
(وال َّسا ِبقُونَ
 .2سبقهم إلى اإلسالم والى كل بر وفضيلة وفوزهم برضوان هللا ،قال تعالىَ :
عدَّ
ع ْن ُه ْم َو َر ُ
ع ْنهُ َوأ َ َ
ضواْ َ
ي َّللاُ َ
ان َّر ِ
ار َوالَّذِينَ ات َّ َبعُوهُم ِبإِحْ َ
اج ِرينَ َواألَن َ
األ َ َّولُونَ ِمنَ ْال ُم َه ِ
س ٍ
ص ِ
ض َ
لَ ُه ْم َجنَّا ٍ
ار خَا ِلدِينَ ِفي َها أ َ َبداً) فقد سبقوا الى اإلسالم وتصديق النبي صلى
ت تَجْ ِري تَحْ ت َ َها ْاأل َ ْن َه ُ
هللا عليه وسلم والهجرة معه ونصرته وتأييده في كل موقف.
 .3اتصافهم بمكارم األخالق مما جعلهم يستحقون ثناء هللا تعالى عليهم ،قال تعالىَ (:وٱلَّذِينَ
ص ُر ۤواْ أُولَ ٰـئِكَ هُ ُم ْٱل ُمؤْ ِمنُونَ َحقا ً لَّ ُه ْم
س ِبي ِل َّ ِ
آ َمنُواْ َوهَا َج ُرواْ َو َجا َهد ُواْ ِفي َ
ٱَّلل َوٱلَّذِينَ َآوواْ َّو َن َ
َّم ْغ ِف َرة ٌ َو ِر ْز ٌق َك ِري ٌم).
-2األول :أنهم سبقوا إلى اإلسالم وإلى كل بر وفضيلة .
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الترويح عن النفس

أفكر وأقترح

الترويح عن النفس

أناقش والخص

الترويح عن النفس

أثري خبراتي

الترويح عن النفس

السؤال األول

الفصل الثاني

الثاني :حمل الصحابة رضي هللا عنهم ألمانة دعوة اإلسالم .
الثالث :وجوب حبهم وعدم بغضهم .
 -3من هذه الواجبات:
 .1الدعاء لهم واالستغفار لهم دون استثناء ،قال تعالىَ ﴿ :وٱلَّذِينَ َجاءوا ِمن بَ ْع ِد ِه ْم يَقُولُونَ َربَّنَا ٱ ْغ ِف ْر لنَاَ
ءوف َّر ِحي ٌم﴾ لما
سبَقُونَا بِٱإلي َم ٰـ ِن َوالَ تَجْ عَ ْل فِى قُلُوبِنَا ِغالًّ للَّذِينَ ءا َمنُواْ َربَّنَا إِنَّكَ َر ٌ
َو ِإل ْخ ٰونِنَا ٱلَّذِينَ َ
شرفهم هللا به من صحبة رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ولما كان لهم من فضل في نشر اإلسالم.
 .2حبهم وتوقيرهم وعدم بغض أحد منهم وعدم اتهامهم أو ذكرهم بسوء ،قال رسول هللا صلى هللا عليه
وسلم( :ال تسبوا أصحابي فلو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم وال نصيفه) أي اتقوا هللا
فيهم ،وال تلمزوهم بسوء ،وال ترموهم بقبيح الكالم ،خاصة الخلفاء الراشدين ،قال صلى هللا عليه
وسلم ... ( :فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء المهديين الراشدين تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ )...وذلك
ألنهم صحبوا النبي صلى هللا عليه وسلم واتبعوا هديه وأخذوا عنه ،وكانوا مع النبي صلى هللا عليه
وسلم والقرآن ينزل .
 .3الدفاع عنهم  ،فلقد عرف المسلمون في العصور كلها فضل الصحابة الكرام رضي هللا عنهم ،فردوا
بكل قوة على من أراد أن ينتقصهم أو يسيء إليهم ،فهم أفضل الناس بعد النبي صلى هللا عليه وسلم،
وعصرهم أفضل العصور ،وهم أهل التقى والفضل والصالح والعلم والخير ،حملوا األمانة ،وبلغوا
الرسالة ،وفضلهم قائم على كل من جاء بعدهم.
 .4االقتداء بهم في حمل رسالة اإلسالم وتبليغها إلى الناس ،والصبر على ذلك.
ومن نظر في سيرة الصحابة رضي هللا عنهم بفهم وبصيرة ،وأدرك ما َّ
من هللا به عليهم من الفضائل،
علم أنهم صفوة هذه األمة التي هي خير األمم ،وأكرمها على هللا ،فرضي هللا عنهم بما قدموا وجعلنا من
الذين اتبعوهم بإحسان إلى يوم الدين.
 -4د .
الفروسية ,الرماية ,السباحة ,كرة القدم..............
إذا بثت وسائل اإلعالم برامج هادفة للناس وكانت مقيدة بأحكام الشريعة اإلسالمية فإنها تكون مفيدة
لمتابعي هذه البرامج ,أما إذا لم تتقيد بالضوابط الشرعية وكان فيها محرمات فإنها تكون محرمة لما تجلبه
من اإلثم والبغي على متابعيها.
إذا كان في الغناء ما يثير الغرائز ويهدم الشباب وفيه نساء فال يجوز استخدامه كوسيلة للترويح عن
النفس ,أما إذا كانت الكلمات المستخدمة فيه تخلو من فحش القول كاألغاني الوطنية واألناشيد اإلسالمية
وكانت تخلو من النساء فال ضير في ذلك.
نشاط يمارسه اإلنسان باختياره ويهدف فيه إلى تمتيع نفسه وتجديد نشاطه وتنمية مهاراته ومعارفه ،وفق
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الفصل الثاني

ضوابط الشريعة اإلسالمية.
الترويح عن النفس

السؤال الثاني

الترويح عن النفس

السؤال الثالث

الترويح عن النفس

السؤال الرابع

 .1إلعادة التوازن إلى حياة اإلنسان.
 .2تصاب النفس البشرية بالملل والفتور ؛ فإنها تحتاج إلى الترويح لتستعيد نشاطها ،وتواصل
سيرها بجد نحو البناء ،وهذا منسجم مع فطرتها التي فطرها هللا عليها
أ -االبتعاد عن االختالط المحرم ،كما هو الحال في األعراس المختلطة ،وكذلك األمر بالنسبة للمسابح
التي ال يراعى فيها ستر العورة ويكون فيها االختالط.
ب -الحرص على اختيار الصحبة التي تعينه على الطاعات وتحذره من المعاصي.
ج -المحافظة على العبادات في أوقاتها كالصالة ،وعلى األوقات المتعلقة بحقوق العباد كالعمل
الرسمي.
د -االبتعاد عن اإلسراف والتبذير للمال.
عدم إيذاء اآلخرين من سخرية أو استهزاء كالنكت التي تثار حول األشخاص.
ه-
ً
و -أن ال يتخذ ما له روح هدفا كما يحدث في مصارعة الثيران ومصارعة الديكة؛ مما يلحق
الضرر بالحيوان ،قال صلى هللا عليه وسلم « :ال تتخذوا شيئا ً فيه الروح غرضا ً »
اآلثار
إشباع الحاجات الجسمية للفرد

الصحبة في اإلسالم
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إشباع الحاجات االجتماعية
إشباع الحاجات العلمية والعقلية للفرد
إشباع الحاجات الروحية للفرد

نشاط ترويحي يحقق ذلك
ممارسة الرياضة البدنية كالمصارعة وكرة
القدم
مشاركة األقارب والجيران في أفراحهم.
المشاركة في المسابقات الثقافية.
القيام بالرحالت بين أحضان الطبيعة والتفكر
في اآليات الكونية وترسيخ اإليمان باهلل تعالى

أثر من
أفكّر وأبادر :أفكر في ٍ
آثار العفو والتسامح بين
الناس ،وأبادر للتسامح مع العفو والتسامح يزرع المحبة التي تثمر اإلخاء والتعاون والحرص على مصالح الناس وبقاء المودة بينهم.
زمالئي.
س :1اذكر فائدتين من فوائد المالذ في أوقات الضيق والشدة.
والمعين بالرأي والنصيحة التي تحمي من الوقوع في الخطأ والزلل.
الصحبة الصالحة.
اإلرشاد إلى طريق الهدى والصالح.
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الفصل الثاني

وخدْمة وحماية النبي صلى هللا عليه وسلم في الهجرة ،وأ ْنفَقَ مالَه
ع َرض أبو بكر نفسه لمصاحبة ِ
َ
س :2استخرج من حادثة في إعداد العُدَّة لذلك ،وفي استئجار الدليل الذي يرشدهم إلى الطريق.
الهجرة النبوية ثالثة من
وعرض ابنه عبدهللا للخطر؛ حيث كان يُمسي عندهما عندما كانا في الغار ،ويُصبح عند قريش
َّ
التضحيات التي قدمتها عائلة
يلتقط األخبار.
أبي بكر رضي هللا عنه
إلنجاح مهمة النبي صلى هللا
وكان مواله عامر بن فُهيرة يَسْرح بغَنمه عند الغار؛ ليسقيَهم من لبنها ،ويمحو آثار أقدامهما.
عليه وسلم.
ت نطاقها؛ لتض َع فيه طعامهما ،فسُ ِم ْ
فعلت أسماء التي كانت تأتيهم بالطعام ،والتي ش َّق ْ
ْ
يت
وكذلك
ذات النطاقين.
س :3اذكر أدب الصحبة الذي
يدل عليه كل نص من
النصين الشرعيين اآلتيين:
أ -قال هللا تعالى:ﭽ ﯓ

ﯔ

ﯕ

ﯖ

ﭼ

(الحجر)85 :
أ-المسامحة والعفو عن الزالت والعثرات.
ب -حب الخير لصاحبه.
ب -قال رسول هللا صلى
هللا عليه وسلمَ " :ال
يُؤْ ِمنُ أ َ َحدُكُ ْم َحتَّى
ي ُِحبَّ ِأل َ ِخي ِه َما ي ُِحبُّ
ِلنَ ْف ِس ِه "
س :4هات أثرين من آثار
فعل المعاصي على الصحبة.
س :5من مفسدات الصحبة
(اتباع الظن) وضح ذلك.

 -1قسوة القلوب.
 -2فساد العالقة وانقطاع الصحبة.
حم َل الصاحب كالم صاحبه وأفعاله على محمل سيء
وذلك بأن يَ ِ
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اإلجابات النموذجية
النفس :التخويف ،األذى ،التهديد  ،القتل
المجتمع :قطع الطريق
أصنف
البيئة :قطع األشجار
أحاور  :الرقابة األسرية مهمة لمنع انحراف الشباب

اإلرهاب

-1:عرف

آداب التواصل
االجتماعي

الفصل الثاني

التقويم
االرهاب
-2وضح اثر االرهاب
-3صنف
-4استنتج
-5مدلول
-6من دوافع االرهاب
أتأمل وأع ّبر :أتأمل
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كل عمل او امتناع عن عمل مقصود والتهديد به .......
الدمار والتخريب
أ -ارهاب جماعة

ب-ارهاب فردي

التعلم الشرعي ......
الدفاع عن النفس ليس ارهابا
االنحراف الفكري يسبب العنف ألنه يريد دعم فكرته على حساب الحق

العالقة بين الصور أعاله ،تعبر عن التطور الذي حصل في وسائل التواصل بين الناس على مدى العصور المتالحقة.
وأعبِر ع َّما أفهمه منها.
ف ِ ّكر واستنتج :ما
الطريق األمثل للتخلص
من الصور المنافية للقيم
واألخالق على مستوى
ح ذفها وعدم إرسالها وتحذير من يحاول إرسالها ومن يحرص على استقبالها وبيان الحكم الشرعي في ذلك.
الفرد والمجتمع في
التواصل
وسائل
الحديثة.
أناقش وأقارن:
تعتبر وسائل التواصل

عو ِإلَى
ص ُل ِب َها َر ِح ًماَ ،ويُ َع ِل ُم َجا ِه ًالَ ،و َي ْنشُ ُر َم ْع ُروفًاَ ،ويُ ْن ِك ُر ُم ْن َك ًراَ ،و َيدْ ُ
فَمِنَ النَّ ِ
اس َم ْن َي ْست َْخ ِد ُم َها ِفي َما َي ْنفَعُهُ؛ فَ َي ِ
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الفصل الثاني

سائِلُهُ َوت َ ْغ ِريدَاتُهُ َال ت َْخلُو ِم ْن فَائِدَةٍ.
ورةٍَ ،ويُشِي ُع فَائِدَة ً َمجْ ُهولَةً ،فَ َر َ
اإلجتماعي سالح ذو حدين ،سُنَّ ٍة َم ْه ُج َ
ناقش هذه العبارة مع
مجموعتك ،وقارن بين
اآلثار اإليجابية والسلبية
شةً ،أ َ ْو يَدْعُو إِلَى ُم ْن َك ٍر ،أ َ ْو َي ْر ِمي
اح َ
عةً ،أ َ ْو يُشِي ُع فَ ِ
اس َم ْن يَ ْست َ ْع ِملُ َها فِي َما يَ ُ
المترتبة على التعامل مع َو ِمنَ النَّ ِ
ض ُّرهُ َو َال يَ ْنفَعُهُ ،فَي َُر ِو ُج إِشَا َ
اس بِ َال فَائِدَةٍ ِس َوى
ع ْو َرا ِ
ار َك َّ
ت ال َّن ِ
وسائل التواصل االجتماعي .بَ ِريئًا بِ َما يَشِ ينُهُ ،أ َ ْو يَ ْنت َ ِهكُ ُخ ُ
علَى َ
اص ِد َ
الر ِ
ص ِ
ص َ
ص ِو ُر َما يَ ِعيبُهُ ،فَ َ
وصيَّتَهُ ،فَيُ َ
ض َحهُ فِي بَ ْيتِ ِه.
ع ْو َرا ِ
ت النَّ ِ
ع ْو َرتَهُ فَفَ َ
اس تَتَبَّ َع هللاُ -تَعَا َلىَ -
التَّفَ ُّك ِه َوالض َِّح ِكَ ،و َم ْن تَتَبَّ َع َ

عةُ
َو ِم ْن أ َ ْع َ
سائِ ِل الت َّ َوا ُ
بَ ،وإِشَا َ
ص ِل ِاالجْ تِ َما ِعيِ :ال ُم َجاه ََرة ُ ِبالذُّنُو ِ
َّام ِم ْن َو َ
ظ ِم ْاآلث َ ِام الَّتِي ت ُجْ ت ََر ُح َه ِذ ِه ْاألَي َ
ع ِن اللَّـ ِه -
ْالفَ َو ِ
ع ِن النَّ ِ
اس يَ ْست َْخفُونَ َ
ارةٍَ ،ويَظُنُّونَ أَنَّ ُه ْم إِ ِن ا ْست َْخفَ ْوا َ
اح ِش؛ فَال ُم َجا ِه ُرونَ يَت َخَ فَّ ْونَ بِأ َ ْس َماءٍ ُم ْستَعَ َ
اس َو َال يَ ْست َْخفُونَ ِمنَ هللاِ َوه َُو َمعَ ُه ْم
ع ْن َم َالئِ َكتِ ِه ْال ِك َر ِام َّ
اصدِينَ ِأل َ ْق َوا ِله ْم َوأ َ ْفعَا ِله ْم (يَ ْست َْخفُونَ ِمنَ النَّ ِ
تَعَالَىَ -و َ
الر ِ
ضى ِمنَ القَ ْو ِل َو َكانَ هللاُ بِ َما يَ ْع َملُونَ ُم ِحي ً
طا) [النساء.]108 :
إِذْ يُبَيِتُونَ َما َال يَ ْر َ
س :1ما التصرف الصحيح
الواجب على من وصله
على من وصله شيء من هذا أن يمسحه من جهازه ،وال يرسله إلى غيره ،وإال اشترك معه في اإلثم ،قال هللا
شيء من الصور والمقاطع
تعالى :ﭽ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶﯷ ﭼ (المائدة )2 :كما أن في إرسالها مجاهرة بالمعصية
المحرمة على جهازه؟
س :2ما المقصود باألمانة
العلمية في استخدام مواقع
هي نسبة األقوال واألفكار إلى أصحابها في حال نشرها ،وعدم نسبتها إلى نفسه.
التواصل؟
س :3كيف يكون اإلدمان
على مواقع التواصل سببا
في إلحاق الضرر باألسرة؟

 -1بسبب المالزمة المستمرة في استعمال هذه األجهزة ،فال يتابع أحوالهم وال يهتم بشؤونهم ،كما أنها
تُسهم في إعادة تشكيل عقليات الشباب والفتيات وسلوكهم بعيدا عن والديهم وأسرهم ،فيغلب عليهم
التمرد والتفرد واإلنعزالية ،وتثاقل الجلوس مع األسرة ،وهذا من العقوق المنهي عنه ،فضال عن أنه
قد يؤدي إلى التفكك األسري.

اإلجابات النموذجية
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الفصل الثاني

س :4كيف يمكن لمستخدم
وسائل التواصل استخدامها
وذلك عن طريق تنزيل بعض البرامج المفيدة ،ونشر أقوال العلماء.
في الدعوة إلى هللا تعالى.
س :5ينبغي على مستخدم
ترى المصلي ال يكاد يسلم من صالته حتى يلتقط جهازه لينظر من حادثه وراسله أثناء صالته ،مقدما ذلك
مواقع التواصل أن يحذر
على أذكار الصالة ،وكذلك قارئ القرآن ،تجده يمسك عن القراءة ويشتغل بالمحادثة وينسى أن مصحفه في
من تأثيرها السلبي على
حجره ،وكم أمضى بعض الحجاج أوقاتهم الفاضلة في المحادثات ،فأشغلهم عن الدعاء في أوقاته المستحبة،
عبادته ،وضح ذلك.
والعبادة في المشاعر المقدسة

الحوار وآدابه
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أفكّر وأدون :أفكر مع
مجموعتي في اسم آخر
على النقاش أو الجدال.
وادونه
للحوار،
السبورة.
مع
استذكر
استذكر:
مجموعتك أدبا آخر من آداب
عدم رفع الصوت فوق الحاجة.
الحوار.
س :1بين مفهوم الحوار.
س :2علل ما يأتي:
أ -اهتمام
بالحوار
كبيرا.

اإلسالم
اهتماما

ب -من آداب الحوار
التمهل في الكالم

هو تبادل اآلراء بين طرفين أو أكثر  ،حول موضوع محدد  ،لكل منهما وجهة نظر خاصة به ،
بهدف الوصول إلى الحقيقة .
أ -ألن ه وسيلة من وسائل تالقح األفكار واآلراء ،بقصد الوصول إلى الرأي السديد ،وتجلية الحقائق
وتبصير الناس بها.
ب -حتى يُف ِه َم الناس ما يريد.
ج -حتى يستكمل ما عنده من أدلة وأفكار.

اإلجابات النموذجية
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الفصل الثاني

وعدم التسرع.
ج -من آداب الحوار
إلى
االصغاء
المتحدث بشكل جيد.
 -1سالمة النية ،وصد ق المقصد؛ بحيث يكون هدف طرفي الحوار الوصول إلى الحق.
س :3اذكر ثالثة من األسس
التي يقوم عليها الحوار.

 -2المرونة في القضايا التي تقبل االجتهاد ،والحزم في الحقائق الثابتة ،وعدم المجاملة فيه.
 -3الدليل الصحيح ،ونقل المعلومة بأمانة ،فقد أشار القرآن الكريم إلى وجوب التحاور على الدليل
الصحيح.

س :4من األسس التي يقوم
عليها الحوار ،سالمة النية بحيث يكون هدف طرفي الحوار الوصول إلى الحق.
وصدق المقصد ،وضح ذلك.
س:5اذكر ثالثة من فوائد
الحوار.
سِ :6بين كيف بدأ ابراهيم
عليه السالم حواره مع أبيه.
آداب اإلنفاق في
اإلسالم
آداب اإلنفاق في
اإلسالم
آداب اإلنفاق في
اإلسالم
آداب اإلنفاق في

الحوار هو سبيل حل المشكالت ،وتحقيق االنسجام والتعايش مع اآلخرين ،وهو الطريق األمثل للوصول
إلى الحقيقة ،وتصحيح العقائد واألفكار.
حيث بدأ حواره بتقديم البرهان العقلي ،ملفتا عقل أبيه (الطرف الثاني في الحوار) إلى أن ما يعبده جماد ،ال
يسمع دعاءه ،وال يبصر مكانه ،وال يجلب له نفعا وال ضرا ،وهذا مما يرفضه العقل

أتدبر وأستنتج

اإلنفاق منه وفق شرع هللا تعالى .

أفكر وأدون

اإلسراف مجاوزة الحد في اإلنفاق  ،والتبذير صرف المال في غير وجهه الصحيح .

أستخرج وأناقش

التكليف بحسب االستطاعة  ،ومنه اإلنفاق بحسب القدرة .

أتأمل وأستخرج

مساعدة الناس بحمل متاعهم  ،العدل بين الناس ،الكلمة الطيبة  ،إماطة األذى عن الطريق ....

اإلجابات النموذجية
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الفصل الثاني

اإلسالم
آداب اإلنفاق في
اإلسالم

أخطط وأبادر

آداب اإلنفاق في
اإلسالم

التقويم
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يترك للطالب .
 -1أوجب اإلسالم على الزوج اإلنفاق على زوجته وأوالده ،وأوجب اإلسالم كذلك على المرء اإلنفاق
اص،
س ْع ِد بن أبي َوقَّ ٍ
على والديه المحتاجين ،ورعايتهما ،خاصة في حالة الكبر ،وفي حديث َ
ُ
َّللا إال أ ِج ْرتَ بها،
قال له النبي – صلى هللا عليه وسلم َ ( -وإِنَّكَ لَ ْن ت ُ ْن ِفقَ نَفَقَةً ت َ ْبت َ ِغي بها َوجْ هَ َّ ِ
ام َرأَتِكَ ) ،وال شك أن هذا مما يؤدي إلى استقرار األسرة وسعادتها
حتى ما تَجْ عَ ُل في فِي ْ
وتمكينها من أداء واجباتها وتحمل مسؤولياتها ،وأداء دورها في بناء المجتمع وخدمته على
أكمل وجه.
 -2مثل الرشوة والقمار واليانصيب ......
 -3األول :اإلنسان مكلف باإلنفاق حيث أره هللا تعالى .
الثاني :الصدقة تحقق التكافل االجتماعي .
الثالث :البعد عن اإلنفاق المحرم .
الرابع :حث اإلسالم على نشر عبادة الصدقة والتذكير والتواصي بها .

أفكّر وادون :أفكر في أدب آخر
أحب أن يتحلى به البائع ،وأدونه تجنب رفع الصوت باألسواق مما يوصل إلى حد الصخب ،خاصة إذا كانت المناداة على السلع عبر
مكبرات الصوت.
في دفتري.
نشاط ختامي :بالتعاون مع
اآليات
تأمل
مجموعتك:
الكريمة ،واألحاديث الشريفة
اآلتية ،واستخرج منها آداب البيع
والشراء التي تدعو إليها:
 -1قال هللا تعالى:ﭽ ٱ ﭒ

ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ
ﭚﭼ (البقرة)282 :
 -2قال رسول هللا صلى هللا

-1
-2
-3
-4

كتابة البيع وتدوين كل ما يتعلق به ،من اشاد ومواعيد تسليم ،وغير ذلك.
السماحة في البيع ،وحسن األداء والطلب.
تحريم البيع والشراء في المسجد؛ ألنها بنيت للعبادة والذكر.
تحريم بيع اإلنسان على بيع أخيه.

المادة :العلوم اإلسالمية

اإلجابات النموذجية
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عليه وسلم ،قال« :رحم
هللا رجال سمحا إذا باع،
وإذا اشترى ،وإذا
1
اقتضى»
ع ْم ٍرو -
ع ْب ِد هللاِ ب ِْن َ
ع ْن َ
َ -3
رضي هللا عنهما  -قَالَ :
" نَ َهى َرسُو ُل هللاِ -
صلى هللاُ عليه وسلَّم -
اء فِي
ع ْن ْالبَي ِْع َوالش َِر ِ
َ
2
ْال َمس ِْج ِد " قال رسول هللا
صلى هللا عليه وسلم:
علَى بَي ِْع
" َال يَبِ ِع َّ
الر ُج ُل َ
أ َ ِخي ِه"

س :1علل ما يلي:
أ -من آداب األسواق ،عدم
عرض البضائع في
أماكن مرور الناس،
وأمام المساجد.
ب -على البائع أن يتجنب
كثرة الحلف عند البيع.

 1رواه البخاري
 2رواه الترمذي وأبو داود

أ -لما في ذلك من التضييق على المارين والمتسوقين والمصلين.
لس ْلعَ ِة َ ،م ْم َحقَةٌ ِل ْلبَ َر َك ِة"
ف َم ْنفَقَةٌ ِل ِ
ب -ألن " ْال َح ِل َ

المادة :العلوم اإلسالمية

اإلجابات النموذجية

الفصل الثاني

س :2من آداب التعامل في
األسواق ،الصدق واألمانة،
وذلك ببيان نوع السلعة ،وجودتها ،ومصدرها ،وجنسها.
وضح ذلك.
س :3ما هو دور التاجر في
المساعدة على غض البصر في وذلك من خالل عدم عرض الملكانات والمالبس في صورة تثير غرائز المتسوقين.
األسواق.
س :4للغش في البيع صورا
التالعب باألوزان ،واستبدال العالمات التجارية.
عدة ،اذكر اثنتين منها.
س ُه َل عليهم ترك عادة رفع الصوت في مدارسهم صغارا،
س -5كيف يمكننا التخفيف من متى التزم األبناء بخفض الصوت في بيوتهمَ ،
ب األسواق كبارا.
عادة رفع الصوت في األسواق ومن ث َّم القضاء على عادة س َخ ِ
وفي غيرها؟
س :6اذكر األدب الذي يشير إليه
كل دليل من األدلة الشرعية
اآلتية:
 -1قال هللا تعالى :قال هللا
تعالى :ﭽ ٱ ﭒ ﭓ ﭔ

ﭚ
ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ
ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟﭠ ﭡ
ﭥ
ﭤ
ﭣ
ﭢ
ﭦ ﭧ ﭼ
 -2قال رسول هللا صلى هللا
ف
عليه وسلمْ " :ال َح ِل َ
َم ْنفَقَةٌ ِللس ِْل َع ِة َ ،م ْم َحقَة ٌ

 -1احترام أوقات الصالة ،وخاصة الجمعة ،فيتوقف البائع عن البيع عند النداء لصالة الجمعة.
 -2تجنب كثرة الحلف ،حتى ولو كان التاجر صادقا.
 -3بيع المباح والطيب ،وعدم بيع المحرمات وكل ما فيه اضرار بالناس ،كالخمور ،والدخان،
واألفالم والمجالت التي تنشر الفاحشة.

المادة :العلوم اإلسالمية

الفصل الثاني

اإلجابات النموذجية
ِل ْلبَ َر َك ِة"
 -3قال رسول هللا صلى هللا
عليه وسلمِ " :إ َّن َّ
َّللاَ ِإذَا
ش ْيئًا َح َّر َم ث َ َمنَهُ"
َح َّر َم َ
أتفكر وأشارك

تكريم اإلسالم لإلنسان

أفكر وأدون
التقويم
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أستذكر :ستر المسلم يحد من
نشر اإلشاعات ،استذكر حديثا
نبويا يحث على ستر المسلم
ألخيه المسلم.

ميزني هللا بأني مستقيم القامة
النفس :القصاص العقل :حد الشارب للخمر
الردة
-1العقل واالرادة واالستقامة
-2لخدمة االنسان
-3حمل االمانة
-4الحرية تكريم لالنسان

العرض :حد القذف المال :حد السرقة الدين :حد

(من ستر مسلما ستره هللا يوم القيامة)

أثري خبراتي :أصبحت مواقع
التواصل اإلجتماعي وسطا
خصبا لنقل األخبار وترويج
اإلشاعات ،من خالل ما تعلمته
تذكيره بخطر ذلك عبر وسائل االعالم
من الدرس ،حاول أن تقترح
حلوال عملية للحد من هذه
الظاهرة.
س :1اذكر ثالثة من مخاطر
اإلشاعة.

-1الفساد في االرض  -2الجرائم -3تفكك األسر

اإلجابات النموذجية
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س:2الحسد أحد أسباب نقل
ألنه سبب في نشر الحقد
اإلشاعة ونشرها ،وضح ذلك.
س :3بين الصورة البيانية في
التعبير القرآني في قوله تعالى:

ﭽﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ
ﮧ ﮨ ﭼ

ﮤ ﮥ ﮦ التسبب في نقل األخبار

س :4علل :كادت إشاعة مقتل
النبي صلى هللا عليه وسلم يوم
أحد أن تزيد من البالء الواقع نعم لما لها من تأثير في نفوس الناس
على المسلمين في المعركة.
س :5ما الموقف الذي يشير إليه
كل دليل من األدلة اآلتية في التثبت
التعامل مع اإلشاعة؟
 -1قوله تعالى :ﭽ ﭟ ﭠ ﭡ

ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ
ﭢ
ﭧ ﮢ ﮣ ﭪ
ﭫ ﭬ حسن الظن
ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭼ
(الحجرات )6

 -2قوله تعالى :ﭽ ﭲ ﭳ
ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ
االبتعاد عن الفتن
ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭼ

الفصل الثاني

اإلجابات النموذجية

المادة :العلوم اإلسالمية

الفصل الثاني

(النور )12
نشاط
زيد بن ثابت
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69

ما أكثر صفة أعجبتك
يترك للطالب.
من صفات زيد بن ثابت رضي
هللا عنه ،وتحب أن تقتدي به فيها.
نشاط
أناقش زمالئي فيما أفيده
من إرادة وعزم زيد بن ثابت يترك للطالب.
رضي هللا عنه في حياتي.
نشاط

70

استنتج العبرة المستفادة
من قول ابن عباس رضي هللا
عنه عند موت زيد بن ثابت (:لقد
دفن اليوم علم كثير).

التقويم
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.1عرف بالصحابي الجليل زيد
رضي هللا عنه؛ اسمه ،كنيته،
مولده ،وفاته..
************
.2استنتج ثالث صفات تظهر في
شخصية زيد بن ثابت رضي هللا
عنه.
*************
.3قارن بين المنهج الذي سلكه
زيد بن ثابت  في جمع القرآن

 .1أن زيد بن ثابت  عالم متميز.
 .2أهمية العلم في حياة المسلم.

ض َّحاك األنصاري الخزرجي من بني النجار ،صحابي جليل يكنى بأبي سعيد،
زيد بن ثابت بن ال َّ
ار بنت مالك ،قُتل أبوه في معركة بُعاث بين األوس والخزرج قبل الهجرة النبوية وكان عمره
أمه النَّ َو ُ
ست سنوات ،أسلم زيد بن ثابت وهو طفل لم يتجاوز الحادية عشرة ِمن عمره ،توفي  في المدينة
المنورة عام "  45هـ"  ،وصلى عليه مروان بن الحكم أمير المدينة المنورة ،وكان عمره  56 عاماً.
******************************************************
 .1شيخا ً للمقرئين.
 .2حافظا ً للقرآن الكريم.
 .3عالما ً به.
************************************************
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الكريم ونسخه.

**************
.4عدد األسباب التي دفعت أبا
بكر الختيار زيد بن ثابت لجمع
القرآن.
************
َ .5من الفريق الذي شكله زيد بن
ثابت  لنسخ القرآن الكريم.

أبو القاسم الزهراوي

أفكر وأربط

أبو القاسم الزهراوي

أصف شعوري

أبو القاسم الزهراوي

أثري خبراتي

أبو القاسم الزهراوي

السؤال األول

أبو القاسم الزهراوي

السؤال الثاني

الفصل الثاني

أ .فاتبع زيد في جمعه القرآن منهجا قويما وطريقة دقيقة محكمة إلنجاز العمل وتحقيق المهمة
تمثلت؛ بوضع منهج وطريقة للعمل ،وذلك بمقارنة المكتوب في السطور مع المحفوظ في
الصدور ،ووجود شاهدين على سماعه من النبي صلى هللا عليه وسلم.
ب .فاتبع زيد في نسخه للقرآن منهجا واضحا إلنجاز المهمة تمثلت في:
 .1تشكيل فريق للعمل وهم زيد بن ثابت وعبد هللا بن الزبير وسعيد بن العاصي وعبد الرحمن بن
الحارث بن هشام رضي هللا عنهم.
 .2قامت مهمته لنسخ القرآن بناء على جمعه للقرآن الكريم ،فقد استفاد من العمل السابق وبنى عليه.
**********************************************
 .1امتالك زيد رضي هللا عنه لصفات ما تؤهله للقيام بمثل هذا العمل ،فهو شاب يافع ،راجح العقل،
معروف بأمانته واستقامته.
 .2أحد كُتاب الوحي في عهد رسول هللا صلى هللا عليه وسلم.
 .3حافظ للقرآن الكريم.
*****************************************************
 .1عبد هللا بن الزبير
 .2سعيد بن العاصي
 .3عبد الرحمن بن الحارث بن هشام.
أن العلم ال بد وأن يرافقه األخالق ليكون مفيدًا لإلنسان وكان الزهراوي رحمه هللا يتصف بالعلم الذي
نصف نهاره لمعالجة المرضى َم َّجانا ً قُربةً هلل
يخصص
يرافقه األخالق والشعور مع اآلخرين حيث كان
ِ
َ
َّ
عز وجلَّ.
أشعر بالفخر واالعتزاز بهذه المنجزات العظيمة لطبيب مسلم وهذا يدفعني إلى أن اجتهد في دراستي
ألكون مثل أبي القاسم الزهراوي.
يترك إلجابة الطالب.
نشأ الزهراوي في بيئ ٍة توافرت فيها جميع وسائل اإلنتاج العلمي والفكري والعقلي فأثر ذلك في علمه
وكان أحد األطباء الذين سعدت بهم اإلنسانية.
ألنه أول من جعل الجراحة عل ًما مستقالًّ وجعله قائ ًما على التشريح ،واستطاع أن يبتكر فنونًا جديدة فيها،
وكان يعد من أعظم الجراحين؛ حيث أجرى عمليا ٍ
ت جراحية عجز غيره -كابن سينا والرازي -عن
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الفصل الثاني

إجرائها مثل شق القصبة الهوائية ،وذلك باستخدام آال ٍ
ت جراحي ٍة قام هو باختراعها.
أبو القاسم الزهراوي

السؤال الثالث

أبو القاسم الزهراوي

السؤال الرابع

أبو القاسم الزهراوي

السؤال الخامس

وضع منه ًجا علميًّا صار ًما لممارسة العمل الجراحي ،يقوم على دراسة تشريح الجسم البشري ومعرفة
كل دقائقه ،واالطالع على منجزات من سبقه من األطباء واالستفادة من خبراتهم ،واالعتماد على التجربة
والمشاهدة الحسية ،والممارسة العملية التي تكسب الجراح مهارة وبراعة في العمل باليد -أي الجراحة. -
عبارة عن موسوع ٍة طبي ٍة ضخمةٍ ،وكان المرج َع األمين ألطبَّاء أوروبا من أوائل القرن الخامس عشر
إلى أواخر الثامن عشر.
 )3أ
 )2ب
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