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Read the below and answer the following questions. 

 

 

Robert Sullivan calls rats a city’s “most unwanted inhabitants.” But rats are also interesting animals 

with incredible capabilities. Read the excerpt from Rats and answer the questions that follow. 

 

From RATS  

by Robert Sullivan 

 A  rat  is  a  rodent,  the  most  common  mammal  in  the  world.  Rattus  norvegicus  is  one  of  the 

approximately  four  hundred  different  kinds  of  rodents,  and  it  is  known  by many  names,  each  of 

which describes a trait or a perceived trait or sometimes a habitat: the earth rat, the roving rat, the 

barn rat, the field rat, the migratory rat, the house rat, the sewer rat, the water rat, the wharf rat, the 

alley rat, the gray rat, the brown rat, and the common rat. The average brown rat is large and stocky; 

it grows  to be approximately  sixteen  inches  long  from  its nose  to  its  tail—the size of a  large adult 

human  male’s  foot—and  weighs  about  a  pound,  though  brown  rats  have  been  measured  by 

scientists  and exterminators  at  twenty  inches  and up  to  two pounds.  The brown  rat  is  sometimes 

confused with the black rat, or Rattus rattus, which is smaller and once inhabited New York City and 

all of  the cities of America but, since Rattus norvegicus pushed  it out,  is now relegated to a minor 

role.  (The two species still survive alongside each other  in some Southern coastal cities and on the 

West Coast, in places like Los Angeles, for example, where the black rat lives in attics and palm trees.) 

The black rat is always a very dark gray, almost black, and the brown rat is gray or brown, with a belly 

that  can  be  light  gray,  yellow,  or  even  a  pure‐seeming  white.  One  spring,  beneath  the  Brooklyn 

Bridge,  I saw a red‐haired brown rat that had been run over by a car. Both pet rats and laboratory 

rats are Rattus norvegicus, but they are not wild and therefore, I would emphasize, not the subject of 
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this book. Sometimes pet  rats are called fancy rats. But  if anyone has picked up this book to  learn 

about fancy rats, then they should put this book down right away; none of the rats mentioned herein 

are at all fancy. 2 Rats are nocturnal, and out in the night the brown rat’s eyes are small and black 

and shiny; when a flashlight shines into them in the dark, the eyes of a rat light up like the eyes of a 

deer. Though it forages* in darkness, the brown rat has poor eyesight. It makes up for this with, first 

of  all,  an  excellent  sense  of  smell.  .  .  .  They  have  an  excellent  sense  of  taste,  detecting  the most 

minute amounts of poison, down to one part per million. A brown rat has strong feet, the two front 

paws each equipped with four clawlike nails, the rear paws even longer and stronger. It can run and 

climb  with  squirrel‐like  agility.  It  is  an  excellent  swimmer,  surviving  in  rivers  and  bays,  in  sewer 

streams and toilet bowls. 

The  brown  rat’s  teeth  are  yellow,  the  front  two  incisors  being  especially  long  and  sharp,  like 

buckteeth. When the brown rat bites, its front two teeth spread apart. When it gnaws, a flap of skin 

plugs the space behind its incisors. Hence, when the rat gnaws on indigestible materials—concrete or 

steel, for example—the shavings don’t go down the rat’s throat and kill it. Its incisors grow at a rate 

of  five  inches  per  year.  Rats  always  gnaw,  and  no  one  is  certain why—there  are  few modern  rat 

studies. It is sometimes erroneously stated that the rat gnaws solely to limit the length of its incisors, 

which  would  otherwise  grow  out  of  its  head,  but  this  is  not  the  case:  the  incisors  wear  down 

naturally. In terms of hardness, the brown rat’s teeth are stronger than aluminum, copper, lead, and 

iron.  They are  comparable  to  steel. With  the alligator‐like  structure of  their  jaws,  rats  can exert  a 

biting pressure of up to seven thousand pounds per square inch. Rats, like mice, seem to be attracted 

to wires—to utility wires, computer wires, wires in vehicles, in addition to gas and water pipes. One 

rat expert theorizes that wires may be attractive to rats because of their resemblance to vines and 

the stalks of plants; cables are the vines of the city. By one estimate, 26 percent of all electric‐cable 

breaks and 18 percent of all phone‐cable disruptions are caused by rats. According to one study, as 

many as 25 percent of all fires of unknown origin are rat‐caused. Rats chew electrical cables. Sitting 

in a nest of  tattered rags and newspapers,  in  the  floorboards of an old  tenement, a  rat gnaws the 

head of a match—the lightning in the city forest. 4 When it is not gnawing or feeding on trash, the 

brown  rat  digs.  Anywhere  there  is  dirt  in  a  city,  brown  rats  are  likely  to  be  digging—in  parks,  in 

flowerbeds,  in  little  dirt‐poor  backyards.  They dig  holes  to  enter  buildings  and  to make nests.  Rat 

nests  can be  in  the  floorboards of apartments,  in  the waste‐stuffed corners of  subway stations,  in 

sewers, or beneath old  furniture  in basements. “Cluttered and unkempt alleyways  in cities provide 

ideal  rat  habitat,  especially  those  alleyways  associated  with  food‐serving  establishments,”  writes 

Robert Corrigan  in  Rodent Control,  a  pest  control manual.  “Alley  rats  can  forage  safely within  the 

shadows created by  the alleyway, as well as quickly  retreat  to  the safety of cover  in  these narrow 

channels.”  Often,  rats  burrow  under  concrete  sidewalk  slabs.  Entrance  to  a  typical  under‐the‐
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sidewalk  rat’s  nest  is  gained  through  a  two‐inch‐wide  hole—their  skeletons  collapse  and  they  can 

squeeze into a hole as small as three quarters of an inch wide, the average width of their skull. This 

tunnel then travels about a foot down to where it widens  into a nest or den. The den is  lined with 

soft debris, often shredded plastic garbage or shopping bags, but sometimes even grasses or plants; 

some rat nests have been found stuffed with the gnawed shavings of the wood‐based, spring‐loaded 

snap traps that are used in attempts to kill them. The back of the den then narrows into a long tunnel 

that  opens  up  on  another  hole  back  on  the  street.  This  second  hole  is  called  a  bolt  hole;  it  is  an 

emergency  exit.  A  bolt  hole  is  typically  covered  lightly with  dirt  or  trash—camouflage.  Sometimes 

there are networks of burrows, which can stretch beneath a few concrete squares on a sidewalk, or a 

number  of  backyards,  or  even  an  entire  city  block—when  Rattus  norvegicus  first  came  to  Selkirk, 

England, in 1776, there were so many burrows that people feared the town might sink. Rats can also 

nest  in  basements,  sewers,  manholes,  abandoned  pipes  of  any  kind,  floorboards,  or  any  hole  or 

depression.  “Often,”  Robert  Corrigan  writes,  “‘city  rats’  will  live  unbeknownst  to  people  right 

beneath their feet.” 

Rats also inhabit subways, as most people in New York City and any city with a subway system are 

well aware. Every once in a while, there are reports of rats boarding trains, but for the most part rats 

stay on the tracks—subway workers I have talked to refer to rats as “track rabbits.” People tend to 

think that the subways are filled with rats, but in fact rats are not everywhere in the system; they live 

in the subways according to the supply of discarded human food and sewer  leaks. Sometimes, rats 

use the subway purely for nesting purposes; they find ways through the walls of the subway stations 

leading from the tracks to the restaurants and stores on the street—the vibrations of subway trains 

tend  to  create  rat‐size  cracks  and  holes.  Many  subway  rats  tend  to  live  near  stations  that  are 

themselves  near  fast‐food  restaurants.  At  the  various  subway  stations  near  Herald  Square,  for 

example, people come down from the streets and throw the food that they have not eaten onto the 

tracks, along with newspapers and soda bottles and, I have noticed, thousands of nolonger‐charged 

AA batteries, waiting to leak acid. The rats eat freely from the waste and sit at the side of the little 

streams of creamy brown sewery water that flows between the rails. They sip the water the way rats 

do, either with their front paws or by scooping it up with their incisors. 

 

 

 

Comprehension Questions 

Directions: Read the text, then circle the correct answer for each question.  
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1. In paragraph 1, what do the different rat names mainly show? 

A. Rats are the largest type of rodent.  

B. There are many opinions about rats.  

C. There is little reason to be afraid of rats.  

D. Rats can live in a variety of environment 

 

2. What does the end of paragraph 2 mainly emphasize about rats? 

A. their strange diet  

B. their physical abilities  

C. their preference for dry land  

D. their similarity to other mammals 

 

3. In paragraph 3, what is the most likely reason the author states, “cables are 

the vines of the city”? 

A. to show why rats enjoy chewing on cables  

B. to show that vines are nutritious for rats  

C. to show that rats like living in vehicles  

D. to show why it is hard to find rats 

 

4. What is one of the main purposes of the statistics in paragraph 3? 

A. to show how many rats live in city buildings  

B. to show how poorly constructed most cities are  

C. to emphasize the damage rats do to city infrastructure  

D. to emphasize the amount of litter people in cities produce 

5. Which of the following additions to paragraph 4 would be most useful  to 

the reader? 

A. a picture of a rat  

B. a picture of a trap  

C. a picture of a rat nest  

D. a picture of a subway tunnel 

 

6. Read the examples from the excerpt in the box below 

• One spring, beneath the Brooklyn Bridge,  I saw a red‐haired brown rat  that 

had been run over by a car.  
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• . . . people . . . throw the food that they have not eaten onto the tracks, along 

with newspapers and soda bottles and, I have noticed, thousands of no‐longer‐

charged AA batteries, waiting to leak acid. 

 

What do the examples show about the author’s research methods? 

A. The author relies on data from published studies.  

B. The author looks for humorous stories about rats.  

C. The author gathers his own field observations.  

D. The author contrasts rats with other animals. 

 

7. Which of the following would be the best subtitle for the excerpt? 

A. “The Disease Carrier”  

B. “Toward a Cleaner City”  

C. “Life on the Train Tracks”  

D. “Succeeding among Humans” 

 

8. In paragraph 1, what does the information between the dashes provide? 

A. a transition  

B. a definition  

C. a personal belief  

D. a familiar comparison 

 

9. Based on the excerpt, explain why brown rats have been able to thrive in 

urban  areas.  Support  your  answer  with  relevant  and  specific  information 

from the excerpt. 

Question 9 is an open‐response question.  

• Read the question carefully.  

• Explain your answer.  

• Add supporting details.  

• Double‐check your work. 
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Vocabulary       

A. Read the boldface vocabulary word. Circle the word that is opposite in 

meaning. 

1. Wavering            hesitating      swaying     persisting 

2. Pretentious         snobbish     overblown     genuine 

3. Deceitful              misleading      untrue     honest 

 

B. Write  an  original  sentence  that  shows  your  understanding  of  each 

vocabulary word. 

1. Scandalized  

…………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………… 

2. Zeal  

…………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………… 

3. Pessimistic  

…………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………… 

4. Boisterous valiant 

…………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………… 

 

C. Circle the word that is synonym for the boldface vocabulary word. 

1. Bombardiers           soldiers     kings     senators 

2. Proclamation           secret     announcement     insult 
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D. Write the vocabulary word that best completes each sentence. 

Choose from the given word list. 

Inanimate     desolation     pessimistic     proclamation 

 

1. Town  officials  issued  a  ………proclamation………declaring  the  building  a 

national landmark. 

2. Pencils and books are examples of ……inanimate……..objects. 

3. The  sky  had  turned  cloudy  and  dark,  and  the  family  felt 

……pessimistic…….for their holiday. 

4. After the battle, the soldiers walked through the ………desolation…..that 

was left behind. 

 

Grammar 

 

A. In each sentence, underline the verb and label it with A for action or L 

for linking. 

1. The technician programs the computer.     …………A…… 

2. The opera singer sound amazing.     ……………L……… 

 

B. Underline  the  adverbial  phrase  in  each  sentence  and  tell  how  it 

functions in the sentence. 

1. At the hospital, a lot of people are waiting for the doctor. 

Function: It tells where the action happened. 

2. The party finished after midnight. 

Function: It tells when the action happened. 
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C. Write sentences using the types of adverbial phrases indicated. 

1. Adverbial phrase that tells when 

…………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………… 

2. Adverbial phrase that tells how. 

…………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………… 

 

D. In  each  sentence,  underline  the  relative  clause  and  label  it  with 

restrictive or nonrestrictive. 

1. Jack lived in London, where he met his wife.     …nonrestrictive…….. 

2. The man whom you work for is very tough.     ………restrictive………… 

 

E. Write  sentences  with  relative  clauses  using  the  indicated  relative 

pronoun or adverb. 

1. Who 

…………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………… 

2. Whose  

…………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………… 

3. When  

…………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………… 
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Writing (problem‐solution essay) 

 

Write  a  5‐paragraph  problem‐solution  essay  in  which  you  address  the 

following issue: 

“Unfit and uneducated parents raising children.” 

 

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………
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…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………… 
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 :أوًلا : الورقة األولى

: يستمع الطالب لفقرة مناسبة لمستواه ثم يجيب عن األسئلة وذلك من خالل فهمه اًلستماع -1

 .ومحتوى الفقرة التي استمع إليها لمضمون

من الكلمات التي يمليها عليه المعلم والتي تحتوي على بعض  ايكتب الطالب عدد: اإلمالء -2

 .واالبتدائيّة والمتطرفة الهمزات المتوسطة

 أمثلة: 

 –استأذن  –الرائعة  -مسؤولية   -ملجأ  –يتسألون  -يجرؤ –استأجر –أفئدة  –يسأم       

تتضاءل  –هادئة  –عزائم  –الرائعة  –استأذن  –االستئثار  –يأتمر  –يأتي  –يالئم  –االطمئنان 

 غذاؤه . –يستأنس  –الكبرياء  –

: يكتب الطالب عبارة معينة مرة واحدة بخط الرقعة مع مراعاة الحروف المفرغة الخط -3

 سطر، وحجم الحروف في الكلمة وحجم الكلمات فيإلى الف بالنسبة المطموسة، وموقع الحرو

 .الورقة نظافةالمحافظة على الجملة، وحسن الخط، والترتيب و

 250) يختار ما بين موضوعين مختلفين )قصة ( و يكتب موضوًعا واحدًا في حدود :التعبير -4

 :وط الالزمة للكتابة السليمة  وهيوالشر  القّصة فن مع االلتزام بعناصر ،(كلمة 300إلى  كلمة

 غة والبعد عن العامية.جودة اللّ  - 2                             حسن الخط  -1

  .(خاتمةات ) مقدمة/ عرض/تقسيم الموضوع إلى فقر -4. تنوعةالترقيم الممات استخدام عال -3

 امتحان هناية الفصل الدراسي الثاين 
 مذكرة مراجعةإجابة 

     GRADE 10            شرالعاالصف: 

 السنة الدراسية

2018 - 2019 

 
 
 ARABIC    غة العربيةاملادة: الل

ااملعلم: فرجاني ر   فيو 
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 فقرة . ترك مسافة كلمة في السطر األول من كلّ  –6    سطر بين كل فقرة وأخرى .   ترك –5 

 .االستشهاد بآيات قرآنية ، أحاديث ، الشعر ، الحكم ، األمثال (  – 7

  .استفهام ،  مدح ، ذم ، تمني ( ، تنويع األساليب ) أمر ، نهي ، تعجب ، نداء – 8

 : الورقة الثانية

 :صوص الشعريةأوًلا: الن  

دراسة وتحليل ) ( + 4إلى  1من  ) حفظ األبيات المقررة حبيبي: نزار قبانيقصيدة  -1

 .القصيدة كاملة (

 بأخشى عليكم ضوعة الطيـو                      ًل تسألوني .. ما اسمه حبيبي/1

 غرقتم بعاطر سكيب                       زق  الــــــــــــعبـــير إن حطمتموه/2

 الل يلك في الد روبوّللا  لو بحت بأي  حرف                             تكد س /3

 ا تبحثوا عنه هنا بصدري                         تركته يجري مع الغروب/4

 عـوبفي رفة الفراشـة الل                         ترونه في ضحكـة السواقي /5

 في البحر، في تنف س المراعي                  وفي غناء كل  عندليب  /6

 وفي عطاء الديمة الس كوب   ي                      في أدمع الش تاء حين يبك /7

 ًل تسألوني عن ثغره...فهال                    رأيتم أناقة المغيب     /8

 :اختر اإلجابة الصحيحة من بين القوسين -1

 الرثاء (. – الغزل –: قصيدة شعرية في ) الوصف جنس النص -أ
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 وصفي سردي (. –سردي  –وصفي  : )النمط الكتابي  -ب

 (.اإلعجاب  –الشوق  –اعر في األبيات ) الحزن شعاطفة ال  -ت

 :هات مرادف الكلمات التالية -2

 . -------------------- طائر حسن الصوت:عندليب -------------- دائم/يدوم--------دومة

" ما الحقل المعجمي الذي تدور حوله رأيتم أناقة المغيب **تسألوني عن ثغره...فهال   ًل "  -3

 ؟ الكلمات السابقة ؟ وعالم يدل  

 .الجمال المزدوج، جمال المحبوبة من جنس جمال الطبيعةمعجم 

 :استخرج من األبيات السابقة -5

 .ذكر دًللته السياقية أسلوب استفهام وأ -أ

الّشديد  الشاعر يعبّر عن حبّ وهو التي تعبّر عن رفض كشف اسم المحبوبة.. ، ؟ال تسألوني

 . لمحبوبته إلى درجة أنّه يرفض البوح باسمها، فهو يخشى على حبيبته من األسماع واألبصار

 .تها لذكر دًلأو سابعصورة خيالية من البيت ال -ب

إضافة لالستعارة في قوله: "أدمع الّشتاء حين يبكي"، إذ شبّه الشتاء في أدمع الّشتاء حين يبكي،  

                        بإنسان يبكي.

  .ذكر دًللتهاأو خامسصورة خيالية من البيت ال -ت

    فالحّب كالماء فيه حياة الّشاعر."، الجارية بالمياه العذبة، ترونه في ضحكـة السواقي"

 أشرح عنوان القصيدة. -6

اللّفظ يطلق على يختصر مضمون النّص، فهناك عالقة محبّة بين الشاعر ومحبوبته، واألصل أّن 

 األنثى الحبيبة على سبيل التقّرب والتحبّب.
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 ما موضوع القصيدة؟ -7

يعبّر الّشاعر عن حبّه الّشديد لمحبوبته إلى درجة أنّه يرفض البوح باسمها، فهو يخشى على 

رار حبيبته من األسماع واألبصار. وقد تكّرر افتتاح المقاطع كلّها بـ "ال" النّاهيّة تعبيرا عن اإلص

 على عدم كشف اسم المحبوبة.

 ما المعنى الذي أفاده عجز البيت الثالث؟ -8

 .""تكد س الل يلك في الد روب

 "تكدّس اللّيلك في الدّروب" يشير إلى ارتباط اسم الحبيبة بالّربيع. •

 :ثانيًا: القراءة الخارجية •

  :ثم أجب عن األسئلة التي تليه التالي صالن  اقرأ 

 إلى ولدي :

 أي بنّي ! -1

لست أريد أن أقيم لك البراهين بأكثر من أن تقارن بين شباب قضوا أوقات فراغهم في لعبة نرد أو 

شطرنج، أو صديق فارغ في األندية والمقاهي وبين شباب أحبوا الكتب والمطالعات ووضعوا 

وتوسيع عقولهم.أريد أن تقارن بين هاتين الطائفتين أيهما أكثر  ،نفوسهمألنفسهم برامج في تثقيف 

 لذّة ومتعة، وأيهما أكثر نفعا ألمتهم، وأيهما أجدر بلقب اإلنسان؟

 أي بنّي ! -2

ال تظّن أنّك تستطيع أن تكون مهندسا عظيما بقراءتك في الهندسة وحدها، وال أن يكون زميلك 

طبيبا عظيما بقراءته في الطّب وحده... فالعقل وحدة، وثقافته في أي موضوع آخر يفيده في 

قراءة كتاب في األدب أو الموضوع الذي تخّصص فيه. فكم أتت فكرة هندسيّة عظيمة من 

 كم أتت فكرة طيّبة سامية من ثقافة اجتماعية  أو فلسفيّة.! واالجتماع

مثالً فلو تعلّموا شيئًا من المنطق الستطاعوا  ،ويخيّل إلّي أن كثيًرا من األطباء ينقصهم المنطق -3

دوا بالّضبط نوع المرض ونوع العالج، وبخاصة في األمراض التي تتشابه أعراضها، أن يحدّ 

  -بناء على هذه األعراض المتشابهة -وحده هو الذي يستطيع أن يقول:وتتقارب أوصافها، فالمنطق 
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إن هذا المرض كذا دون كذا. والطبيب الناجح هو الذي ُمنَِح َملََكة منطقية بالفطرة ولو نُِميِّت هذه 

 الملكة الفطريّة بشيء من الفلسفة والمنطق التعليمي لكان صاحبها أنبل وأعظم.

ن زمالئك أنهم يريدون قتل الوقت بلعب الورق أو قتل الوقت بالحديث أليس عجيبًا أن تسمع م -4

ه المادة التافه أو قتل الوقت بالكالم في شؤون الناس أو نحو ذلك؟... كأّن الوقت عندهم يقاتل مع أنّ 

الخاّمة للحياة، وهو أجدر بأن يُصادَق ال أن يُقاتَل. ولكن كم يجني اإلنسان على نفسه بمعاداة أحّق 

 بالصداقة! شيء

 أي بنّي! -5

( عاماً، وتصّور ماذا تجني في هذه السنين الّطوال إذا  50( أو ) 40ك ستعيش بعد ذلك )تصّور أنّ 

أنت صرفت جزءاً كبيراً منها في تقويم نفسك وتثقيف عقلك، وتصّور كيف تخسر إذا أنت صرفتها 

 أو أكثرها فيما يضّر وال ينفع.ِ 

 :األسئلة

 ابنه؟    يقنعراد الكاتب أن أ بماذا -1

 أ. ضرورة القراءة و استغالل الوقت. 

 ب.اختيار المنطق و ترك الطب.

 ج. الوقت من ذهب و ضياعه حسرة. 

 د. الفرق بين المثقف و الجاهل.

 ص؟ ما الفكرة التي لم ترد في الن   -2

 . مرحلة الشباب هي أجمل مراحل العمر.أ

 وشباب مثقّف.ب. المقارنة بين شباب اله ٍ 

 ج. الوقت جدير أن يصادق ال أن يعادى.

 على نفسه.د. من يعاِد الوقت يجن ِ

 ص؟ أي األبيات اآلتية يناسب موضوع الن   -3

 ويرمي بالعداوة من رماني      أ. صديقي من يقاســـمني همـــــومي

 إن الحيـــاة دقائق وثـــوان             ب. دقـــات قلب المـــرء قائلـــــة لــه

 إن القرين بالمقارن يقتـــدي            ج. عن المرء ال تسل وسل عن قرينه
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 د. وعبــد قـــد ينــــــام علـى حــريــر         وذو نســــب مفــــارشـه التـراب

 من اإلنسان من وجهة نظر الكاتب؟  -4

 أ. الطبيب. 

 الشطرنج.ب. العب 

 ج. قاتل الوقت.

 القارئ.د.

 ما الهدف من استخدام الكاتب لالستعارة في الفقرة الرابعة؟  -5

 أ. للتشويق و تضخيم المشهد. 

 ب. لإلقناع  و تقريب المعنى. 

 ج. للتفسير و تجميل النص.

 د. إلثراء المعنى و اإلطالة.

 ص ؟ واحدة من الخصائص اآلتية لم ترد في الن   -6

 وجود طرفا نزاع.          .أ

 ب. يسرد الحجج واألدلة حسب قوتها. 

 ج.  يقارع حجة بحجة.            

 خاتمة.يشمل على مقدمة و عرض و -د 

 ما الدليل على أن نص " إلى ولدي"ينتمي إلى فن المقالة الموضوعية اإلقناعي؟  -7

 أ. التنظيم و التسلسل في عرضه أطروحته . 

 ب. ضرب األمثلة من الخيال. 

 ج. أسلوب الحوار و اإلكثار من السؤال و الجواب . 

 د. أسلوب التوجيهات المباشرة. 

"بدًلما الهدف من مخاطبة ولده بـ"  -8  من ذكر اسمه؟  بني 

 قلة تجاربه. ر سنه ولصغ –أ 

 للتحبب إليه و التقرب منه. -ب

 ق.طلجهله بعلم الطب و المن -ج
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 لكرهه للقراءة و طلب العلم.  -د

 ص؟بم تميزت لغة الن   -9

 مباشرة و غريبة. -أ

 غامضة و غريبة. -ب

 مباشرة و واضحة. -ج

 غامضة و واضحة. -د

 بحجة  موضوعية مقنعة  بحدود سطرين: كان الكاتب متحييزا لفكرته، رد على كالم الكاتب  -10

"ويخيّل إلّي أن كثيًرا من األطباء ينقصهم المنطق مثالً فلو تعلّموا شيئًا من المنطق الستطاعوا أن 

 .يحددوا بالّضبط نوع المرض ونوع العالج"

المنطق وهو األساس في دراسة الطب ؟ نرى من األطباء من أبدع و ذاع  نّ إ...........من قال 

، فكليات الطب ال تدرس مادة المنطق و قد خرجت بين األصقاع و لم يعرف ما المنطقصيته 

 مشاهير الطب ........

 

 ص.للوقت مفهوم عند الكاتب يختلف عند غيره، وضح ذلك على  ضوء فهمك للن   -11

فالكاتب له فهمه  ................ أنه المادة الخاّمة للحياة، وهو أجدر بأن يُصادَق ال أن يُقاتَل..........

 الخاص للوقت، إذ أّن استثمار كّل دقيقة فيما ينفع البالد والعباد له أجدى من إضاعته فيما يضّر.

 ما الغرض من استخدام" كم" فيما يأتي؟    -12

 .ن على نفسه بمعاداة أحّق شيء بالصداقة"" كم يجني اإلنسا

 ي.أ. التمنّ 

 ب. الدعاء.

 ج. التكثير.

 د. التعجيز.

 ما العالقة التي تجمع بين الكلمتين" يضر" و "ًل ينفع" الواردتين في الفقرة الخامسة ؟  -13

 أ. تضاد. 

 ب . جناس. 



8 
 

 ج. ترادف.

 د. سجع.

 القواعد النحوية: ثالثا

 *اسم التفضيل:

 أسطر اسم التفضيل في الجمل اًلتية: /1

 البقرة . 219من نفعهما {  أكبرقال هللا  تعالى : } وإثمهما .-

 اإلسراء . 21درجات {  أكبرقال هللا  تعالى : } ولآلخرة .-

 الطالبات . فضلياتالطالبات، أو الفاطمات  أفضلالفاطمات .-

 غافر . 57من خلق الناس {  أكبرقال هللا  تعالى : } لخلق السموات واألرض .-

 من الجمل التالية: -إن وجد  -استخرج المفضل واسم التفضيل والمفضل عليه -2
 

 
 الجملة
 

 
 المفضل

 
 اسم التفضيل

 
 المفضل عليه 

 
 المؤمن القوي أحب إلى هللا من المؤمن الضعيف . -1

 لضعيفالمؤمن ا أحب قويالالمؤمن 

 
 ثمار الفراولة ألذ من ثمار الجوافة . -2

 

 
 فراولةثمار ال

 
 . ثمار الجوافة ألذ

 
 طالبي أكثر نشاطا من طالبك   . -3

 

 
 طالبي
 

 طالبك أكثر

 
 عصر الحاسوب األسرع تقدما   . -4

 

  األسرع عصر الحاسوب

 
 هي الطالبة الفضلى    . -5

 

  الفضلى هي الطالبة

 **الصفة المشب هة:

 عي ن فيما يأتي الصفة المشبهة وبين وزنها:  

 ...[........فعيل، فعل... وزنها: ...جميل، حسنالطائر جميل ريُشه، َحَسن منظُره. ]الصفة: .... -1

 .....[فعيل، فَْعلٌ .... وزنها: ...، عذبقويّ  المدّرس قوّي منطقه، عذٌب َحِديثَه. ]الصفة: ... -2

 .......[فعيل،فَْعلٌ وزنها: .... شهم لطيف،]الصفة: ..   صديقك لطيف، َشْهم الخلق.   -3
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 ...[فعيل، فعيلوزنها: ......... كريمٌ ، فيفع المؤمن عفيف نَْفساً، كريٌم ُخلقاً.    ]الصفة: .. -4

 :اسم الفاعل***

 هو أحد المشتقات، ويصاغ للداللة على من قام بالفعل. ✓

( غير الثالثّي: يحّول لمضارع وتبدل ياؤه ميًما 2( الثالثّي: بوزن "فاعل" )1)يصاغ من  ✓

 مضمومة، ويكسر ما قبل آخره ]أمثلة: شارب، مستغفر[.

 فيما يلي: اذكر اسم الفاعل  -1

 اسم الفاعل الفعل ت

 ضارب ضرب 1

 ذاكر ذكر 2

 مستسهل استسهل 3

 مستقبل استقبل 4

 

  :مع ضبطه بالشكل، ثم ضعه في جملة من تعبيرك، األفعال التاليةت اسم الفاعل من ها /2

 ----------------------قارئ------------ يقرأ  -2 -------------سائل-----------سأل  -1

 ---------------------------العب--------- يلعب -4 -----------نائم-----------------نام  -3

 الفعل الثالثي المجرد.صغ اسم الفاعل من  /3
 

 ما حدث من تغيير اسم الفاعل نوع الفعل الفعل

 جاء على وزن فاعل سامع ثالثي سمع

 جاء على وزن فاعل دارس ثالثي درس

 جاء على وزن فاعل فاهم ثالثي  فهم

 جاء على وزن فاعل عائد ثالثي عاد

 جاء على وزن فاعل بائع ثالثي باع

 على وزن فاعلجاء  فائز ثالثي فاز

 جاء على وزن فاعل بارئ ثالثي برأ
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 اسم المفعول:**** 

          استخرج اسم المفعول من الجمل التالية واذكر فعله . -1

 

 

 الجملة

 

 اسم المفعول

 

 الفعل 

 سكب المسكوب. ال تبك على الماء المسكوب.-1

 استأجر ُمستأَجر بيتنا ُمستأَجر منذ سنة. -2

 اعتدى المعتدى ال يستوي المعتدي بالمعتدى عليه.   -3

 صان مصون اإلسالم مصون بحفظ هللا. -4

 قرأ مقروءة مقروءة بالتجويد.هذه السورة  -5

 

 :اسم مفعول مناسبباستبدل بما تحته خط  -2

 

 بعناية من المعلم. -----------مشروح-------------(  ُشِرحالدرس )  -

 وقت الشدة. ---------------يثمستَغِ ------------به ( ستِغيث الرجل ) اُ  -

 إليها. ------------مسعى------------ ُسِعيمكةالمكرمة  -

 من رحمة هللا.  ------محروم-------(   ُحِرم الشيطان ) -

 بثمن بخس.  -----مباعة------( ِبيعت السيارة )  -

 

 

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

 حّظا سعيدا أعّزائي"
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Note to Students: Complete solutions for Multiple Choice Questions (MCQs) will be provided during the 
revision week prior to the second term final exams. Notetaking is very important.  
 

 
 
 
 
 
 

A. LINEAR INEQUALITIES AND SYSTEMS OF 

INEQUALITIES 

 

1. A 

2. H 

3. B 

4. J 

5. A 

6. J 

7. D 

8. G 

9. C 

10. F 

11. C 

12. J 

13. A 

14. G 

15. A 

16. J 

17. B 

18. G 

19. A 

20. H 

Bonus:  ‐1 

B. EXPONENTS   AND EXPONENTIAL FUNCTIONS 

 

1. B 

2. F 

3. A 

4. F 

5. D 

6. F 

7. G 

8. 𝑎 𝑏  

9. 8𝑚 𝑛  

10.  

11.  

12.  

13.  
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7-4 Radical Expressions 
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C. POLYNOMIALS 

21. C 

22. F 

23. A 

24. J 

25. C 

26. H 

27. A 

28. H 

29. A 

30. G 

31. B 

32. G 

33. A 

34. H 

35. A 

36. F 

37. B 

38. J 

39. D 

40. H 

BONUS: 25 

D. QUADRATIC FUNCTIONS AND EQUATIONS 

1. D 

2. G 

3. C 

4. F 

5. D 

6. H 

7. B 

8. H 

9. B 

10. J 

11. A 

12. G 

13. B 

14. F 

15. D 

16. G 

17. C 

18. F 

19. A 

20. G 

BONUS: 1 real solution 
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Question: 1 Multiple choice  

B 1. Which example is a combustion reaction? 

A. formation of salt 

B. burning fossil fuels 

C. breakdown of hydrogen peroxide 

D.  rusting of iron 

A 2. Which reaction type best describes H2O + SO3 → H2SO4? 

A. synthesis 

B. replacement 

C. decomposition 

D.  a and b  

C 3. Which example is a double‐replacement reaction? 

A. 2Na + Cl2 → 2NaCl 

B. Zn + 2HCl → ZnCl + H2 

C. HCl + FeS → FeCl2 + H2S 

D.  none of the above 

B 4. Which example is a decomposition reaction? 

A. 2H2 + O2 → 2H2O 

B. 2KClO3 → 2KCl + 3O2 

C. NaCl + AgNO3 → NaNO3 + AgCl 

D.  a and c  

A 5. How can you identify a synthesis reaction? 

A. One product is formed. 

B. One reactant is involved. 

C. One compound is described. 

D.  two products are formed. 

A 6. Which objects switch places in a double‐replacement reaction? 

A. compounds 

B. positive ions 

C. negative ions 

D.  molecules 
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Question: 2 Balancing Chemical Equations 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

 

1.a. 1 

  b. silver 

  c. Mg(s)  Ag2S(s)  MgS(s)  2Ag(s) 

 2. Step 1: Fe(s)  O2(g)  Fe2O3(s) 

  Step 2: 1 atom of Fe, 2 atoms of O 

  Step 3: 2 atoms of Fe, 3 atoms of O 

  Step 4: 4Fe(s)  3O2(g)  2Fe2O3(s) 

  Step 5: They are in the lowest ratio. 

  Step 6: There are 4 Fe atoms and 6 O atoms on both sides of the equation. 

 3. a. The coefficients are not in the lowest possible ratio; H2O(l)  CO2(g)  H2CO3(aq) 

  b. Because parentheses were not used around the nitrate ion, the nitrogen and oxygen atoms are not balanced; 
Mg(NO3)2(aq)  2K(s)  Mg(s)  2KNO3(aq) 

  c. The number of chlorine, nitrogen, and oxygen atoms are not the same on both sides; AlCl3(aq)  3AgNO3(aq)  
3AgCl(s)  Al(NO3)3(aq) 

 

 

 



�

Question: 3 This table summarizes different ways to predict the products of a chemical reaction. 

 

Describe two equations (examples) of each type of chemical reactions using the table above. 

Synthesis: 

Decomposition: 

Combustion: 

Replacement:  

Single: 

Double:  
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Question: 5 Write any five balanced equations using the table: 

1.  

 

2. 

  

3. 

 

4.  

 

5.  
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Question: 6 Parts of a Balanced Chemical Equation 
 

 

Examine the parts of the chemical equation at the top of the transparency. Use this information to 
answer the following questions about Equation 1 and Equation 2. 

1.Two units of potassium iodide in aqueous solution plus one unit of lead(II) nitrate in aqueous solution yield one unit of 
solid lead(II) iodide plus two units of potassium nitrate in aqueous solution. 

 2. Six units of hydrogen chloride in aqueous solution plus two atoms of solid aluminum yield two units of aluminum 
chloride in aqueous solution plus three molecules of hydrogen gas. 

 3. a. Kl, Pb(NO3)2 

  b. HCl, Al 

 4. a. Pbl2, KNO3 

  b. AlCl3, H2 

 5. a. 2, 1, 1, 2 

  b. 6, 2, 2, 3 
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 6. a. Kl, Pb(NO3)2, KNO3 

  b. HCl, AlCl3 

 7. H2 

 8. solid 

 9. liquid 

 10. a. Three atoms of chlorine exist in one unit of aluminum chloride. 

  b. Three atoms of oxygen exist in one unit of potassium nitrate. 

  c. Each nitrate ion contains three oxygen atoms, and two nitrate ions exist in each unit of lead (II) nitrate. 
 

 

 

 

Calculations Involving the Molar Mass of an Element 

 1. Determine the mass in grams of each of the following. Use the periodic table. 

 a. 1.00 mol silver (Ag) 

 b. 12.0 mol aluminum (Al) 

 c. 3.25 mol copper (Cu) 

 d. 1.93 mol xenon (Xe) 

 e. 5.34 mol vanadium (V) 

 2. Determine the number of moles in each of the following. Use the periodic table. 

 a. 10.0 g lithium (Li) 

 b. 367 g magnesium (Mg) 

 c. 72.1 g silicon (Si)  

 d. 4.87 g fluorine (F)  

 e. 1.56 kg lead (Pb
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 1.  1.00 mol Aga. 107.868 g Ag/ 1 mol Ag
     108 g Ag

  12.0 mol Al


b. 26.982 g Al/ 1 mol Al
     324 g Al

  3.25 mol Cu


c. 63.546 g Cu/ 1 mol Cu
     207 g Cu

  1.93 mol Xe


d. 131.293 g Xe/ 1 mol Xe
     253 g Xe

  5.34 mol V


e. 50.942 g V/ 1 mol V 272 g V

 

 2.  10.0 g Lia.  1 mol Li/6.941 g Li 1.44 mol Li
 367 g Mg


b.  1 mol Mg/24.305 g Mg
     15.1 mol Mg

   72.1 g Si


c. 1 mol Si/28.086 g Si 2.57 mol Si
  4.87 g F


d. 1 mol F/18.998 g F 0.256 mol F

1.56 kg Pb


e.   1000 g /1 kg 1 mol Pb/207.2 g  
     Pb 7.53 mol Pb

 

 

Question: 8 Mole to Grams, Grams to Moles Conversions 

1) NaOH 22.99 + 16.00 + 1.01 = 40.00 grams/mol 

 2) H3PO4 3(1.01) + 30.97 + 4(16.00) = 98.00 grams 

3) H2O 2(1.01) + 16.00 = 18.02 grams 

 4) Mn2Se7 2(54.94) + 7(78.96) = 662.60 grams 

5) MgCl2 = 24.31 + 2(35.45) = 95.21 grams 

 6) (NH4)2SO4 2(14.01) + 8(1.01) + 32.07 + 4(16.00) =132.17 grams 

Question: 9 Solve the following: 

1) How many moles are in 15 grams of lithium? 2.161moles = 2.2moles 

2) How many grams are in 2.4 moles of sulfur? 76.968 g = 77 grams 

3) How many moles are in 22 grams of argon? 0.550688 moles = 0.55 moles 

4) How many grams are in 88.1 moles of magnesium? 2141.711 grams = 2140 g 

5) How many moles are in 2.3 grams of phosphorus? 0.074265 moles = 0.074 moles 

6) How many grams are in 11.9 moles of chromium? 618.8 grams = 619 g 

7) How many moles are in 9.8 grams of calcium? 0.24451 moles = 0.24 moles 
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8) How many grams are in 238 moles of arsenic? 17,830.96 grams = 17,800 g 

9) How many grams are in 4.5 moles of sodium fluoride, NaF? 188.955 g NaF = 190 g 

10) How many moles are in 98.3 grams of aluminum hydroxide, Al(OH)3? 1.2601 moles = 1.26 moles 

11) How many grams are in 0.02 moles of beryllium iodide, BeI2? 5.2562 grams = 5 g 

12) How many moles are in 68 grams of copper (II) hydroxide, Cu(OH)2? 0.6969 moles = 0.70 moles 

13) How many grams are in 3.3 moles of potassium sulfide, K2S? 363.891 grams = 360 g 

14) How many moles are in 1.2 x 103 grams of ammonia, NH3? 70.5882 moles = 71 moles 

15) How many grams are in 2.3 x 10‐4 moles of calcium phosphate, Ca3(PO3)2? 0.06398 g = 0.064 g 

16) How many moles are in 3.4 x 10‐7 grams of silicon dioxide, SiO2? 5.6582 x 10‐9 mol = 5.7 x 10‐9 mol 

17) How many grams are in 1.11 moles of manganese sulfate, Mn3(SO4)7? 1.11 x 837 = 929.07 grams 

Question: 10 Types of Chemical Reactions 

Directions: On the line before each statement, write T if the statement is true or F if the statement is false. If the 

statement is false, change the underlined words(s) to make it true. Write your changes on the lines provided. 

T 1. The negative ions in two compounds switch places in a double‐replacement 

reaction.   

F 2. A combustion reaction usually releases ions and light. 

Co2 

T 3. Light causes the decomposition of hydrogen peroxide. 

   

F 4. Combustion reactions always contain hydrogen as a reactant. 

Oxygen 

T 5. Dynamite exploding is an example of a synthesis chemical reaction. 

   

F 6. Combining hydrogen and oxygen to form water is an example of 

a double‐replacement reaction. Synthesis. 

F 7. In single‐replacement reactions and in synthesis reactions, elements change 

places with other elements in compounds. Double replacement  
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F 8. A combustion reaction often produces sodium chloride and water. 

Co2 and water 

T 9. Decomposition is the reverse of synthesis.   

F 10. Burning fossil fuels produces energy through decomposition reactions. 

Combustion 

T 11. A reaction type can be identified by studying the reactants and products shown 

in the chemical equation.   

F 12. Synthesis reactions always involve oxygen. they don’t 

F 13. NaCl + AgNO3  NaNO3 + AgCl is an example of a single‐replacement 

reaction. Double Replacement 

Question: 11 Types of Chemical Reactions 

Directions: Respond to each question in the space provided. 

H2O + SO3 → H2SO4 

1. Why is this a synthesis reaction? 

Because two molecules are combining to form 
one new product. 

2KClO3 → 2KCl + 3O2 

2. Why is this a decomposition reaction? 

Because a compound is being disassociate into two 

products. 

Zn + 2HCl → ZnCl2 + H2 

3. Why is this a single-replacement reaction? 

Because only hydrogen is being replaced by 
Zn. 

HCl + FeS → FeCl2 + H2S 

4. Why is this a double-replacement reaction? 

Because two elements are replacing each other in 

the reaction.  

CH4 + 2O2 → CO2 + 2H2O 

5. How can you tell that this is a combustion 
reaction? 

     Because hydro-carbons are available to 
react with oxygen and water and carbon 
dioxide is being formed. 
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 Question: 12 Explain why a synthesis reaction is the opposite of a decomposition reaction. 

As in a decomposition reaction, a compound is broken/disassociated into two or more products exactly 
opposite of it happens in synthesis, two or more molecules/compounds combine to form one product in 
synthesis reaction.  

 Question: 13 Describe combustion and give one example of a combustion reaction. 

When hydrocarbons are available to oxygen combustion occurs. In combustion reactions, the products are 
mostly carbon dioxide and water. 

THE END
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Dreamweaver  

Question 1: What is a dynamic webpage?  

A dynamic website is a site that contains dynamic pages such as templates, contents, scripts etc. 
In a nutshell, the dynamic website displays various content types every time it is browsed. The 
web page can be changed with the reader that opens the page, character of consumer interplay, or 
day time. 

Question 2: Wat are the required languages to create a dynamic webpage?  

1. Client side language such as java script.  
2. Sever side language such as PHP.  

Question 3: Differentiate between @media print and @media screen.  

@media print CSS set of style rules for printers 

@media screen CSS set of style rules for computer screens. 

Question 4 
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a. Create the previous website.  
b. Style the CSS internally or externally. Follow the direction below:  

Body: to a similar image as shown above.  

Font-family: to Arial  

c. Insert a navigation bar as shown above.  
d. About Us will link to a new webpage.  

Add the following text to your webpage 

 

Our menus change seasonally to ensure we use the best of what is local and sustainable. 

You’ll find well-cooked, honest, uncomplicated but imaginative food. Our team of chefs, led 
by Andy Hilton, are passionate about sourcing both classic and new ingredients straight 
from the farm gate and fresh off the trawlers. 

Our restaurant is open all day for relaxed dining in peaceful surroundings, perfect for the 
“Ladies who Lunch”, or for that all-important business lunch. 

 

e. Our Menu will link to a new webpage.  

Add the following text.  

Chicken  

 
CHICKEN ADOBO                     

Chicken cooked in soy sauce and vinegar with garlic and pepper                              

BD 2.700                         

GARLIC CHICKEN                    

Deep-fried chicken tossed in garlic  

BD 2.700  
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CRISPY CHICKEN                  

Batter dipped chicken deep fried to perfection  

BD 2.700  

 

f. Change the font size, font color and the background image in the design view.  
g. Contact Us will link to a new webpage.  

h. Create a web form as showing below.  

Use the following HTML Code to maintain look as the following form.  

 

 

 

 
 

 

 

 

i. Save all the webpages in one folder.  

 

Photoshop  

Question 1: What is the purpose of using Adobe Photoshop?  

Photoshop is considered one of the leaders in photo editing software. The software allows users 
to manipulate, crop, resize, and correct color on digital photos. The software is particularly 
popular amongst professional photographers and graphic designers. 

Question 2: Define the following terms:  

Pixel: picture element is a physical point in a raster image, or the smallest addressable element in 
an all points addressable display device; so it is the smallest controllable element of a picture 
represented on the screen. 

Resolution: Resolution is how detailed the image will appear if it is printed on a printer and its 
measured in pixel per inch.  
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Opacity: Opacity is the degree to which content behind an element is hidden, and is the opposite 
of transparency. 

Question 3: What are the different color modes used in Photoshop?  

1. RGB  
2. CMYK  
3. Grayscale  

Question 4: Which color mode is recommended for viewing an image on a computer 
monitor?  

RGB  

 

Question 5  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a. Design an advertisement for a restaurant.  
b. Add three different layers as shown above.  
c. Add text to the layers.  
d. Change the transparency of the layers.  
e. Choose a logo for your restaurant.  
f. Select, cut then drag the logo to your design.  
g. Skew the logo.  
h. Use the screen lighten blend mode and apply it to the current layer.  
i. Save your advertisement.  
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Question 6 

a. Save the pink bulding image from the link below.  

https://en.wikipedia.org/wiki/File:Santa_Sancha.jpg 

b. Open the image with Photoshop.  
c. Replace the building color with any color from your choice.  
d. Use lens correction to remove the distortion problem.  
e. Use any filter from your choice. 
f. Save the image.  
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يالفصل الدرا  ايةمذكرة مراجعة المتحان      الثا

  العاشرالصف: 

  السنة الدراسية

2018-2019  

بية اإلسالمية    املادة: ال

  املعلمة: أنوار البصري

 

يالدروس املتضمنة  اية الفصل الدرا الثا   :المتحان 

ا -   السنة و أنواع

ن الُسنة -   تدو

 الكتب الستة - 

يحاإلمام البخاري و جا -   معھ ال

يح -   اإلمام مسلم وجامعھ ال

ن  -  فظ )حديث: إصالح ذات الب  ( للدراسة وا

ن  -  فظ )حديث: تدا األمم ع املسلم  ( للدراسة وا
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  السؤال األول: ما أصول الشرعة اإلسالمية؟

د ل ع رسول هللا (ص) لل عا امل و كالم هللا  از.األصل األول: القرآن الكرم، و   اية واإل

ا  تدين، ومن أعرض ع ان من امل ا سعد و ن، من اتبع رة، و و من رب العامل ة املط ي: السنة النبو األصل الثا
ا. ا والس ع ن ن، و قد أمرنا هللا باتباع ان من الضال   شقي و

ة؟ دلل ع ما تقول. مية السنة النبو ي: أين تكمن أ   السؤال الثا

م لية، للسنة أ ا نصوص القرآن وقواعده ال ام ال تتضم ي القرآن الكرم والكشف عن األح م معا ى  ف ية ك
وًال لنا خافًيا علينا.   و لوال السنة لبقي القرآن مج

عا : (( و أنزلنا  نة لھ ، تفصل مجملھ، وتقيد مطلقھ، وتخصص عامة ، قال  ا مب ووظيفة السنة نحو القرآن : إ
ن ما  القرآن مرة بقولھ، ومرة إليك ال ان الن (ص) يب م يتفكرون )). و م و لعل ن للناس ما نزل إل ذكر لتب

س بالسنة. و ما  ذا  يان الرسول  ما، و   بفعلھ، ومرة 

ن و ع دث وم السنة  اللغة وعند ا ن مف اء؟ ادعم إجابتك باألدلةالسؤال الثالث: ب   .، مع ذكر األمثلةند الفق

ذا املع قولھ (ص)" من سن سنة حسنة فلھ  السنة  اللغة: دل ع  ة، حميدة أو ذميمة، و الطرقة و الس
ا إ يوم القيامة". ا ووزر من عمل  ئة فعلية وزر ا إ يوم القيامة، ومن سن سنة س ا وأجر من عمل    أجر

ن: دث لقية. أقوال الن (ص) و أفعالھ و تقر   السنة عند ا ِ لثية وا ُ   راتھ، وصفاتھ ا

س (سنة قولية).السنة القولية  - أ ابة و  ا عنھ ال   أقوال الن (ص) و  ال روا

ل امرئ ما نوى ".   مثال: قولھ (ص) " إنما األعمال بالنيات و إنما ل

ا إلينا. - ب ابة من أفعال الن (ص) ونقلو   السنة الفعلية: ما رأه ال

  ء، أداء الصالة ، أداء ا والعمرة.مثال : صفة الوضو

ور عالمة الرضا  -ج ابة مع ظ عض ال ا صدرت من  السنة التقررة:  سكوت الن (ص) عن أفعال رآ
  واالستحسان منھ.

ھ   -د ا ر ا (ص)، ووصفھ  ان يتح  لقية و األخالق العظيمة ال  ُ السنة الوصفية: و  صفات الرسول ا
  و إنك لع خلق عظيم ).قولھ ( 

ابة. ا لنا ال سدية لھ(ص) و ال روا لقية:  املالمح ا ِ   والصفات ا

  

ا وم الًسنة و أنواع  مف
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اء: وم الُسنة عند الفق رام) مف مسة ( الفرض، السنة، املباح، املكروه، ا ام ا    أحد ا

اض وال وجوب.   و الطرقة املسلوكة  الدين من غ اف

ع: عرف الب   عة لغًة وشرًعا؟دالسؤال الرا

   اللغة: األمر املستحدث.

ل ما أحدثھ الناس من قول أو عمل  الدين و شعائره مما لم ُيؤَثر عن الن (ص).    الشرع: 

ديث؟ ذا ا ن (ص)   س فيھ فو رد " ماذا ُيب ذا ما ل امس: قال (ص) " من أحدث  أمرنا    السؤال ا

ديث أصل عظيم من أصول اإل  ان الذي توزن بھ ذا ا ل البدع  الدين؛ إذ أنھ امل سالم، فإنھ صرح  رد 
ا. ان األعمال  باط ا، كما أن حديث " إنما األعمال بالنيات " م ر ل عمل ال يراد بھ  األعمال  ظا فكما أن 

ل ع ، و لم يكن خالًصا لھ سبحانھ ال يكون لعاملھ ثواب، فكذلك أيًضا  عا مل ال يكون عليھ أمر هللا وجھ هللا 
س من  ل من أحدث  الدين ما لم يأذن لھ هللا ورسولھ فل و مردود ع عاملھ، و سبحانھ وأمر رسول هللا (ص) ف

ء.   الدين  

ا؟ لمة جامعة فماذا يراد    السؤال السادس: الدين 

م، و تتصل باليوم  ) 1(  اآلخر الذي أعده هللا لدار اآلخرة.العقائد ال تتصل با سبحانھ و برسلھ، وكتبھ إل

اقيت، ومقادير  ) 2( ا مو ن ل ة لھ، و ع ا شعائر مم ، و اتخذ عا ا إ هللا  ا اإلسالم للتقرب  العبادات ال رسم

. اة، الصوم، ا العبادات األرع املعروفة : الصالة، الز  وكيفيات معينة، 

رام الذي فصلھ هللا لنا  القرآن، ) 3( الل وا رة. ا ة املط نھ لنا الرسول (ص)  السنة النبو   و ب

ل نوع. ع: عدد أنواع البدعة مع ذكر حكم    السؤال السا

عبدنا هللا بھ من عقيدة، عبادة أو حل أو حرمة. -1 رمة: تكون فيما  ا حرام. البدعة ا  وحكم

 فاالبتداع  العقيدة يؤدي إ الشرك،  - أ

ا - ب ذا اإلبتداع ُيخرج املبتدع من و االبتداع  العبادة يكون بالز دة و النقصان أو التبديل أو التعديل، و 

 حقيقة اإليمان.

رام الذي نص عليھ الشارع، يكون بتحرم ما أحل هللا و إحالل ما حرم هللا  كتابھ االبتداع  - ت الل و ا  ا

 و ع لسان رسولھ.

ة من زراعة وصناعة وتج -2 سنة:  األمور الدنيو ء البدعة ا انا هللا  باة مما لم ي ارة ما يتعلق  شؤؤن ا

ا مباحة.   منھ، وحكم
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ديث عن الن (ص)؟ م يتلقون ا ابة رضوان هللا عل ان ال   السؤال األول:  كيف 

ديث عن الن : م يتلقون ا ابة رضوان هللا عل   ان ال

قول. - لم و  عن طرق السماع منھ عندما يت

تھ لھ عندما يفعل.عن طرق املش - دة ورؤ  ا

ديث عن الن (ص). ابة بتلقي ا ي: و مدى عناية ال   السؤال الثا

ل ما يصدر عن .1 م ل   فعال أقوال و أالرسول ص هللا عليھ و سلم من  حفظ
م  .2 م مع م أوالد سمعوا منھ (ص) مجالس الرسول إاحضار  .ل

  

ابھ : ما األ السؤال الثالث ديث ؟ إسباب ال دعت ال    العناية بتلقي ا

  (ص).قتداء بالرسول م مأمورون باإلإ .1
م مطالبون بالطاعھ للرسول  .2   (ص).ا
 .جعل السنھ قرنھ للقرآن الكرم  وجوب العمل (ص)ن الن إ .3
ا (ص)ن الن إ .4 ا للناس كما سمعو ابھ ع حفظ السنھ و تبليغ  .حث ال

  

ع:  ابھ ع حفظ السنھ؟ مور ال ساعما األ السؤال الرا   دت ال
ن .1 فظ و صفاء الذ   .قوة ا
ل ما يصدر عن الن  .2 م الشديد ع حفظ    .فعالأقوال و أمن (ص) حرص
م .3 م و شئو  .التطبيق العم للسنھ  جميع تصرفا
ا األ  (ص)استقرار عبادة  .4 م و ايجاز م و فصاح ان لبالغ  .ذ
لمتھ ثالثًا ح  (ص)عادة الرسول إ .5 م منھ و تحفظ عنھل  . تف
  

امس: قال رسول  ئًا غ القرآن ، و م  (ص) هللا السؤال ا ذا ( ال تكتبوا ع ش ئًا فليمحھ ) اشرح  ن كتب ش

ب الن ًنا س ديث مب   ؟ا

ن السنھ. ن  هللا (ص)ن رسول حيث إ ابھ عن كتابة و تدو   ال

  أسباب الن :

 خشية من اختالط القرآن بالسنھ. .1

  

ن  الًسنة تدو
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ابة بكتابة السنخوف .2 شغال ال  ھ عن حفظ القرآن الكرم و تالوتھ.ًا من ا
كون م .3 عتمدون ع الكتابة و ي م  فظ  الصدور.الن كتابة السنھ تجعل  ا طبعوا عليھ من ا
  

ن السنة  بادئ األمر. ف الفردية ال اعتمدت تدو عض األمثلة لل   السؤال السادس: اذكر 
ي طا -1  لب ر هللا عنھ.يفة ع بن أ
يفة الصادقة لعبدهللا بن عمرو ر هللا عنھ. -2  ال

  

ا. يف ن الًسنة العام و تص ع: م بدأ تدو   السؤال السا
ن. أواخر عص ع ن و أول عصر أتباع التا ع   ر التا

  

ن السنة؟ يف وتدو   السؤال الثامن: ما األسباب ال دعت إ تص
ليفة عمر بن عبدالعز  دد ا نا عاًما خشية : ع ا تدو   ز رأى أن من الضرورة جمع السنة و تدو

ديث. -1 عض حفاظ ا ب ما رآه من موت  س ًئا  ا ش  أن يضيع م
م. -2 عض ور الك ع   ظ
ن. -3 ع ابة و كبار التا انت عند ال فظ ال  بة ا م مو ور جيل جديد لم تكن ل   ظ

  

ن  ال ذا القرن.السؤال التاسع: تدث عن طرقة التدو ر املصنفات   ي، و اذكر مثاال ع أش   قرن الثا

انوا يجمعون األحاديث ال تتعلق بموضوع واحد، و  -1 ، ف ب الفق ت ا ع ال دون العلماء السنة وصنفو

اة، و الصيام. ا تحت باب الصالة، و كذلك الز ا تجت باب واحد فيجمعون أحاديث الصالة وحد   يجعلو

عض  كتاب واحد.ثم يضمون األب -2 ا إ  عض  واب 

انوا كذلك يذكرون ما عمل عليھ  -3 ن، و  ع ابة و فتاوى التا انوا يكتبون مع أحاديث الرسول (ص) أقوال ال و

ل املدينة.   أ

ذا القرن :  ر املصنفات   س.ومن أش   موطأ مالك بن أ
  

ري ؟ السؤال العاشر:  ن  القرن الثالث ال ات التدو   ما مم

ن.فردوا أحاديث رسول هللا ص هللا عليھ و سلم بالتدا .1 ع ابھ والتا ن من غ ذكر القوال ال   و
اص.الكتب ال .2 م ا ود ا بمج ا جمعو   صنفو
ن .3 ذا القرن ع من  : انقسم علماء 

يف  يح بالتص ديث ال   أ: من يخص ا

ه  غ يح  ديث ال   ب: من يجمع ا
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ن ولد البخاري ؟ و ماذا ورث من والده ؟ و من الذي تكفل برعايتھ ؟ و ماذا درس من العلوم  بدء أي السؤال األول: 
  حياتھ ؟ 

  أين ولد : ولد  مدينة بخاري 

  ماذا ورث عن والده : ورث الصفات الكرمة عن ابيھ 

  من الذي تكفل برعايتھ : كفلتھ امھ 

  ديث ماذا درس من العلوم  بدء حياتھ : بدء بحفظ ا
  

ي:  ستطب حياة الالسؤال الثا ا  حياتك؟ تحدثخاري دروس عظيمة  ذه يع االنتفاع  عض    ؟ الدروس عن 

ازة بھ  .1   حبھ للعلم و اع
فظ  .2  قوة ا

  

يحة ؟  األقطار اإلسالمية ؟ و  أ: ملاذا ارتحل البخاري أالسؤال الثالث   ي بلد صنف 

ديث و    العلم ارتحل البخاري:  ليدرس ا

رام  د ا يحة :  امل   صنف 

  

ع:  ازه بھ و ص اذكر السؤال الرا ة البخاري ما يدل ع حبھ للعلم و اع    ونھ من االبتذال.من س

ب إليھ ليقرأ عليھ و ع أ  م ارسل اليھ أ ديبخاري أن يذ يح  ا امع ال ث ) فقال البخاري والده كتاب ( ا

دي أو أ م و ال أحملھ إي ال أذل العلم : أللرسول : قل لأل  انت لھ حاجة فليحضري  م ن فإذا  بواب السالط

لس ليكون  عذر عند هللا ذا فليمنع من ا بھ  ي ال أكتم العلم. دراي فإن لم     يوم القايمة أ

  

امس ان البخاري آية من آيات السؤال ا فظ و االتقان ) اشرح ذ: (    لك  ضوء ما درست.هللا  ا

غداد عقدوا لھ  ان يحفظ ثالثمائة ألف حديث سندًا و متًنا ، و مما يدل ع قوة حفظھ أن علماء  حيث إنھ 

ذا  ن  ا ، آي جعلوا م ا و آساند م و آتوا بمائة حديث قلبوا متو امتحان قاسيًا فن فيھ أحضروه مجلس

د ذا ا ديث و اسناد  ديث السناد ذاك ا ذا ا ل ما سمع حديث قال ال اعرفھ  ا عليھ و  ن ذاك ثم قرؤ يث مل

م ، ثم قال ا م م كما سمع ا عل ا قام و قرأ ي  االسناد فلما فرغوا من قرائ تھ كذا و الثا ديث ف : أما ا

  

يح امع ال  اإلمام البخاري وكتابھ ا



 13 من 7 صفحة

غداد بقوة  ف لھ علماء  تھ فأع ديث املقلوب ثم يذكر  ا ، يذكر ا ل تھ كذا .. ا ان فرغ من االحاديث 

ب  ت ب سرده لالحاديث بال ل ال ب  ب من إدراكھ الصواب و لكن ال س ال م فقال : ل حفظھ و علق أحد

  مره واحدة.الذي سمعھ 
  

يحال السادسالسؤ  امع ال يف ا   ؟: ما األسباب ال دفعت البخاري إ تص

يح ديث ال ن ا م ب ا إ ان العلماء قبل البخاري يجمعون  مصنفا ن التمي بي  فطنة و الضعيف تارك

ي يوفر ع يف ل يح مره واحده بالتص ديث ال عناء البحث املسلم  القارئ و معرفتھ فأراد البخاري أن يفرد ا

تھ.   عن 
  

ع يفة لألحاديث؟كتا : صفالسؤال السا    ب البخاري و طرقة تص

   كتب قسم البخاري كتابھ إ .1
 بواب و الكتب أ أ .2
ب الفق  .3 ت ھ ع ال  و بو
ع دأ كتابھ بأحاديث الو ألنھ أب .4 ل الشرا  ساس ل
ارة و الصالة و الثم ذكر أ .5 اة حاديث كتاب االيمان و العلم و الط  ز
كذا  .6  بكتاب التوحيد  أن ختمھ إو 

  

ديث : تحدثالسؤال الثامن  ن كتب السنھ، مع بيان معن من البخاري  رواية ا يح ب   ؟ لة كتابھ ال

شددديان اإلم د بالسن (ص)ال ما  عنده عن رسول هللا ن  الرواية فلم يخرج  كتابھ إام البخاري من امل

افر     رجالھ. املتصل الذي تو

ن الرواي واملروي عنھ 3     . الضبط التام    2       . العدالھ  1   . ثبوت اللقاء ب

ن الكتب الستة :  يح ب لة كتاب ال   م

رام و ما ادخ ھحيث أن د ا يح  امل امع ال صليت لت فيھ حديثًا اال استخرت هللا و يقول صنفت كتاب ا

ن و تب تھ.ركعت   نت 

ذا ل ما فيھ مقطوع ان كتابھ أ من أجل  ديث و  تھ ألجماع العلماء و تتلقي األمھ لھ بالقبول. كتاب  ا   ب

  

  
  

امع يح اإلمام مسلم  وكتابھ ا  ال
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سبھ، تارخ والدتھ، آثاره العلمية. ا:  ًنا ف   السؤال األول : اكتب ترجمة موجزة لإلمام مسلم مب

سابوري  سبھ  1 ي الن اج بن مسلم القش   و ا

سابور  206سنة ولد   تارخ والدتھ  2   رة  ن

م  الزمان.  آثاره العلمية  3   ان علًما من أعالم من أعالم اإلسالم الذين خلد ذكر

صًيا، فارتحل ألك من  م  ًصا ع أخذ األحاديث من أفواه الرواة وااللتقاء  ان حر

ب و التعلق بمعلمھ البخاري. ان شديد ا   دولة ألخذ األحاديث، و

  

ا؟السؤال  ا، وماذا أفاد م ي: تحدث عن األقطار اإلسالمية ال زار   الثا

ه. ا من مشايخ البخاري وغ ديث عن شيوخ از والعرق والشام ومصر وأخذ ا   قصد ا

ستدل ع سماحتھ  البحث؟ ماذا  د لھ العلماء؟ و ْ ش   السؤال الثالث: بأي 

فظ والضبط مع الثقة وا د لھ العلماء بقوة ا دل ع دقتھ وحرصھ  جمع ما اتفق العلماء ع ش ألمانة. و

ان فيھ علة.   تھ و ترك ما 
  

يحھ من ثالثمائة ألف حديث  خمس عشرة سنة؟ ع: عالم يدل انتقاء اإلمام مسلم    السؤال الرا

ان فيھ علة. تھ و ترك ما  دل ع دقتھ وحرصھ  جمع ما اتفق العلماء ع    و
  

ا ديث ، وما الشرط الذي خالف فيھ البخاري؟ وماذا ترتب السؤال ا مس: اذكر شروط االمام مسلم  رواة ا

  عليھ؟

  العدالة والضبط واملعاصرة.

يحھ ع  ، لذلك قوم  ط اللقاء الفع ش ن التلميذ وشيخة و إنما  ان ال يكتفي باملعاصرة ب حيث أن البخاري 

لة ألن شرطھ أشد.   يح مسلم  امل
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انب الذي تأ فيھ اإلمام  ما، مع بيان ا يح ن م البخاري ومسلم   ع: اعقد مقارنة ب السؤال السا

  مسلم بالبخاري.

ب الفق  ت يحھ ع ال ما ف بوب االمام مسلم  يح ن  متأسًيا  ذلك باإلمام البخاري، أما املقارنة ب

:   التا

تالبخاري بوب كتابھ  )أ( ل باب مع تكرار األحاديث  األبواب ب الفق ع ال اصة ب و أدرج األحاديث ا

ديث. ية  تفس ا ادتھ الفق ان يضيف اج انت تتحدث عن أك من موضوع، وكذلك   األخرى إن 

ب الفق مسلم بوب كتابھ   )ب( ت ل باب مع عدم تكرار األحاديث  األبوابع ال اصة ب  و أدرج األحاديث ا

يحھ. يتھ   ا من انت تتحدث عن أك من موضوع، ووضع مقدمة لكتابھ شرح ف   األخرى إن 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

  

ن  حديث : إصالح ذات الب
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ي الدرداء؟ وم أسلم؟   السؤال األول: ما اسم أ

زر األنصاري. ن عامر بن مالك ا   اسمھ: عوم  ب

رة.   تارخ اسالمھ: أسلم مع غزوة بدر  السنة الثانية لل

  

عنايتھ بالقرآن الكرم. و ذلك.السؤا ّ أبو الدرداء  ي: تم   ل الثا

م  ذلك. شار إل   ع بجمع القرآن الكرم وحفظھ ح غدا أحد أرعة 
  

ما. ن من أساليب الدعوة إ هللا، اذكر ديث الشرف أسلو   السؤال الثالث: تضّمن ا

وار .   أسلوب السؤال و أسلوب ا
  

ع: كيف ن الناس أفضل من  السؤال الرا ن قولھ (ص) : الصالة عمود الدين و اعتباره اإلصالح ب توفق ب

ديث؟ ذا ا   درجة الصالة  

ان اإلسالم، و معلومة من الدين بالضرورة، و فروض  اة ) من أر إن الصالة و الصيام والصدقة ( الز

ن الناس من فروض  ن اإلصالح ب ا أحد،  ح عفى من أد ن ال  ل فرد، و بناء ع ا  الكفاية ال يطالب بأدا

ن الناس  كفة، والصالة والصيام والصدقة  كفة أخرى؛  ديث الشرف ال يضع اإلصالح ب عليھ، فإن ا

ص آخر ال يكتفي بأداء  ن  ا. بل أنھ يجعل املفاضلة ب ليقرر أن اإلصالح خ من تلك العبادات وأر م

ن أفضل يا ترى ا إ القيام ذه الشعائر، بل إنھ يتعدا ص ن الناس، فأيُّ ال   ؟باإلصالح ب

القة.  ن، ا ن : ذات الب ن اآلتي وم ل من املف ّن مع  امس: ب   السؤال ا

ن :  ن صلة اذات الب ص ن  بة ب   كأو ألقرابة والود وا

القة  ا أن  :  ا صلة ال من شأ س   ا ستأصلھ كما    .تأصل املوس الشعرتحلق الدين و

  

ن الناس  مرتبة أفضل من الصالة والصيام. كمة من جعل اإلصالح ب   السؤال السادس: ما ا

ى بھ األول، وخرج من دائرة س لأن من  ادة ع ما أ ى من أعمال ا ز ن الناس أفضل، ألنھ أ إلصالح ب

تمام بالقضايا ا تمام بنفسھ وما ينفعھ إ دائرة اال   لعامة.اال
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ن. ن املسلم اع ب ة ال ّن من اإلسالم  معا ع: ب   السؤال السا

ل ما من شأنھ أن يف إ  -1 حارب اإلسالم الغيبة و النميمة والتحاسد والتقاطع والتجسس، و

صام. م وا  سوء التفا

اع. -2 ة ال ام تقوى هللا  معا  ال

عا وسنة رسولھ. -3 ام إ كتاب هللا   االحت

ة أم ع مستوى ال -4 ان ذلك ع مستوى األسرة الصغ اع سواء أ وء إ التحكيم إذا اشتد ال

ة. ماعات الكب   ا

ديث الشرف.السؤال الثامن:  ا ا ّ ثالثة أمور يرشد إل   و

ن. -1 ن املسلم  الس وراء اإلصالح ما ب

ن أفضل عند هللا من الذي يؤدي فرائ -2 ن املسلم  ضھ فقط.إن السا لإلصالح ب

ذه األمة. -3 ل والعقد   ل ا ا أ ب أن يحرص عل ن من أفضل األعمال ال ي ن املسلم  إن اإلصالح ب

 

 

 

  

  

  

  

  

  

  
  

  

ن حديث : تدا األمم  ع املسلم
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:السؤال األول :  ديث الشرف التا   أكمل ا

.................... ان مو رسول هللا (ص) قال: قال رسول هللا (ص) : " يوشك األمم أن تدا   ...."...............عن ثو

ديث. ًفا موجًزا عن راوي ا عر ي: اكتب    السؤال الثا

1- . ي اليم م ان بن يجدد ا  اسمھ: ثو

تھ: أبو عبدهللا. -2  كن

لھ. -3 ب أل ن أن يبقى عنده أو أن يذ ه ب اتھ الن (ص) من الس ثم أعتقھ وخ  اش

 روى عدة أحاديث عن الن (ص). -4

عد وفاة الن -5   (ص).خرج إ الشام 

 ـ, 54شارك  فتوح مصر، وتو  حمص سنة  -6

ديث دليل ع نبوة الن (ص). ذا ا ن كيف أن  ي: ب   السؤال الثا

ذه األيام، وما آلت إليھ من  اقع األمة اإلسالمية  ص لنا و ديث من دالئل نبوة الن (ص) حيث إنھ  ذا ا

ذه النبوءة بأن املد اإلس ص  مة ع اإلسالم، ضعف وفرقة، و تت ناك  المي سيعقبھ جزر وأنھ سيكون 

س  خ الن (ص) عن ذلك بأنھ قرب و ل ل حدب وصوب، و وم ع بالد اإلسالم من  تداعون لل حيث س

مات متكررة من قبل الشرق و  ببعيد؛ وصدق رسول هللا (ص) فقد أصبح العالم اإلسالمي اليوم عرضة ل

  الغرب.

وم ع بالد اإلسالم؟مالسؤال الثالث:  تمام أعداء اإلسالم بال   ا سر ا

افرون  ى هللا إال أن يتم نوره ولو كره ال أ ل طرق إلطفاء نور هللا، و م يلتمسون  ذا الدين ترا إن أعداء 

  واملشركون.

تم ن؛ أدركنا سر ا م للمسلم ذه األمة إ عداو افرن  سيطرة ع ثروات  ؤالء و إذا أضفنا رغبة ال ام 

ية وح اآلن، ولقد أصبح العالم اإلسالمي بما  روب الصلي وم علينا  حمالت متتالية منذ ا األعداء بال

وات.  ات وال ذه ا ب  ا و ن باإلغارة عل غري الطامع ة  عم وثروات ش مثل القصعة الكب   أتاه هللا من 

ع:  ة األعداء؟ع ماذا تقوم سياسة اإلسالم السؤال الرا    مواج

م األعداد. س ع    سياستھ تقوم ع ُحسن اإلعداد و ل
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امس:  م؟السؤال ا ذه بالرغم من ك ن  أيامنا    ما سر ضعف املسلم

ذا التعب ينم  ية املوت"  ديث " حب الدنيا و كرا م أو كما وصفھ (ص)  ا ادية عند از العقيدة ا ا

ا فإذا غفلت األمة  دية  النفوس املسلمة، وذلك باإلقبال ع الدنيا و اإلعراض عن اآلخرة.عن فتور الروح ا

  عن:

ياة واملوت، و لذا فإن  -1 ذه العقيدة  ا اد ثمرة من ثمار  ش اد و االس ترية اإلسالم أتباعھ ع حب ا

ن إما النصر أو  سن يل هللا و  إحدى ا ادة  س اد. املسلم يحرص ع الش ش  االس

ذه األمة. -2 اد حياة   إن  ا

  : كيف ينظر اإلسالم للدنيا؟السادسالسؤال 

ا دنيا  ا توصف بكو ياة و املوت، فالدنيا  املنظور اإلسالمي دنية، بل إ سبة ل ة بال افسالم لھ نظرة مم

ذا فإن املسلم  ياة األخرى، و ع  ست با ش  دنياه دون أن يكون عبًدا مبالغة  الذم والتحق إذا ق ع

مھ وال مبلغ علمھ. واتھ فال يجعل الدنيا أك    لش

عالسؤال  ديث الشرف.السا   : و ما ُيرشد إليھ ا

م. -1 ن وقو ذا الدين  وحدة املسلم مية  علمون أ م   معركة اإلسالم مع أعدائھ مستمرة، أل

ا ع العق -2 تھ.تم اإلسالم بإعداد األمة وترتي ادة العدد وك تمامھ بز  يدة السليمة أك من ا

م. -3 م وضعف وا ب  ن، وتركھ س اد مصدر عزة للمسلم  ا
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