ا

مذكر التربية اإلسالمية
الصف الثامن الوحدة الثالثة
منهج الكفايات 2019 -

هذه المذكرة ال تغني عن الكتاب المدرسي

اعداد:
أ  /عبد المحسن محمد

أحاديث ثامن الفصل الثاني 2019/2018
الوحدة الثالثة
هللا  -صلى هللا عليه وسلم «: -إِ َذا
 -1ع َْن أَبي ُه َري َْرةَ -رضي هللا عنه  -قا َل :قا َل َرسو ُل ِ
سن ِد األ َ ْم ُر
ْف ِإضا َ
ض ُِي َع ِ
سو َل ِ
هللا ؟ قا َل« :إ ِذا أ ُ ْ
عتُها يا َر ُ
ت األَمانَةُ فَا ْنت َ ِظ ِر الساعَةَ » قا َلَ :كي َ
ِإلَى َ
غي ِْر أ َ ْه ِل ِه فَا ْنت َ ِظ ِر الساعَةَ  ) 1ص 24
 -2أنس بن مالك  -رضي هللا عنه « -أن يهودية أتت النبي  -صلى هللا عليه وسلم -بشا ٍة
مسموم ٍة فأ َ َك َل ِم ْن َها ،فجيء بها فقيل أال نقتلها؟ قال  -صلى هللا عليه وسلم « :-ال ) ص 36
 -3عن عائشة  -رضي هللا عنها – أنها قالت « :كان رسول هللا  -صلى هللا عليه وسلم -إذا
دخل العشر أحيا الليل ،وأيقظ أهله ،وجد وشد المئزر) ص 52
 -4قال رسول هللا عليه« :-المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل  ).ص60
الوحدة الرابعة
سو َل هللا  -صلى هللا عليه وسلم« :من حفظ عشر آيات من أول سورة الكهف ع ُِص َم
 -5قال َر ُ
من فتنة الدجال ) ص 84
 -6عن أنس بن مالك  -رضي هللا عنه  -قال :قال رسول هللا  -صلى هللا عليه وسلم« :إذا
خيرا استع َملَه ،فقيل :كيف َيستعملهُ يا رسول هللا؟ قال :يُوفِقه لعم ٍل صالحٍ قبل
أراد هللا بعب ٍد ً
الموت) ص 90
 -7عن أبي هريرة  -رضي هللا عنه  -قال :قال رسول هللا -صلى هللا عليه وسلم« :من اتبع
ص َّل عليها ،ويفرغ من دفنها ،فإنه يرجع من
جنازة مسلم إيمانًا واحتسابًا ،وكان معه حتى يُ َ
األجر بقيراطين ،كل قيراط مثل أحد ،ومن صلى عليها ثم رجع قبل أن تدفن فإنه يرجع
بقيراط  ) .ص116
 -8عن أبي هريرة  -رضي هللا عنه  -قال :قال رسول هللا -صلى هللا عليه وسلم « :ا ْل ُم ْؤ ِم ُن
هللا ِم َن ا ْل ُم ْؤ ِم ِن ال َّ
ست َ ِعن
عيفَ ،وفي ك ٍُل َخي ٌْر احْ ِر ْ
ب ِإلى ِ
ص عَلى ما َي ْنفَعُكَ وا ْ
ض ِ
ي َخي ٌْر َوأ َ َح ُّ
ا ْلقَ ِو ُّ
هلل َوال ت َ ْع َج ْز  ).ص 126
ِبا ِ

أ  /عبد المحسن محمد

الدرس االول

أ ُ ْؤ ِم ُن بعالمات الساعة الصغرى ( أ ) المجال :العقيدة

الوحدة الثالثة

أستنبط الفوائد من معرفة عالمات الساعة من األحاديث الشريفة اآلتية
م

الحديث الشريف

1

ست ُ
َكون فِّت ٌَن ْالقا ِّع ُد فِّيها َخي ٌْر ِّمنَ
قا َل َرسو ُل هللاِّ -صلى هللا عليه وسلم َ « :-
ْ
ف
ْالقائِّ ِّمَ ،و ْالقائِّ ُم فِّيها َخي ٌْر ِّمنَ ا ْلماشيَ ،و ْالماشي فِّيها َخي ٌْر ِّمنَ الساعيَ ،من تَش ََّر َ
لَها ت َ ْست َ ْش ِّرفُهَُ ،و َم ْن َو َج َد فِّيها َم ْل َجأ ً فَ ْليَعُ ْذ بِّ ِّه )

البعد عن الفتن وعدم
المشاركة فيها.

2

قال الرسول  -صلى هللا عليه وسلم « :بين يدي الساعة يظهر الربا والزنى،
والخمر )

البعد عن المعاصي منها
شرب الخمر والزنى والربا

قال الرسول صلى هللا عليه وسلم «ال تقوم الساعة حتى تأخذ أمتي بأخذ
3
كفارس
عا بذراعٍ » ،فقيلَ :يا رسو َل هللاِّ،
القرون قَ ْبلَها ِّشب ًْرا بِّ ِّشب ٍْر ،وذِّرا ً
َ
الناس ِّإال أولئكَ )
والروم؟ فقالَ « :و َم ِّن
ُ
ِّ
قارن بين عالمات الساعة الصغرى و الكبرى كما هو موضح بالجدول التالي :

الفائدة المستنبطة

البعد عن التقليد األعمى
لليهود والنصارى

العالمات الكبرى

م

وجه الشبه

العالمات الصغرى

1

زمن وقوعها

تسبق قيام الساعة بزمن

تحدث قرب قيام الساعة مباشرة

2

نوع الحوادث التي تقع فيها

معتادة غالبًا غير خارقة للعادة

غير معتادة وخارقة للعادة

3

كيفية وقوعها

تقع في أوقات متباعدة

عا كحبات العقد إذا انفرط
تقع تبا ً

أكمل العبارات اآلتية بكلمة مناسبة :
 - 1من عالمات الساعة الصغرى ظهور نار من أرض الحجاز تضيء أعناق اإلبل في منطقة بُصرى
 -2حدث انشقاق القمر في عهد  .النبي صلى هللا عليه وسلم
 - 3من فوائد معرفة عالمات الساعة إقامة الحجة على المنكرين ليوم القيامة
 - 4أحداث وظواهر عالمات الساعة الصغرى تكون من المعتاد غالبا ً وغير خارقة للعادة

اكتب تعريف المصلح التالي :
عالمات الساعة  :هي األحداث والظواهر التي تقع قبل قيام الساعة وتشير إلى اقتراب وقت وقوعها
عالمات الساعة الصغرى :تسبق قيام الساعة بزمن معتادة غالبًا وغير خارقة للعادة و تقع في أوقات متباعدة
عا
عالمات الساعة الكبرى  :تحدث قرب قيام الساعة مباشرة .وغير معتادة وخارقة للعادة و تقع تبا ً
ضع عالمة ( )مقابل العبارة الصحيحة ،وعالمة (×) مقابل العبارة غير الصحيحة فيما يأتي:
 - 1معرفة عالمات الساعة تثبِّت اإليمان بالبعث في قلوب المؤمنين الطائعين) ( .
(×)
 - 2عالمات الساعة الصغرى تحدث قبل قيام الساعة مباشرة
(×)
 - 3عالمات الساعة الصغرى حوادث وظواهر خارقة للعادة .
()
 - 4انشقاق القمر من عالمات الساعة الصغرى التي ظهرت وانقضت
اكتب ثالثًا من فوائد معرفة عالمات الساعة:
 -1تثبيت اإليمان بالغيب واليوم اآلخر في قلوب المؤمنين.
 –2تنبيه الغافلين والضالين إلى ما هم مقدمون عليه.
 -3توجيه المسلمين إلى كيفية التصرف حال وقوع هذه العالمات.

أ  /عبد المحسن محمد

أكمل لمخطط السهمي التالي :

من فوائد معرفة عالمات الساعة:

تثبيت اإليمان
بالغيب واليوم
اآلخر في قلوب
المؤمنين

 – 2تنبيه الغافلين
والضالين إلى ما
هم مقدمون عليه

 -3توجيه المسلمين
إلى كيفية التصرف
حال وقوع هذه
العالمات

 - 4إقامة الحجة
على المنكرين
ليوم القيامة

الكريم

الكريم
أكمل لمخطط السهمي التالي :

أقسام عالمات الساعة الصغرى

عالمات ظهرت وانقضت منذ عهد
النبي  .صلى هللا عليه وسلم

– 2عالمات ظهرت وما زال
ومستمرا.
حدوثها باقيًا
ً

 -3عالمات
لم تظهر بعد

الكريم

صل بين الصور و عالمات الساعة الصغرى التي يدل عليها الدليل الشرعي االتي:

لقوله عليه الصالة والسالم:
«بعثت أنا والساعة كهاتين
قال وضم السبابة والوسطى

قال رسول هللا « :- r. -ال تقو ُم
أرض
نار من
ِ
خرج ٌ
الساعَةُ حتى ت َ ُ
اإلبِ ِل
الحجاز تُضي ُء أَعْنا َ
ِ
ق ِ
بِبُصرى )و

ساعَةُ
قال تعالى ْ :
(اقت َ َربَ ِ
ت ال َّ
ق ا ْلقَ َم ُر ﴿َ ﴾1وإِن يَ َر ْوا آيَةً
َوان َ
ش َّ
ست َ ِم ٌّر
يُ ْع ِرضُوا َويَقُولُوا سِحْ ٌر ُّم ْ
﴿﴾2

أ  /عبد المحسن محمد

الدرس الثاني

أُؤْ ِّم ُن بعالمات الساعة الصغرى ( ب )

المجال :العقيدة

الوحدة الثالثة

استنتج من االحاديث اآلتية عالمات الساعة ومظاهرها التي تدل عليها .

ت األَمانَةُ فَا ْنت َ ِظ ِر الساعَةَ »
هللا -صلى هللا عليه وسلم ِ «: -إ َذا ض ُِيعَ ِ
 -1ع َْن أَبي ُه َري َْرةَ -رضي هللا عنه  -قالَ :قا َل َرسو ُل ِ

العالمة  :ضياع األمانة وإسناد األمر إلى غير أهله.
مظاهرها  :إسناد أمور الناس إلى غير أهلها من غير األكفاء
هللا -صلى هللا عليه وسلم« :ال تَقو ُم الساعَةُ َحتى تَأ ْ ُخ َذ أ ُ َّمتي ِبأ َ ْخ ِذ
 -2ع َْن أَبي ُه َري َْرةَ -رضي هللا عنه  -قالَ :قا َل َرسو ُل ِ
شب ٍْر َوذ َِراعًا ِبذ َِراعٍ)
شب ًْرا ِب ِ
رون قَ ْب َلهاِ ،
القُ ِ
العالمة  :اتباع سنن اليهود والنصارى
مظاهرها  :التقليد األعمى لملبسهم وعاداتهم

صنف أشراط الساعة الصغرى في الجدول اآلتي :
وأنهارا  -تداعي األمم على المسلمين  -ضياع األمانة -
( انحسار الفرات عن جبل من ذهب  -عودة أرض العرب مرو ًجا
ً
هدم الكعبة  -اتباع سنن اليهود والنصارى )

أشراط ظهرت وما زالت مستمرة

أشراط لم تظهر بعد

ضياع األمانة

انحسار الفرات عن جبل من ذهب

اتباع سنن اليهود والنصارى

وأنهارا
عودة أرض العرب مرو ًجا
ً

هدم الكعبة
تداعي األمم على المسلمين
اكتب األثر المترتب على المجتمع المسلم من ظهور عالمات الساعة اآلتية :
أ  -ظهور الفتن :انتشار الربا والرشوة
ب  -ضياع األمانة - 1 :انتشار الفساد والتجاوزات - 2 .انعدام الثقة بالمؤسسات
ج  -اتباع سنن اليهود والنصارى - 1 :االنحراف عن العقيدة اإلسالمية الصحيحة  -2تدهور القيم.

سجل قواعد التعامل مع أشراط الساعة:
أ  -الرجوع إلى القرآن الكريم والسنة النبوية كمصدرين وحيدين لمعرفة عالمات الساعة.
ب -سؤال أهل العلم واالختصاص

استنبط عالمات الساعة من خالل األدلة الشرعية اآلتية:
ش ِة )
س َو ْيقَتَي ِْن ِمنَ ا ْل َحبَ َ
قا َل َرسو ُل ِ
ب ا ْل َك ْعبَةَ ذو ال ُّ
هللا  -صلى هللا عليه وسلم  « :-يُ َخ ِر ُ
عالمة الساعة  :هدم الكعبة
الر ُج ُل ُم ْؤ ِمنًا َويُ ْمسي كافِ ًرا أ َ ْو يُ ْمسي
هللا صلى هللا عليه وسلم « :-بادِروا باألعمال فِتَنًا َك ِق َط ِع اللَّ ْي ِل ا ْل ُم ْظ ِل ِم يُ ْ
قا َل َرسو َل ِ
صبِ ُح َّ
ض ِمنَ ال ُّد ْنيا)
ُم ْؤ ِمنًا َويُ ْ
صبِ ُح كافِ ًرا يَبي ُع دينَهُ بِعَ َر ٍ
عالمة الساعة  :ظهور الفتن

أ  /عبد المحسن محمد

اكتب ثالثًا من عالمات الساعة الصغرى التي لم تظهر :
 -1انتصار المسلمين على اليهود

 -2كثرة المال ووفرته حتى ال نجد مستحقًا للزكاة
وأنهارا
 -3عودة أرض العرب مرو ًجا
ً
 -4هدم الكعبة على يدي رجل من الحبشة
 -5انحسار الفرات عن جبل من ذهب
ضع عالمة ( √ ) مقابل العبارة الصحيحة ،وعالمة (×) مقابل العبارة غير الصحيحة فيما يأتي:
 -1من عالمات الساعة الصغرى التي لم تظهر هدم الكعبة على يدي رجل من الحبشة ( √ )

وأنهارا (×)
-2عالمات الساعة الصغرى التي ظهرت وما زالت مستمرة عودة أرض العرب مرو ًجا
ً
 -2من قواعد التعامل مع أشراط الساعة من خالل الصور اآلتية الرجوع إلى القرآن الكريم ( √ )
 -3ضياع األمانة وإسناد األمر إلى غير أهله من عالمات الساعة الصغرى ظهرت وانتهت (×)
أستنتج من خالل الصور اآلتية عالمات أخرى للساعة الصغرى ظهرت وما زالت مستمرة

كثرة الزالزل والبراكين

زخرفة المساجد والبيوت

التطاول في البنيان

أ  /عبد المحسن محمد

الدرس الثالث

المجال :الحديث

أخرج زكاة الفطر

الوحدة الثالثة

عن ابن عباس -رضي هللا عنهما -قال« :فرض َرسو ُل هللا -صلى هللا عليه وسلم  -زَ كاة َ ْال ِّف ْ
ط ِّر ُ
ط ْه َرة ً
ث َ ،و ُ
ي زَ كاة ٌ َم ْقبولَةٌ) ..........،
ط ْع َمةً ِّل ْل َم
الرفَ ِّ
ساكين َ ،م ْن أَداها قَ ْب َل ال َّ
ِّللصائِّ ِّم ِّمنَ اللَّ ْغ ِّو َو َّ
ِّ
صال ِّة فَ ِّه َ
من خالل الحديث السابق أجب عما يأتي :
اكتب معاني الكلمات التالية :
م

الكلمة

معناها

1

اللغو

الكالم الذي ال فائدة منه

2

الرفث

فحش الكالم
طعا ًما

طعمة
3
اكتب تعريف المصلح التالي :
الزكاة :صدقة تجب على المسلم بالفطر من رمضان للفقراء والمساكين وتخرج قبل صالة العيد
على من تجب زكاة الفطر؟
واجبة على كل مسلم يملك قوت يومه عن نفسه وعمن تلزمه نفقتهم كالزوجة واألوالد
اكتب الحكم الشرعي بوضع كلمة ( يجوز ) أو ( ال يجوز) فيما يأتي:
الحكم  :ال يجوز
 -1دفع زكاة الفطر لكافر.
الحكم  :يجوز
 - 2إخراج صدقة الفطر نقدًا.
الحكم  :ال يجوز
 - 3منح صدقة الفطر لألب واألم
اكتب حكم إخراج زكاة الفطر للحاالت اآلتية( :تصح  /ال تصح )
أخرج مسلم زكاة فطره:
أ -عن خادمته المسلمة :ال تصح ألنها ال تجب عليه نفقتها وإن تبرع بإخراجها تكون جائزة
ب  -بعد صالة فجر األول من شوال :تصح ألنه أخرجها قبل صالة العيد
ت  -أثناء خطبة صالة العيد :ال تصح ألن وقت قبل صالة العيد
ث  -بعد صالة العيد :ال تصح وتعتبر صدقة من الصدقات
ج  -في العشر األواخر من رمضان :تصح
ضع عالمة ( )مقابل العبارة الصحيحة ،وعالمة (×) مقابل العبارة غير الصحيحة فيما يأتي:
 -1زكاة الفطر واجبة على كل مسلم يملك قوت يومه عن نفسه وعمن تلزمه نفقتهم كالزوجة واألوالد ()
 -2مقدار زكاة الفطر نصف صاع من غالب قوت البلد  ،كالقمح أو الشعير أو التمر أو األرز ونحوها)×( .،
 -3يجب إخراجها من غروب شمس آخر يوم من رمضان وينتهي قبل صالة عيد الفطر ()
 -4ال يجوز تعجيل إخراجها من أول رمضان (×)
 -5عبد هللا بن عباس رضي هللا عنهما لقب بترجمان القرآنَ ،و َحب ُْر األمة ()
أكمل لمخطط السهمي التالي :
الحكمة من زكاة الفطر

امتثال ألمر الرسول
صلى هللا عليه وسلمكريم

تطهير للصائم
من اللغو الرفث

إدخال السرور على الفقراء
والمساكين ليفرحوا بالعيدالكريم
أ  /عبد المحسن محمد

الدرس الرابع

أحذر من الغادرين وتآمرهم على اإلسالم والمسلمين مجال السيرة

الوحدة الثالثة

دون المؤامرة التي قام بها اليهود مقابل الدليل من خالل الجدول التالي:
ِ
الدليل
المؤامرة
عه َد ُهم في ُك ِّل َم َّرةٍ َو ُهم ال يَتَّقونَ )
قال هللا تعالى ( :الَّذينَ عاهَدتَ ِّمن ُهم ث ُ َّم يَنقُضونَ َ
نقض
 تحريض كعب بن األشرف  -من يهود بني النضير -أهل مكة ألخذ الثأر من الرسول - والمسلمين.العهود
 -انضمام بني قريظة إلى صفوف األحزاب في غزوة الخندق

التآمر على تآمر بنو النضير بإلقاء الصخرة على الرسول   -بعد نقضهم لبنود المعاهدة.
 تسميم الرسول  - -فعن أنس بن مالك « -⧫ -أن يهودية أتت النبي - -قتل النبي
بشاةٍ مسموم ٍة فأ َ َك َل ِّم ْن َها ،فجيء بها فقيل أال نقتلها؟ قال   -ال )
طانَةً ِّمن دُونِّ ُك ْم َال َيأْلُو َن ُك ْم َخ َب ً
قال هللا تعالى ( َيا أَيُّ َها الَّذِّينَ آ َمنُوا َال تَت َّ ِّخذُوا ِّب َ
عنِّت ُّ ْم قَ ْد
التشكيك
اال َودُّوا َما َ
بمبادئ
ت إِّن ُكنت ُ ْم تَ ْع ِّقلُونَ
ُور ُه ْم أَ ْكبَ ُر قَ ْد َبيَّنَّا لَ ُك ُم ْاآليَا ِّ
بَ َد ِّ
صد ُ
ضا ُء ِّم ْن أ َ ْف َوا ِّه ِّه ْم َو َما ت ُ ْخ ِّفي ُ
ت ْالبَ ْغ َ
﴿﴾11٨
اإلسالم
ب أَ ْ
سادًا َواللَّـهُ َال
إثارة الفتن
قال هللا تعالى ( ُكلَّ َما أ َ ْوقَدُوا ن ً
طفَأَهَا اللَّـهُ َو َي ْس َع ْونَ فِّي ْاأل َ ْر ِّ
َارا ِّل ْل َح ْر ِّ
ض فَ َ
بين األوس ي ُِّحبُّ ْال ُم ْف ِّسدِّينَ ﴿﴾64
والخزرج  -تذكير األنصار بيوم بعاث وحرب الفجار.
ما واجبنا تجاه المسجد األقصى ؟
 -2الدفاع عنه وبيان مكانته وأهميته
 -1تحرير المسجد األقصى

اكتب اثنين من وسائل الدفاع عن اإلسالم:
 -1االلتزام بأحكام اإلسالم
 -3مقاطعة منتجاتهم
-5تحقيق االكتفاء الذاتي

 -2نشر الدين اإلسالمي بكافة الوسائل الحديثة
 -4مساعدة المسلمين بالمال والطعام ورد حقوق المظلومين
 -6تحقيق وحدة الصف بين المسلمين

كيف استطاع اليهود إضعاف وحدة المسلمين ؟
 -2احتالل المسجد األقصى  -3تدمير الفكر اإلسالمي
 -1ترويج اإلشاعات
اكتب االثار المترتبة على العداء اليهودي للمسلمين في عصرنا الحالي في الجدول التالي :
االثار المترتبة عليه
العداء الحالي لليهود
استخدام أجهزة اإلعالم المختلفة من أجل طمس الحقائق
ترويج اإلشاعات
تصويرا مشو ًها
وشحن العالم بالعداء ضد المسلمين وتصويرهم
ً
رفع العلم اليهودي فوق قبة الصخرة وإحراق المصاحف ومنع المصلين
احتالل المسجد
 حادثة إحراق المسجد األقصى في عام . 196 9األقصى
 إدخال متفجرات وقنابل لنسف قبة الصخرة في عام 19٨4إقامة المحافل الماسونية لهدم المبادئ الدينية
تدمير الفكر اإلسالمي
التحكم في االقتصاد العالمي إقامة المؤسسات المالية للتحكم بالمجتمعات
أكمل لمخطط السهمي التالي :
وسائل التصدي لمؤامرات اليهود
االلتزام بأحكام اإلسالم
تحقيق وحدة الصف بين المسلمين

تحقيق االكتفاء الذاتي
مقاطعة منتجاتهم
نشر الدين اإلسالمي
بكافة الوسائل الحديثة

مساعدة المسلمين بالمال
والطعام ورد حقوق
المظلومين
أ  /عبد المحسن محمد

الدرس الخامس

أتقرب إلى ربي بالصيام

مجال الفقه

الوحدة الثالثة

اكتب تعريف المصلح التالي :
التقرب إلى هللا
الصيام  :هو اإلمساك عن األكل والشرب وسائر المفطرات ،من طلوع الفجر إلى غروب الشمس بنية
ُّ

ضع عالمة( √ ( مقابل العبارة الصحيحة وعالمة ( × ( مقابل العبارة غير الصحيحة:
 -1الصيام هو اإلمساك عن المفطرات من طلوع الشمس إلى غيابها) √ ( .
(×)
 -2يحرم صيام النذر.
(×)
 -3يكره صيام يوم عرفة لغير الحاج.
اكتب حكم صيام كل مما يأتي - :
الحكم
النوع
القضاء

فرض

سته أيام من شوال

سنة

صيام الدهر

مكروه

فرض
الكفارات
شهر مبارك افترض هللا عليكم صيامه ،ت ُ ْفت َ ُح فيه
قال رسول هللا – صلى هللا عليه وسلم« :-قد جاءكم رمضان
ٌ

ُ
الشياطين ،فيه ليلة خير من ألف شهر ،من حرم خيرها فقد حرم ).
أبواب الجحيم ،وتُغ ُّل فيه
أبواب الجنة ،وت ُ ْغلَ ُق فيه
ُ
ُ

 استخرج من الحديث الشريف ما يأتي: تغلق أبواب النار . - 1فضيلة لشهر رمضان : .تفتح أبواب الجنة.
 تغل فيه الشياطين. فيه ليلة القدر. -2قيمة إسالمية لشهر رمضان ومظهرها السلوكي :.فضل شهر رمضان
 -2أحافظ على صيام رمضان .
 -1أحافظ على صالة التراويح
 -3مظهرها السلوكي:
اكتب اثنين من الحكمة من تشريع الصيام :
ب -وسيلة لشكر المنعم
 تقوى هللا -تعالى -ومراقبته في السر والعلنج  -يضيق سبل الشيطان.

يعلم ضبط النفس ويقوي اإلرادة.
د ِّ -

هـ -يعزز في المؤمنين الرحمة واإلحسان

أكمل لمخطط السهمي التالي
فضائل شهر رمضان
نزول القرآن
الكريم.

فتح أبواب الجنة
وإغالق أبواب النار

مضاعفة ثواب
األعمال الصالحة

فيه ليلة القدر
خير من ألف شهر.

ما حكم صيام رمضان وعلى من يجب :
حكمه  :فرض عين على كل مسلم بالغ عاقل مقيم
اكتب الحكم الشرعي ( فرض -سنة – مكروه – حرام ) للمسائل اآلتية:
الحكم  :مكروه
 -1صام المسلم يوم الجمعة منفردا.
الحكم  :حرام
 -2صام المسلم يوم عيد الفطر وعيد األضحى.
الحكم  :فرض
 - 3صام محمد البالغ العالقل المقيم شهر رمضان.
 -4صام عبدهللا العشر األولى من شهر ذي الحجة  .الحكم  :سنة .
أ  /عبد المحسن محمد

مجال الفقه

الدرس السادس أتفقه في أحكام الصيام
من خالل دراستك لموضوع مفسدات الصيام أكمل ما يأتي:
أ  -شعر حمد في نهار رمضان بألم في أنفه ،فوضع قطرة لتسكين األلم ،وهذا الفعل يعد من مفسدات
الصيام ،ويجب عليه  .القضاء
ب -حكم صيام َم ْن جامع زوجته في نهار رمضان بطل صومه ،ويلزمه القضاء و الكفارة ومقدارها عتق
رقبة فإن لم يجد صيام شهرين متتابعين فإن لم يجد اطعام ستين مسكينا
ج  -نامت مريم عن السحور في رمضان وعندما استيقظت في النهار شعرت بالجوع فأفطرت
حكم فعلها  :حرام السبب  :ألنها أفطرت بغير عذر شرعي وارتكبت كبيرة من الكبائر
ويجب عليها :اإلمساك عن المفطرات بقية اليوم و التوبة و قضاء هذا اليوم
 :اكتب حكم صيام رمضان للحاالت اآلتية مع بيان السبب:
أ -صيام الصبي المميز.
السبب . :ألن من شروط صحة الصيام التمييز
الحكم :يجوز
ب  -صيام المسافر في شهر رمضان.
السبب . :ألن من شروط وجوب الصيام االقامة
الحكم :اليجوز
ج  -صيام من لم يبيِّت النية للصيام من الليل في رمضان.
السبب :ألن من شروط صحة الصيام النية
الحكم :ال يجوز
اكتب حكم الصيام من حيث الصحة والفساد عند استعمال ما يأتي:

فسد صومه

صيامه  :صحيح ولكن ال يبالغ
حتى ال ينزل شيء إلى جوفه

فسد صومه

صيامه صحيح
إذا كانت غير مغذية

الوحدة الثالثة

صيامه  :صحيح

صيامه صحيح ولكن
يحرض أال يبالغ فيه

ضع عالمة ( √ ) مقابل العبارة الصحيحة وعالمة ( × ) مقابل العبارة غير الصحيحة فيما يأتي:
(× )
أ  -األكل أو الشرب في نهار رمضان في حال النسيان يفسد الصيام.
( √)
ب  -يجب قضاء رمضان على الفور.
ج  -تأخير قضاء رمضان إلى دخول رمضان آخر يوجب القضاء مع الكفارة) × ( .
مختصرا عن االعتكاف في رمضان
تقريرا
واكتب
ارجع إلى كتاب فقه السنة لسيد سابق
ْ
ً
ً

مشروعيته:وقد أجمع العلماء على أنه مشروع ،فقد كان النبي صلى هللا عليه وسلم يعتكف في كل رمضان عشرة أيام ،فلما
كان العام الذي قبض فيه اعتكف عشرين يوما.

اكتب ثالثة من شروط وجوب الصوم :
 -1العقل  -2اإلسالم  -3البلوغ  -4القدرة  -5اإلقامة
اكتب ثالثة من شروط صحة الصوم :
 -3التميز
 -2الطهارة من الحيض والنفاس
 -1النية
أ  /عبد المحسن محمد

هل يصح أن ينوي شهر رمضان كله بنية واحدة؟ وهل يشترط التلفظ بالنية؟
 -1يصح الصيام وال يشترط التلفظ بالنية ألن محلها القلب
أستنتج من خالل شروط الصيام السبب في عدم وجوب صيام رمضان أو عدم صحته على من يأتي:
السبب
الحالة
ألن من شروط وجوب الصوم العقل
المجنون
ألن من شروط وجوب الصوم البلوغ
الصبي
ألن من شروط وجوب الصوم القدرة
المريض
ألن من شروط وجوب الصوم اإلقامة
المسافر
الحائض والنفساء ألن من شروط صحة الصوم الطهارة من الحيض والنفاس
اكتب ثالثة سنن الصيام وآدابه :
 -3اإلفطار على رطب
 - 2تعجيل الفطور
 -1السحور -
-4الدعاء عند الفطر وأثناء الصيام  -5الزيادة في أعمال الخير  -6االجتهاد في العبادة في العشر األواخر
أستنتج من االحاديث الشريفة التالية اداب وسنن الصيام :
السبب
الحالة
(تسحروا فإن في السحور بركة )
السحور
الزيادة في أعمال الخير ابن عباس  - -قال« :كان النبي  - -أجود الناس ،وكان أجود ما يكون في
رمضان حين يلقاه جبريل ،وكان يلقاه في كل ليلة من رمضان فيدارسه
القرآن ،فلرسول هللا  - -أجود بالخير من الريح المرسلة )
« :كان رسول هللا -إذا دخل العشر أحيا الليل ،وأيقظ أهله ،وجد وشد المئزر)
االجتهاد في العبادة
قال الرسول « : -ال يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر )
تعجيل الفطور
أكمل لمخطط السهمي التالي
ال يفطر الصائم بشيء من المفسدات إال إذا كان
عالما

ذاكرا

عامدا

اكتب الحاالت المترتبة على آثار اإلفطار
 -1القضاء  :على (المسافر  -المريض الذي يرجى شفاؤه  -الحائض والنفساء  -الحامل والمرضع إذا خافتا
على نفسيهما أو ولدهما ).
 -2الفدية  :على (كبير السن الهرم والمريض الذي ال يرجى برؤه).
اكتب الحكم في المسائل االتية:
وجب عليه القضاء إال أنه يأثم بالتأخير
 -1من أخر القضاء حتى أدركه رمضان آخر؟
 -2متى يجب قضاء رمضان  :يجب وجوبًا موسعًا في أي وقت ،ولكن األفضل أن يقضيه على الفور متتابعا ً
َ -3م ْن مات وعليه صيام :صام عنه وليه ،وذلك لحديث عائشة َ « :- -م ْن مات وعليه صيام صام عنه وليه)

أ  /عبد المحسن محمد

الوحدة الثالثة
مجال التهذيب
أحسن اختيار صحبتي
الدرس السابع
أ  -ما مفهومك للصداقة ؟ عالقة مودة ومحبة بين الناس ،وانسجام روحي وتآلف وجداني وترابط في
األهداف والغايات،
ب  -ما أسس اختيار األصحاب؟
أ  -العقيدة السليمة ب  -الحب في هللا  -تعالى -جُ -حس ُْن الخلق
علل ما يأتي:
 -1صديق السوء يوقع صاحبه في الهالك
ألن الصديق السيئ يبعده عن ذكر هللا -تعالى -ويشجعه على المعاصي.
 -2حث اإلسالم على مصادقة األخيار
ألن الصداقة عالقة مودة ومحبة بين الناس ،فالصحبة الصالحة تساعد على تقوى هللا  -تعالى -وطاعته
اكتب التصرف المناسب مقابل كل موقف من المواقف اآلتية
م

الموقف

التصرف المناسب

1

أساء إليك أحد أصدقائك أثناء حديثه معك.

اسامحه وال ألتفت لإلساءة

2

طلب منك صديقك مساعدته في مذاكرة دروسه..

اساعده في كل ما يحتاج إليه

3

صديق لك تغيَّب عن المدرسة بسبب مرض أصابه.

ازوره واعطه الدروس التي تم دراستها

4

شاهدت صديقًا لك يدخن.

انصحه بعدم التدخين

أستنتج أثر الصحبة السيئة من خالل النصوص الشرعية التالية :
م

النص الشرعي

اثر الصحبة السيئة

1

ش ْي َ
ع ِّن ال ِّذ ْك ِّر بَ ْع َد إِّ ْذ َجا َءنِّي َو َكانَ ال َّ
ط ُ
ان
ضلَّنِّي َ
قال سبحانه (لَّقَ ْد أ َ َ
ان َخذُ ً
وال ﴿﴾29
ْلن َ
ِّل ْ ِّ
س ِّ

تُبعد عن ذكر هللا

2

ير إن لم
ص ِّ
س ِّ
قال الرسول ( - -ومثل جليس ال ُّ
اح ِّ
وء َك َمث َ ِّل َ
ب ال ِّك ِّ
يصبك من سواده أصابك من دخانه )

تُفسد األخالق والسمعة بين الناس

3

ِّكرنا َواتَّبَ َع هَواهُ
(وال ت ُ ِّطع َمن أَغفَلنا قَلبَهُ َ
عن ذ ِّ
قال  -تعالىَ :-
مرهُ فُ ُر ً
طا ﴿.﴾2٨
َوكانَ أ َ ُ
ض َّ
سو ِّل
(ويَ ْو َم يَ َع ُّ
الر ُ
ع َلى يَ َد ْي ِّه يَقُو ُل يَا َل ْيتَنِّي ات َّ َخ ْذتُ َم َع َّ
الظا ِّل ُم َ
َ
َ
ْ
يال ﴿ ﴾27يَا َو ْيلَت َى لَ ْيتَنِّي لَ ْم أت َّ ِّخذ فُ َالنًا َخ ِّل ً
سبِّ ً
يال ﴿﴾2٨
َ

توقع في المعاصي،

4

تؤدي إلى الهالك في اآلخرة

اكتب اثنين من وسائل الحفاظ على رابطة الصداقة
 -1أنصحه وأنصره  -2أزوره وأسأل عنه  -3ألتقي به على ذكر هللا تعالى
 -4أحفظ سره وأستر عورته  -5أعفو عن زالته  -6أُعلمه بحبي له
 -2إشعار المسلم بالخشوع واالطمئنان
أكمل لمخطط السهمي التالي
أسس اختيار الصحبة
الحب في هللا  -تعالى-

 العقيدة السليمةس ُن الخلق
ُح ْ

أ  /عبد المحسن محمد

الدرس الثامن

أحترم حقوق ذوي االحتياجات الخاصة

الثقافة االسالمية الوحدة الثالثة

اكتب معنى المصطلح التالي :

ذوي االحتياجات الخاصة :أفراد مصابون بقصور في القدرة على تعلم واكتساب مهارات معينة أو أداء أعمال
يقوم بها الفرد السليم المماثل لهم في العمر نتيجة عوامل وراثية أو صحية.
اكتب أنواع
من أمثلتها
المقصود بها
نوع اإلصابة
م
اإلصابة
فقدان جزء من الجسم أو أكثر مما يؤثر في حركته الشلل
 1الجسدية
والمقصود منها
صمم والعمى
فقدان حاسة من الحواس أو نقص فيها.
 2الحسية
مع التمثيل من
ال َ
خالل الجدول
تأخر عقلي
فقدان العقل أو نقص فيه.
 3الذهنية
التالي :
4

النفسية

أمراض واضطرابات نفسية.

التوحد واالنفصام

علل ما يأتي:
ِّ
 -1اعتناء اإلسالم بذوي االحتياجات الخاصة :ألنهم ضعفاء يحتاجون إلى المساعدة
 -2إصابة ذوي االحتياجات الخاصة ال تنقص من كرامتهم :
ألن تميز أصحاب االحتياجات الخاصة في شتى الميادين في الماضي والحاضر ولم يؤثر في كفاءتهم
بم تنصح ُك ًّل من؟
 -1زمي ًل يسخر من ذوي االحتياجات الخاصة : .انصحه بعدم السخرية بهم وانصحه باحترامهم وتوقيرهم
-2شابًا ابتاله هللا  -تعالى -بشلل إثر حادث سيارة مفاجئ  :أنصحه بالرضا بقضاء هللا – تعالى
اكتب اثنتين من صور رعاية اإلسالم لذوي االحتياجات الخاصة :
ب -احترامهم وعدم السخرية منهم
أ  -رفع الحرج عنهم
د  -مساعدتهم وقضاء حوائجهم
ج  -تقديم حاجاتهم على من سواهم
إصابات ذوي االحتياجات الخاصة دليل على قدرة الخالق وعظمته.
من خالل فهمك للعبارة السابقة أجب عما يأتي
أ – اكتب حالتين من إصابات ذوي االحتياجات الخاصة.
الجسدية – الحسية  -الذهنية  -النفسية
صف شعورك عند رؤيتك حالة من حاالت ذوي االحتياجات الخاصة
 - 2احترامهم وعدم السخرية منهم
 -1مساعدتهم وقضاء حوائجهم
قول الدعاء ( الحمد هلل الذي عفاني مما ابتلى به كثيرا من خلقه وفضلني على كثيرا من خلقه تفضيال )
 :دون اثنين من النماذج المشرفة ألصحاب ذوي االحتياجات الخاصة في الماضي ،والثاني في الحاضر :
أ -في الماضي :الصحابي الجليل عمرو بن الجموح  -اإلمام الترمذي
ب  -في العصر الحديث الشيخ عبد العزيز بن باز
اكتب اثنين من مظاهر رعاية دولة الكويت لذوي االحتياجات الخاصة:
 -1إنشاء الهيئة العامة لشؤون ذوي االحتياجات
 -2دمج المتعلمين من ذوي االحتياجات الخاصة
 -3تذليل العقبات والصعوبات التي تواجههم
الواجب الشرعي على من ابتاله هللا بإعاقة أو مرض:
 -1الرضا بقضاء هللا  -تعالى-
 -2الصبر والتحم
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أسئلة الوحدة الثالثة
السؤال األول :صنف عالمات الساعة الصغرى مما بين القوسين كما هو مطلوب في الجدول اآلتي :
( انتصار المسلمين على اليهود  -انشقاق القمر  -ظهور الفتن -بعثة النبي  - -تداعي األمم على المسلمين  -هدم الكعبة )

عالمات صغرى لم تظهر بعد

عالمات صغرى ظهرت وال تزال
مستمرة
انتصار المسلمين على اليهود
ظهور الفتن
هدم الكعبة
تداعي األمم على المسلمين

عالمات صغرى ظهرت
وانقضت
بعثة النبي -
انشقاق القمر
اكتب تعريف المصلح التالي :
عالمات الساعة الصغرى :تسبق قيام الساعة بزمن معتادة غالبًا وغير خارقة للعادة و تقع في أوقات متباعدة
عا
عالمات الساعة الكبرى  :تحدث قرب قيام الساعة مباشرة .وغير معتادة وخارقة للعادة و تقع تبا ً
استنبط عالمة من عالمات الساعة الصغرى التي يدل عليها النص الشرعي فيما يأتي:
( -1اق رَْتب ِ
ضوا روير ُقولُوا ِس ْح ٌر ُّم ْستر ِمر ﴿﴾٢
اعةُ روان رشق الْ رق رم ُر ﴿ ﴾1روإِن ير ررْوا آيرةً يُ ْع ِر ُ
ت الس ر
رر
عالمة الساعة انتهت ومضت  :انشقاق القمر
طع اللَّ ْي ِّل ْال ُم ْ
َّلا« بادِّروا ِّب ْ
سو َل َّ ِّ
الر ُج ُل ُمؤْ ِّمنًا َوي ُْمسي كافِّ ًرا أ َ ْو ي ُْمسي
 -2قَا َل َر ُ
ظ ِّل ِّم يُ ْ
ص ِّب ُح َّ
ال ََعْما ِّل فِّتَنًا َك ِّق َ ِّ
ض ِّمنَ ال ُّد ْنيا ).
ص ِّب ُح كافِّ ًرا يَبي ُع دينَهُ بِّعَ َر ٍ
ُمؤْ ِّمنًا َويُ ْ
عالمة الساعة ظهرت ومازال مستمرة  :كثرة الفتن
أكمل المخططات السهمية اآلتية:
أقسام عالمات الساعة الصغرى
عالمات ظهرت وانقضت منذ عهد
النبي  .صلى هللا عليه وسلم

– 2عالمات ظهرت وما زال
ومستمرا.
حدوثها باقيًا
ً

 -3عالمات
لم تظهر بعد

الكريم

أكمل المخططات السهمية اآلتية:

من فوائد معرفة عالمات الساعة:
تثبيت اإليمان
بالغيب واليوم
اآلخر في قلوب
المؤمنين

الكريم

– تنبيه الغافلين
والضالين إلى ما
هم مقدمون عليه

 -3توجيه المسلمين إلى كيفية
التصرف حال وقوع هذه
العالمات

 - 4إقامة الحجة على
المنكرين ليوم القيامة

الكريم

ثانيًا :مجال الحديث الشريف

السؤال األول :أكمل ما يأتي:
أ  -من ِحكَم مشروعية زكاة الفطر.
 -1إدخال السرور على الفقراء والمساكين ليفرحوا بالعيد
-3امتثال ألمر الرسول صلى هللا عليه وسلم

 -2تطهير للصائم من اللغو الرفث
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السؤال الثاني :أجب عما يأتي:
أراد أحمد الذي يعول زوجته وأربعة من األبناء أن يخرج زكاة فطره ما ًل لحاجة أهل منطقته
الشديدة إلى المال ،عل ًما بأن سعر الكيلوجرام من األرز يساوي نصف دينار.
 - 1كم مبلغ زكاة الفطر الواجب عليه ؟
 15=6×2.5كيلو  7.5=0.5×15 /دينار
 - 2من المستحقون لزكاة الفطر ؟
الفقراء والمساكين
 - 3بم تمتاز زكاة الفطرعن غيرها من الزكوات ؟
ألنها تتعلق باألشخاص وليس باألموال
ت الشريع ِة اإلسالمية وحدة الكلمة والصف ،دلل على ذلك من خالل الدرس
 منأعظم غايا ِ
ِ
ألنها شرعت للتكافل والتراحم بين المسلمين
ثالثًا :مجال السيرة النبوية
السؤال األول :ما اإلجراء الذي اتخذه النبي  - -للمؤامرات اآلتية:
المؤامرة

اإلجراء

انضمام بني قريظة لصفوف األحزاب

شهرا أو خمسة وعشرين يو ًما..
وحاصرها والمسلمون
ً

محاولة بني النضير قتل الرسول .

حاصرهم .وتم إجالء يهود بني النضير

حرك رسول هللا  rهذا الجيش بكامله من أجل امرأة
تعرض بني قينقاع لنساء المسلمين
َّ
وحاصر اليهود وطردهم خارج المدينة.
السؤال الثاني :دون ثالثة من نماذج العداء الصهيوني للمسلمين في العصر الحالي:
 -1ترويج اإلشاعات
 -2احتالل المسجد األقصى
 -3تدمير الفكر اإلسالمي
السؤال الثالث :اقترح وسيلتين للدفاع عن المسجد األقصى:
 -1بث الوعي الدني وتوضيح مكانة المسجد األقصى عند المسلمين
 -2توحيد صف المسلمين وتوحيد كمة المسلمين والدفاع عن مقدسات المسلمين بكافة السبل
رابعًا :مجال الفقه
السؤال األول :صنف أنواع الصيام اآلتية حسب حكمها في الجدول اآلتي:
القضاء  -يوم عرفة لغير الحاج  -ستة أيام من شوال  -الكفارات -صيام الدهر  -النذور  -صيام يومي
العيدين  -صيام الوصال
صيام الفرض

صيام السنة

الصيام المكروه

القضاء

يوم عرفة لغير الحاج

صيام الدهر

الكفارات

ستة أيام من شوال

صيام الوصال

الصيام المحرم
صيام يومي العيدين

النذور
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السؤال الثاني :اكتب عند كل حالة مما يأتي الشرط الذي أسقط فرضية الصيام مع بيان نوعه
النوع
الشرط
الحالة
شرط وجوب
العقل من شروط وجوب الصوم
المجنون
شرط صحة
التميز من شروط وجوب الصوم
الصبي
شروط وجوب
القدرة من شروط وجوب الصوم
المريض
شروط صحة
اإلقامة من شروط وجوب الصوم
المسافر
شروط وجوب
الحائض والنفساء الحيض والنفاس من شروط صحة الصوم الطهارة
السؤال الثالث :أجب عن الكلمات المتقاطعة في المربع:
أفقيًّا:
 1باب في الجنة ال يدخله إال الصائمون بدون أل. 2أحب الصيام إلى هللا . 4حكم صيام شهر رمضان.عموديًّا:
 1ليلة خير من ألف شهر بدون أل معكوسة. 2حرف نداء. 3حرف للتخيير. 4-خصم

م
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2
3
4

1
ر
د
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ر
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السؤال الرابع :أكمل ما يأتي:
 .1النية في الصوم تُع ُّد شر ً
طا من شروط :الصحة.
 .2القدرة على الصيام تُع ُّد شر ً
طا من شروط :الوجوب.
 .3من سنن الصيام الثابتة عن رسول هللا صلى هللا عيله وسلم - .السحور  -تعجيل الفطور  -اإلفطار على
رطب  -الدعاء عند الفطر وأثناء الصيام  -االجتهاد في العبادة في العشر األواخر
 -4يسن للصائم إذا ُ
شتِّ َم أن يقول :إني أمرئ صائم
سا :مجال التهذيب
خام ً

السؤال األول:
أ  -ما مفهومك للصداقة  :عالقة اجتماعية وثيقة تقوم على تماثل االتجاهات وتوافق واالفراد
ب  -ما أسس اختيار األصحاب؟
أ  -العقيدة السليمة ب  -الحب في هللا  -تعالى -جُ -حس ُْن الخلق
اكتب التصرف المناسب مقابل كل موقف من المواقف اآلتية
م

الموقف

التصرف المناسب

1

أساء إليك أحد أصدقائك أثناء حديثه معك.

اسامحه وال ألتفت لإلساءة

2

طلب منك صديقك مساعدته في مذاكرة دروسه..

اساعده في كل ما يحتاج إليه

3

صديق لك تغيَّب عن المدرسة بسبب مرض أصابه.

ازوره واعطه الدروس التي تم دراستها

4

شاهدت صديقًا لك يدخن.

انصحه بعدم التدخين
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أكمل لمخطط السهمي التالي
من الوسائل المعينة التي تحافظ على دوام الصداقة
 -أنصحه وأنصره

 -أحفظ سره وأستر عورته

 -أزوره وأسأل عنه

اكتب اثنين من وسائل الحفاظ على رابطة الصداقة
 -1أنصحه وأنصره  -2أزوره وأسأل عنه  -3ألتقي به على ذكر هللا تعالى
 -4أحفظ سره وأستر عورته  -5أعفو عن زالته  -6أُعلمه بحبي له
 -2إشعار المسلم بالخشوع واالطمئنان
سا :مجال الثقافة اإلسالمية
ساد ً
السؤال األول :اكتب مظاهر رعاية اإلسالم لذوي االحتياجات الخاصة
ب -احترامهم وعدم السخرية منهم
أ  -رفع الحرج عنهم
د  -مساعدتهم وقضاء حوائجهم
ج  -تقديم حاجاتهم على من سواهم
السؤال الثاني :ما الواجب الشرعي على من ابتاله هللا بإعاقة أو مرض؟
 -1الرضا بقضاء هللا  -تعالى-
 -2الصبر والتحم
السؤال الثالث :من هو ؟
 1من أصحاب السنن وعلماء الحديث يضرب به المثل في الحفظ والضبط رغم أنه كانضريرا :االمام الترمذي
ً
 2شغل منصب اإلفتاء ورئاسة هيئة كبار العلماء بالسعودية ،فق َد بصره وهو ابن ستة عشرالسؤال الرابع :أكمل الجدول اآلتي:
م

نوع اإلصابة

المقصود بها

من أمثلتها

1

الجسدية

فقدان جزء من الجسم أو أكثر مما يؤثر في حركته

الشلل

2

الحسية

فقدان حاسة من الحواس أو نقص فيها.

صمم والعمى
ال َ

3

الذهنية

فقدان العقل أو نقص فيه.

تأخر عقلي

4

النفسية

أمراض واضطرابات نفسية.

التوحد واالنفصام

مع متنياتي لكم بالتوفيق

أ  /عبد المحسن محمد

