هللا واحد ال شريك له
فى بداية كل شهر يظهر القمر هالالً ثم بدرا ً كامالً فى منتصف الشهر ثم يصغر فيصبح محاقا ً
فى نهاية الشهر ثم يختفى .
القراُن الكريم يدعونا إلى اإليمان باهلل وحده ال شريك له .
اإلنسان لم يخلق نفسه أو أوالده .
كل شئ فى الكون من صنع هللا تعالى وحده ال شريك له .
هللا تعالى يدبر كل شئ فى الكون وهذا دليل على وحدانية هللا تعالى الذى خلقنا وهو وحده ال
شريك له.
الشمس و القمر اُيتان من اُيات هللا تعالى .
للقمر ثالثة أسماء هالل و بدر و محاق .
لو كان للكون إله غير هللا تعالى لفسد الكون .
ويؤثرون على أنفسهم
المسلم يجب أن يكون فى عون أخيه حتى يعاونه هللا ويستره يوم القيامة.
من كان عنده دابة أو الة أو عربة أو أى شئ من لوازم الحياة ال يحتاج إليه يقدمه إلى من يحتاج.
من كان عنده طعام أو شراب يزيد عن حاجته يقدمه لمن اليجد الطعام أو الشراب.
اإلنسان األفضل هو الذى يؤثر أخاه على نفسه
للزروع و الثمار زكاه .
وقت إخراج الزكاة فى الزروع و الثماريوم الحصاد

مقدارالزكاة فى الزروع والثمار عشر الناتج لما سقى بالماء من السماء أو العيون.
أو نصف العشر لما سقى من األله.
بالحكمة و الموعظة الحسنة
الرسول ملسو هيلع هللا ىلص خير داع إلى هللا تعالى .
اتصفت حياة الرسول صلى هللا عليه و سلم بالحكمة و األخالق الفاضلة و الصفات الرحيمة .
فى يوم فتح مكة عفا الرسول صلى هللا عليه و سلم عن الكافرين الذين عذبوه و زادوا فى إيذائه
و قال لهم أذهبوا فأنتم الطلقاء لقد عفوت عنكم.
من يدعو الناس إلى اإلسالم يكون حكيما ً فى أفعاله لينا ً فى أقواله و يحاور الناس بالكلمة المهذبة
و يجادلهم بالبراهين و الحجج الواضحة .
اإلعتداء على األخرين بمثل اإلعتداء الذى وقع على المسلمين
صبر المسلم وعفوه أفضل عند هللا و خير لإلنسان ما لم يكن اإلعتداء على الدين .
أمر هللا تعالى رسوله صلى هللا عليه و سلم بضرورة الصبر وعدم الحزن على الكافرين وعدم
الضيق بمكرهم الن هللا سينصره على الكافرين وهللا مع المتقين المحسنين .
الدعوة إلى هللا بالكلمة الطيبة و الفعل الحكيم.
العنف ال يولد إال العنف و أمر هللا رسوله صلى هللا عليه و سلم بالعفو.
هللا ينصر دعوة الحق.
طلب العلم فريضة
عصرنا هو عصر التقدم العلمى و يقاس تقدم األمم بإجتهادها ال تقوى دولة و ال تنهض إال
بالعلم.

األمم الجاهلة يسهل السيطرة عليها و خداعها.
الرسول صلى هللا عليه و سلم يحث على طلب العلم .
المالئكة تضع أجنحتها لطالب العلم رضاء بما يفعل.
طلب العلم فريضة على المسلم فى كل أوقات حياته .
المسلم المتعلم واجب عليه أن يعلم األخرين و له أجر عظيم .
تعلم العلم خشية هلل و طلب العلم عبادة  ،و البحث عن العلم جهاد فى سبيل هللا  ،و تعليم العلم
للناس صدقة و خدمة للبشرية .
قرب العلم و التكنولوجيا الزمان و المكان و أصبح العالم كله قرية واحدة صغيرة .
حمزة سيد الشهداء
حمزة بن عبد المطلب هو أحد شجعان العرب و هو عم رسول هللا صلى هللا عليه و سلم .
أحب النبى صلى هللا عليه و سلم حمزة رضى هللا عنه .
كان حمزة رضى هللا عنه مثالً فى الشجاعة و اإلعتزاز بالنفس و قدوة صالحة فى البر ألهله و
الناس .
أسلم حمزة رضى هللا عنه و هو عائد من رحلة صيد وعلم أن أبا جهل سب رسول هللا صلى هللا
عليه و سلم و ضربه بالقوس على رأسه و قال له أتشتم دمحما ً و أنا على دينه و ذهب حمزة إلى
الرسول صلى هللا عليه و سلم و أعلن إسالمه .
كان إسالم حمزه عزا ًلإلسالم و نصرا ً للمسلمين .
بإسالم حمزه وعمر بن الخطاب خرج المسلمون فى صفين و جهروا باإلسالم .

هاجر حمزة إلى المدينة و شارك فى غزوة بدر و قتل عددا ً كبيرا ً من المشركيين .
أطلق الرسول صلى هللا عليه و سلم على حمزة أسد هللا .
أستشهد حمزة فى غزوة أحد بالمكر و الخديعة و كلف الكفار عبدا ً حبشيا ً يسمى((وحشيا ً)) يجيد
رمى الرمح لقتله .
فى أحد قتل حمزة رضى هللا عنه  03من المشركين قبل أستشهاده .
حزن الرسول صلى هللا عليه و سلم على إستشهاد حمزة و سماه سيد الشهداء .
مثلت هند بنت عتبة بجثة حمزة رضى هللا عنه و وبقرت بطنه و أخرجت كبده و مضغتها
بأسنانها و لفظتها.
سورة نوح
سورة نوح مكية و تدور حول دعوة سيدنا نوح لقومه لعبادة هللا و لكن قومه صموا أذانهم و
أستغشوا ثيابهم و أصروا على الكفر و العناد .
لم يستجب لدعوة سيدنا نوح عليه السالم إال عددا ً قليالً .
دعا سيدنا نوح على قومه بأن يعاقبهم هللا على كفرهم .
دعا نوح هللا تعالى بأن يغفر له و لوالديه و للمؤمنين .
لبث سيدنا نوح فى قومه  053عاما ً يدعوهم لعبادة هللا .
الوحدة األولى-:
 ( - 1هللا واحد ال شريك له )

قال تعالى " أفال ينظرون إلي اإلبل كيف خلقت وإلي السماء  .............. وإلي ...........
كيف نصبت  وإلي األرض " ..............
 - 1أكمل اآليات السابقة.
 – 2اذكر ثالث مظاهر من مظاهر قدرة هللا وردت في اآليات السابقة؟
 – 3اختر اإلجابة الصحيحة مما بين القوسين:
أ -مهمة اللسان في جسم اإلنسان هي  ( :الغيبة – النميمة – ذكر)
ب -واجبنا نحو نعم هللا علينا أن  ( :نشكره – نحافظ عليها – نحقق جميع ما سبق )
ج -خلق هللا – سبحانه – اليدين لمهمة  ( :العمل – البطالة – االعتداء )
 – 4أجب عن اآلتي :ماذا يحدث لو...
أ -اقتربت الشمس من األرض؟
ب -ابتعدت الشمس عن األرض؟
ج -لم يوجد الهواء؟
 – 5صل كل عضو في ( أ ) بوظيفته في ( ب )
(ب)
 النبض السمع الشم الكالم -التفكير

(أ)
 -1العقل
 -2القلب
 -3األذان
 -4األنف

 – 2نشيد إله العالمين
قال الشاعر:
* رب إن نحسن فهبنا
منك .....................
* وتجاوز إن أسأنــــا
أو أخطأنا أو ............
* و  ............قومي
نصرك الحـــق المبيــــنا
أ – أكمل النشيد.
ب -اختر اإلجابة الصحيحة مما بين القوسين:
 تجاوز معناها ( راقب أعمالنا – عجل بمحاسبتنا – اعف عنا ) -الحق المبين هو الحق  ( :الخفي – الواضح – البعيد )

ضع عالمة ( √ ) أمام الصواب وعالمة ( × ) أمام غير الصحيح:
 -1المحسن أجره في اآلخرة الجنة.
 -2اإلحسان ال يكون إال للمسلم فقط.
 -0هللا – سبحانه – ال يعفو عن المخطئ وإن تاب.
 -4الشاعر محب لوطنه يدعو له بالنصر العظيم.
أجب عن اآلتي
 -1لمن نتوجه بالدعاء؟ ولماذا؟
 -2ما أهمية الدعاء للمسلم؟
 -0من الذين يستجيب هللا دعاءهم؟

(
(
(
(

)
)
)
)

الوحدة الثانية-:
 - 3ويؤثرون على أنفسهم
قال تعالى  " :ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم
المفلحون  "
أكمل ما يأتي:
اإليثار هو  .........والشح هو  , ...........ومعنى خصاصة . ..........
-1
المؤمن دائما ً يعاون إخوانه في . .............
-2
قال رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص" :من كان عنده فضل ظهر " .........
 -1أكتب باقي الحديث الشريف.
 -2بين أثر التعاون في حياة الناس؟
 -0اذكر معنى " فضل ظهر – فضل زاد "
قال رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص "من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا " ...
1
2
0
4

-

اكتب الحديث الشريف.
في الحديث الشريف كثير من الصفات التي يجب أن يتحلى بها المسلم .وضح ذلك.
ما معنى ( نفس – كربة – يسر )؟
معسر؟
ما جزاء من ييسر على
ٍ
 - 4بالحكمة والموعظة الحسنة

قال هللا تعالى " :ادع إلي سبيل ربك بالموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن  ،إن ربك هو
أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين"
 -1كيف ندعوا إلي سبيل هللا؟
 -2ما سبب نزول اآلية السابقة؟
 -0ما اسم السورة التي وردت فيها هذه اآلية؟
 " -4سبيل ربك " معناها  " ، ...........جادلهم " معناها . .............
ضع عالمة ( √ ) أمام الصواب وعالمة ( × ) أمام غير الصحيح:
 -1كان استشهاد سيدنا حمزة – رضي هللا عنه  -في غزوة بدر.
 -2المشركون مثلوا بجثة سيدنا حمزة بعد مقتله.
 -0العفو عن المسئ ليس مطلوبا ً في كل األحوال.

(
(
(

)
)
)

اختر الصواب مما بين القوسين:
 -1الداعي إلي هللا يكون كالمه  ( :لينا ً – مقنعا ً – هما معا ً )
 -2استمالة قلوب السامعين تكون بـ ( الحجة والبرهان– المظهر الحسن – التمسك برأيه )
 -0حرية العقيدة مكفولة لـ ( المسلمين – غير المسلمين – المسلمين وغير المسلمين )
الوحدة الثالثة-:
 - 5العلم واإلسالم
قال رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص" :فضل العالم على  .......كفضل  ........على سائر
الكواكب ،وإن العلماء  ..........األنبياء ،وإن ..........لم يورثوا دينارا ً وال ...........
وإنما ورثوا  ..........فمن  ..........به أخذ " ..........
 -1أكتب مكان النقط .
 -2بين فضل العالم على العابد ،كما فهمت من الحديث الشريف؟
 -0من ورثة األنبياء  ،كما جاء بالحديث الشريف؟

ضع عالمة ( √ ) أمام الصواب وعالمة ( × ) أمام غير الصحيح:

 -1حث هللا المؤمنين وحدهم في طلب العلم.
 -2تقاس األمم بما لديها من أموال.
 -0المقصود بالعلم في اإلسالم ،هو العلم الديني.
 -4األمم الجاهلة يسهل خداعها واستنزاف ثرواتها.

(
(
(
(

)
)
)
)

قال رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص " :من سلك طريقا ً يلتمس فيه  ، .........سهل هللا له طريقا ً إلي " ...........
 -1اكتب الحديث الشريف.
 -2إلي أي شيء يدعونا الحديث الشريف؟
 ( - 1هللا واحد ال شريك له )
قال تعالى " أفال ينظرون إلي اإلبل كيف خلقت وإلي السماء  .............. وإلي ...........
كيف نصبت  وإلي األرض " ..............
 - 1أكمل اآليات السابقة.
 – 2اذكر ثالث مظاهر من مظاهر قدرة هللا وردت في اآليات السابقة؟
 -3مرادف ( ينظرون-يتأملون)(االبل-الجمال)(نصبت-اقيمت)(سطحت-مهدت االنسان)
 – 4أجب عن اآلتي :ماذا يحدث لو...
أ -اقتربت الشمس من األرض؟ احترقت األرض
ب -ابتعدت الشمس عن األرض؟ تجمدت األرض
ج -لم يوجد الهواء؟ لم يكن كائنات حية
 – 2نشيد إله العالمين
*منك  .....................رب إن نحسن فهبنا
*أو أخطأنا أو  ............وتجاوز إن أسأنــــا
*نصرك الحـــق المبيــــنا و  ............قومي
أ – أكمل النشيد.
ب -اختر اإلجابة الصحيحة مما بين القوسين:
 تجاوز معناها (اعف عنا ) الحق المبين هو الحق  ( :الخفي – الواضح – البعيد )ضع عالمة ( √ ) أمام الصواب وعالمة ( × ) أمام غير الصحيح:
( )
 -1المحسن أجره في اآلخرة الجنة.
( )
 -2اإلحسان ال يكون إال للمسلم فقط.
( )
 -3هللا – سبحانه – ال يعفو عن المخطئ وإن تاب.
( )
 -4الشاعر محب لوطنه يدعو له بالنصر العظيم.
أجب عن اآلتي

 -1لمن نتوجه بالدعاء؟ ولماذا؟ هللا ألنه خالقنا
 -2ما أهمية الدعاء للمسلم؟ يقرب االنسان من ربه
 -3من الذين يستجيب هللا دعاءهم؟ عباده الطائعين
الوحدة الثانية :ويؤثرون على أنفسهم
قال تعالى  " :ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم
المفلحون  "
أكمل ما يأتي:
 - 3اإليثار هو تفضيل الغير على النفس والشح هو البخل  ,ومعنى خصاصة فقر وحاجة .
 -1الداعي إلي هللا يكون كالمه(:لينا ً– مقنعا ً– هما معا)
 -2استمالة قلوب السامعين تكون بـ ( الحجة والبرهان– المظهر الحسن – التمسك برأيه )
 -3حرية العقيدة مكفولة لـ ( المسلمين – غير المسلمين – المسلمين وغير المسلمين )
الوحدة الثالثة-:
 - 5العلم واإلسالم
قال رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص" :فضل العالم على  .......كفضل  ........على سائر الكواكب ،وإن العلماء
 ..........األنبياء ،وإن ..........لم يورثوا دينارا ً وال ......وإنما ورثوا  ..........فمن  ..........به
أخذ " ..........
 -1أكتب مكان النقط .
 -2بين فضل العالم على العابد ،كما فهمت من الحديث ؟
 -3من ورثة األنبياء  ،كما جاء بالحديث الشريف؟
ضع عالمة ( √ ) أمام الصواب وعالمة ( × ) أمام غير الصحيح:
( )
 -1حث هللا المؤمنين وحدهم في طلب العلم.
( )
 -2تقاس األمم بما لديها من أموال.
( )
 -3المقصود بالعلم في اإلسالم ،هو العلم الديني.
( )
 -4األمم الجاهلة يسهل خداعها واستنزاف ثرواتها.
قال رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص " :من سلك طريقا ً يلتمس فيه  ، .........سهل هللا له طريقا ً إلي " ...........
 -1اكتب الحديث الشريف.
 -2إلي أي شيء يدعونا الحديث الشريف؟
الوحدة الرابعة-:
 -6حمزة  -رضي هللا عنه – سيد الشهداء
 -1أجب عن األسئلة اآلتية:
 -1من أسد هللا ؟ ومن الذي سماه بذلك ؟ ولماذا ؟
 -2كان لحمزة بن عبد المطلب موقف من أبي جهل– فما هو هذا الموقف؟وعالم يدل ذلك؟

 – 2اختر اإلجابة الصحيحة مما بين القوسين :
" أتشتم دمحما ً وأنا على دينه  ،أقول ما يقوله "
أ -قائل هذه العبارة هو ( :على بن أبي طالب– عمر بن الخطاب– حمزة بن عبد المطلب)
ب -قيلت هذه العبارة لـ  ( :أبي جهل )
ج -الذي قتل حمزة هو  ( :وحشي )
د – أسلم حمزة بعد عودته من رحلة  ( :صيد )
هـ -سمى الرسول ملسو هيلع هللا ىلص حمزة بـ (أسد هللا) بعد غزوة(:بدر– أحد–الخندق )
 -7سورة نوح [ للحفظ والفهم والتدبر ]
قال تعالى  " :إنا أرسلنا نوحا ً إلي قومه أن أنذر قومك من قبل أن يأتيهم عذاب أليم "
 اختر الصواب مما بين األقواس: -1المقصود بـ ( أنذر )  [ :عاتب – خوف – سامح ]
" -2عذاب أليم "عذاب  [ :اآلخرة – الطوفان – هما معا ً ]
 ماذا كان يعبد قوم سيدنا نوح ؟( األصنام) ولماذا أرسله هللا إليهم؟ لدعوتهم الى عبادة هللا ضع عالمة ( √ ) وعالمة ( × ): -1طلب سيدنا نوح من قومه أجرا ً على نصائحه لهم) ( .
( )
 -2االستغفار ،وطاعة هللا تبارك في عمر اإلنسان.
 -3سيدنا نوح – عليه السالم – أرسل من أجل سعادة قومه ( )
نموذج امتحان
أوالً القرآن الكريم ( :أ) يقول هللا – تعالي  " -ادع إلي سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة
وجادلهم بالتي هي أحسن إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين * "
 -١هات  :معنى ( الموعظة الحسنة )  ،ومعنى ( جادلهم )
 -٢كيف ندعو إلي سبيل هللا ؟
(ب) قال هللا -تعالي -في ( سورة نوح )  " :وجعل القمر فيهن نورا ً وجعل الشمس سراجا "
 -١اكتب إلي قوله – تعالي – "  ......سبالً فجاجا * " .
 -٢لماذا أرسل هللا نوحا ً إلي قومه ؟
 -١معني ( الموعظة الحسنة )  :القول الرقيق  ،ومعنى ( جادلهم )  :ناقشهم
 -٢ندعو إلى سبيل هللا  ،بالقول اللين  ،والدليل الواضح  ،والحجة البينة  ،والشريعة المنزلة
 ،والموعظة الحسنة التى توقظ القلوب  ،وتؤثر في النفوس  ،وتنير العقول
(ب) قال هللا -تعالي -في ( سورة نوح ) :
 " -1وهللا أنبتكم من األرض نباتا ً * ثم يعيدكم فيها ويخرجكم إخراجا * وهللا جعل لكم األرض
ً
بساطا * لتسلكوا منها سبالً فجاجًا * " .
 -٢أرسل هللا نوحًا إلى قومه  ،لكي يعبدوا هللا وحده ويتقوه  ،ويتركوا عبادة األصنام .

ثانيا ً الحديث الشريف  :قال رسول هللا – ملسو هيلع هللا ىلص  [ : -من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا
نفس هللا عنه كربة من كرب يوم القيامة . ] ..............
( أ ) هات  :معني ( نفس )  ، ...........................ومعنى ( كربة )
.............................................
( ب ) متى يحتاج العبد إلي عون أخيه ؟
( جـ ) اكتب بقية الحديث الشريف كما حفظت..
( أ )  -١معني ( نفس )  :فرج  ،وخفف
 -٢معنى ( كربة )  :ضيقًا  ،وشدة
( ب ) يحتاج العبد إلى عون أخيه إذا وقع فى شدة أو حاجة  ،ال يستطيع القيام بها بنفسه ( .
جـ ) " ومن يسر علي معسر  ،يسر هللا عليه فى الدنيا واآلخرة  ،ومن ستر مسلما  ،ستره هللا
فى الدنيا واآلخرة  ،وهللا في عون العبد ما كان العبد فى عون أخيه " .
ثالثا بقية الفروع :
 ( -١أ ) ضع الكلمات اآلتية في الفراغ المناسب فيما يلي :
﴿ الغرب – تشرق – الشرق – محددة ﴾
"الشمس  .........كل يوم من جهة  ، .........وتغيب في جهة  ، ...........وهي علي مسافة
 ..........من األرض "
(ب) تخير اإلجابة الصحيحة مما بين القوسين  ،ثم ضع تحتها خطا ً فيما يلي :
( حب النفس – تفضيل اإلخوان علي النفس – مساعدة الفقراء ) .
♦ اإليثار هو :
♦ لبث نوح فى قومه  058 ( :عا ًما –  058عا ًما –ا ) .
 -٢ضع عالمة ( √ ) أمام العبارة الصحيحة  ،وعالمة ( × ) أمام العبارة الخطأ مما يأتي :
)،
(
♦ المسلم يعاون أخاه قدر اإلمكان .
)
(
♦ الدعوة إلى اإلسالم تكون بالعنف .
)،
♦ إذا تعدد الرؤساء في أي عمل يصلحه ( .
)
درا في نهاية الشهر الهجري ( .
♦ يصير القمر ب ً
♦ إذا اقتربت الشمس من األرض احترق كل شيء ( )
 " -3حدثنى يا ميسرة عن كل ما حدث في الذهاب واإلياب  ،وال تترك شيئا إال أخبرتني به ".

الوحدة الرابعة-:
 -6حمزة  -رضي هللا عنه – سيد الشهداء
 -1أجب عن األسئلة اآلتية:
أ  .من أسد هللا ؟ ومن الذي سماه بذلك ؟ ولماذا ؟
ب .كان لحمزة بن عبد المطلب موقف من أبي جهل– فما هو هذا الموقف؟وعالم يدل
ذلك؟
 – 2اختر اإلجابة الصحيحة مما بين القوسين :
" أتشتم دمحما ً وأنا على دينه  ،أقول ما يقوله "
أ -قائل هذه العبارة هو ( :على بن أبي طالب– عمر بن الخطاب– حمزة بن عبد المطلب)
ب -قيلت هذه العبارة لـ  ( :أبي جهل – ألبي سفيان – ألبي لهب )
ج -الذي قتل حمزة هو  ( :أبو سفيان – وحشي – أبو العباس )
د – أسلم حمزة بعد عودته من رحلة  ( :تجارة – هجرة – صيد )
هـ -سمى الرسول ملسو هيلع هللا ىلص حمزة بـ (أسد هللا) بعد غزوة(:بدر– أحد–الخندق )
 -3صل ( أ ) بما يناسبه في ( ب )
(أ)
(ب)
أ -حمزة بن عبد المطلب
 -1شجاعة حمزة.
ب -في غزوة بدر ظهرت
 -2عم النبي ملسو هيلع هللا ىلص.
ج -في غزوة أحد قتل حمزة
 -0ابن عم النبي ملسو هيلع هللا ىلص.
د – في غزوة بدر قتل
 -4ثالثين مشركا ً.
 -5أربعين مشركا.

 -7سورة نوح [ للحفظ والفهم والتدبر ]
قال تعالى  " :إنا أرسلنا نوحا ً إلي قومه أن أنذر قومك من قبل أن يأتيهم عذاب أليم "
 اختر الصواب مما بين األقواس: -1المقصود بـ ( أنذر )  [ :عاتب – خوف – سامح ]
" -2عذاب أليم " هو عذاب  [ :اآلخرة – الطوفان – هما معا ً ]
 -ماذا كان يعبد قوم سيدنا نوح – عليه السالم؟ ولماذا أرسل هللا – سبحانه – نوحا ً إليهم؟

