
 

 

    القضاء والقدر                                      

 : حقائق الدرس ومعلوماته 

 من مراتب اإليمان باهلل تعالى اإليمان بقضاء هللا وقدره  ✿

القدر : هو علم هللا تعالى مقادير األشياء وأزمانها قبل  /1 ✿

 إيجادها ،

 القضاء : حكم هللا تعالى بوقوع األشياء علو وفق ما قدرها  /2 

 أو : إخراج هللا تعالى لما كتبه بسابق علمه إلى الوجود             

لإليمان بالقضاء والقدر أربع أركان صحيحة ال يصح إيمان ✿ 

 العبد حتى يؤمن بها :  العلم  ،الكتابه ،  المشيئة ، الخلق

  

 ثمراته

أ/ السعادة القلبية والرضا بكل ما يصيب المؤمن من      

 خير أو شر .

ب/ التوكل واالعتماد على هللا تعالى في كل األمور      

 الحياتية .

ج/ أن يعرف اإلنسان قدر نفسه فال يتكبر وال يبطر وال     

 يتعالى أبدا

د/ يبعث في القلوب الشجاعة على مواجهة الشدائد     

 ويقوي فيها العزائم .

 هـ/ التوبة واالستغفار من الذنوب والمعاصي .    

   

  [ : التوكل على هللاالقيمة المستفادة   ]  

       : مظاهرها السلوكية 

 

أهمية اإليمان بالقضاء والقدر كركن من ستشعر أ ✿ 

    0 أركان اإليمان

 . أتقرب إلى هللا بما شرعه في كتابه وسنة نبيه ✿             



                     

 

 الشفاعة وأنواعها                         

 : حقائق الدرس ومعلوماته 

 يتفضل بها على من يشاء من عباده الشفاعة حق هلل  ✿

 

 الشفاعة
 التوسط للغير بجلب منفعة أو دفع مضرة .

ألهل الجنة بدخولها دفع جلب منفعة مثل شفاعة النبي 

 لمن استحق النار أال يدخلها المضرة مثل شفاعة النبي 

  

 أقسامها

 الشفاعة العامة :

 /2الشفاعة فيمن استحق النار أال يدخلها          /1

 الشفاعة فيمن دخل النار أن يخرج منها

شفاعة  /4الشفاعة في رفع درجات المؤمنين      /3

 شفاعة المالئكة والنبيين والمؤمنين الصالحين /5الشهداء  

 الشفاعة الخاصة :

 /2المقام المحمود                الشفاعة العظمى : /1

 في أهل الجنة : يستفتح لهم باب الجنة شفاعته 

لحصول 

شفاعته 

  يوم

 القيامة

الوسيلة سؤال هللا تعالى  /2إخالص العبادة هلل تعالى  /   /1

 الموت في المدينة /3للنبي /  

 

  [ : التوق إلى نيل الشفاعةالقيمة المستفادة   ]  

       مظاهرها السلوكية 

     أرغب بنيل الشفاعة بنوعيها  ✿ 

 . أحرص على كل ما ييسر لي الشفاعة ✿             

                                       وفضله على أمته أقدر مكانة النبي  ✿ 



          

 البدعة وخطرها على الدين                  

 : حقائق الدرس ومعلوماته 

 هي ما أحدث في الدين على خالف ما كان النبي  البدعة : ✿

 وأصحابه رضي هللا عنهم من عقيدة أو عمل

 

ال 
يدخل 
 فيها

استخدام مكبرات  البدع ما أحدث في غير الدين ال يعتبر من
لعبدهللا بن زيد لما أخبره باآلذان )) ألقه على  الصوت قوله 

 بالل فإنه أندى منك صوتا ((
لو كان اإلحداث موافقا لما كان عليه الصحابة الكرام رضي هللا 

بل ورد  دعاء ختم القرآن الكريم لم يثبت عن النبي  عنهم
 لكرام على ذلك .ووافقه الصحابة ا عن أنس بن مالك 

تكون 

 في

البدع في  /1 ان البدعة تكون في المعتقدات واألفعال واألقوال
 اإلعتقاد : اعتقاد أن دعاء هللا عند قبور األولياء مظنة اإلجابة 

البدع األقوال: كالقول بخلق القرآن واألذكار المبتدعة التي  /2
 تخالف السنة 

 
  [ : اتباع السنةالقيمة المستفادة   ]  

  

       : مظاهرها السلوكية 

 

     أفخر بشمولية الدين وكماله  ✿ 

 . أنفر من البدع بأنواعها ✿             

                                     أحذر من االبتداع والمبتدعين ✿ 

 
 
 
 
 



 أنواع احلديث الشريف

 
 : حقائق الدرس ومعلوماته 

 مصادر التشريع اإلسالمي هما : القرآن الكريم والسنة النبوية  ✿

من قول أو فعل أو  هو كل ما أضيف إلى النبي  الحديث : ✿

 تقرير أو صفة

 

 أقسام الحديث الشريفمن 

ث 
دي

ح
ال

ل
و
قب

لم
ا

 

 تعريفه

الصحيح : هو ما اتصل 

سنده بنقل العدل الضابط 

عن مثله الى منتهاه من 

 غير شذوذ وال علة

الحسن : ما اتصل سنده 

بنقل العدل الذي خف 

ضبطه عن مثله إلى منتهاه 

 من غير شذوذ وال علة

  بذل المسلمون األوائل جهدا جبارا في الحفاظ على السنة النبوية  ✿

 : جمع + تدوين + تصنيف + تخريج + تحقيق + الجرح والتعديل

  [ : االتباع القيمة المستفادة ]  

  

       : مظاهرها السلوكية 

 

     أهمية السنة النبوية كمصدر للتشريعستشعر أ ✿ 

 . أتقرب إلى هللا بما شرعه في سنة نبيه  ✿             

                                      أدافع عن السنة النبوية ضد أي طعن . ✿ 

 
 
 
 
 
 
 



 
 

 الوضع يف احلديث الشريف

  حقائق الدرس ومعلوماته: 

 0 الحديث النبوي الشريف يعتمد على صحة المتن والسند ✿

 الحديث الموضوع :  ✿

 تعريفه
هو الخبر الذي يختلقه الكذابون وينسبونه إلى رسول هللا 

 افتراء عليه 

حكم 

 روايته

 أجمع العلماء على انه ال تحل روايته ألحد علم حاله     

 

 

أشهر 

 الوضاعين

 عمران السمر قنديعمر بن صبح بن :  اسمه

 هـ 772عاش في عام :  زمنه///  من أهل خراسان:  بلده

،  اشتهر بكذبه ، ابتداعه في الدين ، وضع خطبة للنبي 

وضع الكثير من األحاديث عن فضل يوم الجمعة وفضل 

سبب ///    الصلوات الخمس حسب أيان األسبوع وغيرها

ر مدعيا التقرب إلى هللا وتذكي : وضعه لألحاديث

 الناس بالعبادات

 

بذل العلماء المخلصون جهدا جبارا في الكشف عن األحاديث   ✿ 

 :  الموضوعة

ميزوا الخبيث من الطيب ، عرفونا أسباب الوضع ، جرحوا        

 الوضاعين ، كشفوا معايبهم ، ألفوا الكتب في الموضوعات 

 

  [ : الحذر القيمة المستفادة ]  

       : مظاهرها السلوكية 

 



    0 خطورة الكذب على النبيستشعر أ ✿ 

 أفخر بجهود العلماء في الحفاظ على أحاديث النبي  ✿             

. 

 

 صفات األولياء الصاحلني             

         
 : حقائق الدرس ومعلوماته 

 

   :  صفات األولياء الصالحين ✿

 إخالصهم للواحد األحد                                         /1  

 إماما وقدوة وأسوة ومعلما                                                    أنهم يرضون بالرسول  /2 

 يحبون في هللا ويبغضون في هللا                              /3

 ن الغل والحسد والبغض سالمة صدورهم للمسلمين م /4 

                                                          

   : عناية هللا بالولي الصالح ✿

 يجزيه بالمحبة          /1

 يجعله مسددا في سمعه وبصره ويده       /2

 استجابة الدعاء     /3 

                                                                                    

عدم بغضهم      /2حبهم       /1  : واجبنا نحو األولياء الصالحين ✿

 االقتداء بهم     /3

 
  [ :  توقير أولياء هللا القيمة المستفادة  ] 

 

        : مظاهرها السلوكية 

 

 . بأولياء هللا الصالحينأقتدي  ✿ 

 



 . أخلص بالعبادة هلل  ✿ 

 

   

 عثمان بن عفان 

 
 : حقائق الدرس ومعلوماته 

/  ذو   وائل الذين أحاطوا بالرسول من السبعة اال : عثمان  ✿

بالجنة /    وعده  النورين /  صاحب الهجرتين / بشره الرسول 

 بالشهادة /  الرسول 

مات وهو راض عنه / صاحب بيعة الرضوان /                        

 ثالث الخلفاء الراشدين / جامع القرآن الكريم

 

 اسمه
عثمان بن عفان بن أبي العاص بن أمية بن عبد شمس بن عبد 

 مناف بن قصي بن كالب بن مرة بن كعب بن لؤي بن غالب

               

            مولده
قبل  47في السنة السادسة بعد عام الفيل سنة  ولد في مكة

 الهجرة

             نشأته
أبوه من أثرياء مكة وتجارها كان تاجرا سخيا ومحبوبا وكان 

 وجيها وسيدا في بني أمية

  

  

أجل 

 أعماله

  عندما فتحت أرمينية وأذربيجان في عهده أأفزع  حذيفة بن

 اختالف ألسنتهم في قراءة القرآن الكريم  اليمان 

  أرسل عثمان  إلى أم المؤمنين حفصة ان ترسل إليه

 الصحف ثم نردها إليك

  أمر زيد بن ثابت وعبدهللا بن الزبير وسعيد بن العاص

 وعبدالرحمن بن الحارث بن هشام فنسخوها بلسان قريش

   ثم أرسل لكل مصر وبلد نسخة  ثم أمر بحرق النسخ

 القديمة



  

  

   

  [ : البذل القيمة المستفادة ]  

  

       : مظاهرها السلوكية 

 

 لإلسالم والمسلمين أقتدي ببذل عثمان  ✿ 

 . أتقرب إلى هللا بحب صحابته  ✿             

                                      . أدافع عن الصحابة الكرام  ✿ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 علي بن أبي طالب 

 
 : حقائق الدرس ومعلوماته 

 

 اسمه

هو علي بن أبي طالب بن عبدالمطلب بن هشام بن عبد مناف 

يكنى بأبو الحسين و ابي تراب / أبي السبطين الحسن  /

 والحسين 

يلقب بأمير المؤمنين / رابع الخلفاء الراشدين  / ابن عم 

 / امه فاطمة بنت أسد بن هاشم بن عبد مناف رسول هللا 

 مولده

عاما من الفيل /  30من رجب بعد  13بمكة يوم الجمعة 

أصغر أبو طالب ويرجع نسبه إى اسماعيل بن ابراهيم 

 عليهما السالم

 اسالمه

وخديجة رضي هللا عنها  وهما  دخل على رسول هللا 

ثم هداه هللا إلى اإلسالم فمكث ليلته يفكر  يصليان فدعاه 

 إلى اإلسالم 

 وهوابن عشر سنين  أسلم على يد رسول هللا 

 صفاته

التواضع ، الزهد في الدنيا ، الجد والتحصيل والتحري في 

قبول العلم ، أقضى اهل المدينة ، تفرد في علم الحساب 

 والمواريث 

 شجاعته
ليلة الهجرة فكان أول فدائي في  في فراش الرسول  نام 

 اإلسالم 

 خالفته
هـ بعد  35من ذي الحجة سنة  25تولى الخالفة يوم الجمعة 

 مقتل عثمان بن عفان 

 أعماله

: إقرار العدل وإرساء وتثبيت قواعده ، نقل  في خالفته

عاصمة الدولة اإلسالمية إلى الكوفة بالعراق ، أرسى قواعد 

 النحو 



 استشهاده

هـ قدم عبدالرحمن  40من رمضان سنة  18ليلة الجمعة في 

بن ملجم الكوفة وضربة ضربة غادرة بسيف مسموم فقتله 

بعد أن اتفق عبدالرحمن البراك بن عبدهللا التميمي على قتل 

معاوية) قتله البراك بن عبدهللا التميمي ( وعمر بن العاص 

 )قتله عمر بن بكير (   

 في علم الحساب والمواريث تفرد أقضى أهل المدينة /  علمه

 

   

  [ : الحب لآلل واألصحاب القيمة المستفادة ]  

  

       : مظاهرها السلوكية 

 

  أقتدي بصفات ومآثر علي بن أبي طالب  ✿ 

 .وآل بيته الكرام أتقرب إلى هللا بحب صحابته  ✿             

                                      . أدافع عن اآلل واألصحاب الكرام  ✿ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 فاطمة بنت رسول اهلل 

 : حقائق الدرس ومعلوماته 

سيدة نساء أهل الجنة ، أم أبيها ، بنت  :.فاطمة بنت رسول هللا  ✿

سيد الخلق القريشية الهاشمية ، أم الريحانتين الحسنين ، صبرت 

صبر المؤمنات القانتات ، دافعت عن رسولها وأبيها ، شهد لها 

 بالفضل في الدنيا واآلخرة. رسول هللا 

 

 مولدها
وأحبهن إليه ، ولدت قبل البعثة  هي أصغر بنات الرسول 

 سنة ،  35ابن  أعوام عام تجديد الكعبة والنبي  5ب 

 إال من فاطمة  أم أبيها ، الزهراء انقطع نسل النبي  كنيتها

 نشات في بيت نبوي رحيم  نشأتها

 صابرة / خيّرة / صيّنة / قانعة / شاكرة هلل / صفاتها

  

روايتها 

 للحديث

روت عن أبيها الحديث وروى عنها ابنائها الحسن والحسين 

 وعائشة وأم سلمة وسلمى ام رافع  وأنس  وأبوهما 

  

 صبرها

شهدت وفاة أمها خديجة ثم أختها رقية ثم أختها زينب ثم 

أختها ام كلثوم / صبرت ودافعت عن أبيها عندما أوذي من 

 قومه

 ماتلقى من أثر الرحى  احتملت حياة الفقر وشكت للنبي 

 الحبيبة
إذا عاد من سفر بدأ بالمسجد فصلى ركعتين   كان النبي 

 ثم يأتي فاطمة ليسلم عليها ثم يأتي زوجاته 

 وفاتها

من  3حوالي ستة أشهر ليلة الثالثاء  بعد وفاة النبي 

وصلى عليها العباس  27هـ وهي في  11رمضان سنة 

 وعلي 

 سيدة نساء العالمين  مكانتها



 

 

   

  [ : االقتداء القيمة المستفادة ]  

  

       : مظاهرها السلوكية 

 

 :.أقتدي بصفات ومآثر فاطمة بنت رسول هللا  ✿ 

 .الكرام وآل بيته  أتقرب إلى هللا بحب صحابته  ✿             

                                      . أدافع عن اآلل واألصحاب الكرام  ✿ 

 

 رابعا : التقويم :

                            بم تميزت فاطمة بنت رسول هللا. حتى :

  ؟ تكون سيدة نساء العالمين

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 االقتصاد اإلسالمي                          

 
 : حقائق الدرس ومعلوماته 

... العقود والتصرفات المالية كعقد البيع الماليةالمعامالت  ✿

 واإلجارة والقرض والرهن

األحكام والقواعد الشرعية التي تنظم كسب  االقتصاد اإلسالمي : ✿

 المال وإنفاقه وأوجه تنميته

 مراحل نشأة الفكر االقتصادي اإلسالمي

 

 األولى

  كانت حياة الرسول    نموذجا حيا لتطبيق نظام االقتصاد االسالمي

 استمر هذا التطبيق في حياة الخلفاء الراشدين رضي هللا عنهم 

 هذا النظام لم يفرد بالتدوين أو يحظى بمزيد من االهتمام في زمن

 مع وجود اصوله الثابتة الراسخة النبي 

 الثانية

 بدأت في القرن الثاني الهجري حيث بدأ التوسع في المسائل

بدأ العلماء يضعون مصنفات فقهية زخرت بجوانب  االقتصادية    

 إقتصادية عظيمة 

  /استنبطوا أحكاما شرعية لمسائل استجدت في زمانهم فدونوا : أ

كتب فقهية تضمنت مسائل االقتصاد اإلسالمي مثل كتاب المدونة الكبرى 

مام مالك وكتاب األم للشافعي    ب/ كتب خاصة في المعامالت مثل لإل

 كتاب الخراج ألبي يوسف وكتاب الموال للقاسم بن سالم

 

: بأنه أوجد ضوابط شرعية  تميزالنظام االقتصادي االسالمي  ✿

 في الكسب واالنفاق

   

  [ : الفخر بتميز االقتصاد اإلسالميالقيمة المستفادة   ]  

  

       : مظاهرها السلوكية 



 

     أهمية فقه المعامالت في اإلسالمستشعر أ ✿ 

 . أهتم بمعرفة أحكام االقتصاد اإلسالمي ✿             

 عقود املعاوضات

 
 : حقائق الدرس ومعلوماته 

يتبادل المنافع بين الناس عن طريق العقود المعروفة والمشهورة  ✿

  كالبيع واإلجارة

  : البيع ✿

 

 مبادلة مال بمال على التأبيد على وجه التراضي تعريفه

 حكمه

  چٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ ڍ  ٹ ٹ چ جائز في القرآن الكريم : 
)) المتبايعان كل واحد منهما  السنة الشريفة : قوله 

 بالخيار ..   ((
 االجماع : اتفقت األمة على حل البيع 

 العقل : أن اإلنسان يحتاج لما في يد غيره 

 أركانه

البائع : هو صاحب السلعة الذي يرغب في إخراجها من  /1
 ملكه وإدخالها في ملك المشتري مقابل الثمن 

المشتري : هو الذي يرغب في إدخال السلعة في ملكه  /2
 مقابل ما يدفع من الثمن 

المبيع : هي السلعة التي جرى عليها العقد بأن تنتقل من  /3
 مقابل الثمن  ملك البائع إلى ملك المشتري

الصيغة : اإليجاب من البائع والقبول من المشتري في  /4
 مجلس العقد 

 

   

  [ : االحترامالقيمة المستفادة   ]  

       : مظاهرها السلوكية 



 

     أحرص على التعامل وفق تعاليم ومبادئ اإلسالم ✿ 

 . أحذر من اإلضرار بالناس ومصالحهم ✿             

 

 اإلجارة واالستصناع

 : حقائق الدرس ومعلوماته 

 اإلجارة : ✿

 هي عقد على منفعة مباحة معلومة بشروط معينة تعريفها

 انواعها

 ] أجرة منافع [اإلجارة على منفعة  /1

اإلجارة على عمل من طرف وثمن من طرف  /2

ة ) العامل في هذه األجر ] أجرة على عمل [ آخر

 نوعين ( :

 أ/ األجير الخاص     ب/ األجير المشترك     

 مشروعيتها

قول عائشة رضي هللا عنها : )) واستاجر النبي 

وابو بكر رجال من بني الديل هاديا خريتا ... 

 وهو على دين كفار قريش .. ((

شروط 

 صحتها

ان تكون من جائز التصرف ) الحر البالغ  /1

 الرشيد (

 معرفة المنفعة واألجرة  /2

أن تكون العين المؤجرة مما يمكن االنتفاع بها  /3

 مع بقاء أصلها 

 أن تكون المنفعة مباحة /4

 :  االستصناع ✿

 

 تعريفه
هو أن يطلب من الصانع عمل شيء مادته من 

 عنده على وجه معين 

 لسد حاجات الناس ومتطلباتهم مشروعيته

 العاقدان : يشترط فيهما أهلية التعاقد  /1 أركانه



محل العقد : هو الشيء الذي طلب من  /2

 الصانع ان يقوم بتصنيعه 

 اإليجاب والقبول : بكل ما يدل على رضاهما  /3

: التي ترعى  تميزالنظام االقتصادي االسالمي بالضوابط  ✿

 المصالح وترفع المضار

   

  [ : أداء الحقوق القيمة المستفادة   ]  

  

       : مظاهرها السلوكية 

 

     أهمية مراعاة حقوق الناسستشعر أ ✿ 

 أحذر من االعتداء على حقوق اآلخرين ✿             

 أهتم بمعرفة أحكام المعامالت في اإلسالم ✿ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 آداب احلوار واالختالف

 : حقائق الدرس ومعلوماته 

القدرة على التفاعل المعرفي والعاطفي والسلوكي مع  الحوار : ✿

 االخرين

 

 
أهمية 
 الحوار

تزويد الطرف اآلخر بالمعرفة والعلم الصحيح        /1

تنفيس احباط وغضب الطرف االخر والعمل على  /2

 تهدئته
 /4استخدام األدلة التي تقنع الطرف اآلخر       /3

 التهم عنهمتصحيح صورة اإلسالم والمسلمين ودفع 
 تحريك الطاقات العلمية في األمة /5

  

صفات 
المحاور 
 الناجح

السعي للوصول إى المعرفة الحقة قال  /2العلم     /1

الشافعي )) ماجادلت أحدا إال تمنيت أن يكون الحق على 
 لسانه ((

 /4توظيف فكره نحو قضية ما بانفعال منضبط       /3
يحسن اإلنصات  /5   االنشغال بالبحث ال بالشخصية   

أو االستماع الفعال  )) ألنه مدعاة الستخراج كل 
 مكنونات المتحدث ووعي ما يقوله ((

 
آفات 
 الحوار

دخول ساحة الحوار قبل استكمال األدوات العلمية  /1

 عدم فهمه حجج الطرف اآلخر وأدلته وأقواله  /2والعقلية 

وابا قال يحي بن خالد بن جعفر )) ال ترد على احد ج
عدم تحديد نقاط االتفاق  /3حتى تفهم كالمه .. ((    

رفع الصوت وغلبة  /4واالختالف بين المتحاورين      

 االنفعاالت الحادة على جو الحوار



اتهام النية والطعن في المقاصد )) من أخطر آفات  /5

 الحوار ((

  

 

   

  [ : في الحوار  األدبالقيمة المستفادة ]  

  

       : مظاهرها السلوكية 

 

     أهمية أدب الحوارستشعر أ ✿ 

 . أهتم بمعرفة ما يرقى بلغة الحوار ✿             

 
 رابعا : التقويم :

                       متى نحكم على الشخص بأنه محاور ناجح ؟ 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

 أخالق إسالمية : الشكر                                  

 : حقائق الدرس ومعلوماته 

  الشكر : ✿

 تعريفه

بشكل عام : هو االعتراف بالمعروف المسدى إلينا ونشره 
 والثناء على فاعله

صرف العبد النعم التي انعم هللا بها عليه في  الشكر هلل :
 طاعته أو فيما خلقت له

 فضله

انه  /2إن هللا تعالى أثنى في كتابه على أهل الشكر /   /1

إن هللا تعالى قرن الشكر  /3سببا للمزيد من النعم / جعله 

 بالصبر

 أنواعه

شكر هللا تعالى على نعمه التي أنعم  /1شكر هللا تعالى : 

الشكر على دفع النقم السليم يقول  /2/  بها على العبد
 للسقيم : )) الحمد هلل الذي عافاني مما ابتالك به ((

 الشكر عند المكروهات من البلوى والمصائب واآلالم  /3

 بم يتحقق

: )) انظروا إلى من هو أسفل  معرفة النعمة : قوله  /1

منكم و ال تنظروا إلى ما هو فوقكم فهو اجدر أال تزدروا 
 نعمة هللا عليكم 

قبول النعمة بإظهار  /3معرفة انها من هللا تعالى      /2

 الثناء على المنعم بها  /4      الفقر والحاجة إليها

 : )) التحدث بنعمة هللا شكر وتركها كفر (( قال النبي 

ترك استعمالها فيما يكرهه المنعم بها والعمل بما  /5 



 يرضيه فيها  

فعل الطاعات شكرا على النعم     عن المغيرة بن  /6 

قام حتى انتفخت قدماه فقيل يا  ان النبي  شعبة 

رسول هللا اتكلف هذ ؟ وقد غفر لك  ما تقدم من ذنبك وما 

  تأخر ؟ قال : أفال أكون عبدا شكورا

 أقسامه

 شكر اللسان : التحدث بنعم هللا تعالى  /1
شكر األركان : العمل هلل تعالى وهو مظهر من  /2

 مظاهر الشكر
نعمة بك أو بأحد من شكر الجنان : أن تشهد ان كل  /3

 العباد هي من هللا تعالى

 

   

  [ : الشكر القيمة المستفادة ]  

  

       : مظاهرها السلوكية 

 

     أحرص على شكر هللا دائما  ✿ 

 . أنفر من كفر النعم ✿             

 
 رابعا : التقويم :

                        ضع عالمة  امام العبارة الصحيحة وعالمة

 : امام العبارة الغير صحيحة 

 

 بالشكر تدوم النعم  /1   

 عالمة حب هللا تعالى للعبد التوسيع في رزقه /2    

  



 احلذر من األخالق السيئة

 : حقائق الدرس ومعلوماته 

 . هي االتصاف بالرذائل والتخلي عن الفضائلاألخالق السيئة :  ✿

 

لم
ظ

ال
 

 تعريفه

وضع الشيء في غير موضعه ومتجاوز الحد 
 والميل عن القصد

قال : ))  أن رسول هللا  عن جابر بن عبد هللا 
 اتقوا الظلم فإن الظلم ظلمات يوم القيامة ((

 أنواعه
ظلم  /2الظلم األكبر : وهو الشرك باهلل       /1

ظلم العبد  /3العبد نفسه  : وهو تعدي حدود هللا     
 للعباد : هو ظلم المسلمين بالقول أو الفعل 

 أثره

الظلم ظلمات على صاحبه يوم القيامة قال  /1
: )) إن هللا يملي للظالم فإذا أخذه لم  رسول هللا 

 يفلته (( 
يوم القيامة  يحرم الظالم من شفاعة رسول هللا  /2

 يجلب غضب الرب  /3بجميع انواعها     
 وتعجل في الدنيا 

ب
ج

لع
ا

 
 تعريفه

هو الزهو بالنفس واستعظام األعمال والركون إليها 
وإضافتها إلى النفس مع نسيان إضافتها إلى المنعم 

 

أمثلة 
 عليه

 صاحب الجنتين في سورة الكهف :  /1
هزيمة المسلمين في غزوة حنين  حين قالوا ))  /2

 لن نغلب اليوم من قلة (( 

  

  

ز 
ج

لع
ا

ل
س

لك
وا

 

 تعريفه
هو الضعف والتثاقل عن األمر وهو ضد النشاط 

: )) اللهم اني أعوذ بك من العجز  والعمل قال 
 والكسل ((

 



                
 

 حقوق املرأة يف اإلسالم                           

 : حقائق الدرس ومعلوماته 

 النساء شقائق الرجال ولها دور مهم في الحياة  ✿

 مكانة المرأة عند شعوب األرض قبل اإلسالم

عند  /1

 اليونان 

قعيدة البيت محرومة من الثقافة ، عدوها رجسا من 
الشيطان ، تباع وتشترى ، حرمها القانون من حق 

 األهلية 

عند  /2

 السومريين

 من حق الزوج ان يبيعها إذا فضلت حياة المتعة

عند  /3

 الهنود

 قاصرة محرومة من االستقالل

عند  /4

 اليهود

 هي لعنه ألنها أغوت آدم وأخرجته من الجنة بزعمهم 

عند  /5

 النصارى

 هي ملك للرجل وال تطلق إال بفاحشة

عند  /6

 العرب

يسمح لإلبن األكبر بالزواج من زوجة أبيه المتوفي 
 واالستيالء على كل ما تملك ، كانت توأد من غير ذنب 

 

 حقوق المرأة في اإلسالم
هي مجموع الحقوق التي أصبحت من قبل الدولة المدنية أو الفردية : 

لجميع المواطنين ضمن الحدود اإلقليمية   /  لها حق التملك والتنقل 
 والحياة وتكوين السره والعيش اآلمن وحرم الوأد والبغاء

 

 

 
   



  [ : تقدير المرأةالقيمة المستفادة   ]  

  

       : اإلسالمي أفخر بمبادئ الدين ✿مظاهرها السلوكية      

 . أقدر حقوق المرأة في اإلسالم ✿                                  

 

 أكملي الفراغ بما يناسبه :  رابعا : التقويم :

     لم يفرق هللا بين الرجل والمرأة في عموم .. /2

 الدين 

       ميزان التفاضل بين الرجل والمرأة هو .... /3

 التقوى والعمل الصالح

 

 : الرابع، السؤال  136ص   ✿ التكليف والواجب  

 

  : البدعة :  الثالث في مجال العقيدةالدرس الدرس القادم

  وخطرها على الدين

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 احلاكم واجباته وحقوقه                            

 
 : حقائق الدرس ومعلوماته 

حقوق 

 الحاكم

 المساندة والمؤازرة  /2السمع والطاعة في المعروف  /1

 عدم منازعة والة األمر : /3

حقوق 

 الرعية

إقامة العدل بين الناس         /2حراسة الدين وحفظه        /1

استثمار خيرات البالد بما يعود بالخير والمنفعة على اهل  /3

توحيد كلمة أبناء األمة         /4البالد وبقية المسلمين      

توفير العيش والحياة الكريمة وتوفير فرص العمل ألبناء  /5

واألمانة في المناصب والواليات تولية أهل القوة  /6األمة 

حفظ المال العام وجمعه وصرفه بطريقة  /7العامة    

 شرعية 

أسس 

اختيار 

 الحاكم

يختار بمبدأ  /2مسلم راشد عاقل وسليم األعضاء      /1

يعرف عنه القدرة على تحمل األمانة ورعاية  /3الشورى    

البالد  قادر على تحقيق العدل واألمن في /4مصالح األمة    

 ذكي فطن عالم بأحكام الدين وقواعده العامة  /5

 
 

   

  [ : تقدير الحاكمالقيمة المستفادة   ]  

  

       : أقدر دور الحاكم في اإلسالم ✿مظاهرها السلوكية     

 . أستجيب ألوامر الحاكم ✿                                  

 
 



 
 
 

 والدميوقراطيةنظرة اإلسالم للشورى  

 : حقائق الدرس ومعلوماته✿  

ى
ور

ش
ال

 

   

في 
الشريعة 
 اإلسالمية

أ / قاعدة أساسية من قواعد التشريع اإلسالمي     ب /    
 وردت في القرآن الكريم في اكثر من موضع

ج / عرفت سورة بالقرآن باسم الشورى  )) قررت الشورى   
عنصرا من عناصر الشخصية اإليمانية / أساس من أسس 

التعايش بين المؤمنين في المجتمع المسلم      د / إن هللا تعالى 
   امر بها رسوله 

 عن أبي هريرة  هـ/ الشورى من اهم صفات الرسول  
ورة ألصحابه من رسول هللا قال : )) ما رأيت أحدا أكثر مش

)) 

 قواعدها

أ/ أنها حق مقرر للحاكم والمحكومين     ب/ عرض      
وإذا لم األمور للمناقشة بالشورى هي من واجبات الحاكم 

 يعرضها فقد أخل بواجبه 
ج/ ليس من الضروري االجماع على رأي واحد وإنما ما     

 اتفقت عليه أكثر المشيرين بعد تقليب الرأي 
 د/ أن تقوم الشورى على اإلخالص هلل تعالى    

في 
السياسة 
 الكويتية

تم اختيار الشيخ صباح بن جابر ليصبح أول حاكم لهم      /1    

النظام السياسي الكويتي قائم على الشورى منذ نشأتها  /2

 واستقاللها

م بمرسوم أميري في عهد  62أنشئ مجلس األمة عام  /3

تتولى السلطة التشريعية في الكويت كل من  /4عبدهللا السالم 

 األمير ومجلس األمة 

أ/ األمر الذي ال نص فيه                  ب/ ورد فيه          تكون في 



 دليل ولكنه لم يبين كيفية تنفيذه ) اختيار الحاكم (   
ج/ لم يرد فيه نص ولكنه ورد في نظيره الذي                 

 يلحق به عن طريق االجتهادى والتشاور ) ميراث الجد (

ية
ط
را

مق
دي

ال
 

 التعريف
النظام الذي يكون فيه سلطة إصدار القوانين والتشريعات من 

 حق الشعب أو األمة أو جمهور الناس

تتفق مع 
 الشورى

 أ / إذا لم تعارض الديمقراطية نصا شرعيا قاطع الداللة 
ب / إذا خلصت النوايا وقصد بها المشاورة والوصول إلى ما 

  ويرضي رسوله  يرضي هللا 
ج / إذا لم يقصد منها مكاسب شخصية على حساب عامة 
المسلمين ولم يقصد منها االعتزاز واالفتخار بالنفس مهما 

 كانت النتيجة
د / للمحكومين دور كبير في بحث األمور واختيار أصلحها 
عن طريق األكثرية في عدد األصوات إما بالطريق المباشر 

 او عن طريق المجالس النيابية 
 
 
 
  [ : الشورى القيمة المستفادة ]  

  

       : أطبق الشورى في الحياة  ✿مظاهرها السلوكية

     العملية

 . وصحابته أقتدي بالنبي  ✿                                  

 

 
 
 
 
 


