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 (أداٌب وسـلـوكالوحدة األولي )                              
 

 أداب طـالـب الـعـلـم-1                        

 

 ماهو فضل طلب العلم؟س: 
 كي أخالقه .يُز -3يرفع درجته .            -2يُهذب شخصيته .       -1للعلم فضل كبير علي المتعلم ألنه: ج:

 نفع وطنه وأهله .ييؤهله للعمل الذي  -5الذي يرضي ربه    يجعله علي علم بأمور دينه ودنياه فيؤديها علي النحو -4

 

 أذكر حديث شريف يبين فضل العلم ومنزلة من يطلبه ؟ س:

ِعْلًما  يلتمس فيهَمْن َسلََك َطِريقًا )ه فقال  في حديثه الشريف فضل العلم ومنزلة من يطلب ( ) ن النبيبي  ج:

ُ َطِريقًا   (. نَعُ ًضا بَِما يَصْ ْلِم رِ أَْجنَِحتََها ِلَطاِلِب اْلعِ  َوإِنَّ اْلَمََلئَِكةَ لَتََضعُ  اْلَجنَِّة ، إليَسهََّل َّللاَّ
 

                     س:ماهي األخالق التي يجب أن يتحلي بها كل من يطلب العلم؟
 أو ماهي أداب طالب العلم ؟

 -أخالق وصفات طالب العلم كثيرة منها مايلي :ج:

في تحصيل دروسه  الحرص علي طلب العلم بحيث يكون التلميذمجتهدا   -3الخوف من هللا تعالي .   -2التقوي.       -1

 إحترام المعلم . -4.    حريصا  علي مالزمة أستاذه مؤديا  لما يُطلب منه من واجبات 

 

             التقوي والخوف من هللا من أهم صفات وأخالق طالب العلم . فلماذا؟ س:

 مع ذكر الدليل ؟
 ألن بهما يدرك طالب العلم أهمية الرسالة التي يؤديها لمجتمعه الذي يعيش فيه . -1السبب هو: ج:

 وألن تقوي هللا تفتح للمتعلم أبواب الفهم لما يتعلمه . -2

َ ) والدليل علي ذلك قوله تعالي** ُ  َواتَّقُوا َّللاَّ ُ بِكُِلِّ َشْيٍء عَ  َويُعَِلُِّمُكُم َّللاَّ  ( . ِليم  َوَّللاَّ

 

 ) إحترام المعلم ( . فلماذا ؟س: من أهم صفات وأخالق طالب العلم 
عالي ألنه هو تحب هللا أن يُ  ويُدربه علي: ألن إحترام المعلم يُعلم التلميذ الوفاء لكل صاحب فضل عليه  السبب هو ج:

 . ألنه هو الذي علمنا أمور ديننا( ) الذي شرفنا بهذا العلم ورزقنا القدرة علي تحصيله وفهمه كما يُحب النبي

 شعراء أحمد شوقي منزلة المعلم وحقه علي تالميذه فقال :وقد بّي أمير ال** 

 ن يكوَن رسولً كـاَد المعِلُِّم أ                 قُـْم للمعلِِّم َوفِِّـِه التبجيـَل
  
 

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

 

 

 احـتـرام حـقـوق األخـريـن -2                                            

 



 

 ما المرادبإحترام حقوق األخرين ؟س:

 ينه .دته أو احترام حقوق األخرين هو: تقدير اإلنسان ألخيه اإلنسان دون النظر إلي لونه أو جنسه أو ثقاف ج:

 وهي قيمة إنسانية يجب أن يتحلي بها كل إنسان في الحياة .**

 

م هي صور احترام حقوق األخرين في اإلسالس: كيف نحترم حقوق األخرين؟ أو ما

 ؟مع ذكر الدليل ؟

 

 -: حقوق األخرين في اإلسالم كثيرة منها مايليج:

 –ينهم حترام دا -احترام إنسانيتهم التي كرمها هللا تعالي  وذلك من خالل)  احترام حقوق غير المسلمين -1

 موالهم ( .عدم اإلعتداء عليهم وال علي دور عبادتهم والعلي أعراضهم أو ا

ُ َعِن الَِّذينَ ) الدليل قوله تعالي ِرُكْم أَْن ِمْن ِديَا ُجوُكمْ لُوُكْم فِي الِدِّيِن َولَْم يُْخرِ لَْم يُقَاتِ  ل يَْنَهاُكُم َّللاَّ
َ يُِحبُّ اْلُمْقسِ  وُهْم َوتُْقِسُطوا إِلَْيِهْم إِنَّ َّللاَّ  . ( نَ ِطيتَبَرُّ

 

 –ليهم والتصدق ع –وذلك بمايلي) اإلحسان إليهم  سلميناحترام حقوق الجيران مسلمين وغير م -2

 ومشاركتهم أفراحهم وأحزانهم ( . –الُنصح لهم و

ثُهُ  يُوِصينِي ِجْبِريُل بِاْلَجارِ َما َزاَل ) ( ) :إمتثاال  لقول الرسول الدليل علي ذلك   ( َحتَّى َظنَْنُت أَنَّهُ َسيَُوِرِّ
 

 احترام حقوق الصغير والكبير .-3

 ( .  َكبِيَرنَاعرف شرفْ َويُ  ،لَْم يَْرَحْم َصِغيَرنَا َمنْ  ِمنَّالَْيَس ) ( ) : إمتثاال  لقول الرسولالدليل هو

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

 ( قـيـم وأخـالقالوحدة الثانية )                                            

 

 الـدعـوةإلـي الـلـه تـعـالي-1                                

 أذكر الدليل به .:الدعوة إلي هللا من أفضل األعمال التي يتقرب بها المسلم إلي رس
 علي ذلك؟

ن َدَعا إِلَى) الدليل هوقوله تعالي :ج مَّ  .(  ْسِلِمينَ َن اْلمُ  َوَعِمَل َصاِلًحا َوقَاَل إِنَّنِي مِ َّللاَِّ  َوَمْن أَْحَسُن قَْوًل ِمِّ

  

 ما هي؟ و ل الدعوة إلي هللا تقتصر علي الخطباء والدعاة المتخصصين فقطس: ه
 وسائل الدعوة إلي هللا ؟



 

تصلح  كل وسيلةكون بالدعوة إلي هللا التقتصر علي الخطباء والدعاة المتخصصين الذين يرتقون المنابر بل تج:

 : وسائل التواصل اإلجتماعي . من هذه الوسائلللتخاطب مع الناس 

 هي شروط وصفات من يدعو إلي هللا ؟س: ما

 -:ايليها مة من الصفات والشروط أهملشرف الدعوة وأهميتها يجب أن يتحلي الداعية بمجموعج:

 .أن يكون حافظاً للقرآن الكريم أو أكثره وملماً بكثير من األحاديث النبوية الشريفة  -1

 أن يكون متقناً للعلوم الشرعية والعلوم اللغوية . -2

 كون قدوة للناس في قوله وفعله .أن ي -3

 أن يجمع في دعوته بين الترغيب والترهيب . -4

 أن يخاطب الناس بما يفهمونه . -5

 ليل ؟الد س: كيف تكون الدعوة إلي هللا؟أوبم تكون الدعوة إلي هللا؟ مع ذكر

 لحوار بالتي هي أحسن .ا -3 المجادلة-2الحكمة والموعظة الحسنة  -1ج: أمرنا هللا تعالي أن تكون الدعوة إليه بـ 

 َوَجاِدْلُهم ۖ   َحَسنَةِ ْوِعَظِة الْ اْلمَ وَ َمِة ْدُع إِلَٰى َسبِيِل َربَِِّك بِاْلِحكْ ا): إمتثاالً لقوله تعالي الدليل هو** 
 ( .ۖ   بِالَّتِي ِهَي أَْحَسنُ 

 س: ما نتيجة إلتزام الداعية بتلك الصفات؟ مع ذكر الدليل ؟

فخالق الناس بخلٍق حسن كان أقرب الناس مجلساً يوم ( ) تلك الصفات وعمل بما أمر به النبيج: إذا التزم الداعية ب

 . ( ) القيامة من رسول هللا

 َلقا (.َحاِسنَُكم أَخأَقَربُِكم ِمنِِّي َمجِلًسا يَوَم الِقياَمِة أَ ) َ ( ) : قول الرسولوالدليل هو**

 

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

 

 

 الـمـرافـق الـعـامـة الـحـفـاظ عـلي-2                          

 

 ما المراد بالمرافق العامة ؟س:



 

 راد المجتمع .المرافق العامة هي: المنشأت واألماكن العامة التي ينتفع بها جميع أفج:

 س: هل المرافق العامة تقتصر علي وسائل النقل العامة فقط ؟

تشمل كذلك  لعامة بلالنقل المرافق العامة تُكلف الدولة الكثير من الجهد والمال وهي ال تقتصر فقط علي وسائل اج:

                                                                                                                              -:مايلي
  –متنزهات وال –والحدائق  –والمؤسسات الحكومية  -والمستشفيات  -والجامعات –والمعاهد  –) المدارس 

 وكل ما نستفيد منه لخدمتنا (. –وكذلك نهر النيل 

 ل ؟لدلياس:هل أمرنا ديننا بالمحافظة علي المرافق العامة .أم ال؟ مع ذكر 

 ج: نعم أمرنا ديننا الحنيف بالمحافظة علي المرافق العامة ونهانا عن إفسادها .

ِ قَِريب  مِ إِ َوَطَمعًا  ُعوهُ َخْوفًااألَْرِض بَْعَد إِْصَلِحَها َوادْ  فِي َول تُْفِسُدوا) الدليل قوله تعالي**  َن نَّ َرْحَمةَ َّللاَّ
 . ( اْلُمْحِسنِينَ 

ي هذه المرافق حافظ عل كل منلعامة خيانة للوطن ومعصية هلل تعالي وقد أعد هللا األجر والثواب ل** العبث بالمرافق ا

 (. إِنَّا َل نُِضيُع أَْجَر اْلُمْصِلِحينَ قال تعالي)وأصلح فيها . 

 

 

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

                               

 

 

 

 

 (سـيـرةٌوقـصـصالوحدة الثالثة )                                   

  فــتــح مــكــة -1                                           

 ماهي شروط صلح الحديبية؟ وهل التزم المشركون بشروط الُصلح؟س:

وأصحابه من دخول مكة ألداء العمرة وتفاوض الطرفان في أمر دخول ( ) ج: كان المشركون قد منعوا النبي
 ها .بوفاء المسلمين مكة عند الحديبية ثم انتهوا إلي تفاوض يفرض علي كل من الطرفين شروطاً يجب ال



 

 لية .التا هذا العام إلي المدينة ويؤدوا العمرة في السنة هو : أن يعود المسلمون من هذه الشروط

 . ( ) ** لكن المشركين لم يلتزموا بشروط الصلح فقتلوا حلفاء النبي

 لما نقض المشركون شروط الُصلح؟ ومتي كان ذلك؟ ( ) س: ماذا فعل النبي

ومعه أصحابه قاصدين مكة لفتحها رافعين راية السلم  ( ) ج: لما نقض المشركون شروط الُُصلح خرج النبي
 واألمان حتي يجتنبوا أهلها ويالت الحرب .

 هجرية (. 8** وكان ذلك في العام الثامن من الهجرة ) 

بأهل  ( ) وهوقاصداً مكة لفتحها؟ وماذا فعل النبي( ) س: ماذا كان يقول النبي
 وما ذا قال لهم ؟ مكة حينما دخلها؟

 يقول ) اليوُم يوُم المّرحمة (.  ( ) ن النبي ج: كا

مكة أعطي ألهلها كل أنواع األمان علي أرواحهم وأموالهم وأعراضهم ولم يُرهبهم أو  ( ) ** لما دخل النبي

 و         فهو آمن بابه ومن أغلق عليه فهو آمن لحراما دخل المسجد من) ( ) يُخوفهم بل قال رسول هللا
 ( . فَُهَو آِمن   َداَر أَبِي ُسْفيَانَ  َدَخلَ  َمنْ 

َوقُْل َجاَء اْلَحقُّ َوَزَهَق )اضعاً شاكراً ربهُ وهو يقرأ قول هللا تعاليمتو البيت الحرام مسالما ( ) ثم استقبل النبي** 
ً  اْلبَاِطلُ   ( . إِنَّ اْلبَاِطَل َكاَن َزهُوقا

؟ قالوا: ما تظنون أني فاعل بكم)الذين سبق أن آذوه بكل أنواع األذي وقال لهم  أهل مكة ( ) ثم جمع النبي** 
 .( : اذهبوا فأنتم الطلقاءلهم  قالفكريم.  كريم وابن أخٍ  خيراً، أخ  

لم يُكره أحداً منهم علي الدخول في اإلسالم  ( ) وهو قادر علي أن يأخذ حقه منهم كما أنه عنهم( ) فصفح النبي
 وإنما دخلوا في دين هللا أفواجاً بإختيارهم .

 

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

 ـفــريــشـالالــقــدس  -2                             

 ؟أين يوجد القدس الشريف ؟ وما مكانته في قلوب المسلمين؟ ولماذاس:

 القدس الشريف يوجد في دولة فلسطين العربية .ج:

إليه  ( ) ي بالنبري هللايُضم المسجداألقصي المبارك الذي أس ألنهلمين . القدس له مكانة كبيرة في قلوب المس **

لي أمته عليه وع هللا وفرضومنه ُعرج إلي السموات العُلي حتي وصل إلي سدرة المنتهي فرأي من آيات ربه الكُبري 
 الصالة فقد كان المسلمون يتوجهون في صالتهم إلي المسجد األقصي  أول األمر .

 س: فيم تتمثل أهميةالقدس الشريف ومكانته في قلوب المسلمين؟



 

 -:األمورالتاليةأهمية القدس الشريف ومكانته في قلوب المسلمين تتمثل في ج:

 جزتا اإلسراء والمعراج .أنه هو المكان الذي حدثت فيه مع -1

 أن القدس الشريف كان قبلة المسلمين األولي في الصالة والتوجه إلي هللا بالعبادة . -2

( علي زيارتها وشد الرحال للسفر إليها فقد قال رسول  ) النبي أن المسجد األقصي من المساجد الثالثة التي حث -3

َحالُ ) ( ) هللا  ( . َمْسِجِد األَْقَصىالوَ ي هذااِم َوَمْسِجِد إِلَّ إِلَى ثََلَثَِة َمَساِجَد اْلَمْسِجِد اْلَحرَ  لَ تَُشدُّ الِرِّ

 أن هللا يضاعف ثواب الصالة في المسجد األقصي خمسمائة ضعف . -4

 س: ما سبب ارتباط العرب ) مسلمين ومسيحين بالقدس (؟

ن ك مراجزء أصيل مب ج: إن ارتباط العرب )مسلمين ومسيحين(وثيق باألرض التي توجد به األماكن المقدسة ألنها:

َن اْلَمْسِجِد الْ بِعَبْ  ٰى ُسْبَحاَن الَِّذي أَْسرَ  تعالي ) قال هللا أرضهم التي باركها هللا وبارك حولها  َحَراِم ِدِه لَْيًَل ِمِّ
 . ( بَِصيرُ هُ ُهَو السَِّميُع الْ اتِنَا   إِنَّ  آيَ ِمنْ  إِلَى اْلَمْسِجِد اأْلَْقَصى الَِّذي بَاَرْكنَا َحْولَهُ ِلنُِرَيهُ 

هذا  لي يومنام وإهذا كانت مدينة القدس عزيزة وغالية علي قلوب العرب) مسلمين ومسيحين ( منذ فجر اإلسالول
 وإلي أن تقوم الساعة.

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

 يع مع تمنياتي بالنجاح والتوفيق للجم                                         

 ـد الـحـفـيـظأشـرف عـب  /أ                                                              

 الشريف األزهرعية بمدرس العلوم الشر                                                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 ثانيالدراسي ال لتدريبات عامة علي الفص                          

 أوال : أكمل مايأتي

 ...................للعلم فضل كبير علي المتعلم فهويُهذب...............ويرفع ................ويُزكي. -1

 .....او..........او.......حقوق األخرين هو تقدير اإلنسان ألخيه اإلنسان دون النظرإلي...........او.......... -2

 ..............تقتصر علي.............والدعاة...............الذين يرتقون.....الدعوة إلي هللا ال -3

 ...................المرافق العامة مثل...............و.....................و....................و.. -4

 ...() ليس منا من لم ................صغيرناو............شرف............ ( ) قال رسول هللا -5

 ومعه..........قاصدين .............لفتحها  ( ) المشركون شروط صلح.............خرج النبي لما نقض  -6

 توجد القدس الشريف في دولة........................ -7

 علي الداعية أن يجمع في دعوته بين..................و ......................... -8

 جرة .كان فتح مكة في العام.................... من اله -9

 أخالق وصفات طالب العلم كثيرة منها................و.................... -10

 يجب احترام حقوق الجيران مسلمين و................... -11

  القدس الشريف كان ...........المسلمين.................في الصالة. -12

 ............مكة أعطي ألهلها كل أنواع األمان علي..............و..............و... ( ) لما دخل النبي -13

 .....(.و..........) ال تشد الرحال إال إلي ثالثة مساجد...............و............... ( ) قال رسول هللا -14

 .....يجب علي الداعية أن يكون متقناً للعلوم.................. والعلوم............... -15

 ...............ضعف .هللا يضاعف ثواب الصالة في المسجد الحرام..... -16

 العبث بالمرافق العامة خيانةلـ....................ومعصية.............. -17

 ....شاكراً لـ...............البيت الحرام مسالماً.............( ) استقبل النبي -18



 

 إحترام المعلم يُعلم التلميذ...............لكل صاحب..................عليه. -19

 حسن.لتي هي أوار باأمرنا هللا أن تكون الدعوة إليه بالحكمةو.............الحسنةو...............والح -20

 

 -ايلي :ثانيا : اختر اإلجابة الصحيحة مما بين القوسين مم
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