
 والحفظللدراسة (  7 – 1) الفتحسورة 
 

 : الفتحاآليات الكريمة التالية من سورة السؤال األول : أكمل 

ِبيًنا قال تعالى : )) َر َويُِتمَّ نِْعَمَتُه ( 1) ِإنَّا فَ َتْحَنا َلَك فَ ْتًحا مُّ َم ِمن َذنِبَك َوَما تََأخَّ لِيَ ْغِفَر َلَك اللَُّه َما تَ َقدَّ
ِكيَنَة ِف قُ ُلوِب ( 3) َويَنُصَرَك اللَُّه َنْصرًا َعزِيزًا (2)ْهِدَيَك ِصرَاطًا مُّْسَتِقيًماَعَلْيَك َوي َ  ُهَو الَِّذي أَنَزَل السَّ

َماَواِت َواأَلْرِض وََكاَن اللَُّه َعِليًما لُِيْدِخَل ( 4) اَحِكيمً  اْلُمْؤِمِننَي لِيَ ْزَداُدوا ِإميَانًا مََّع ِإميَاِِنِْم َولِلَِّه ُجُنوُد السَّ
ُهْم َسيَِّئاتِِ  َر َعن ْ ْم وََكاَن َذِلَك ِعنَد اْلُمْؤِمِننَي َواْلُمْؤِمَناِت َجنَّاٍت ََتْرِي ِمن ََتِْتَها األَنْ َهاُر َخاِلِديَن ِفيَها َوُيَكفِّ

َب اْلُمَناِفِقنَي َواْلُمَناِفَقاِت َواْلُمْشرِِكنيَ ( 5)اللَِّه فَ ْوزًا َعِظيًما ْوِء  َويُ َعذِّ َواْلُمْشرَِكاِت الظَّانِّنَي بِاللَِّه َظنَّ السَّ
ْوِء َوَغِضَب اللَُّه َعَلْيِهْم َوَلَعنَ ُهْم َوأََعدَّ ََلُْم َجَهنََّم َوَساَءْت َمِصريًا َولِلَِّه ُجُنوُد  (6)َعَلْيِهْم َدائَِرُة السَّ

َماَواِت َواأَلْرِض وََكاَن اللَُّه َعزِيزًا َحِكيًما  صدق اهلل العظيم     ((( 7) السَّ

 ؟ االسم بهذا الفتح سورة تسمية سبب وما ؟ بالفتح املقصود ما السؤال الثاني: 

 . الحديبية صلح بعقد املكرمة مكة فتح : به املقصود 

ّ : التسمية وسبب  ر هللا ألن 
 

ّ. املبين بالفتح املؤمنين فيها بش

رالسؤال الثالث: 
َّ

 ؟  هي ما  .أمور  بأربعة وأكرمه ، بالفتح نبّيه هللا بش

ّ نصرهّاملستقيم للطريق إرشادهّالدين بإظهار نعمته إكمالّالذنوب مغفرة
 
ا نصرا ّعزيز 

 ؟ الفتح بسورة املسلمين فرح سبب ما الرابع: السؤال

رتهم ألنها   (
 

ّ.املكرمة ( مكة بفتح بش

 ؟  7و  4اآليتين يف  "واألرض السماوات جنود وهلل  "بين الفرق  ماالخامس:  السؤال

ّ : الرابعة اآلية في   . املسلمين لنصر واألرض السماوات جنود يسلط هللا أن 

ّ : السابعة اآلية في   . واملشركين املنافقين إلهالك واألرض السماوات جنود يسلط هللا أن 

 ؟ واملشركين املنافين تعذيب سبب السادس: ما  السؤال

 ويعذب " : تعالى قال ، واملسلمين صلى هللا عليه و على آله و صحبه و سلم  ولهرس ينصر لن هللا أن ظنوا ألنهم (

ين واملشركات واملشركين واملنافقات املنافقين
 
 . ) .... السوء ظن باهلل الظآن

 صفحة القرآن الكريم
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  .الكريمة اآليات امإليه ترشد فائدتين استنتج  السؤال السابع:

 . املكرمة مكة تحبف املسلمين بشر حيث وجل عزّو هللا صدق على الداللة .1

ّ. باملعصية وينقص ، بالطاعة يزيد اإليمان .2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 الرزق و األجل
 

 جل ؟ل األول : ما املقصود بالرزق واأل السؤا

  : هو كل ما أنعم هللا به على مخلوقاته من متاع الدنيا كالطعام والشراب ....الرزق . 

  : تعالى ملوت اإلنسان ونهاية حياته.هو الوقت الذي حدده هللااألجل  

 

 من القرآن على أن الرزق واألجل بيد هللا .
ً
 السؤال الثاني : اذكر دليال

  : قال تعالى "إن هللا هو الرزاق ذو القوة املتين"دليل الرزق 

  قال تعالى " وما كان لنفس أن تموت إال بإذن هللا كتابا مؤجال "دليل األجل :ّ

 

 ما موقف اإلسالم من السعي في طلب الرزق ؟ السؤال الثالث :

، قال 
 
حث على طلب الرزق والسعي في تحصيله ، وعدم القعود عن العمل في انتظار الرزق بل جعل السعي له واجبا

ّتعالى " فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه " .

 

 ن " ؟السؤال الرابع : ما معنى " فإذا جاء أجلهم ال يستأخرون ساعة وال يستقدمو 

الذي حدده هللا وفق علمه وحكمته، فعلى املسلم  ، ال يتقدم وال يتأخر عن وقتهن األجل بيد هللا تعالى" أي أ

ّالستعداد له قبل فوات األوان " .ا

 

 السؤال الخامس : كيف ترد على الذين يزعمون أن املرض والحوادث هي السبب الحقيقي للموت؟

للموت هو انتهاء األجل وهذه األمور ال تؤدي إلى املوت إال إذا وافقت انتهاء  ، ألن السبب الحقيقي" هذا ظن خاطئ

ّاألجل ، فكم من مريض طال مرضه ولم يمت ... وكم من صحيح مات " .

 

 السؤال السادس : اذكر أربعة من آثار اإليمان بعقيدة الرزق واألجل في حياة املسلم .

 من ن -1
 
ّقصانه . " وفي السماء رزقكم وما توعدون "يطمئن العبد على رزقه فال يقلق خوفا

ّال يسخط املسلم إذا قل رزقه ، وال يتكبر إذا أنعم هللا عليه بالرزق الواسع . -2

ّتوقع املوت في كل حين ، فيقبل على الطاعات قبل إتيان األجل . -3

ّيسلم املسلم بقضاء هللا وقدره ويصبر على مصائب الدنيا . -4

 

 فحةص العقيدة
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 قصر الصالة في السفر

 

 : ما معنى قصر الصالة ؟ األول السؤال 

 من أربع ركعات "
 
 " أن يؤدي املسلم الصالة الرباعية ركعتين بدال

 : ما مشروعية قصر الصالة ؟ الثاني السؤال

 . " مشروعة بالقرآن والسنة ، قال تعالى " وإذا ضربتم في األرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصالة 

 ّع النبي ) ص ( من املدينة إلى مكة فكان يصلي ركعتين ركعتين حتى رجعنا إلى املدينة "عن أنس قال : " خرجنا م

 : ما حكم قصر الصالة في السفر؟ وما الحكمة من ذلك ؟ الثالثالسؤال 

ّ" جائزة ورخصة للمسافر يصليها ركعتين ، كما يجوز له عدم القصر " والحكمة التخفيف على املسلمين . 

 هي الصلوات التي تقصر؟ : ماالرابعالسؤال 

ّالعشاءّالعصرّالظهر
ّ

 : ماهي شروط قصر الصالة؟الخامسالسؤال 

ّأال يقتدي بإمام مقيمّأن يكون السفر في غير معصيةّأن يجاوز حدود بلده

ّكيلو متر فأكثر 81أن تكون مسافة السفر ّأن ينوي القصر مع تكبيرة اإلحرام
ّ

 : ماهي مدة قصر الصالة؟ السادس السؤال

، فإذا نوى اإلقامة في املكان الذي يسافر إليه أربعة أيام فأكثر 
 
" يجوز للمسافر قصر الصالة الرباعية مادام مسافرا

ّغير يومي الدخول والخروج ، فإنه يجب عليه اإلتمام من وقت وصوله "

 بيان السبب . بين ما يصح من العبارات اآلتية وما ال يصح مع السابع: السؤال 

ّالسببّال يصحّيصحّالعبارة

 خلف إمام مقيم
 
ّألنه صلى خلف امام مقيمّال يصحّّصلى مسافر صالة الظهر قصرا

ّألن سفره ملعصيةّال يصحّّسافر رجل للتجارة في الخمور وأراد قصر الصالة

ّـــــــــــــــــــــــــــّّيصحّسافر رجل ملكة وأقام يومين وكان يقصر الصالة

ّـــــــــــــــــــــــــــّّيصحّسافر رجل للكويت ولم يقصر الصالة في الطريق

ّألنه لم يجاوز حدود بلدهّال يصحّّقصر مسافر صالته قبل الخروج من بيته

 صفحة العبادات
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 فتح مكة

 

 ؟ مكة فتح حدث متىاألول:  السؤال

ّ. ه 8 سنة رمضان في حدثت

 ؟ مكة فتح سبب ما أو ؟ بيةالحدي لصلح قريش نقض سبب ما :الثاني السؤال

 .  املسلمين حليفة خزاعة قبيلة على باالعتداء حليفتها بكر قبيلة بمساعدة قريش قيام

 

 خرج من عدد كان وكم ؟ بوجهته املسلمين صلى هللا عليه وعلى آله وصحبه وسلم النبي أعلم هل الثالث: السؤال

 ؟ معه

 .مسلم 1400 معه خرج من عدد وكان ، له ستعدفت بمسيره قريش تعلم ال حتى بوجهته يعلمهم لم

 

 ؟ مكة لدخول  النبي شكلها التي الفرق  عدد كم الرابع:  السؤال

ّ بقيادة فرقة

ّالرسوّل

ّ بقيادة فرقة

ّالوليد بن خالد

 بقيادة فرقة

ّالعوام بن الزبير 

 بقيادة فرقة

ّعبادة بن سعد 

 بقيادة فرقة

ّالجراح بن عبيدة أبو 

ّ

  .مكة فتح بعد صلى هللا عليه وعلى آله وصحبه وسلم النبي بها قام أعمال ثالثة ذكراالخامس:   السؤال

ّالكعبة فوّق باألذان رباح بن بالل أمرّقريش أهل عن العفوّاألصنام وتحطيم الكعبة حوّل الطواف

ّ

 ؟  "به لكم قبل ال بما محمد جاءكم لقد قريش معشر يا  "واملناسبة القائل من السادس:  السؤال

ّ املسلموّن أسره عندما : واملناسبة حرب بن سفيان أبو : لقائلا صلى هللا عليه  الرسوّل وأكرمه أمامه من الجيش ومر 

 . ... آمن فهو سفيان أبي دار دخل من : بقوله وعلى آله وصحبه وسلم

 

 فيما يلي :مام العبارة الخاطئة أ(  × ، وعالمة ) العبارة الصحيحة( أمام  √: ضع عالمة ) السابع السؤال

 .ه 8 سنة رمضان 20 في فاتحين مكة املسلموّن دخل(   √)  1

 .أفواجا هللا دين في الفتح بعد مكة أهل دخل(   √  )2

3(    )فرّق ثالث إلى الجيش صلى هللا عليه وعلى آله وصحبه وسلم النبي قسم .ّ

ّ. " والتسامح العفو " الطلقاء فأنتم هبوااذ لقريش صلى هللا عليه وعلى آله وصحبه وسلم النبي قوّل داللة(   √  )4

5(    )ياسر بن عمار " الكعبة ظهر على باألذان صلى هللا عليه وعلى آله وصحبه وسلم النبي أمره الذي الصحابي " .ّ

   فتستعد بمسيره قريش تعلم ال حتى الصحابة على وجهته صلى هللا عليه وعلى آله وصحبه وسلم النبي أخفى(   √  )6

ّ.لذلك                 

ّ.أشواط سبعة الكعبة حوّل صلى هللا عليه وعلى آله وصحبه وسلم النبي طاف(   √  )7

 

 صفحة السري والشخصيات
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 الحب في هللا
 

 السؤال األول : ما معنى الحب في هللا ؟

 " أن يحب املسلم أخاه املسلم بسبب طاعته هلل تعالى ، والتزامه بدينه ، واستقامته عليه "

 هي ضوابط الحب في هللا ؟ وماهي األسباب الجانبية للحب في هللا ؟السؤال الثاني : ما 

 األسباب الجانبية للحب في هللا ضوابط الحب في هللا

أن يزيد حبك له إذا زادت طاعته ،  -1

ّوتقل إذا خالف أمر هللا وفرط في جنبه.

 إفشاء السالم بين املسلمين ، قال )ص( : أفشو السالم بينكم . .1

ّزيد املحبة وتذهب األحقاد . قال )ص( تهادوا تحابوا .تبادل الهدايا : ت .2

إذا حصل تعارض بين محبوب هللا تعالى  -2

ومحبوب الشخص فإنك تقدم مرضاة 

ّهللا على سواه .

 اإلخبار بالحب. قال )ص(" إذا أحب الرجل أخاه فليخبره أنه يحبه . -3

هد الزهد فيما أيدي الناس. قال )ص( " ازهد في الدنيا يحبك هللا، واّز -4

ّفيما في أيدي الناس يحبك الناس"
ّ

 السؤال الثالث : اذكر نماذج تطبيقية من حياة النبي )ص( على الحب في هللا تعالى. 

قال )ص( ملعاذ بن 

جبل: " وهللا إني 

ّألحبك ... "

شاهد نساء وصبيانا 

مقبلين من عرس فقام 

 فقال )ص(: " اللهم 
 
ممتنا

ّأنتم من أحب الناس إلي"

( ألسامة كان يقول )ص

بن زيد والحسن بن 

علي : " اللهم أحبهما 

ّفإني أحبهما " .

كان )ص( يحب أم املؤمنين عائشة رض ي هللا 

عنها أكثر من باقي زوجاته ، وكان الصحابة ال 

يرسلون الهدايا إال والرسول )ص( في بيت 

ّعائشة .

ّ

 مام العبارة الخاطئة فيما يلي :أ×( العبارة الصحيحة، وعالمة )  ( أمام  √السؤال الرابع : ضع عالمة ) 

 .املسلم إذا رآه يحافظ على صالته يزداد حب املسلم ألخيه(   √ )  1

2(      )ته بصديقه علي ألنه من أسرة ثريةيحرص سمير على توثيق عالق. 

 .                        ضمام لحلقات تعليم القرآن الكريمعرض عليك صديقك االن(   √ )  3

 من املال مقابل تدخين سيجارة أرفض ذلك بشدة.   (   √  ) 4
 
 إذا عرض زميلي علي مبلغا

 إذا اكتشفت أن صديقي يعص ي هللا فإني انصحه بترك املعصية وإال هجرته.      (   √  ) 5

6(      )إذا أذن املؤذن للصالة وأنا ألعب، أكمل اللعب وبعد ذلك أصلي.  ّ
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