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 م2201 /1201حادي عشر للصف ال الفصل الثانيمية التربية اإلسال

 :التعاريف 
 

ليتعرف كال من الرجل . حكما أنها مشروعة في اإلسالم,مرحلة ما قبل الزواج أو االقتران  :ـ الخطبه 1

 . والمرأة على اآلخر
 

 .الوطء لمالبسته لهمن حيث إنه طريق له : لغة  الزواجـ  النكاحـ 2

 .حقيقة في العقد مجازا في الوطء :ا شرع                  
 

 .اتفاق يقصد به حل االستمتاع بكل من الزوجين باألخر على الوجه المشروع    :عقد الزواج ـ 3
 

يمنع المراه  أن تكون زوجة للرجل في جميع األحوال بسبب المصاهرة أو القرابة أو  ما :التحريم المؤبد   ـ2
 .الرضاعة  

 

يمنع المراه  أن تكون زوجة للرجل في بعض األحوال مثل أن تكون المحصنة أو  ما :التحريم المؤقت ـ 4
 .المشركة أو الجمع بين األختين أو الزواج بأكثر من أربع 

 

 .بنت الزوجة وهي حرام على زوج أمها :  ه الربيبـ 5
 

 .أم ال  الفرعأي زوجة االبن أو ابن االبن أو ابن بنته وإن بعدت سواء دخل بها  :زوجة الفرع ـ 6
 

 . مأخوذ من اإلطالق وهو اإلرسال والترك :لغة ـ الطالق 7
 

 . حل رابطة الزواج وإنهاء العالقة الزوجية :شرعا            
 

 عند مخافة الشقاق يندب حكم من طرف الزوجة وحكم من طرف الزوج فإذا قرر   :ـ طالق الحكمين 8
 .الطالق حال للمشاكل كان الطالق واجبا

 

الذي يقسم على زوجته أال يمسها فترة معينة من الزمن فإذا تعدي أربعة أشهر كان واجبا  : طالق المولي ـ 9
 . عليه أن يطلقها

 

 .ما يملك معه الزوج حق مراجعة مطلقته ما دامت في العدة ولو بدون موافقتها : الطالق الرجعيـ 01
 

 .قسما كأن يقول زوجتي محرمة إن فعلت كذاأن يجعل الرجل تحريم زوجته  : الطالق بالتحريمـ 11
 

فإن اختارت  خيرتك في مفارقتي أو البقاء معي أن يقول الرجل المرأته اختاري أو  : طالق التخييرـ 12
 .الطالق طلقت

 

 .أن يقول الرجل المرأته ملكتك أمرك أو أمرك بيدك فقالت إذا أنا طالق طلقت منه : طالق التمليكـ 13
 

 .(أنتي طالق ) بيان النية الن اللفظ واضح وصريح  إلىال يحتاج  ما :الصريح للفظ الطالق باـ 14
 

 . زوجته يعلمها فيها بطالقها إلىأن يكتب الزوج كتابا  :الطالق بالكتابة ـ 15
 

 .أن تطلق المراه بلفظ يفيد وقوع الطالق في الحال مثل أنتي طالق أو طلقتك   :الطالق المنجز ـ 16
 

علق على أمر ( إذا خرجتي من البيت فأنتي طالق ) أو تركة مثل  يءما علق علي فعل ش : المعلقـ 17

 . الخروج
 

 . أنتي على كظهر أمي أو أختي همراتأن يقول الرجل إل : الظهارـ 18
 

ه نفسها من زوجها الكارهة له بمال تدفعه إلية أو تتنازل عن كامل حقوقها لدية أإن تفدي المر :الخلع ـ 19
 .خلي عنها ليت
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 .ه أو ينفي حملها من اأن يرمي الزوج زوجته بالزن :اللعان ـ 20
 

المدة التي تنتظر فيها المراه وتمتنع عن الزواج بعد وفاه زوجها أو فراقه لها إلثبات براءة الرحم  : هالعدـ 21

 . أو إثبات الحمل للزوج المتوفى
 

 .تى ال تختلط األنساب وتضيع الحقوقالتأكد من خلو الرحم من الحمل ح :االستبراء ـ 22
 

ما يدعو على إلى جماعها أو يرغب في النظر إليها  من الزينة والملبس  هاجتناب المعتد  :اإلحداد ـ 23
 .والتحسين وهيئة المشية والكالم والحركة

 

 .ما يقدم من طعام وشراب وكسوة وسكنى لمن وجبت له :النفقة ـ 24
 

 .ر وكفالته وتعهده بما يصلحه ووقايته مما يؤذيه حتى يكبرإيواء الصغي : الحضانة ـ25
 

 . معلومات إلي البيت الحرام للنسك والعبادة أشهرالقصد في  :الحـــج ـ 26
 

 . الحج أو العمرة أو نيتهما معا: حد النسكين أنية  :اإلحرام ـ 27
 

 . الجماع ومقدماته والمباشرة فيما دون الفرج : الرفثـ 28
 

 .والخروج عن طاعة اهلل عز وجل هوالفعلي هالمعاصي القولي : قالفس ـ 29
 

الحج أشهر   )األوقات التي ال يصح الحج شيء من أعمال الحج غال فيها لقوله تعالى: ه المواقيت الزماني ـ 30

 (.معلومات
 

 .ها دون اإلحراموال يجوز تجاوزحرم منها الحاج منها أو المعتمر األماكن التي ي  : ـ المواقيت المكانية 31
   

إنما األعمال  ) لقوله صلى اهلل عليه وسلم معانية الدخول في النسك الحج أو العمرة أو نيتهما   :ـ اإلحرام 32
 . (بالنيات

 

 . من أحرم بالحج وحده فهو مفرد : ـ اإلفراد24
 

 .تعمن أحرم بالعمرة ثم تحلل منها ثم أحرم بالحج يوم التروية فهو متم : ـ التمتع25 
 

 .من أحرم بالحج والعمرة معا دون تحلل بينهما فهو قارن : ـ القران26
 

 .الحضور والتواجد في أي جزء من عرفة : الوقوف بعرفةـ 27

======================================================= 

 الزواج فطرة إنسانية:  الدرس الرابع عشر
 

 ؟ الزواج فطرة إنسانية وضح ذلكـ 1
وجعل لهال من الضوابط الحسية والعقلية ما ينظم هذه الغرائز اإلنسانية  دع اهلل في اإلنسان غرائز فطريةأو

التي شرع لها الزواج صيانة لكرامة المرأة وضمن لها عفتها ( الغريزة الجنسية)ويتالءم مع الفطرة وأهمها 

 .وطهارتها وحماية نسلها من الضياع
 ----------------------------------------------------------------------------------------------

 .ـ يدفع الزوجين إلى العمل والنشاط1  لماذا كان الزواج ضرورة لكل من الرجل والمرأة؟ـ 2
 

 .ألن فيه أمان للنفس ويحمي من القلق واالضطراب ويتحقق في ظله التراحم والتفاهم والمودة التعاطف -2
 

 .ألنه تزكية للعواطف اإلنسانية وتنمية للعالقات والروابط -4   .فيه إشباع للغرائز اإلنسانيةألن  -3
 

 .الزواج من وسيلة للتناسل وبقاء النوع اإلنساني واستمرار معيشته -5
 

 .ـ الزواج يحمي اإلنسان من األمراض البدنية واألخالقية6
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 .واأللفةـ يؤدي إلى ترابط األسرة وتقوية أواصر المحبة 7
 ----------------------------------------------------------------------------------------------

 ؟الزواج إحساس بالمسؤولية ـ علل 3
 

 .من خالل المشاركة في تربية األبناء ورعايتهم وفق المفهوم اإلسالمي

======================================================= 

 عوامل تحقق االستقرار في الحياة الزوجية:  الدرس الخامس عشر
 

تنكح المرأة ألربع لمالها ولحسبها ولجمالها ولدينها فاظفر بذات الدين " قال الرسول صلى اهلل عليه وسلم  ـ 1
 بعض أسس الزواج الناجح بين ذلك ؟ إلىيرشدنا الحديث الشريف " تربت يداك 

 

 . ن سعادة اإلنسان وتعاسته مرهون بهذا االختيارأل : الصالحةأن يتم اختيار الزوجة 

أن يختار الولي الزوج الصالح لكريمته فان عاشرها عاشرها بمعروف وان سرحها  : اختيار الزوج الصالح
 . سرحها  بإحسان

 

 هيئةجل تقدير ما تتمتع به الفتاه من نضج عقلي وسالمة تفكير واستقامة حديث وحسن الأمن  : التعارف

    . أن يتحقق الرضا الكامل بين الطرفين واستشارة األم بذلك : الرضا والتوافق

تعير به خالفا للمرأة فليست ضرورية وأساس الكفاءة هو التدين  إنها أن يختار الزوجة الكف له ال : الكفاءة
 . والخلق الفاضل

 .  نأن تستشار الثيب قبل الزواج والبكر تستأذ : المشورة واالستئذان

 .الزواج فطرة إنسانية وضح ذلك
 ----------------------------------------------------------------------------------------------

 :مع ذكر السبب ( ال يجوز ـ يجوز ) وضح الحكم الشرعي فيما يلي من العبارات التالية بوضع كلمة  ـ2
 

 . ألن الشرع أجاز الزواج من الكتابية  :السبب     . يجوز :حكم ال   ؟ اقترن رجل بامرأة كتابية -1
 ----------------------------------------------------------------------------------------------

 ال يجوز تزويجها من رجل فاسق :الحكم ؟ وج الرجل ابنته لرجل فاسق ظالم ز -2
 

وخلقة فزوجوه إال تفعلوا  هإذا خطب إليكم من ترضون دين)  الصالة والسالملحديث الرسول علية  :السبب  
 (تكن فتنة في األرض وفساد عريض 

 ----------------------------------------------------------------------------------------------

 يجوز  :الحكم  .  امرأة دون علمها بقصد الزواج إلىتمكن رجل في الخفاء أن ينظر  -3
 

إذا خطب أحدكم المرأة )  صلي اهلل علية وسلم أنة قال –عن جابر بن عبد اهلل قال سمعت رسول اهلل  :لسبب ا
فكنت أتخبأ لها حتى نظرت منها ما : قال جابر (  فإن استطاع أن ينظر إلى ما يدعوه إلى نكاحها فليفعل

 الها فإنه سوف تتغير الصورة عندهالزينة ثم تغيرت بعد زو ألن الخاطب إذا رآها في هذه ادعاني إلى نكاحه

 .وربما تكون رغبته نفورًا منها 
 ----------------------------------------------------------------------------------------------

 . يجوز ال :الحكم ؟    زوج الرجل ابنته من رجل كفء دون علمها  -4
 

ستأمر وال تنكح البكر حتى تنكح األيم حتى ت ال) ديث رسول اهلل علية الصالة والسالم حيث لح :السبب  
  . (أن تسكت: قال وكيف إذنها؟: قالوا يا رسول اهلل تستأذن

 ----------------------------------------------------------------------------------------------

 إن االقتران بالزوجة المسلمة هو األصل الذي ينبغي أن   ما األصل في االقتران بالزوجة؟ولماذا؟ـ 3
 

 .يحرص عليه المسلم ألنه السبيل إلى تحقيق حياة زوجية ناجحة
 ----------------------------------------------------------------------------------------------
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 اليهودية  )نعم يجوز للمسلم االقتران بغير المسلمة الكتابية   هل يجوز للمسلم االقتران بغير المسلمة؟ـ 4
 

 .مطلقا أما المشركة فال يجوز وال يجوز للمسلمة االقتران بغير المسلم فقط( أو المسيحية
 

 ال تنكحوا ومؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم لمشركات حتى يؤمن وألمة وال تنكحوا ا) لقوله تعالى
 

 .( المشركين حتى يؤمنوا ولعبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم 

 ----------------------------------------------------------------------------------------------

 ؟كة حياتهعلى المسلم أن يحسن اختيار شري ـ علل5
 

 .ألن سعادة اإلنسان وتعاسته رهن بهذا االختيار الذي  ينبغي أن يخضع لمنطق العقل ال لحكم الهوى

 ----------------------------------------------------------------------------------------------

 ما أسس اختيار الزوجة الصالحة؟ـ 6
 تنكح المرأة ) -صلى اهلل عليه وسلم -لقوله .لىلق الحافظات لحدود اهلل تعاأن تكون من ذوات الدين والخ

 

 ( فاظفر بذات الدين تربت يداك ولدينها ولجمالها ولحسبها لمالها : ألربع

 ----------------------------------------------------------------------------------------------
 أي أن يختار ولي األمر زوجا صالحا ألنه إذا عاشرها   تيار الزوج الصالح؟ما المقصود من اخ ـ7 

 

 .وإذا سرحها  سرحها بإحسان عاشرها بالمعروف

 ----------------------------------------------------------------------------------------------

 . على الطالق بأي حال خلص لها والزوج قادرالنكاح ال م االحتياط في حقها أهم ألنها رقيقةـ 8 
 وماذا تعني؟ ؟من قائل هذه العبارة 

 

 . اإلمام الغزالي رحمة اهلل عليه وتعني حسن اختيار الزوج الصالح :القائل 

 ----------------------------------------------------------------------------------------------
 مرحلة ما قبل الزواج أو االقتران    بالخطبة ؟وما حكمها ؟ ولماذا شرعت في اإلسالم؟ما المقصود ـ 9

 

 . حكما أنها مشروعة في اإلسالم ليتعرف كال من الرجل والمرأة على اآلخر
 

 (. انظر إليها فإنه أحرى أن يؤدم بينكما )  -صلى اهلل عليه وسلم -لقوله  

 ----------------------------------------------------------------------------------------------
 يجب أن يتحقق بين الزوجين الرضا الكامل من الولي واألم والمرأة ـ علل 10

 

 المرأة  اورضا األم ألنها أعلم بشؤون ابنتها ورضلبنت من أن تندفع وراء رغباتها الولي يمنع ا ارضألن 
 

 ودة والمحبةألنه ذو أثر فعال في جلب الم

 ----------------------------------------------------------------------------------------------
 أما  اشترط اإلسالم الكفاءة في الرجل للمرأة ألنها تعير به  ولماذا؟؟  ما موقف اإلسالم من الكفاءةـ 11

 

 .حق القوامة والطالق  كفاءة المرأة بالنسبة للرجل فليست ضرورية ألنه يملك

 ----------------------------------------------------------------------------------------------

 .التدين والخلق الفاضل عند الجمهور      الكفاءة؟ قياسما مـ 12
======================================================= 

 الدرس السادس عشر
 

 ؟  قد النكاح الصحيح له أركان أساسية اذكر ثالثة منها ع -1
 

 . المهر أو الصداق -3                         الشاهدان -2          اإليجاب والقبول -1

----------------------------------------------------------------------------------------------   
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 يع الزواج؟ما الحكمة من تشرـ 2
 .ألن فيه أمان للنفس ويحمي من القلق واالضطراب ويتحقق في ظله التراحم والتفاهم والمودة التعاطف -1

 

 .ـ يدفع الزوجين إلى العمل والنشاط3    . ألن فيه إشباع للغرائز اإلنسانية -2
 

 .ألنه تزكية للعواطف اإلنسانية وتنمية للعالقات والروابط -4
 

 .سيلة للتناسل وبقاء النوع اإلنساني واستمرار معيشتهالزواج من و -5
 

 .ـ الزواج يحمي اإلنسان من األمراض البدنية واألخالقية6
 

 .ـ يؤدي إلى ترابط األسرة وتقوية أواصر المحبة واأللفة7
----------------------------------------------------------------------------------------------  

       : ـ اإليجاب والقبول  ؟ لبالتفصي اذكر أركان عقد الزواجـ 3

 ؟ ما المقصود باإليجاب والقبول
 .اللفظ الصادر من الزوج أو من يقوم مقامه : القبول أو من يقوم مقامه اللفظ الصادر من الولي : اإليجاب 

************************************************************** 
 : ـ الشاهدان 2

 .أن يحضر العقد اثنان فأكثر من الرجال العدول المسلمين  ما المراد بالشاهدين ؟

************************************************************** 
 :ـ صيغة العقد3

كحتك ابنتي وقول الولي زوجتك أو أن هيله في العقد زوجني ابنتك فالنقول الزوج أو وك  ما هي صيغة العقد؟

 .هفالن
************************************************************** 

 :ـ المهر والصداق4

 .ما تعطاه المرأة لحلية االستمتاع بها وهو واجب  ما هو المهر أو الصداق ؟
----------------------------------------------------------------------------------------------  

 .أن يكون كال من الطرفين بالغا وعاقال ومختارا -1 ما الشروط التي يجب توافرها في عقد الزواج؟ـ 4
 

 .أن تكون ألفاظه بصيغة مناسبة يتوافر فيها اإليجاب والقبول -2
 

 .أن يكون بنية الدوام واالستمرارية وهو يحقق أهداف الزواج -3
 

 .ـ  توثيق عقد الزواج لخطورة هذا العقد7   .لطرف اآلخرأن يكون كال من الطرفين حال ل -4
 

 .اإلشهاد على العقد واإلعالن عنه لحفظ الحقوق واألنساب التي تترتب على عقد الزواج -5
 

 .عدم اإلحرام بالحج أو العمرة من الزوج أو الزوجة -6

----------------------------------------------------------------------------------------------   

 ما الذي يشترط في المرأة التي يراد العقد  عليها ؟ـ 5
 

 .أن تكون غير محرمة على من يريد الزواج بها سواء أكان التحريم مؤبد أو مؤقتا

-------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 .ـ تحريم مؤقت 2     ـ  تحريم مؤبد1  ؟أنواع التحريم  ـ عدد6
 

 .ـ المحرمات بسبب القرابة أو النسب وهن أربعة 1  : التحريم المؤبد:  أوال
 

 ( وأم األب وأم الجد وإن علت األم وإن علت )ـ األصل من النساء وإن عال 1 

 (حرمت عليكم أمهاتكم )قال تعالى 
 

 ( نزل وما تناسل منها البنت وما تناسل منها وبنت االبن وإن:) راد به ـ الفرع وإن نزل والم2
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 (حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم )قال تعالى  
 

أخوات ألب أو ألم وفروع األخوة و األخوات سواء شقيقات أ )ـ فروع األبوين أو أحدهما وإن نزل وهن  3
 (  واألخوات

 (. وبنات األختوبنات األخ  )قال تعالى
 

 سواء كن شقيقات أو أخوات ألب أو أخوات ألم (العمات والخاالت)فروع األجداد والجدات وهن ـ 4
 (.وعماتكم وخاالتكم)قال تعالى

----------------------------------------------------------------------------------------------   

 ن حقوق القرابة وحقوق الزوجية ولعدم تحقيق ما بسبب التعارض بي ؟حرمة التزوج بالمحرمات علل  -7
 . يناط بالزواج من تقوية للروابط األسرية

 ----------------------------------------------------------------------------------------------

  وط الزواج المشروعتتوافر به أركان وشر ال هألن؟   تسمية الزواج الغير شرعي بالزواج الباطلعلل  -8
 ----------------------------------------------------------------------------------------------

 ما الفرق بين التحريم المؤبد والتحريم المؤقت ؟ -9

ة أو يمنع المراه  أن تكون زوجة للرجل في جميع األحوال بسبب المصاهرة أو القراب ما : التحريم المؤبد  
 .الرضاعة  

يمنع المراه  أن تكون زوجة للرجل في بعض األحوال مثل أن تكون المحصنة أو  ما : التحريم المؤقت

 .المشركة أو الجمع بين األختين أو الزواج بأكثر من أربع 
----------------------------------------------------------------------------------------------  

 يجوز التزوج بهن لعدم ذكرهن في المحرمات ما حكم بنات األعمام واألخوال والخاالت وفروعهن؟ـ 10

 ----------------------------------------------------------------------------------------------
 ما الحكمة من التحريم ؟ـ 11

ها وحرصا على الروابط التي تربط األقرباء بعضهم ـ حرصا على صلة الرحم التي أمر اإلسالم بصلت1

 .والمنازعات ببعض وحمايته من الخصومات 
 

 .ـ حاجة الناس إلى االجتماع واالختالط  فال غنى للزوجين من مودة األقارب2
 

 .ـ قرر علماء األحياء أن الزواج من األقارب يضعف النسل والزواج من المتباعدين يقويه 3

 ----------------------------------------------------------------------------------------------

 ؟ يحرم بالمصاهرة أربعة أصناف اذكرها :ـ المحرمات بسبب المصاهرة12
 

 .ـ زوجة األصل وهو األب سواء من العصب أو من ذوي األرحام كأبي األم 1
 

 سواء دخل بزوجته أولم يدخل بها           ( ن علت‘أمها وأم أمها وأم أبيها و)ـ أصل الزوجة وهي 2
 

 .بشرط الدخول بالزوجة( وهن بناتها وبنات بناتها وإن نزلن)ـ فروع الزوجة 3

 (.وربائبكم التي في حجوركم من نسائكم التي دخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلتم بهن فال جناح عليكم)لقوله تعالى
********************************************************** 

 .بنت الزوجة وهي حرام على زوج أمها     ما المقصود من الربيبة؟ـ 13

********************************************************** 
 .أم ال  أي زوجة االبن أو ابن االبن أو ابن بنته وإن بعدت سواء دخل بها الفرع :زوجة الفرع ـ   4

 ( .وحالئل أبنائكم الذين من أصالبكم)لقوله تعالى  

                    ******************************************* 
 .ـ إن رابطة المصاهرة كرابطة القرابة تحظى باالحترام واالهتمام1  ما الحكمة من التحريم؟ 

 

 .المودة  ـ حرمة زواج أم الزوجة على زوج ابنتها بمجرد العقد عليها حفاظا على صلة2
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 .يحرم بالرضاعة ما يحرم بالنسب  ما الذي يحرم بالرضاعة؟ :  ـ المحرمات بسبب الرضاعة3
 (وأمهاتكم التي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة)لقوله تعالى 

 

 الشافعية والحنابلة وابن بمجرد حصول الرضاع سواء قل أو كثر وذهب  بم يثبت التحريم في الرضاعة؟
 

 .ريم ال يثبت إال بخمس رضعات مشبعات متفرقات معلومات بيقينإلى أن التححزم 

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
 ؟مع التعليل التحريم المؤقت له خمس أسباب اذكرها   : التحريم المؤقت: ثانياـ 4

 

قال ( ات من النساء والمحصن) قال تعالى   من وفاة أو طالق هوالمعتد ـ المحصنة أي المتزوج 1 

والمطلقات يتربصن ) وقال تعالى( والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر)تعالى

 (بأنفسهن ثالثة قروء
 .الحكمة من ذلك منع اإلنسان من االعتداء على زوجة غيره وحفظ األنساب من االختالط والضياع 
 

 (وال تمسكوا بعصم الكوافر) تعالى قال الكتابأهل ـ  المشركة وهي ليست مسلمة وال من 2
  

المودة واالستقرار المنشود  ألن بين المسلم والمشركة تناقضا وتنافرا واختالفا في العقيدة يحول بين إقامة  

 . من الزواج
 

رحم ألنه يؤدي إلى قطيعة ال(وأن تجمعوا بين األختين إال ما قد سلف)قال تعالى  ـ الجمع بين المحرمين3

 والعداوة بينهما
 

 ( فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثالث ورباع) تعالىلقوله   ـ الجمع بين أكثر من أربع4
 

  . فإذا طلق الزوج زوجته ثالثا فال تحل له حتى تنكح زوجا آخر :المطلقة ثالثا ـ  5

 ( وجا آخرفإن طلقها فال تحل من بعد له حتى تنكح ز) قال تعالى                  
 .على أن تبقى زوجها راضيا عليها هريصحألنه يؤدي إلى تروي الزوج في إيقاع الطالق وكانت الزوجة 

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 

 :الزواج المشروع والزواج غير المشروع: ثالثا 
 

 أركانه وشروطه واآلثار المترتبة عليه  ما توافرت ما الزواج المشروع؟وما اآلثار المترتبة عليه؟ـ 1 
 

القول أو  إليذاء بالفعل أووعدم اـ والعدل  ـ والنفقةـ المهر) :من اآلثار الشرعية المترتبة على الزوج  ـ 1 
 (الظلم

 

التأديب ـ ثبوت النسب  ـوالقرار في البيت ـ الطاعة  ) : ـ من اآلثار الشرعية المترتبة على الزوجة 2

 (.بالمعروف
 

ـ حرمة المصاهرة ـ  حسن المعاشرةـ حل االستمتاع ) : ـ من اآلثار الشرعية المترتبة على الزوجين3

 (.التوارث
 :الذي ال يترتب عليه آثار شرعية لألسباب اآلتية   ما الزواج غير المشروع ؟

 

 .جة من المحارمـ  إذا كانت الزو2    .ـ حصول خلل في الصيغة أو في أهلية العاقد يمنع انعقاد العقد1 
 

 .ـ إذا كان أحد الزوجين مرتدا أو إذا كان الزوج غير مسلم والزوجة مسلمة3 

 ----------------------------------------------------------------------------------------------
 . هتحريم بسبب القراب    ؟يحرم زواج الرجل بعمته وخالته ـ علل 6

 ----------------------------------------------------------------------------------------------

 التي أرضعته تكون بمنزلة األم  هألن المرضع؟يحرم زواج الرجل بإحدى قريباته بسبب الرضاع  ـ علل7
 ----------------------------------------------------------------------------------------------
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             .بعد الدخول باألم               ؟يحرم زاوج الرجل بربيبته  ـ علل8 
 ----------------------------------------------------------------------------------------------

  لبكر تستأذنأن تستشار الثيب قبل الزواج وا    ما المراد من المشورة واالستئذان؟ـ 19
 

 فقيل يا رسول اهلل كيف إذنها ؟ال تنكح البكر حتى تستأذن وال الثيب حتى تستأمر )-وسلمصلى اهلل عليه  -قال 

 .( قال إذا سكتت
 ----------------------------------------------------------------------------------------------

 .ـ  حفالت الزواج 2      ـ المغاالة في المهور1؟     اإلسالم كر بعض منكرات الزواج فياذـ 20

 ----------------------------------------------------------------------------------------------
 .ألنه يثير الشهوات واألهواءعن الغناء الحرام في الزواج ؟  -صلى اهلل عليه وسلم -لماذا نهى النبي ـ 21

 ----------------------------------------------------------------------------------------------

 ؟هما حكم الخطبة على الخطبـ 22
 

 إال إذا كان الخاطب األول فاسقا فإنه يجوز    على الخطبة بعد القبول حرام هالخطب

======================================================= 

 الدرس السابع عشر
 

  ؟اكتب حقوق الزوج على زوجته  -1

 .القرار بالبيت الشرعي  – 3أن تقوم على خدمة زوجها    – 2الطاعة من غير معصية الخالق    -1
----------------------------------------------------------------------------------------------  

 لى زوجها؟عدد حقوق الزوجة عـ 2
   

 .العدل بين الزوجات -4      .م اإلضرار بالزوجةعد -3     .نفقة الزوجة -2     . المهر -1

************************************************************ 
 .المهر حق خالص لكل امرأة تتزوج وهو رمز للتكريم واإلخالص والود  لمن يكون المهر؟ :ـ المهر1

 

 حكم المهر الوجوب لخطورة عقد الزواج وتقديرا للمرأة ألنه لو أبيح الزواج   حكم المهر؟ ولماذا؟ما ـ 2
 

 . دون المهر لكان في ذلك امتهان للنساء وحط ألقدارهن

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

 ؟ لكنفقة الزوجة على الزوج واجبة وضح ذ   : نفقة الزوجة -2
 

ـ  لباس ـطعام )يجب أن بنفق عليها نفقة كاملة لتتحقق لها مطالبها كافة من أسباب العيش الكريم سواء من 
 .إلى غير ذلك من لوازم العيش( دواء ـإيواء

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

 .خذ حقها بيدها بالمعروف على الزوجة أن تأ  ما الحكم إذا كان الزوج بخيال؟ـ 2
************************************************************ 

 ما الواجب على الزوج إذا تمسك بزوجته؟:  عدم اإلضرار بالزوجة -3
 

وجب عليه أن يحسن إليها في التعامل والمعيشة ويجب عليه إن كرهها أن يسرحها بإحسان من غير أن 
 . يظلمها

 

ال تضرب الوجه وال تقبح   )-صلى اهلل عليه وسلم -ولقوله ( فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان )لىقال تعا 

 .(وال تهجر إال في البيت
************************************************************  
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 ما المقصود بالعدل بين الزوجات؟ : العدل بين الزوجات -4
 

 .فال يفضل واحدة على األخرى,ن الزوجات ما استطاع إلى ذلك سبياليجب على الزوج أن يعدل بي
 .( جاء يوم القيامة وشقة ساقط د الرجل امرأتان فلم يعدل بينهماأذا كان عن) -صلى اهلل عليه وسلم -قال 

 ----------------------------------------------------------------------------------------------

    .الطاعة -1   عدد حقوق الزوج على زوجته؟ : قوق الزوج على زوجتهح 
 

 .والية التأديب بالمعروف -4    .القرار في البيت الشرعي -3     .أن تقوم على خدمة زوجها -2

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

 ؟ما المقصود بطاعة الزوجة لزوجها : الطاعة -1
 

 تعالى –أن تطيعه فيما يأمرها به بشرط أال يكون في ذلك معصية هلل 
 . "أيما امرأة ماتت وزوجها راض عنها دخلت الجنة:" قال صلى اهلل عليه وسلم  

************************************************************ 
 للتعامل بين الزوجين؟ ما األساس الذي وضعه اإلسالم  : أن تقوم على خدمة زوجها -2

 

أساس العالقة بين الزوجين هو المساواة بين الرجل والمرأة في الحقوق والواجبات وتنظيم الحياة بينهما هو 

أساس فطري وطبيعي فالرجل أقدر على العمل والكدح والكسب خارج المنزل والمرأة أقدر على تدبير 

 .لبيتالمنزل وتربية األوالد وتيسير أسباب الراحة في ا
 "ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة واهلل عزيز حكيم: " قال تعالى 

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

 لماذا جعل اهلل تعالى الرجال قوامون على النساء؟ـ 2
 

عاب والشدائد والسعي في جلب قوته وقوت منحت القوامة للرجل ألنه يتمتع بقوة بدنية وقدرة على تحمل الص

 .زوجته وأوالده ويحيط األسرة بكامل االهتمام والرعاية

 ."الرجال قوامون على النساء بما فضل اهلل بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم:" قال تعالى 
************************************************************ 

 ما المقصود بقرار الزوجة في البيت الشرعي؟  : يت الشرعيالقرار في الب -3
 

أن يسكن زوجته بمنزل الزوجية, والذي يسمى بالمسكن الشرعي ويجب أن يكون الئقا ومحققا الستقرار 

المعيشة الزوجية وتمنع من الخروج إال بإذنه وإذا خرجت يجب أن يكون خروجها على أساس العفة 
 . القويم واالحتشام والفضيلة والخلق

 "وقرن في بيوتكن وال تبرجن تبرج الجاهلية األولى : " قال تعالى  

 "  المرأة عورة فإذا خرجت استشرفها الشيطان : " -صلى اهلل عليه وسلم -وقال 
************************************************************ 

 ؟ع ثقة وائتمان وطهر وضح ذلكبعض الزوجات تكون موض  : والية التأديب بالمعروف -4
 

 .التي تحفظ غيبته في نفسه وماله, فال تخونه في نفسها وتحفظ األسرار الزوجية والمنزلية
 "فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ اهلل : " قال تعالى 

 

 ؟ وضح ذلك الزوجات تحتاج إلى إصالح وتأديب بعضـ 2

 .لى الحقوق الزوجيةاللواتي يخاف نشوزهن ويحاولن الخروج ع

 -------------------------------------------------------------------------------------------
  . ِحل االستمتاع -1  عدد الحقوق المشتركة بين الزوجين؟ :حقوق مشتركة بين الزوجين** 

 

 .ثبوت نسب الولد للزوج -5          .التوارث -4    .حرمة المصاهرة -3   .حسن المعاشرة -2

************************************************************ 
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 ؟ وضح ذلك. من األمور الفطرية ِحل االستمتاع بين الزوجين : ِحل االستمتاع -1
 

حيض أو نفاس ) يحل لكل من الزوجين االستمتاع باآلخر وال يمتنع أحدهما عن اآلخر إلى لعذر شرعي من 
 . (مرضأو 

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

 ما المقصود بحسن المعاشرة؟ : حسن المعاشرة -2
 

يجب على كل من الزوجين أن يحسن معاشرة صاحبه بالتعاون على جلب الخير ودفع الشر, والتغاضي عما 

 .يحدث من هفوات, وإخالص كل منهما في واجباته

************************************************************ 
 ؟اذكر بعض ما يحرم بالمصاهرة : حرمة المصاهرة -3

   

 .ـ زوجة األصل وهو األب سواء من العصب أو من ذوي األرحام كأبي األم 1

           .سواء دخل بزوجته أولم يدخل بها ( ن علت‘أمها وأم أمها وأم أبيها و)ـ أصل الزوجة وهي  2
 .بشرط الدخول بالزوجة( وهن بناتها وبنات بناتها وإن نزلن)ـ فروع الزوجة  3

 وربائبكم التي في حجوركم من نسائكم التي دخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلتم ) لقوله تعالى           

 .والربيبة هي بنت الزوجة وهي حرام على زوج أمها (. بهن فال جناح عليكم           
************************************************************ 

 ما المقصود بالتوارث بين الزوجين؟ : التوارث -4
 

 "إلخ...........ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد : " أن يرث كل منهما اآلخر لقوله تعالى

************************************************************ 
 ما المراد بثبوت النسب؟  : ثبوت نسب الولد للزوج -5

 

     .عني الشرع بثبوت نسب األوالد للزوج ألنه الهدف الذي ترمي إليه الشريعة اإلسالمية من الحياة الزوجية 

 "ادعوهم آلبائهم هو أقسط عند اهلل : " قال تعالى 
 

 اذكر األدلة التي يثبت بها النسب؟ـ 2
 

 .يراد به الحمل الذي جاء بعد العقد الصحيح من زوجها وأقل مدة لثبوت الحمل ستة أشهرو : الفراشـ 1
 

 . (األب)من نفس المقر( االبن) إقرار بثبوت نسب المقر له  -1 :نوعان  : اإلقرارـ 2
 

 .كإقرار الرجل آلخر أنه أخوه. من غير المقر( االبن)إقرار بثبوت نسب المقر له  -2  
 

  .ادة رجلين عدلين أو رجل وامرأتين عدولشه : البينةـ 3

 ----------------------------------------------------------------------------------------------
 .نظرا لخطورة عقد الزواج وتقدير للمرأة      ؟تشريع المهر للزوجة علل  -6

 .الستقرار المعيشة الزوجة؟   شرعيا  اشتراط اإلسالم في مسكن الزوجين أن يكون مسكناعلل  -7

 ----------------------------------------------------------------------------------------------
 ؟أمر اإلسالم الزوج بالعدل بين زوجاته في المظاهر المادية دون القلبية علل  -8

 

 سلطة له الرجل عليها ولكن األمور المادية قادر  ه اليعلمها إال اهلل سبحانه وتعالي وهذ ن القلبية الأل
 

 .الرجل عليها فأنة البد من العدل بينهم 

 ----------------------------------------------------------------------------------------------
 على الكدح والعمل  ن الرجل قادرأل؟ طاعة المرأة لزوجها وخدمته حق من حقوقه المشروعة علل  -9

 

 .ه خرج المنزل وأمراه قادرة علي تدبير األمور المنزلية وهذه أمور فطري

 ----------------------------------------------------------------------------------------------
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 .ه مصلحة األسرة وحسن العشر طاعة الزوجة لزوجها تحققـ 6
 

  .ه تنظيم أمور األسرالمرأة تعني  قوامة الرجل علىـ 7
======================================================= 

 الدرس الثامن عشر
 

 ؟ لماذا أباح اإلسالم الطالق -1

 . إباحة لدفع الضرر عن الزوجين وليكون أخر العالج عندما يتعذر تحقيق أهداف الزواج ومنافعه

 ----------------------------------------------------------------------------------------------
 . يرتاح أحداهما لألخر وال يثق به عندما ال    متى يكون الطالق في اإلسالم محمودا ؟ -2

 ----------------------------------------------------------------------------------------------

 ؟سالم إذا استحكم النفور بين الزوجين ولم تفلح جميع وسائل اإلصالح ما حكم اإل -3
 .الطالق والفراق  وهو مشروع عند جمهور الفقهاء 

 ----------------------------------------------------------------------------------------------

 ؟سالم للتقليل من حاالت الطالق اذكر ثالثة من المبادئ والتعاليم التي وضعها اإل -4
 

 . قبل العقد هالمخطوب إلىالنظر ـ 2          حسن اختيار الزوجة ـ 1
 

 .اهتمام المرأة وأوليها باختيار الزوج الكريم  ـ 3

 ----------------------------------------------------------------------------------------------

 ؟ همن حيث إباحة الطالق وتحريم خرىاألسالم والمذاهب المسيحية ين اإلقارن بـ 5
 

 .ه أباح اإلسالم الطالق عند الضرورة ولكن حرمة وكرهه إذا كان لغير ضرور
 

ولو كانت الزوجة غير  حتىيحرم الطالق تحريما مؤبدا  فنجد في بعضها ما خرىاأل أما المذاهب المسيحية

غير عفيفة لكنة في هذه ه ي حاالت خاصة مثل أن تكون المرأالطالق إال ف يبيح عفيفة  وفى البعض األخر ال

 .يكون طالقا كما هو معروف في اإلسالم ولكنة فراق جسدي فقط   الحالة ال
 ----------------------------------------------------------------------------------------------

 الم ويحرمه ؟اإلس هيكره من الطالق ماـ 6
 

  . سره التي يحرص اإلسالم على بنائها وتكوينهالما فيه من هدم األ
----------------------------------------------------------------------------------------------  

 ما الحكمة من تشريع اإلسالم الطالق؟ـ 7
 

فإن  سائل اإلصالح ومحاوالت المصلحين في التوفيق بينهماإذا استحكم النفور بين الزوجين, ولم تنجح كل و
 .في هذه الحالة هو الدواء المر الذي ال دواء غيره الطالق

 ".أبغض الحالل عند اهلل الطالق: "  صلى اهلل عليه وسلم -قال 

----------------------------------------------------------------------------------------------  
 ما المبادئ والتعاليم التي وضعها اإلسالم لتضييق دائرة الطالق؟ـ 8

تنكح المرأة : "   -صلى اهلل عليه وسلم -قال  حسن اختيار الزوجة من حيث الدين والخلق قبل المال والجاه

 ".فاظفر بذات الدين تربت يداك لمالها وحسبها ولجمالها ولدينها:  ألربع
 

 : قبل العقد هالنظر إلى المخطوب 

إذا خطب إليكم من ترضون : "  صلى اهلل عليه وسلم -لقوله  وأوليائها باختيار الزوج الكريم اهتمام المرأة
 "دينه وخلقه فزوجوه 

 .اشتراط رضا المرأة بالزواج ممن يتقدم لها وال يجوز أبدا إجبارها

 .رى البعض أنه مستحبوي قته واجبا وركنا من أركان العقداعتبار رضا ولي المرأة ومواف



 بشرى المناع/  نستحق العيش فيه ال نعمل من أجله وطن ال      لعمل الوطنيالجمعية الكويتية ل

 www.kwsfna.com                                  بيعها ويحرم  الرجاء الدعاء لمن أعدها ونشرها
14 

 "آمروا النساء في بناتهن: " صلى اهلل عليه وسلم  -بمشاورة األمهات في زواج بناتهن لقوله  األمر
 .إيجاب المعاشرة بالمعروف, وتفصيل الحقوق والواجبات المتبادلة بين الزوجين وااللتزام بحدود اهلل 

 .في زوجته, فإن كره منها خلقا رضي منها آخر ترغيب الزوج في أن يكون واقعيا, بحيث ال ينشد الكمال

دعوة الزوج إلى تحكيم العقل والمصلحة إذا أحس بباعث الكراهية نحو زوجته بل يصبر لعل اهلل يغير الحال 
وعاشروهن بالمعروف فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل اهلل فيه : " إلى ما هو خير لقوله تعالى 

 "خيرا كثيرا

 ----------------------------------------------------------------------------------------------
أمر الزوج أن يعالج الزوجة الناشز العاصية بالحكمة والتدرج من اللين من غير ضعف إلى الشدة في غير  -9

بوهن فإن أطعنكم والالتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضر: " قال تعالى عنف  

 "فال تبغوا عليهن سبيال
 ----------------------------------------------------------------------------------------------

وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما : " قال تعالى  أمر المجتمع بالتدخل عند وقوع الشقاق بين الزوجين -10

 "إن يريدا إصالحا يوفق اهلل بينهما من أهله وحكما من أهلها
======================================================= 

 الدرس التاسع عشر
 
 

 ؟للطالق أركان يتوقف عليها اذكرها  -1
 

 . عصمة زوجها من عقد صحيح فيالزوجة التي  -2      إن يكون الزوج عاقل مختار غير مكره -1

 ----------------------------------------------------------------------------------------------

 ؟الطالق المعلق نوعان اذكرهما مع التوضيح  -2
يقصد منة  الحمل على الفعل أو الترك مثل إن خرجتي فأنتي طالق  أو إذا لم تفعلي فأنت طالق فان  قسميـ 1

 . هقصد التخويف أو التهديد أو القسم ففيه كفار
   

ويقصد منة إيقاف الطالق على شرط مثل أن يقول الزوج أن أبرأتني من مؤخر الصداق فأنتي  شرطي ـ2

 .عن الصداق طلقت لوقوع الشرط   أبرأتهطالق فإذا 
 ----------------------------------------------------------------------------------------------

 . نية الزوجبيان  إلىيحتاج الطالق بالكتابة  -3
                                 

           .إن تكون الزوجة ملكا لزوجها  طالق التمليك -4
----------------------------------------------------------------------------------------------  

 .العشرة بين الزوجين جوز شرعا  إذا استحال دوامي  ما حكم الطالق؟ـ 5
 

  -صلى اهلل عليه وسلم -وقول النبي ( مساك بمعروف أو تسريح بإحسان‘الطالق مرتان ف)قال تعالى
 (مره فليراجعها ثم إذا طهرت  فليطلقها) 

 .األمة على مشروعية الطالق تأجمع : اإلجماع
 

 أبغض عليه  ما أحل اهلل شيئا)-ليه وسلمصلى اهلل ع -لقول النبي  إذا لم تكن هناك حاجة تدعوا إليهـ ويحرم 2
 (من الطالق

 ----------------------------------------------------------------------------------------------

 ؟ اذكر رأي الحنابلة في حكم الطالقـ 6
نسله ولم يصلح معها إذا تحقق للزوج األذى به في دينه أو عرضه أو نفسه أو    : ـ يكون لطالق واجبا1

 .وسائل العالج
----------------------------------------------------------------------------------------------  
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 . ما المراد بطالق كل منـ 7
 عند مخافة الشقاق يندب حكم من طرف الزوجة وحكم من طرف الزوج فإذا قرر   :ـ طالق الحكمين 1

 .لمشاكل كان الطالق واجباالطالق حال ل
 

الذي يقسم على زوجته أال يمسها فترة معينة من الزمن فإذا تعدي أربعة أشهر كان واجبا  : ـ طالق المولي2

 . عليه أن يطلقها
 ----------------------------------------------------------------------------------------------

 .إذا تحقق حصول األذى بأحد الزوجين        ا ؟حرمالطالق مـ متى يكون 8

 ----------------------------------------------------------------------------------------------
 ؟ يكون الطالق مندوبا إليهمتى  ـ 9

 

 .إذا كانت الزوجة تفرط في حقوق اهلل أو الزوج أو األبناء وال يصلح معها عالج

 ----------------------------------------------------------------------------------------------
 .إذا كانت المرأة غليظة الطبع ويصعب تحملها     ا ؟يكون الطالق مباحمتى ـ 10

 ----------------------------------------------------------------------------------------------

  ؟عدد أركان الطالقـ 11
 

 ـ الزوجة التي في عصمة زوجها من عقد صحيح2        ـ الزوج البالغ العاقل المختار 1 

 ----------------------------------------------------------------------------------------------

 (مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان الطالق) قال تعالى    ؟   اذكر شروط الطالق الرجعيـ 12
 

 ـ أن يكون أثناء العدة3   ـ أن يكون دون الثالث طلقات 2    ـ أن يكون بعد الدخول وبدون عوض 1
 ----------------------------------------------------------------------------------------------

 .ـ ال يمنع التوارث بين الزوجين1  ق الرجعي؟ما األحكام المترتبة على الطالـ 13
 

 .ـ المطلقة طالقا رجعيا لها حكم الزوجة من النفقة والسكنى وغيرها 2
 

 .مع العلم بأن االستمتاع يعتبر رجعة.ـ ال يمنع حل استمتاع الرجل بزوجته3
 

 .المراجعةـ المطلقة رجعيا لها أن تتزين وتتجمل وتتحلى ولها أن تظهر لزوجها بهذا بغية 4
 

 .ـ المراجعة تكون بالقول كما تكون بالفعل6    .ـ الطالق الرجعي يحتسب من عدد مرات الطالق5
 

 .ـ المراجعة من حق الزوج وحده دون إذن من الزوجة ما دامت في العدة7

 ----------------------------------------------------------------------------------------------
 ؟ الطالق الحرام له صور كثيرة في المذاهب اذكرهاـ 14

 

 .ـ أن يطلق الزوج زوجته ثالثا طلقات متتاليات في وقت واحد1
 

 ابن عمر بمراجعة زوجته التي طلقها وهي حائض -صلى اهلل عليه وسلم. الطالق في المحيض ألمر النبي ـ2
. 
 

 .أو كليهماـ إذا تحقق من الطالق حصول الضرر بأحد الزوجين 3

 ----------------------------------------------------------------------------------------------
 ؟ ما حكم الطالق بالتحريمـ 15

 .أ ـ إذا نوى الزوج المحرم يمين الظهار كان عليه كفارة الظهار

 .         ب ـ وإذا نوى به الطالق كان طالقا رجعيا  
 .نوى به مجرد التخويف والتهديد أو مجرد القسم  كان عليه كفارة يمينج ـ وإذا  

 ----------------------------------------------------------------------------------------------

 .أن الكتابة تقوم مقام النطق فهو يقع  : حكمه   ؟ الطالق بالكتابة وشروط ما حكمـ 16
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 :  شروطه
 

 .ـ أن يكون الزوج معلوم الخط واضح التوقيع عند الزوجة 2. أن يكون صريحا بالداللة على الطالقـ 1 
 ----------------------------------------------------------------------------------------------

 ما الفرق بين الطالق الصريح والطالق بالكتابة؟ـ 17

 .ألن اللفظ واضح وصريح في التطليق ,حتاج إلى بيان النية بالنسبة للزوج ما ال ي :الطالق الصريح 
 

 .ما يحتاج فيه الزوج إلى بيان نيته إن كان يقصد الطالق أم ال  :الطالق بالكتابة 

 ----------------------------------------------------------------------------------------------

 ؟ معلق نوعان وضحهماالطالق الـ 18
 (. إن خرجت فأنت طالق )ثلم قصد به الحمل على الفعل أو التركوي : ـ قسمي1

 .عند الجمهور طالقاوإن قصد التخويف والتهديد أو القسم ففيه كفارة يمين عند ابن تيمية   : حكمه
 

ي من مؤخر الصداق إن أبرأتن)ويقصد منه إيقاف وقوع الطالق على شرط مثل أن يقول لزوجته : ـ شرطي2

  .فأنت طالق 

 .يقع طالقا عند الجمهور  : حكمه
======================================================= 

 الدرس العشرون
 ؟ ى الظهارعل هاإلحكام المترتب اذكرـ 1

 

ين ن عجز فإطعام ستين مسكإن عجز صيام شهرين متتابعين فإيجب على المظاهر كفارة وهي عتق رقبة ف

 .ه قبل أن يمس زوجت
 والشي علية من الكفارات اهلل إلىويتوب  إثم هن فعل فعليإقبل الكفارة و هيمس المظاهر زوجت ال

 . يعتبر الظهار طالقا الخ وال..يقع إظهار بكل محرمة كالعمة والخالة واالبنة

 ----------------------------------------------------------------------------------------------
 والدليل عليه ؟ الخلع  اذكر حكم -2

 

أتردين علية حديقته التي أصدقك ؟ )  ألمراه ثابت بن قيس –صلي اهلل علية وسلم  –قول الرسول  : الدليل

 (.لثابت زوجها خذ منها  –صلي اهلل علية وسلم  –قالت نعم فقال الرسول 

 ----------------------------------------------------------------------------------------------
 أن يقوم كل من الزوجين بلعن نفسه في الخامسة أن كان كاذبا وهو شهادات   ؟ ة اللعانوضح كيفي -3

 

 .مؤكدات بإيمان من الجانبين مقرونة بلعن وغضب

 ----------------------------------------------------------------------------------------------
 . طالقا الظهار في اإلسالم ال يعد  -4

                  

          .الزنا إذا رجعت المرأة في شهادتها في اللعان تحد حد  -5

 ----------------------------------------------------------------------------------------------

 ؟أنواع أخرى تؤدي إلى الفراق بين الزوجين بغير لفظ الطالق اذكرها هناكـ 5
 

 .اللعان -3     الخلع -2    الظهار -1

 ----------------------------------------------------------------------------------------------

 .وصفه بالمنكر والزور  -تعالى -ن اهلليحرم استخدام هذا اللفظ أل  لفظ الظهار ؟بين حكم استعمال   ـ6
 

اًلذين ُيًظاهرون منكم من نسائهم ما هن أمهاتهم إن أمهاتهم إلى الالتي ولدنهم وإنهم ليقولون : " لقوله تعالى 

 "منكرا من القول وزورا وإن اهلل لعفو غفور

 ----------------------------------------------------------------------------------------------
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 عدد األحكام المترتبة على الظهار؟ـ 7
يجب على المظاهر كفارة وهي عتق رقبة فإن عجز فصيام شهرين متتابعين فإن عجز فإطعام ستين مسكينا 

 .قبل أن يمس زوجته

 .راتال يمس المظاهر زوجته قبل الكفارة وإن فعل فعليه أثم ويتوب إلى اهلل وال شيء عليه من الكفا
 .وال يعتبر الظهار مطلقا الخ..... العمة والخالة واالبنة يقع الظهار بكل محرمة عليه ك

 ----------------------------------------------------------------------------------------------

 . الخلع جائز شرعا          ؟ حكم الخلعـ ما هو 8
 

 ليه حديقته التي أصدقك؟ قالت نعمأتردين ع: "  المرأة ثابت بن قيس  -عليه وسلمصلى اهلل  -قوله : الدليل
 "خذ منها لثابت زوجها  -لى اهلل عليه وسلمص -فقال الرسول 

 ----------------------------------------------------------------------------------------------

 ؟ اذكر شروط الخلعـ 9
 .لبغض من الزوجةأن يكون ا

 .أال تطالب المرأة بالخلع إال إذا بلغت درجة الضرر التي تخشى معها أال تقيم حدود اهلل
 .أال يتعمد الرجل إضرار زوجته حتى تخالعه

 ----------------------------------------------------------------------------------------------

 .يستحب أال يأخذ الزوج من زوجته أكثر من مهرهاـ 1   ؟ عدد أحكام الخلعـ 10
 

 .على ذلك ال يمكن للمخالع أن يراجع في العدةو الخلع يقع بائناـ 2
 

 .إذا كان الخلع بلفظ الخلع اعتدت منه بحيضه واحدةـ 3
 

 .أما إذا كان الخلع بلفظ الطالق فإنها تعدت منه بثالث حيضاتـ 4
 

 .هيجوز اإلنابة والوكالة في المخالعـ 6    .ق بعوض يعد خلعاأن الطال:  ويرى ابن تيميهـ 5
 

 .يجوز مخالعة المريضة والصغيرة ووليها يخالع عنها

 ----------------------------------------------------------------------------------------------
  مشروع بالكتاب والسنة ـ ما مشروعية اللعان ؟   11

 

واًلذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إال أنفسهم فشهادة أحدهم أربعة شهادات إنه من : "  له تعالىلقو

شهادات باهلل إنه ويبرأ عنها العذاب أن تشهد أربعة  ة اهلل عليه إن كان من الكاذبينالصادقين والخامسة أن لعن
 "دقينوالخامسة أن غضب اهلل عليها إن كان من الصالمن الكاذبين 

وكذلك هالل بن أمية   -صلى اهلل عليه وسلم -وفي السنة أن عويمر العجالني وامرأته تالعنا عند رسول اهلل 

 .وزوجته
 ----------------------------------------------------------------------------------------------

 ؟اذكر كيفية اللعانـ 12

رآها تزني وليس معه شهود أو نفى حملها منه بأن حملت ولم يقربها أو ولدت قبل  إذا اتهم الرجل زوجته بأنه
وفي "  أشهد باهلل أنها زانية زانية"  : ستة أشهر من زواجه منها فإنه يشهد أربع شهادات باهلل أنها زانية فيقول

 .ولهذا يسمى لعان"  ولعنة اهلل علي إن كنت من الكاذبين: "  الخامسة يقول

قرت المرأة أقيم عليها الحد, وإذا لم تقر وأرادت أن تبرئ نفسها تشهد أربع شهادات باهلل أنه كاذب وفي فإذا أ
 "وغضب اهلل علي إن كان من الصادقين: "  الخامسة تقول

 ----------------------------------------------------------------------------------------------

 .الذي يجري اللعان الحاكم وينوب عنه القضاءـ 1     ؟ اللعان عدد أحكامـ 13
 

 .يعتبر اللعان قسما وشهادةـ 3           .البد أن يكون المتالعنان بالغين عاقلينـ 2
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  .الزوج هو الذي يبدأ بالمالعنة أوال ثم الزوجةـ 4
 

 .يجوز لعان األعمى واألخرس ما دام ُيفهم عنه اإلشارة ـ 5
 

 .الزناجعت المرأة في شهادتها أو كذبت نفسها ُتحد حد إذا رـ 6
 

 .إذا تالعن الزوجان وقعت الفرقة بينهما على سبيل التأبيدـ 7
 

 .إذا نفى الرجل ابنه وتم اللعان بنفيه له, فينتفي نسبه من ابنه , وتسقط نفقته عليه وال يورث منهـ 8
 

 .طا, فال يدعيه أحد وال يعد مجهول النسباالبن المتالعن بنفيه يعامل معاملة االبن احتياـ 9
 

 .من قذف المتالعنة بابنها ُحد حد القذف وهي تعد من المحصنات -10
======================================================= 

 الدرس الحادي والعشرون
 

 .اته واجبة علي كل مفارقة لزوجها في حياته أو بعد وف: حكمها    ؟ العده اذكر حكم -1
 

 .."والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثالثة قروء : " قال تعالى :الدليل

 "والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا: " وقال تعالى

 انتقلي إلى بيت   :" لفاطمة بنت قيس عندما طلقت ثالثا وأرادت النفقة   -صلى اهلل عليه وسلم -وقول النبي 
 "عمرو بن أم مكتوم فاعتدي عنده ابن عمك

 ----------------------------------------------------------------------------------------------

 .نفقتها واجبة على زوجها ما لم تكن ناشزا ؟    الزوجة ةعلى من تجب نفق -2
 ----------------------------------------------------------------------------------------------

 نفقتها واجبة على مطلقتها ما دامت في العدة ؟    المطلقة طالقا بائنا ةعلى من تجب نفق -3

 ----------------------------------------------------------------------------------------------
 . لم تتزوجاألولى بالحضانة األم ما   -4

                

      .أربعة أشهر وعشراعدة المتوفى عنها زوجها وهي غير حامل  -5

 ----------------------------------------------------------------------------------------------
 .       عدة المتوفى عنها زوجها -2   .عدة المطلقة -1؟عدد أنواع العدةـ 6

     

 (مجهول)من غاب عنها زوجها ولم يعرف مصيره أي عدة  -3

 ----------------------------------------------------------------------------------------------
 ؟ عدد أنواع العدة للمطلقةـ 7

 .ثالث حيضات عدة المرأة التي تحيض ـ  1 

 "ءوالمطلقات يتربص بأنفسهن ثالثة قرو: " لقوله تعالى 
 

التي ينزل عليها الدم لفترات طويلة وهذه عدته تكون باإلقراء إذا كانت تميز دم الحيض  :ه عدة المستحاضـ 2

 .عن غيره أما إذا كانت ال تميز دم الحيض عن غيره فعدتها ثالثة أشهر
 

نسائكم إن  والالئي يئسن من المحيض من: " لقوله تعالى  ثالثة أشهر عدة المرأة التي يئست من المحيضـ 3

 "ارتبتم فعدتهن ثالثة أشهر
 

يا أيها الذين أمنوا إذا نكحتم النساء ثم طلقتموهن من قبل : " لقوله تعالى  ال عدة لها عدة غير المدخول بهاـ 4

 "أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها
 

 "حملهن  وأوالت األحمال أجلهن أن يضعن: " لقوله تعالى. بوضع الحمل :عدة الحاملـ 5
 

 .عدد أنواع العدة للمتوفى عنها زوجها : عدة المتوفى عنها زوجها -6
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 والذين يتوفون منكم :" لقوله تعالىعدة المرأة التي مات عنها وهي غير حامل أربعة أشهر وعشرا  -1

 "ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا 

 وأوالت األحمال : " لقوله تعالى .ل عدتها بوضع الحمل عدة المرأة المتوفى عنها زوجها وهي حام -2 
 "أجلهن أن يضعن حملهن      

 .عدة غير المدخول بها أربعة أشهر وعشرا لحقوق الزوج ومشاعر أهله-3 

 ----------------------------------------------------------------------------------------------
 تتربص أربع سنوات من تاريخ ؟ (المفقود)ب عنها زوجها ولم يعرف مصيره أي اذكر عدة من غاـ 8

 

 .غياب الزوج وانقطاع خبره ثم بعد السنوات األربع تعتد عدة وفاة أربعة أشهر وعشرا

 ----------------------------------------------------------------------------------------------

ذا رجع الزوج المفقود بعد انقضاء العدة أربعة سنوات ثم أربعة أشهر وعشرا وقد تزوجت ما الحكم إـ 9
 الزوجة بآخر؟

ترجع للزوج المفقود األول إذا أراد ذلك فإن كان الزوج الثاني قد دخل بها تعتد منه عدة طالق دون عقد أو 
 .مهر

 ----------------------------------------------------------------------------------------------

 .تأخذ بآخر عدة      ماذا تفعل المرأة إذا تداخلت عليها العدد؟ـ 10
 ----------------------------------------------------------------------------------------------

 ؟عدد الحاالت التي تداخلت على المرأة فيها العددـ 11
 

 .من طالق رجعي ومات زوجها فإنها تنتقل من عدة الطالق إلى عدة الوفاة هانت المرأة معتدإذا ك -1
 

أو حيضتين ثم انقطع حيضها فإن عدتها تنتقل من األقراء  حيضهبالحيض فحاضت  هإذا كانت المرأة معتد -2
 .إلى األشهر

 

 ., فإن عدتها تكون بوضع الحملباألشهر أو بالقروء ثم ظهر لها أنها حامل هإذا كانت المرأة معتد -3
 

 .باألشهر ورأت الدم فإنها تنتقل من الحساب باألشهر إلى الحساب بالقروء هإذا كانت المرأة معتد -4

 ----------------------------------------------------------------------------------------------
 ؟االستبراء  ـ ما هو حكم12

 واحدة والتي ال تحيض شهر واحد إذا كانت غير حامل أما إذا كانت    حيضهألمة التي تحيض بالنسبة ل -1

 .حامل فبوضع الحمل  
 

بالنسبة للحرائر إذا اغتصبن أو وطئن بشبهة بمثل ما تتبرأ غيرهن من المطلقات ثالث حيضات أو ثالثة  -2 
 .أشهر أو وضع الحمل, وليس عليهن عدة وفاة

 

 "ال يحل المرئ يؤمن باهلل واليوم اآلخر أن يسقي ماءه زرع غيره:"  هلل عليه وسلمصلى ا -قال  :الدليل

 ----------------------------------------------------------------------------------------------
 ؟ اإلحدادـ ما هو حكم 13

تلبس جميال وال تتخضب وال تكتحل وال تتطيب واجب على المرأة الموفى عنها زوجها أن تحد مدة عدتها فال 

 . وال تلبس الحلي
ال يحل المرأة تؤمن باهلل واليوم اآلخر أن تحد على ميت فوق ثالث ليال إال )  -صلى اهلل عليه وسلم -قال 

 ( . الزوجة على زوج أربعة أشهر وعشرا

عليه وسلم ـ للمرأة التي أرادة أن تنتقل  صلى اهلل -قال .  كما يجب عليها أال تخرج من بيتها إال ضرورة ملحة
 (امكثي في بيتك حتى يبلغ الكتاب أجله)إلى بيت أهلها 

 ----------------------------------------------------------------------------------------------
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 النفقه ؟ لمن تجبـ 14
 

وحقهن  عليكم أن تحسنوا إليهن في كسوتهن أال "-على زوجها قال صلى اهلل عليه وسلم الزوجة ـ1
 "وطعامهن

 

وإن كن أوالت حمل )قال تعالى .فنفقتها واجبة على من طلقها ما دامت في العدة : ـ المطلقة طالقا بائنا2

 (.فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن
 

 نفقتهم على والدهم واجبة حتى يبلغوا الكسب ـ األوالد الصغار3 
 ----------------------------------------------------------------------------------------------

 .واجبة حفاظا على الصغير والنهوض به :حكمها ؟ مع التعليل الحضانه ؟ اذكر حكمـ 15

 ----------------------------------------------------------------------------------------------
 ى من تجب الحضانة ؟علـ 16

 .تجب على األبوين فإن فقدا فعلى األقرب من ذوي قرباتهم
 ----------------------------------------------------------------------------------------------

 من أولى بالحضانة في حياة األبوين ؟ـ 17

  – صلى اهلل عليه وسلم -لم تتزوج لقوله  م ماإذا حصلت الفرقة بين األبوين فاألحق بالحضانة هي األ
   -صلى اهلل عليه وسلم -فإن لم تكن األم فأم األم  فإن لم تكن فالخالة لقوله (  لم تنكحي أنت أحق به ما ) 

 (   الخالة بمنزلة األم )

 ----------------------------------------------------------------------------------------------
 ما مدة الحضانة للولد والبنت؟ـ 18

 

 .إلى ين السابعة ثم يخير بين األبوين فأيهما يختار تنقل حصانته إليه إن كان يميز  : بالنسبة للولد
 

وقد يمدها القاضي إلى التاسعة حتى تتعلم أمور ,إلى سن السابعة ثم تنتقل حضانتها إلى األب  :  بالنسبة للبنت

 .النساء
      .ـ البلوغ2   ة لمعتوه أو مجنون أو محجور عليهفال حضان :ـ العقل 1  ؟اذكر شروط الحضانةـ 19

  

 .  فال حضانة لكفيفة أو مريضة مرضا معديا : ـ القدرة على التربية3
 

 .فال تكون الحاضنة غير أمينة : ـ األمانة والخلق4
 

 ي عقيدة الصغيرحتى ال يؤثر ف.فال حضانة لكافرة أو كافر : ـ اإلسالم5
 

 .فإن تزوجت سقطت عنها الحضانة : ـ أال تكون متزوجة6 
 

 .ألن المملك يكون مشغوال بأمر سيده وال يتفرغ لحضانة الطفل : ـ الحرية7
 ----------------------------------------------------------------------------------------------

األم تستحق أجرة الحضانة بعد انقضاء العدة كما تستق أجرة    لحضانة؟من التي تستحق أجرة اـ 20

 الرضاعة 
 (. فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن ) الىلقوله تع

 .ق أجرة الحضانة من وقت حضانتها حأما غير األم فإنها تست

 ----------------------------------------------------------------------------------------------
 على من تجب أجرة الحضانة والرضاعة؟ـ 21

 

 كما تجب  تجب أجرة الحضانة والرضاعة على األب كما تجب عليه أجرة السكن والخادم إذا احتيج إليه
 

 .من مأكل ومشرب وملبس وفراش وعالج ونحو ذلك عليه نفقات الطفل
======================================================= 
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 الدرس الثاني والعشرون
 

 ؟عفو النبي صلى اهلل عليه وسلم عن قومه الذين طردوه وحاولوا قتلهعلل  -1
 

 من القادرين  وحتى يكون لنا الرسول الكريم قدوة لنا  هن العفو عند المقدرة خلق كريم وفن قل من يجيدأل
 

  .ه ومعامالت وأقواله هفي جميع أفعال
 ----------------------------------------------------------------------------------------------

 .خير المربين وقدوة للمسلمين  هألن؟   المسلم يحب الرسول صلى اهلل عليه وسلم  علل -2

 ----------------------------------------------------------------------------------------------
 ؟ان الرسول صلى اهلل عليه وسلم يستغفر ربه في اليوم مائه مرة كعلل  -3

 

 .في التطبيق  األعلىوليكون قدوة والمثل  هبسبب اإلحساس بفضل اهلل والحاجة إلي شكر

 ----------------------------------------------------------------------------------------------

  " على خلق عظيمنك لإو "قال تعالى  -2
 

 . سمو الخلق وعلو المنزلة لرسولنا الكريم صلي اهلل علية وسلم ما القيمة المستفادة من هذه االية الكريمة ؟ -1

 --------------------------------------------------------------------------------------------

 .هذه اآلية  اذكر بعض المظاهر السلوكية المستفادة من -2
 

 . اإلقتداء بالرسول صلي اهلل علية وسلم  في جميع شئون حياتهـ 1
 

 . حب الرسول صلي اهلل علية وسلم  ال أنة خير مربي وقدوة لناـ 2
 

 .أعدائه المسلم عندما يقدر على  بقهيطالعفو عند المقدرة خلق كريم ـ 3

 ---------------------------------------------------------------------------------------------

 ؟ كانت حياة الرسول صلى اهلل عليه وسلم  أعظم منكل تصور نظري وضح ذلكـ 3
 

ألن الرسول صلى اهلل عليه وسلم كان في تربيته لم يعن بالرجل وحده وال المرأة وحدها وال الطفل وحده بل 

 .المرأة في بيتها وخدرها والرجل في بيته وعملهكانت عنايته موجهة إلى الجميع الطفل في مهده و

 ---------------------------------------------------------------------------------------------
 ؟ ماذا يعني لنا الرسول صلى اهلل عليه وسلمـ 4

 .رك وتعالى باالقتداء بهقدوة في األفعال األقوال ولذك أمرنا اهلل تبا أن الرسول صلى اهلل عليه وسلم

 ( لقد كان لكم في رسول اهلل أسوة حسن لمن كان يرجو اهلل واليوم اآلخر وذكر اهلل كثيرا )قال تعالى
 ---------------------------------------------------------------------------------------------

 ؟هلل عليه وسلم أخبر اهلل تعالى عن قول الرسول صلى ابماذا ـ 5

 . أخبر تعالى بأنه ال يتكلم وال ينطق عن حسب هواه وإنما يتكلم بأمر منه تعالى
 ( .وما ينطق عن الهوى إن هو إال وحي يوحى)قال تعالى 

 ---------------------------------------------------------------------------------------------

  ؟قدوة في األفعال واألقوال اذكر بعض هذه الشواهد على هذا القول ليه وسلمالرسول صلى اهلل عـ 6
 :ـ بيانه صلى اهلل عليه وسلم لحقيقة صلة الرحم 1 

 

 هذا  ألغىفقد كان الشائع أن المودة لذوي القربى تقوم على أساس المنفعة ولكنه صلى اهلل عليه وسلم 

 لمفهوم الحقيقي لصلة الرحمانية وأرشد على االمفهوم الخاطئ ألنه يقوم على المنفعة واألن
 (.ليس الواصل بالمكافئ ولكن الواصل الذي إذا قطعت رحمه وصلها )قال صلى اهلل عليه وسلم  

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

 : لحقيقة الغنى  -صلى اهلل عليه وسلم -ـ بيانه 2
 

 الناس أن الغني هو الذي يملك الكثير من األموال والعقار فقد بين صلى اهلل عليه وسلم   فقد كان شائع بين
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 المفهوم الحقيقي للغنى وأنه في استغناء المرء عن غيره وقناعته بما قسم اهلل له دون أن يحقد على غني
 .أو يحسد ذا جاه وسلطان

 .( ن الغنى غنى النفسولكليس الغنى عن كثرة الغرض )   عليه وسلمصلى اهلل قال 

 ---------------------------------------------------------------------------------------------
 :يدفع هذا االعتقاد إلى ما اآلثار المترتبة على االعتقاد بأن الغني هو من حاز المال الوفير أو العقار الكثير؟ـ 7

    ـ الصراع والقتال 3     .والتنافس على متاع زائل التفاخرـ 2       ـ الحقد والحسد1
 

 . ـ تقويم المرء بماله ال بشخص وأخالقه 4

 ---------------------------------------------------------------------------------------------
 وضح ذلك ؟ طأ نفسهـ الرسول صلى اهلل عليه وسلم يبين أن المؤمن يتعلم بالتجربة وال يكر الخ8

 

 ؟اكتب قصة هذا الحديث (ال يلدغ المؤمن من جحر واحد مرتين)  قال صلى اهلل عليه وسلمـ 1

الجمحي أحد شعراء المشركين أسر فيمن أسر يوم بدر وكان محتاجا فتوسل إلى النبي صلى اهلل  هأن أبا عز
ت مالي من مال وإني  لذو حاجة وذو عيال يا رسول اهلل لقد عرف :عليه وسلم أن يحرره من األسر وهو يقول 

من علي فمن عليه النبي صلى اهلل عليه وسلم وأخذ عليه العهد أن ال يحارب وال ينصر عليه أحدا يحاربه ثم أف

كان األسير الوحيد الذي أسره المسلمون في موقعة أخرى فقال يا محمد عيالي فمن علي فإني حملت على 
ال يلدغ ) خدعت محمدا مرتين : ال أدعك تمسح عارضيك وتقول  )ليه وسلم الخرج إليك فقال صلى اهلل ع

 . (المؤمن من جحر واحد مرتين

*************************************************************** 
 ؟ظ قدوة في العبادة وضح ذلك الرسول صلى اهلل عليه وسلمـ 2

على في نفسه إذ أنه طبق العبادة على نفسه قبل أن يطلب من لقد ضرب الرسول صلى اهلل عليه وسلم المثل األ

 . بقية الصحابة والمسلمين تطبيقها ولذك تبعه الصحاب وكانوا فيما بعد الجيل المثالي الذي ساد العالم أجمع
لم "فتقول له  عن عائشة رضي اهلل عنها أن النبي صلى اهلل عليه وسلم كان يقوم من الليل حتى تنفطر قدماه

 .قال أفال أحب أن أكون عبدا شكورا صنع هذا يا رسول اهلل وقد غفر اهلل ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ت

يأمر الناس بالعبادة والتسبيح شكرا هلل على نعمه وتكفيرا للذنوب فقد جعل نفسه  فإذا كان صلى اهلل عليه وسلم
 .داء والنموذج الكامل في التربيةوالمثل األعلى في التطبيق وحسن األ في مقدمة العاملين بأوامره 

 ه ؟ناقش هذه العبار قدوة في األخالق والمعامالت مكان الرسول صلى اهلل عليه وسلـ 3

 (. وإنك لعلى خلق عظيم )لقد وصف القرآن الكريم أخالقه بالعظيمة في قوله تعالى 
مل معهم فيما يقومون به من ولقد كان صلى اهلل عليه وسلم عطوفا على أصحبه يحبهم ويعطف عليهم وكان يع

 .أعمال فقد شارك في بناء المسجد فحمل الحجار واللبنة معهم

*************************************************************** 
 ؟لقد ضرب الرسول صلى اهلل عليه وسلم أروع األمثلة في العفو والصفح عند المقدرة ـ 4

 

ن من نوى قتله أمثال عمير بن وهب الجحمي الذي جاء إلى المدينة يحمل ـ عفوه صلى اهلل عليه وسلم ع1 

 . سيفا مسموما يريد قتل المصطفى صلى اهلل عليه وسلم
  

فعندما قبض عليه   ـ  عفوه صلى اهلل عليه وسلم  عن سيد بني حنيف ثمالة بن أثال الذي كان يخطط لقتله2
 .ويربط إلى سارية المسجد يعفوا عنه

 ---------------------------------------------------------------------------------------------

 ما الذي نستفيد من هذه الدروس؟ـ 9
 .ـ المسلم يقتدي بالرسول صلى اهلل عليه وسلم في كل شئون حياته 1

 

 .ـ المسلم يحب الرسول صلى اهلل عليه وسلم ألنه خير المربين2
 

 .كالم الرسول صلى اهلل عليه وسلم ويستمع إليه بأدب ويطبق أحاديثهـ المسلم يحترم 3
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ـ يحرص المسلم على العبادة والطاعة ألنها تقوي إيمانه وتعينه على مقاومة هوى النفس وفق ما جاء في 4
 .السنة

 

 .ـ المسلم يتمثل بأخالق الرسول صلى اهلل عليه وسلم 5
 

 .مسلم عند القدرة على األعداءـ العفو عند المقدرة خلق كريم يطبق ال6
 

 .ـ الداعية دائما يتمنى الهداية  والصالح ألهله وقومه7

======================================================= 

 الدرس الثالث والعشرون
 

 .ه االستطاعـ 5     هالحريـ 4   العقلـ 3   البلوغ ـ 2    اإلسالم ـ 1: يشترط لوجوب الحج ما يأتي  -1
 ----------------------------------------------------------------------------------------------

 أن يكون المكلف صحيح البدنـ 1   بم تتحقق االستطاعة ؟ -2
 

 .أن يكون مالك للزاد والراحةـ 3         وماله حياتهأن يكون الطريق أمنا علي ـ 2
 ----------------------------------------------------------------------------------------------

 قرن المنازل ميقات أهل المدينة

 هذو الحليف ميقات أهل الشام

 هالجحف ميقات آهل نجد
 يلملم ميقات آهل اليمن

 ذات عرق ميقات آهل العراق
 .والحاج يرجع كيوم ولدته أمه إذا لم يفسق  أفضل األعمال وجهاد وسبب لمغفرة الذنوب ـ ما فضل الحج ؟3

 ----------------------------------------------------------------------------------------------
 ؟ـ اذكر شروط الحج 3

 

 . ةملك الزاد والراحل ـ أمن الطريقـ وتتحقق بصحة البدن  االستطاعةـ الحرية ـ  العقلـ  البلوغ ـ  اإلسالم 
 

 .عدم وجود ما يمنع الناس من الذهاب إلى الحج من حبس والخوفو ويزيد في حج المرأة وجود محرم

 ؟ومواقيت مكانية وضحها ه للحج مواقيت زماني ـ4
الحج أشهر )غال فيها لقوله تعالىاألوقات التي ال يصح الحج شيء من أعمال الحج : ه ـ المواقيت الزماني1

 (.معلومات
 

 .األماكن التي يحرم منها الحاج منها أو المعتمر  وال يجوز تجاوزها دون اإلحرام : ت المكانيةـ المواقي 2
 

 : كاآلتي ها الرسول صلى اهلل عليه وسلموقد بين
 

 (.أبيار علي )وتسمى اآلن ( ذو الحليفة )ـ ميقات أهل المدينة1 
 

 (.رابغ)وتسمى اآلن ( الجحفة)ـ ميقات أهل الشام ومصر 2
 

 (.السيل)وتسمى اآلن ( قرن المنازل)ات أهل ميقات أهل نجد ـ ميق3
 

 (.السعدية)وتسمى اآلن ( ( يلملم)ـ ميقات أهل اليمن 4
 

 ( ذات عرق )ـ  ميقات أهل العراق5

 ----------------------------------------------------------------------------------------------

 ؟ أركان الحجـ اذكر 5
 

 .الوقوف بعرفةـ  السعي بين الصفا والمروة ـطواف اإلفاضة  ــ اإلحرام وهو نية الدخول في النسك 

 ----------------------------------------------------------------------------------------------
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 ؟ آداب اإلحرام وسننه ـ اذكر6
 

 .لعانة ونتف اإلبط والوضوء واالغتسال وغير ذلكوتتحقق بتقليم األظافر وحلق ا ـ النظافة1
 

 .في البدن ال بالثياب .ـ التطيب3    .ـ التجرد من لباس المحيط وثوب لبس اإلحرام بالنسبة للرجل2
 

 . ن وفي الثانية الفاتحة واإلخالصيقرأ في األولى الفاتحة والكافرو ة ركعتين ينوي بهما سنة اإلحرام ـ صال4

 ----------------------------------------------------------------------------------------------

  م ؟اذكر أنواع اإلحراـ 7
 . من أحرم بالحج وحده فهو مفرد : ـ اإلفراد1 

 .من أحرم بالعمرة ثم تحلل منها ثم أحرم بالحج يوم التروية فهو متمتع : ـ التمتع2 

 .لعمرة معا دون تحلل بينهما فهو قارنمن أحرم بالحج وا : ـ القران3
 ----------------------------------------------------------------------------------------------

 . ـ  لبس المحيط للرجال دون النساء 2    .ـ الجماع ودواعيه 1  ؟محظورات اإلحرامـ ذكر 8
 

  .ـ ـ التعرض لصيد البر 5   .رأة بعد الدخول في النسك ـ التطيب للرجل والم4    .ـ عقد النكاح  3
 

 .منهي عنهـ الجدال  8  .ـ حلق الشعر وتقليم األظافر7   .ومن أمثلتها السب وإيذاء النساء ـ  المعصية6
 

 .ـ لبس الخفاف واألحذية 10   . وغيرها  هقياـ تغطية الرأس بط 9 
 

 .بإشارة منهـ األكل من صيد البر الذي صيد ألجله أو  11

 حكم من ارتكب محظورا من محظورات اإلحرام؟  ـ ما9
 

من ارتكب محظورا من محظورات اإلحرام غير الجماع لزمه ذبح شاه أو إطعام ستة مساكين لكل مسكين ـ 1
 .نصف صاع أو صيام ثالثة أيام

 

 .يذبح هدياـ يبطل الحج بالجماع ويجب على من فعل ذلك إكمال حجه ويقضيه في العام التالي و2
 

 .ـ من قتل الصيد فعليه أن يذبح ما يعادلها من األنعام3

 ----------------------------------------------------------------------------------------------
 ؟الطواف ـ كيف يكون 10

 

 .يرا إليهـ يبدأ الحاج الطواف مضطبعا محاذيا الحجر األسود مقبال أو مستلما له أو مش 1
 

 .ـ يطوف الحاج سبعة أشواط ويستحب أن يرمل في األشواط الثالثة األولي ويمشي في الباقي 2
 

 .ويقبل الحجر األسود .ـ يستحب أن يستلم الركن اليماني في أثناء الطواف 3
 

 . الرمل هو اإلسراع في المشي. ـ يستحب له أن يكثر من الدعاء ويتخير منه ما شاء  4
 

 .في بداية كل شوط حتى إذا انتهي من األشواط صلي ركعتين أمام مقام إبراهيم ـ ـ يكبر5

 ----------------------------------------------------------------------------------------------

 .طواف تطوع ـ  طواف وداع  ـطواف إفاضة  ـ طواف قدوم   ما أنواع الطواف؟ـ 11
 ----------------------------------------------------------------------------------------------

 ـ ستر العورة  2    ـ الطهارة من الحدث األصغر واألكبر 1  ؟ شروط الطوافـ اذكر 12
 

 ـ أن يكون البيت عن يساره     5    يبدأ بالحجر األسود وينتهي به ـ أن 4   أن يكون سبعة أشواط  ـ 3
     

 ـ وعدم صرف النية إلى غيره من األعمال 8    ـ مواالة الطواف 7   أن يكون الطواف خارج البيت  ـ 4
 ----------------------------------------------------------------------------------------------

 استقبال الحجر األسود عند بدء الطواف ـ 1  ؟سنن الطواف ـ اذكر 13
 

 الرمل ويكون في األشواط الثالثة األولي ـ 3  االضطباع وهو أن يظهر شقه األيسر ـ 2
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 الصالة ركعتين بعد االنتهاء من الطواف خلف مقام إبراهيم  ـ5   استالم الركن اليماني ـ 4
 

 . الشرب من ماء زمزمـ 6
 ----------------------------------------------------------------------------------------------

 ما كيفية السعي بين الصفا والمروة؟ـ 14
 

 يستحب االرتقاء على الصفا والمروة والدعاء عليهما بما شاء من أمر الدين والدنيا مع استقبال البيت 
 ----------------------------------------------------------------------------------------------

    .ـ أن يكون سبعة أشواط 2   .ـ أن يكون بعد الطواف 1؟   اذكر شروط صحة السعيـ 15
           

 . ـ  أن يكون السعي بالمسعى وهو الطريق الممتد بين الصفا والمروة4 ـ  أن يبدأ بالصفا ويختم بالمروة 3 

 ----------------------------------------------------------------------------------------------
 .باإلجماع .ركن من أركان الحج     ؟ ما حكم الوقوف بعرفةـ 16

 

 يستحب التوجه إلى عرفة بعد طلوع شمس يوم التاسع من ذي الحجة 

 ----------------------------------------------------------------------------------------------
 لوقوف بعرفه؟ما وقت اـ 17

يبدأ من زوال اليوم التاسع إلى طلوع فجر اليوم العاشر ويكفي الوقوف في أي جزء من هذا الوقت ليال أو  

 .نهارا 
 ؟ اذكر آداب الوقوف بعرفةـ 18

 ـ استقبال القبلة                    2.              ـ المحافظة على الطهارة الكاملة1

 ـ رفع اليدين في أثناء الدعاء 5ـ خشوع القلب               4.     الذكر والدعاء ـ اإلكثار من االستغفار و3
 ----------------------------------------------------------------------------------------------

            ـ رمي الجمرات   2     .ـ االنصراف من عرفة والمبيت بالمزدلفة1  ؟عدد واجبات الحجـ 19

 ـ طواف الوداع 3
 

  النصراف من عرف اقتداء بالرسول صلى اهلل عليه وسلمـ يستحب اإلسراع في ا1
 

 .واجب وال يجوز االنصراف منها قبل منتصف الليل لغير عذر من مرض وغيره ـ والمبيت بالمزدلفة 2
 

 .ـ ويستحب الوقوف عند المشعر الحرام والدعاء بما شاء 3
 

 .رمي جمرة العقبة الرمي بسبع حصيات واحدة بعد واحدة   : راتـ رمي الجم4

 ----------------------------------------------------------------------------------------------

 .ـ الرمي فال يجزئ الوضع في المرمى ألنه ليس برمي1  ماذا يشترط في الرمي ؟ـ 20
 

 .ـ ال بد أن يكون الرمي بالحصيات 3     .لمرمىلعلم بوقوع الحصيات باـ ا 2
 ----------------------------------------------------------------------------------------------

 .لما ثبت أن رجال فال شيء عليه   ما حكم من قدم الحلق أو النحر علي الرمي؟ ـ21
 

 (ارم وال حرج:  قالذبحت قبل أن أرمي  :قال فاذبح وال حرج: ل أذبح قاحلقت قبل أن ) قال يا رسول اهلل
 ----------------------------------------------------------------------------------------------

 يستحب بعد الطواف الشرب من ماء زمزم ويرش على بدنه وثوبه ويدعو بما   ما فضل ماء زمزم؟ـ 22
 

 (.ماء زمزم لما شرب له) صلى اهلل عليه وسلمشاء لقول النبي 

 ----------------------------------------------------------------------------------------------
رمي الجمرات أيام التشريق كل يوم بعد الزوال ويستمر إلى   ما وقت رمي الجمرات أيام التشريق؟ـ 23

 .غروب الشمس

 ----------------------------------------------------------------------------------------------
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 ؟ ما المستحب في الرمي أيام التشريقـ 24
ويجوز اإلنابة في الرمي ات واحدة بعد واحدة حصي المبادرة حين الزوال ويرمي كل جمرة من الثالث بسبع 

 .لعذر

 ----------------------------------------------------------------------------------------------
 .يبد أبالجمرة األولى  الصغرى ثم الجمر الوسطى وينتهي بالجمرة الكبرى  من أين يبدأ رمي الجمرات؟ـ 25

 ----------------------------------------------------------------------------------------------

 لقول ابن عباس أمر . يكون طواف الوداع إذا فرغ من جميع أموره ؟ تى يكون طواف الوداعمـ 26
 

 .الناس أيكون الطواف آخر عهدهم بالبيت  
 ----------------------------------------------------------------------------------------------

 : بين الحكم فيما يأتي ـ 27

                                                                                                : اف الوداع ـ خرج قبل طو1
 .فإن شق رجوعه أو بعد عن مكة فعليه دم وال وداع على حائض ونفساء,رجع إلى مكة وجوبا للوداع 

 

 أعاد طواف الوداع : ها أو أقام بعدهـ طاف طواف الوداع ثم اشتغل بشيء غير شئون السفر كتجارة ونحو2
 ----------------------------------------------------------------------------------------------

 .ـ الحج مظهر عملي لألخوة اإلسالمية1  ؟ للحج آثار كثيرة اذكر بعضا منهاـ 28
 

 .ي عبادة دائمة ـ الحج يعود المسلم على بذل الجهد والصبر وأن يعيش ف2
 

 الحج يحيي في نفس المسلم مشاعر كثيرةـ 3
 

 .فيقوي في المسلم لرابطته الدينية ـ الحج عودة للمسلمين إلى مراكز اإلسالم األولى4
 

  صلى اهلل عليه وسلمتسالم المسلم ألمر اهلل ورسوله ـ الحج رمز اس5
  

 .ـ الحج رمز لوحدة األمة اإلسالمية6

 ----------------------------------------------------------------------------------------------
 اذكرها ؟ـ الحج يحيي في نفس المسلم مشاعر كثيرة 29

 

 .ـ مشاعر التوجه الخالص هلل وحده 2  . ـ مشاعر الوالء هلل ورسوله1
 

 .م على فتح صفحة جديدة مع اهلل ـ مشاعر العز4   . من الدنيا واإلقبال على اآلخرة ـ مشاعر التجرد3

 ----------------------------------------------------------------------------------------------
    .شرط من شروط صحة الطواف  ستر العورة -4

 

     . ركن من أركان الحج الوقوف بعرفة -5

======================================================= 

 الدرس الرابع والعشرون
 

 .ه ختأوزوج  هختأسلم عمر بن الخطاب رضي اهلل عنه على يد أ -1
 

 .ــه ط خذ الكتاب فقرأ من أول سورة أثم  بعد أن سمع صوت خفي داخل الدار ـ2
 

 . ( إال أنا فاعبدني وأقم الصالة لذكري إلهإنني أنا اهلل ال ) قوله تعالى  إلىحتى انتهى ـ 3
 

 . اهلل هأبو لؤلؤة المجوسي لعنُقِتَل أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي اهلل عنه على يد  -4
 

طعنات  3 هفطعنواتخذ خنجرا ذات رأسين وما إن كبر عمر للصالة حتى انقض عليه  صالة الفجرفي ـ 5

 .فقتلة  
 

 

                 .عمر بن الخطاب أول ما دعي بأمير المؤمنين هو  -6
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       .سواري كسرى على عهد عمر بن الخطاب   بن مالك هسراقلبس  -7
 ----------------------------------------------------------------------------------------------

 لقد ضرب عمر بن  ؟كان إسالم عمر بن الخطاب رضي اهلل عنه عزا لإلسالم ناقش هذه العبارة ـ 8
 

 .والقوة في الدين والشدة مع الكافرين .ألمثلة في الصدع بالحق والجهر بهالخطاب أروع ا

 ----------------------------------------------------------------------------------------------
 عمر رضي اهلل عنه من قريش من فخذ يقال لهم بنو  ؟تكلم عن نشأة عمر ابن الخطاب رضي اهلل عنهـ 9

 

 .أمه خنتمة بنت هاشم ولقب بالفاروق ألن بإسالمه فرق اهلل به بين الحق والباطل عدي بن كعب بن ألي

 ----------------------------------------------------------------------------------------------
 ؟اكتب باختصار قصة إسالم عمر بن الخطاب رضي اهلل عنهـ 10

كيف : فقال أريد أن أقتل محمدا قال أين تعمد يا عمر؟:  ا سيفه  فلقيه رجل من بني زهرة قالخرج عمر متقلد

في  بني هاشم وبني زهرة وقد قتلت محمدا؟ قال عمر ما أراك إال قد صبأت وتركت دينك الذي أنت  تؤمن
 .                   عليهأفال أدلك على العجب يا عمر إن خنتك وأختك قد صبآ وترك دينك الذي أنت : قال  عليه

رت فلما سمع خباب حس عمر توارى في البيت فمشى عمر ذامرا حتى أتاهما وعندهما خباب بن األ: قال 

عدا حديثا  االفق( طه)فدخل عليهما عمر فقال ما هذه الهينمة التي  سمعتها عندكما؟  وكانوا يقرؤون سورة 
ته فدفعته عن زوجها فنفحها بيده نفحة فدمى وجهها فقالت وهي فجاءت أخ لعلكما صبأتما ؟ :تحدثنا بيننا قال 

فلما يئس  عمر ( أشهد أن ال إله إال اهلل وأن محمدا رسول اهلل  )يا عمر إن كان الحق في غير دينك  :غضبى 

قالت أخته إنك رجس وال يمسه إال المطهرون فقام عمر "أعطوني هذا الكتاب الذي عندكما فأقرؤه  :قال 
إني أنا اهلل ال إله إال أنا  )حتى انتهى إلى قوله تعالى(طه)أو توضأ ثم أخذ الكتاب فقرأ من أول سورة  فاغتسل

أبشر يا عمر فإني سمعت  : عمر دلوني على محمد فخرج خباب وقال:فاعبدني وأقم الصالة  لذكري فقال 

نطلق عمر حتى أتى الدار وعلى فا( اللهم أعز اإلسالم بعمر بن الخطاب أو بعمرو بن هشام  )الرسل يقول 
باب الدار حمزة وطلحة وأناس من أصحاب الرسول فلما رأى حمزة وجل عمر قال نعم هذا عمر فإن يرد اهلل 

فأخذ   -صلى اهلل عليه وسلم -به خيرا يسلم ويتبع النبي وإن يرد غير ذلك كان قتله علينا هينا إليه النبي 

أما أنت منتهيا يا عمر حتى ينزل اهلل بك من الخزي والنكال ما أنزل  ) : بمجامع ثوبه وحمائل السيف فقال
أشهد أنك رسول :)فقال ( اللهم هذا عمر بن الخطاب اللهم أعز الدين بعمر بن الخطاب ( بالوليد بن المغيرة؟

 .اخرج يا رسول اهلل : فأسلم وقال"اهلل

 ----------------------------------------------------------------------------------------------
 .لقد جهر بهجرته ليكون ذلك أنكى لقريش وأقسى على قلوبها  كيف هاجر عمر بن الخطاب إلى المدينة؟ـ 11

 ----------------------------------------------------------------------------------------------

 ش في بيته أقل عيشة وأخشنها فقد جيء بذخائر كسرى وكنوزه وذهبه كان يعي :زهده رضي اهلل عنه 
 

 .وفضته فما مد عينه إلى زهر الحياة الدنيا

 ----------------------------------------------------------------------------------------------

 ماذا فعل عمر حين جيء بسواري كسرى؟ـ 12
 

أين أخو مدلج سراقة بن مالك؟ ثم ألبسه سواري كسرى إنفاذا :  وعد اهلل ورسوله  فقال كان حريصا على تنفيذ
ألبسك اهلل سواري  :)حين دعا الرسول صلى اهلل عليه وسلم يوم الهجرة  فقال لسراقة ,لوعد اهلل ورسوله 

 . (كسرى

 ----------------------------------------------------------------------------------------------
 ؟تكلم عن تواضع عمر بن الخطاب رضي اهلل عنه  ـ13

 

 ,كان رحمه اهلل عظيم التواضع يرقع ثوبه ويحمل القربة على كتفيه رغم مهابته

 ----------------------------------------------------------------------------------------------
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 ؟لة على تواضع عمراذكر بعض األمثـ 14
 

ليلة يدخل بيتا حقيرا فيمكث فيه مدة ثم يخرج قال أسلم فدخلت من حيث خرج فوجدت  (أسلم  )رآه خادمه 
امرأة عجوز مقعدة عمياء فسألتها من الذي خرج من عندك الساعة؟ فقالت ال أعرفه يأتي كل يوم فيكنس 

 .األوساخ من حولي

 ----------------------------------------------------------------------------------------------
 ليذل نفسه ويزداد تواضعا هلل تعالى ؟ كان عمر يرقع ثوبه ويحمل القربة على كتفيه رغم مهابته ـ علل15

 ----------------------------------------------------------------------------------------------

 ؟اذكر نموذجا من مواعظ عمر بن الخطاب رضي اهلل عنهـ 16
 

حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا وزنوا أعمالكم قبل أن توزنوا فإنه أهون                              :  قال للناس ناصحا ومرشدا

 .عليكم في الحساب غدا أن تحاسبوا أنفسكم وتزينوا للعرض األكبر

يا أحنف من كثر ضحكه قلت هيبته ومن مزح استخف به  )فقال لألحنف  م ونهى عن كثرة الضحك والكال
ومن كثر كالمه كثر سقطه ومن كثر سقطه قل حياؤه ومن فل حياؤه قل ورعه  ومن أكثر من شيء عرف به 

 . ( ومن قل ورعه مات قلبه

 ----------------------------------------------------------------------------------------------
 .  ـ نظم ديوان الجيش2  .ـ أنه أول من ادعى أمير المؤمنين1  ؟كانت لعمر أوليات اذكر بعضا منها ـ 17

      

 ـ جمع الناس على التراويح 5 ول من كتب التاريخ الهجري ـ أ4  ـ وأول من جلد في الخمر ثمانين جلدة3

----------------------------------------------------------------------------------------------  
 

 كيف كانت وفاة عمر بن الخطاب رضي اهلل عنه؟ـ 18

فما هو إال أن كبر ن في انتظاره أبو لؤلؤة المجوسي خرج أمير المؤمنين عمر ليؤم الناس  لصالة الصبح وكا
 .لصرة فقتلته ـ رضي اهلل عنهعمر حتى انقض عليه أبو لؤلؤة فطعنه ثالث طعنات إحداهن تحت ا

 ----------------------------------------------------------------------------------------------

 ما الذي نستخلصه من حياة أمير المؤمنين عمر رضي اهلل عنه ؟ـ 19
 

 .بين الحق والباطل ـ لقب عمر بالفاروق ألنه فرق 2  . ـ إسالم عمر كان عزة لإلسالم والمسلمين1
 

 .ـ كان عمر زاهدا في الدنيا 4      . قريشـ أعلن عمر هجره لتكون قاسية على قلوب 3
 

 .ـ جرت على لسانه ينابيع الحكمة والموعظة6            .تواضع رغم مهابتهـ كان عظيم ال5
 

 .د في الخمر ثمانين جلدةوأول من جل.ـ اختص عمر بأوليات كثيرة منها أنه أول من ادعى أمير المؤمنين7

 ----------------------------------------------------------------------------------------------
 .ـ استشعار حالوة اإليمان والدخول في اإلسالم1 ما القيم المستفادة من حياة عمر رضي اهلل عنه؟ـ 20

 

 .ـ  التأسي بالصحابي الجليل عمر في زهده وتواضعه 3    ـ االعتزاز باإلسالم وتسخير الطاقة لخدمته2
 

 . ـ الخشية من اهلل تعالى ومراقبته في السر والعلن 4
 

 .ـ تقدير جهد الصحابة رضوان اهلل عليهم والتزود بتراثهم5

=======================================================  

 اهلل عنه شاعر العقيدة اإلسالميةرضي  كعب بن مالك ـ:   لخامس  والعشرونا الدرس
 

 ؟ تكلم عن نشأة ونسب كعب بن مالك رضي اهلل عنه شاعر العقيدة اإلسالميةـ 1
 

 وأمه .والده مالك بن أبي كعب بن القين وعمه قيس بن أبي كعب  وهو شاعر أيضا وممن شهدوا بدرا 
 

 .ليلى بنت زيد بن ثعلبة من بني سلمه
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 وكان ممن بايعوا ,أسلم مبكر فكان من أوائل األنصار في المدينة   هلل عن؟كيف أسلم كعب رضي اـ 2
 

 .الرسول صلى اهلل عليه وسلم في العقبة الثانية  على اإليواء والنصرة 
 ----------------------------------------------------------------------------------------------

 ؟الك كغيره من المجاهدين وضح ذلكلم يكن جهاد كعب بن مـ 3
 

 جاهد ,كما حارب كعب بن مالك أعداء اإلسالم بلسانه ودافع عن الرسول صلى اهلل عليه وسلم بشعره
 

 .رضي اهلل عنه بسيفه واشترك في جميع الغزوات إال غزوتي بدر وتبوك
 ----------------------------------------------------------------------------------------------

 في تبوك؟ لثالثة الذين تخلفوا عن الرسول صلى اهلل عليه وسلممن اـ 4
 

 .كعب بن مالك  ومرارة بن الربيع وهالل بن أمية
 ؟ بماذا عاقبهم الرسول صلى اهلل عليه وسلمـ 5

 .ذلك خمسين يوما نهى الصحابة عن كالمهم فاجتنبهم الناس حتى تنكرت األرض في أنفسهم ولبثوا علىـ 1
 

يقول كعب رضي اهلل عنه فلما مضت أربعين ليلة من الخمسين إذا رسول رسول اهلل  :ـ اعتزال زوجاتهم  2
 (إن رسول صلى اهلل عليه وسلم يأمرك أن تعتزل زوجتك :) صلى اهلل عليه وسلم يأتيني فقال

فقلت لزوجتي الحقي بأهلك فتكوني فقلت أطلقها أم ماذا؟ قال بل اعتزلها وأرسل إلى صاحبي بمثل ذلك 

 .عندهم حتى يقضي اهلل في هذا أمرا
 ----------------------------------------------------------------------------------------------

 ما مضمون الكتاب الذي بعثه ملك غسان إلى كعب بن مالك؟ وما موقف كعب من هذا الكتاب ؟ـ 6

ولم يجعلك اهلل بدار  فإنه بلغني ما أن صاحبك قد جفاك أما بعد : إلى كعب بكتاب جاء فيهبعث ملك غسان 
 . فتيممت بها التنور فسجرته بهالما قرأتها وهذا أيضا من البالء فقلت فالحق بنا  وال مضيعة هوان

 ----------------------------------------------------------------------------------------------

 كيف تلقى كعب خبر توبة اهلل عليه وعلى صاحبيه؟ـ 7
فبينما أنا جالس على الحال التي ذكر اهلل لما صليت الفجر صبح خمسين ليلة  يقول كعبجاء الفرج من اهلل 

فلما جاءني الذي  بشر فخررت ساجدا أن قد جاء الفرجسمعت صوت صارخ بأعلى صوته يا كعب بن مالك أ

 .ه يبشرني نزعت ثوبي فكسوته إياهما ببشراه واهلل ما أملك غيرهما واستعرت ثوبين فلبستهماسمعت صوت
 ----------------------------------------------------------------------------------------------

  ماله صدقة هلل ورسولهد أن يقدم  اذهب إلى النبي صلى اهلل عليه وسلم  وأر ما موقف كعب بعد التوبة؟ـ 8
 

 وقلت يا رسول اهلل  قلت أمسك سهمي الذي بخيبر( ر لك أمسك مالك فهو خي )صلى اهلل عليه وسلم :  قال
 

 وما تعمدت منذ ذكرت ذلك لرسول اهلل  إن من توبتي أال أحدث إال صدقا ما بقيت إنما نجاني الصدق
 .صلى اهلل عليه وسلم  إلى يومنا كذبا

 ----------------------------------------------------------------------------------------------

 ما أكثر شيء كان يخاف منه كعب رضي اهلل عنه؟وما الدليل على ذلك؟ وعالم يدل ذلك؟ـ 9
 

 ما من شيء أهم علي من أن أموت فال)قال . كان أكثر شيء يخيف كعبا أن يموت قبل أن ينزل اهلل توبته 
يصلي علي النبي صلى اهلل عليه وسلم أو يموت رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم فأكون من الناس بتلك المنزلة 

  . (فال يكلمني أحد وال يصلي علي أحد

 .ويدل ذلك على قوة إيمانه العميق وإسالمه الكامل
 ----------------------------------------------------------------------------------------------

 حيث  توفى في زمن معاوية بن أبي سفيان رضي اهلل عنه متى توفى كعب بن مالك ؟وكم كان عمره؟ـ 10
 

 .توفى سنة خمسين للهجرة وهو ابن سبع وسبعين بعد أن ذهب بصره رضي اهلل عنه
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 ما الذي نستخلصه من حياة الصحابي الجليل كعب بن مالك؟ـ 11
 :والمعلوماتأ ـ من الحقائق 

 

 .ـ كان من أوائل األنصار الذين دخلوا اإلسالم2    .ـ كعب بن مالك شاعر كبير من شعراء اإلسالم1
 

 .في بيعة العقبة الثانية  -صلى اهلل عليه وسلم -بايع الرسول  ـ3
 

 .ما عدى غزوتي بدر وتبوك مع الرسول صلى اهلل عليه وسلمشارك في جميع المعارك  ـ4
 

 .و ابن سبع وسبعين في زمن معاوية بن أبي سفيانـ توفي وه5
 

 :ب ـ من القيم المستفادة 
 .ومبايعته على الوالء والنصر حب الرسول صلى اهلل عليه وسلمـ 1

 

 .ـ حرص الصحابة على المشاركة في الجهاد في سبيل اهلل تعالى2 
 

 .ـ التأسي بمبدأ الصدق ألن الصدق منجاة فالمؤمن ال يكذب أبدا3
 

 .اهلل عنه  ورضيـ المؤمن يفرح بوبته 5      .كراهية الشيطان وعدم االستماع لوسواسهـ 4
 

 .               ـ اإلقتداء بالصحابة في طاعتهم للرسول صلى اهلل عليه وسلم 6
=======================================================  

 اهلل عهن صحابيات خالدات رضي :  السادس  والعشرون الدرس
 

 السيدة فاطمة الزهراء رضي اهلل عنها
 

 ماذا تعرف عن السيدة فاطمة الزهراء رضي اهلل عنها؟ـ 1
أصغر بنات رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم وأحبهن إليه ولدت قبل البعثة عام تجديد الكعبة وكانت تعرف بأم 

 .خويلد من صفات وسجايا حميدة أبيها ترعرعت في بيت نبوي رحيم وبما تتمتع به أمها خديجة بنت

 ----------------------------------------------------------------------------------------------
 ما الدليل على أن فاطمة الزهراء رضي اهلل عنها سيدة نساء أهل الجنة؟ـ 2

 ـ ومريم بنت عمران ـ ة بنت محمدفاطم ـ أفضل أهل الجنة خديجة بنت خويلد:" قال صلى اهلل عليه وسلم 

 ".وآسيا بنت مزاحم
وأن  إن ملكا استأذن اهلل تعالى في زيارتي وبشرني بأن فاطمة سيدة نساء أمتي:" قال صلى اهلل عليه وسلم 

 ".الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة

 ----------------------------------------------------------------------------------------------
 ؟اذكر قصة خطبة علي رضي اهلل عنه من فاطمة الزهراء رضي اهلل عنهاـ 3

  أردت أن أخطب من رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم ابنته فاطمة : قال علي بن أبي طالب رضي اهلل عنه

:  " ى اهلل عليه وسلم واهلل ما لي من شيء ثم ذكرت صلته وعائدته فخطبتها إليه فقل لي النبي صل:  فقلت
فأين درعك الُحطيمة التي أعطيتك :" ال يا رسول اهلل  فقال صلى اهلل عليه وسلم : فقلت"   وهل عندك شيء

 .                هي عندي يا رسول اهلل: فقلت " يوم كذا وكذا؟

صلى اهلل عليه وسلم  وتزوجها فلما دخل رسول اهلل  فأصدقها"  فأعطها إياها:"  صلى اهلل عليه وسلمال فق
 ".اللهم بارك فيهما وبارك لهما في نسلهما:" قال

 ----------------------------------------------------------------------------------------------

 اذكر نبذة صغير عن حياة السيدة فاطمة الزهراء رضي اهلل عنها؟ـ 4
ها أختها زينب ثم للغاية حيث شهدت وفاة أمها ومن ثم أختها رقية وتلت لقد مرت السيدة فاطمة بأحداث قاسية

واحتملت حياة الفقر وكابدت وبعد حجة الوداع واقتراب أجل رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم  أختها أم كلثوم

رأى  هرعت إليه في بيت السيدة عائشة رضي اهلل عنها فأجلسها عن يمينه وأسرها سرا فبكت بكاء شديدا فلما
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جزعها سرها الثانية فضحكت فلم تفشي سره حتى مات صلى اهلل عليه وسلم حينها أخبرت أنه قال لها في 
أن جبريل كان يعارضه القرآن كل سنة مرة أنه عارضه اآلن مرتين وأني ال أرى األجل إال :  المرة األولى

ين أن تكوني سيدة نساء المؤمنين أو سيدة يا فاطمة أما ترض:"  أقترب فاتقي اهلل واصبري وفي الثانية قال لها

 ".نساء هذه األمة فضحكت
ولم تمض على وفاة الرسول صلى اهلل عليه وسلم حوالي ستة أشهر حتى مرضت وانتقلت إلى جوار ربها 

 .وهي بنت سبعة وعشرون سنة

 ----------------------------------------------------------------------------------------------
 ؟ نت الرسول صلى اهلل عليه وسلمما الذي نستخلصه من حياة الصحابية الجليلة فاطمة ب

 : ـ من الحقائق والمعلومات 1
 

 .ـ فاطمة الزهراء أصغر بنات الرسول صلى اهلل عليه وسلم وأحبهن إليه1
 

 .أنها سيدة نساء أمة محمد صلى اهلل عليه وسلم  -2
 

بي طالب رضي اهلل عنه وأنجبت منه سيدي شباب أهل الجنة وهما الحسن والحسين تزوجت علي بن أ -3

 .رضي اهلل عنهما
 

 .أنها مثال الفتاة الصابرة المرابطة المهاجرة -4 
 

 .بشرها الرسول صلى اهلل عليه وسلم بالجنة وأنها سيدة نساء أهل الجنة -5
 

 .عشرون سنةتوفيت بعد وفاة أبيها بستة أشهر وهي بنت سبعة و -6 
 

 :ـ من القيم المستفادة  2
 

 .محبة السيدة فاطمة رضي اهلل عنها -1
 

 .حرص الرسول صلى اهلل عليه وسلم على زواج ابنته ممن يرضى دينه وخلقه -2
 

 .تقدير جهودها والتأسي بأخالقها -4      . السيدة فاطمة رضي اهلل عنهااالقتداء بسيرة  -3

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 

 (الصابرة المجاهدة)السميراء بنت قيس 
 

 ؟(الصابرة المجاهدة )ماذا تعرف عن السميراء بنت قيس ـ 1
 

نموذج فريد للمرأة المسلمة فحين نفر المسلمون إلى ُأحد سارعت بتحريض ابنها النعمان بن عمرو وسليم بن 
إنا هلل :" عليه وسلم  فلما جاءها خبر استشهاد ابنيها ما زادت أن قالتالحارث للنفرة مع رسول اهلل صلى اهلل 

وقالت أخبروني ما فعل رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم فقالوا لها خيرا إن شاء اهلل قالت " وإنا إليه راجعون

 .كل مصيبة بعدك جلل يا رسول اهلل:  أرنيه أنظر إليه فلما رأته تهلل وجهها وقالت
 ----------------------------------------------------------------------------------------------

 ماذا قالت السميراء لعائشة رضي اهلل عنها حين لقيتها؟ـ 2
 

أما رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم فهو بخير وأما المسلمون فقد اتخذ اهلل منهم شهداء وأما الكافرون :  قالت
فمن هؤالء فوق الناقة يا : ه فقالت عائش" ورد اهلل الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا:"  لىفقرأت قوله تعا

هما ولداي النعمان وسليم قد شرفني اهلل باستشهادهما وإني ألرجو اهلل أن يلحقني بهما في :  سميراء؟ فقالت

 .الجنة
 ----------------------------------------------------------------------------------------------

 ؟السميراء بنت قيس رضي اهلل عنها ما الذي نستخلصه من حياة الصحابية الجليلة ـ 3

 :ـ من الحقائق والمعلومات1
 

 .تشجيعها ابنيها على المشاركة في الجهاد -1
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 .أعطى اإلسالم المرأة حق المشاركة في القتال والمعارك -2
 

 .أكثر من حبها البنيها حبها للرسول صلى اهلل عليه وسلم -4   .ا عند فقد ولديهاصبرها على مصيبته -3
 

 .صلى اهلل عليه وسلم رسول اهلل  اطمئنان قلبها عند سماعها عن سالمة -5
 

 :ب ـ من القيم المستفادة 
 

 . حرص المرأة المسلمة على المشاركة في الجهاد -1
 

 .الم والتحلي بالصبر عند المصائبالتزام المرأة المسلمة بمبادئ اإلس -2
 

 .مقدم على حب النفس والمال والولد حب الرسول صلى اهلل عليه وسلم -3
 

 .استشعار حب الشهادة في سبيل اهلل -5    .التأسي بأخالق وبطوالت الصحابيات الجليالت -4

=======================================================  
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Set Book Question/ Grade Eleven  

Unit 7 
 

“A German physicist, Heinrich Hertz, discovered radio waves in 1888, and eight 

years later an Italian engineer, Guglielimo Marconi, designed a system which 

could transmit radio signals to anywhere in the world in less than a second.” 
 

1-How do you think radio broadcasting in the past is different from nowadays? 
In the past :  

Messages could only be dispatched to short distances along telegraph wires. 

Messages sent to other countries could take months. 
Most broadcasts were news programmes.  

The early radios, which were in large wooden cases, were heavy to lift. 
Nowadays:  

Radio signals could be transmitted to anywhere in the world in less than a second.  

Music and entertainment programmes are also broadcast. 
Radios become much smaller because of the invention of transistors. 

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

2-How do you think the Internet has affected our consumption of radio and TV?  
  The Internet has affected how people consume radio and TV because people are 

depending now on the Internet to watch the latest news, get the updated 

information,   listen to music,   watch movies, entertain themselves, etc. 
-----------------------------------------------------------------------------------------------  

“Radio and television have become two popular means of media starting from the 

20th century.”  
 

1-Compare between television broadcasting in the past and nowadays. 
In the past: 

The first television sets were very expensive. 

They had small screens with black and white pictures.  
The television channels were limited.   

Nowadays:  

TV sets are sold at reasonable prices. 
The television screens become larger with advanced technology (LCD, Plasma). 

No more black and white pictures (coloured pictures with high resolution). 

************************************************************ 
If you look at any issue you will find that it can have both merits and demerits; so 

what are the advantages and disadvantages of media?  

Advantages:  
Media provides people with information on the latest events reaching people . 

It's one of the most reliable sources for forming public opinion. 
It becomes the most important channel of communication. 

It brings into the open the innumerable achievements that are going on the country. 
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It can make heroes out of ordinary men and women.  
It has promoted social causes like literacy, health management, AIDS awareness, 

etc.  

ges:Disadvanta 
Media can encourage negative or destructive thinking patterns in the society. 

It has the power to form and alter opinions. 

It can make a detrimental message packaged in a positive way. 
It can force people to think and act in ways oppose their true beliefs.  

----------------------------------------------------------------------------------------------- 

“In 2007, Kuwait was ranked second in the Middle East in the freedom of press 
index.”  

What do you think" Kuwait's official media's policy" can be based on? 

It was based on mutual cooperation. -a 
And  respect for the affairs of other countries . -b 

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

From your own point of view was Kuwait's official media's policy successful? 
Yes as it achieved intellectual, social, political and economic development.  

----------------------------------------------------------------------------------------------- 

4-" Radio is the theatre of the mind "Do you agree? 
Yes, because radio has many advantages like:  
  

adio provides people with information on the latest events reaching people.R -a 
 

It's one of the most reliable sources for forming public opinion . -b 
 

It becomes the most important channel of communication.  -c 
 

evements that are going on the It brings into the open the innumerable achi -d
country. 

 

It can make heroes out of ordinary men and women.  -e 
 

It has promoted social causes like literacy, health management, AIDS  -f

awareness, etc.  
----------------------------------------------------------------------------------------------- 

5-“A digital camera is an advanced invention that keeps your good memories fresh 

and your best moments alive.” 
 

Digital camera can be used for many purposes other than simply taking photos. 

Give examples. 

It allows to record video clips.  -b       tion pictures.resolu-It captures high -a 
 

It can catch every detail by the use of the zoom lens. -c 
 

It has face recognition technology (which detect the subject's face and  -d

lity.automatically adjusts the auto focus to ensure better image qua 
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It has fast ASR technology (Advanced Shake Reduction) which reduces the  -e
effect of image blur in poor light condition. 

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

b- Many people nowadays use digital cameras. Can you say what the main parts of 
a digital camera are?  

rechargeable battery  -a 

the zoom lens  -b 
Power button  -c  

LCD screen   -d 

************************************************************ 
c- What are the different scene modes a digital camera can provide? 

 

Landscape-d          Children   -c           Portrait  -b            Night  -a 
 

Sunset and Dawn -g             Text -f       Macro  -e 

************************************************************ 
Wedding Parties -a   On what occasions would you use a digital camera? -d 

 

Graduation parties  -d     While travelling -c         Birthday parties -b 

========================================================  

Unit 8 
 

Many people like watching TV alone while others prefer to watch TV with family 

or friends.  
What do you think those people do when a TV commercial comes on?  

Surfing channels  -a 

Talk with others in the room or on the phone. -b 
************************************************************ 

Mention some of your favourite TV programs and state why you like each of 
them.? 

a) Educational programs. They help me with my study. 
 

b) Films (Drama). I enjoy watching them. 
 

.c) News. They let me know what is going on in the world 
----------------------------------------------------------------------------------------------- 

“Day-to-day television has a considerable social impact on the life of teens.” 

What positive impact does watching television has on the life of teens? 
It can encourage good behaviour. -a 

 
 

.It allows them to think about their own life choices -b 
 
 

them how to develop and use their imagination.It teaches  -c 
 
 

It teaches them about family values. -d 

Teenagers can be affected easily by watching TV. According to you  
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what negative impacts do watching television has on the life of teens? 
se or negative messages. It can give unhealthy, fal -a 

 

It may cause them to miss out on real world experiences.  -b 
 

It promotes inactivity which may lead to obesity. -c 
 

It also causes unhealthy behaviours such as taking risks and eating junk food  -d 

************************************************************ 
We can avoid the negative effects of TV by following some simple rules. Mention 

them 

Making family rules about TV and stick to them.  -a 
 

Setting limits on TV viewing time. -b 
 

g your homework.Turning TV off during mealtimes and while doin -c 
 

Watch TV with family and friends and discuss issues seen on TV with them.  -d 
 

Use books to learn more about topics that interest you on TV.  -e 
----------------------------------------------------------------------------------------------- 

 “Recent data indicates that, on average, children spend approximately three hours 

a day watching television.”  
TV can be educational. Do you agree or disagree? Justify your answer.  

Yes, I agree because:  

TV can be a very useful teaching aid.   -a 
 

It can provide people with useful information. -b 
 

It helps people to practise listening to different spoken languages. -c 
 

People can learn about the culture of others through documentaries. -d 
 

th and science recorded programmes can be used as a revision tool in ma-Pre -e

lessons.  
 

TV can help students to visualise what they have been learning.     -f 
************************************************************ 

Why is television described as a "teaching aid"?  

on.It can provide students with useful informati -a 
 

It helps students to practise listening to different spoken languages. -b 
 

Students can learn about the culture of others through documentaries. -c 
 

recorded programmes can be used as a revision tool in math and science -Pre -d 

lessons.  
 

lp students to visualise what they have been learning.     TV can he -e 
========================================================  
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Unit 9 
 

“A professional video camera, often called a television camera, is a high-end 

electronic device for recording moving images.” 
 

 Camera can be used for other purposes than taking photos.  
1-What are the different uses of a camera?  

It is used for recording moving images in television studio. -a 
 

For entertainment-d    For security  -c   To record live sport events  -b 
 

For surveillance -g    For education  -f    al operations For surgic -e 
************************************************************ 

2-What's the difference between the portable professional cameras and the 

consumer cameras? 
h larger and designed to be carried on The portable professional cameras are muc -a

the shoulder.    
 

The consumer cameras are smaller and carried by hands.  -b 
************************************************************ 

3- What are the two types of professional video cameras? 
  

Studio cameras  -b      end portable recording cameras ) -Camcorders ( high -a 

----------------------------------------------------------------------------------------------- 
“Television, video and motion picture camera operators produce images that tell a 

story or entertain an audience or record an event.” 

a- Compare between the Camcorders and the Studio cameras. 
Camcorders : -a 

- They are used for ENG (electronic news gathering). 
-They have a shoulder-stabilizing device on the shoulder.  
     

Studio cameras   -b 

- They are fixed on studio pedestals (they stand on the floor with a hydraulic 

mechanism to adjust the height and wheels).  
- They are often fixed on tracks when used outside the studio. 

- They have no recorder on their own. 

- They are cable-bound. 
************************************************************ 

b-What are the events that camera operators record? 
 

Sporting events  -d        News  -c       Studio programmes  -b      TV series  -a 
 

Private ceremonies  -e    Documentaries -f 
-----------------------------------------------------------------------------------------------  
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" Everyone is a critic " 
Explain this quote in your own words. 

It means that everyone has a right to express his or her opinion, and it becomes 

very easy to write your own review by using the Internet. 
 

       Casting -a What points should be considered when writing a film review? 
 

Cinematography. -e    Special effects  -d     Directing   -c    Story of the film  -b 

----------------------------------------------------------------------------------------------- 

“While watching your chosen film………”  
What qualities do you think make a good film critic? 

a- while watching your chosen film, keep a notepad and a pen handy so you can 

note down your ideas, any memorable moments or quotes. 
b- You should not be biased when you are reviewing even if your favourite actor 

was the lead character.  

c- You should consider the good film element before you write your review.  
d- Don't be shy. The most respected reviewers are always the most honest.  

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

To be successful, any film needs the work of a team behind the scene; so who are 
the film production team? 

 

Composers  -c           Costume designers  -b              Editors -a 

************************************************************ 
 There are many elements required to make a good film. Mention them. 

 

Special effects  -c         up -make -b         Soundtracks  -a 

----------------------------------------------------------------------------------------------- 

“Kuwait Times is an institution every Kuwaiti should be proud of.” 
 What do you know about Kuwait Times?     

a- It was founded on 1961 by Yousif Saleh Alyan. 

b- It was the first English-language newspaper in the Gulf. 
c-It's Kuwait's only multilingual newspaper, reporting the news in Urdu, 

Malayalam and Tagalog as well as English. 

************************************************************ 
Why is Yousif Saleh Alyan considered one of the patriotic sons of Kuwait's 

journalism? 

a- He founded Kuwait Times. 
b-He is one of the founding members of KJA( Kuwait Journalists Association )  

c- He spoke several languages including Arabic, English, French Italian and 

Persian.  
========================================================== 
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 م2201 /1201حادي عشر للصف ال تاريخ الفصل الثاني

 شعراء صدر اإلسالم  -الفصل الثالث 
 

 .( ه54توفي )أبو الوليد حسان بن ثابت  : حسان بن ثابت -1
 
 

 .لقب في الجاهلية بشاعر المدن -الشام ب هوالغساسن هبالحير همدح المناذر :قبل اإلسالم 
 

عير قريش بأنسابهم  وأحسابهم والجبن  فع عن اإلسالم فلقب بشاعر الرسولمدح الرسول ودا :بعد اإلسالم 

 .والفرار

 : شعره
 .غلب على شعره المدح والحماسة والفخر والهجاء : األغراض 

 

   .فخامة اللفظ وقوة األسلوب -1 : سمات  شعره
 

 .سهولة األلفاظ والبعد عن الجزالة -3     (.هذبه إيمانه اإلسالم)شعره بعض حواشي الكالم في -2 

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

 . (ه24توفيت )تماضر بنت عمرو بن الشريد من بني سليم : الخنساء  ـ2
 

 

بشعر معجب معجز يعد  جزعت وتفجر الشعر في نفسها ورثتهماقتل أخواها صخر ومعاوية ف :قبل اإلسالم 
 . قيل في الرثاء وبخاصة ما قالته في صخر إلحسانه إليهامن أروع ما 

 

:  استشهد أبناؤها األربعة في القادسية فصبرت وقالتو لى الرسول وأنشدته فاستزادهاوفدت ع : بعد اإلسالم 

 "   الحمد هلل الذي شرفني باستشهادهم " 

 :  شعرها
 .غلب على شعرها الرثاء والفخر : األغراض  

 

 . حالوة الجرس وجزالة اللفظ -1   :سمات شعرها   
 

 .يرى النقاد أنها أشعر من كثير من الشعراء -3    ه والرق هالرصان -2

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

 .(ه 59توفيت ) من بني عبس  جرول بن أوس:  هالحطيئ ـ3
 

كان دنيء النفس  -قبيح الوجه فأصبح مظلوما محروما متبرما بالحياة  -نشأ ال ُيعرف له نسب  :قبل اإلسالم 
اتخذ من الشعر حرفة يتكسب بها ويحمي بها نفسه وينتقم من أعدائه فهجا الجميع حتى أمه  جشعا شريرا

 وزوجه  
 

لم يترك اإلسالم أثرًا في نفسه فاستمر في الهجاء ( أسلم ثم ارتد ثم عاد)قيدة كان مزعزع الع :بعد اإلسالم  
هجا الصحابي الزبرقان بن بدر وبغيض بن عامر فشكياه لعمر بن  -والخوض  في األعراض الفاحش

الخطاب فحبسه فقال شعرا يستعطف عمرا بأنه أب ألطفال صغار لن يجدوا طعاما بعده فأطلق سراحه 

 .  أعراض المسلمينواشترى منه 

 :شعره 
 .غلب على شعره الهجاء والمدح والفخر: ألغراضاا

 

 .(كما قال النقاد)لوال خسة طبعه لكان أشعر الناس -2           .متانة وقوة األسلوب -1  : سمات شعره
 

 (يقول الشعر ثم يعمل على تنقيحه وإصالحه وتجويده كزهير والنابغة.)من عبيد الشعر -3

========================================================== 
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 النثر اإلسالمي  -الفصل الرابع 
 

 .كان أداة الدعاة لنش العقيدة والدعوة من خالل الخطابة والرسائل -1 : أثر اإلسالم في النثر  *
 

 . توسعت ميادين النثر ومضامينه  -2 

 .دية كالوصايا واألمثال والحكمدخلت موضوعات الدعوة مع الموضوعات التقلي  -3 
------------------------------------------------------------------------------------------------- 

زادت أهمية الخطابة فهي في اإلسالم وسيلة إقناع ونشر لمبادئ اإلسالم بعد أن كانت في  : هالخطاب ـ1

 .هارة تبرز بعضهم الجاهلية للتباهي بالقول وامتالك لم
 

الخطابة الوسيلة الفعالة لنشر مبادئ  اإلسالم وإقناع الناس بها كون العرب أمة  -1 :ه دواعي أهمية الخطاب

 .أمية
 

 .فصاحة الرسول وسيلة إقناع لفصحاء العرب ونيل إعجابهم -2 
 

 .تجمع الناس لالستماع للخطب يوحد الناس في السلم والجهاد -3 
 

 :أشهر الخطباء 
 :جمع بين قوة الحجة وفصاحة اللسان وبالغة العربية فكان أخطب العرب ومن أشهر خطبه :الرسول  -1

 . خطبة الوداع

 .الوضوح والسهولة دون تقعر أو تزيين أو تقسيم الجمل والعبارات (:خطبة الوداع )سمات الخطبة   
 

 . هخطبة البيع : من أشهر خطبه: أبو بكر الصديق  -2
 

موقف الحوادث )خطبة بمناسبة غارة سفيان بن عوف على األنبار:من خطبه :أبي طالب  علي بن -3
 (والحرب يستدعي الخطبة

 

استخدم أسلوب التقريع لحثهم على  -ألفاظ قوية تناسب الموقف والحدث -كلمات معبرة مقنعة  : هسمات الخطب

 . الجهاد
****************************************************************** 

زادت أهمية الرسالة فالرسول استخدمها لتعزيز اإلسالم وحمايته وعقد المعاهدات أرسل  :الرسائل ـ2

 الرسائل 
 

 للقبائل وللملوك واألمراء مثل رسالته لكسرى الفرس وقيصر الروم ومقوقس مصر 

------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 (دقة المعاني واألفكار ) التعبير الدقيق عن المعاني واألفكار مباشرًة  -1  : سمات رسائله
 .تخلو من الصنعة والتكلف بالسجع وتقسيم العبارات : البساطة والوضوح  -2               

 .           الخلو من الخيال  -3               

 .اإليجاز في التعبير عن المعاني واألفكار -4               
------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 كثرت التغيرات السياسية واالجتماعية والفكرية مما أدى لالهتمام بالكتابة وبخاصة للرسائل  : رسائل الخلفاء

------------------------------------------------------------------------------------------------- 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   .                                                                                                رسالة عمر بن الخطاب ألبي موسى األشعري في القضاء -1   : أشهر الرسائل

 

 .رسالة علي بن أبي طالب لمالك األشتر عندما واله مصر -2

------------------------------------------------------------------------------------------------- 

الية ومعاملة تتضمن قيم إسالمية تطبيقية لكيفية الحكم بين الناس أو طريقة إدارة الو : أهمية هذه الرسائل
 .هالرعي
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 (ه 132 - 41)العصر األموي  -الباب الثالث 
 

لقوة فظهر لهذا الحكم مؤيدون استبدل بني أمية حكم الشورى بالخالفة الوراثية المعتمدة على ا -1

:  فلكل حزب سياسي شعراؤه الذين( ظهور الشعر السياسي) ومعارضون فظهر صراع سياسي أثر في األدب
 .ينشرون دعوته وأفكاره --يهاجمون الخصوم   -يدافعون عن مبادئه 

------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 : شهد هذا العصر نهضة حضارية بسب -2
ولكن .انتقال العرب من الجاهلية الوثنية للروح اإلسالمية القائمة على العقيدة فتغيرت مفاهيم األدب -1

 .االفتخار باالنتصارات -االعتزاز باألنساب :الصراع السياسي أعاد من السمات الجاهلية 
 
 

األمم األخرى التي دخلها اإلسالم والتي تختلف عنهم في الطبيعة والتقاليد ونظام تأثر العرب بتراث  -2

 .المعيشة
------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 :  أثر هذه التطورات على األدب

 : ياسيةوأبرز األحزاب الس:  ظهور الشعر السياسي - 1 

 شعراؤه أبرز مبادئه الحزب

 األخطل -جرير  بنو أميه األحق بالخالفة ولهم مكانة في الجاهلية واإلسالم األمويين

السيد  -الكميت  بنو هاشم األحق بالخالفة ولهم مكانة في الجاهلية واإلسالم الهاشميين

 الحميري

كل الفرق  عارضوا -عدم القبول بالتحكيم بين علي ومعاوية  الخوارج

 األخرى

قطري  -الطرّماح 

 بن الفجاءة

انتهت دعوتهم بمقتل مصعب  -عبد اهلل بن الزبير األحق بالخالفة  الزبيريين

 بن الزبير  

عبد اهلل بن قيس 

 الرقيات

------------------------------------------------------------------------------------------------- 
اتخذته األحزاب السياسية وسيلة يدافعون به عن مبادئهم ويهاجمون خصومهم  :ه ز فن الخطاببرو -2

 .وينشرون دعوتهم 

------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 ثراء أهل الحجاز -2 الفراغ السياسي   -1  ؟إحياء الغزل الصريح في الحجاز علل  -3

------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 .التغزل في وأوصاف المرأة الحسية : سماته        العرجي –عمر بن أبي ربيعة  :شعراؤه 
------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 .فبرز في نجد و وادي الحجاز -منسوب لبني عذرة  -أما الغزل العفيف أو العذري  
 

 (.كثير عزة ) ُكثير بن عبد الرحمن -(جميل بثينة ) جميل بن معمر -(مجنون ليلى ) قيس بن ذريح : شعراؤه 
 

 (.عفة الصورة وطهارة الذيل ) التغزل في أوصاف المرأة الخلقية  : سماته
========================================================== 
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 من الشعر السياسي  -الفصل األول 
 

  . (ه 100توفي ) حزب الخوارج :  الَطرّماح بن الحكيم - 1

نشأ في الشام (طويل الشعر الحماسي ال) من أصحاب الملحمات  -الشعراء اإلسالميين ( أعظم ) من فحول 
نشأة حضرية ومدح من أجل المال لكنه مع ذلك عزيز النفس فخور بشعره معجبًا به كان صديقًا للكميت 

 .شاعر الهاشميين 

الذي أقر له بالنبوغ في الشعر والخطابة ورواية الشعر والغريب والشجاعة جالس الرواة والنحاة فكان عالمًا  
 .تمنى الموت شهيدًا -الهجاءفي ( طريقة) بالغريب وله مذهب

------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 .(ه85توفي )حزب عبد اهلل بن الزبير :  عبد اهلل بن قيس الرقيات - 2
ول اتجاهه بعد مجزرة جيش وتح!!الزم في أول حياته المغنيين في مكة والمدينة -قرشي من بني عامر 

كان يفخر بقريش ويدعو  -مدح مصعب بن الزبير  -التي قتل فيها بعض أقاربه (موقعة الحرة)معاوية بالمدينة

 في شعره لوحدتها وقتال بني أمية
بعد هزيمة الزبيريين ومقتل مصعب ابن الزبير  -ساهم شعره في دعوة الزبيريين واثبات حقهم في الخالفة 

لب األمان فعفا عنه عبد الملك بن مروان ومدحه ولكن لم يعجب الشعر عبد الملك ألنه كان أقل استجار وط

 .مما قيل لمصعب بن الزبير
========================================================== 

 الموضوعات األخرى  -الفصل الثاني 
 

 .الفخر والهجاء تطورت في العصر األمويقصائد عرفت في الجاهلية تدور حول  :شعر النقائض  ـأوال
 

 .وحدة الروي -4 وحدة الوزن الموسيقي     -3    وحدة الموضوع  -2  نقض المعاني    -1 : هأصولها الفني 

 .مع التعرض للسياسة والقبلية واألنساب وقذف األعراض 
 

            .سوق المربد   –البصرة  : مكانها
 

 . األخطل  –فرزدق ال –جرير  : فريق النقائض
------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 . كان يغرف من بحر(        ه 110توفي : ) جريرـ 1

شاعر هجاء من تميم لم يكن ذا نسب سكن البصرة وتقرب للحجاج فأرسله لعبد الملك بن مروان  تصدى 
 .انين شاعرًا لثم

 ه ومعانيهال تكلف في شعره وال حشو وال تعقيد فهو ذو سليقة فياضة بدليل اتساع قوافيه وتناسق ألفاظ :شعره 

 . فأعجب شعره الناس لسهولته وعمقه
 

 .هألفاظ جزل ـ هقوي هعبار ـال يخرج عن المألوف  ـخفيف على السمع  -رقيق  :شعر الغزل عنده 
 

لم يفخر بعشيرته لتواضعها فافتخر بقبيلته العليا بني يربوع . ر ينتقم به ممن ظلمه م :شعر الهجاء عنده 

أقر الفرزدق لألخطل بأن جرير أيسر منهما شعرًا ألن شعره يرويه  ـلم يأنف من مدح أحد  لشرفهم وبأسهم

 .جميع الناس
------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ( ه110توفي ) :  الفرزدق – 2

 .كان شاعرًا سيدًا كريمًا  من بني مجاشع قال الشعر صغيرًاو كان ينحت من صخر
 

كان يتخير اللفظ يدخل الكالم الغريب في شعره ويذكر أخبار العرب وأيامهم ويقلد السابقين في  : شعره

لكنه كان يتمنى .لوال شعر الفرزدق لذهب ثلث العربية : والنحاة وقالوا األساليب لذا أعجب شعره اللغويين 

 .لنفسه شعر جرير 
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 . قال في الهجاء المقذع  والوصف المبدع والمدح
------------------------------------------------------------------------------------------------- 

    (      ه95توفي  : ) األخطل– 3

كان نصرانيًا خبيث اللسان مدمنًا على الخمر مقربًا من عبد الملك بن مروان  كان ينقح شعره يمتاز بالمدح 
 .ووصف الخمر الترفع عن البذاءة في الهجاء

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

وهو  ًا بذاته ولم يعد جزء من القصيدةصبح فنًا قائمتطور الغزل في العصر األموي فأ :شعر الغزل ثانيا 
 :نوعان

 

 (العذري)الغزل العفيف  الغزل الصريح 

 أبرز شعرائه

 عمر بن أبي ربيعة 

 األحوص
 العرجي

 (جميل بثينة)جميل بن معمر 

 (كثير عزة)كثير بن عبد الرحمن
 (    مجنون ليلى)قيس بن ذريح 

 عروة بن حزام

------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 : من أشهر شعراء الغزل

 (هجميل بثين)جميل بن معمر  عمر بن أبي ربيعة 

 سمات شعره

 .من الغزل الصريح
 سهولة اللفظ -1 

 مالئم لهوى النفس-2

 

 .من الغزل العفيف العذري
 هوالعذوب هالرق -1

 هرة العاطفحرا -2

 الصدق -3

=========================================================== 

 :الخطابة في العصر األمويـ  النثر في العصر األموي  -الفصل الثالث 
 

 ( تنوع وازدياد الثقافة –تفتح العقل العربي ) :عوامل ازدهار الخطابة في العصر األموي ـ 1

 .المتطور األدب بفضل اإلس -1
 .محافظة العرب على سليقتهم اللغوية -2

 .الفتن أدت للجاجة لخطباء يدفعون تهم الخصوم ويقنعون الناس بأفكارهم -3

 .هواليمني هصراع القبائل القيسي -4
 .الفتوحات اإلسالمية -5

 .تعلق الناس بمظاهر الحضارة وشهواتها دفع لظهور الخطباء الواعظين الزاهدين -6

 . د على الخلفاءكثرة الوفو -7
------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 : مظاهر تطور الخطابةـ 2

 ظهور الخطباء الكبار ـ3ظهور أغراض جديدة             ـ 2تنوع وازدياد ثقافة الخطباء        ـ 1
------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 : خصائص الخطابة في العصر األموي بعامةـ 3

 "بتراء"خطبة زياد بن أبيه خلت من ذلك فسميت )االفتتاح بالحمد والصالة على النبي
------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 :؟ تميزت الخطب السياسيةـ بماذا 4

 .(خطبة الحجاج بن يوسف)التهويل   -3اإلطالة      -2العنف والزجر     -1
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 االستشهاد بالقرآن والحديث والشعر واألمثالـ 4
 

 الميل للسجع واالزدواج والترادفات والعناية باأللفاظ وانتقائها  ـ 5
------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 : خصائص الخطابة عند الخوارجـ 5

 الترغيب والترهيب -4متانة األسلوب            -3انتقاء األلفاظ الصعبة              -2السجع           -1
 .هانة بالموتكثرة الحديث عن االستشهاد واالست -5

------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 :أشهر الخطباءـ 6
 

 : زياد بن أبيه -1

 .كان كاتبا ألبي موسى األشعري ثم األمام علي ثم معاوية بن أبي سفيان الذي أشهد الناس أنه أخيه

 كوفةولي الصرة وال*    
 .ذو ذهن حاضر ولسان فصيح وشدة في الحكم فكان أول من أعلن األحكام العرفية في اإلسالم*    

 .له خطبة مشهورة سميت بالبتراء *    

------------------------------------------------------------------------------------------------- 
  :األحنف بن قيس  -2

 ن دهاة وفصحاء العرب عرف بالسيادة والشجاعة فكان يجهر برأيه عند الخلفاء سيد تميم م

 يضرب به المثل في الحلم  شهد الفتوح واعتزل الناس بعد موقعة الجمل ولكنه شهد صفين مع اإلمام علي  -
 

 . له قدرة عل حول الكالم -2.   ذو بالغة وحسن بيان -1     : سمات خطبه

 .يعمد إلى اإليجاز -4.    ساليب التصويريستخدم السجع وأ -3  

------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 :عبد اهلل بن الزبير -3

بة أول مولود بعد الهجرة شهد فتح أفريقية في زمن عثمان كان عابدًا من الحفاظ فكان ممن كلفهم عثمان بكتا

 .ه 73فبعث له عبد الملك بن مروان الحجاج بن يوسف فقتله سنة ه 64بويع بالخالفة عام .المصحف
 

 .خطبته في رثاء أخيه مصعب :من خطبه 
========================================================== 

 هالفني هالفصل الرابع الكتاب
 

 .األنباط واآلراميون :  وتعلم العرب الكتابة منقرون  3قبل اإلسالم بـ هالفني هُعرفت الكتاب

------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 . ن حاجة العرب للكتابة لم تكن ضروريةأل؟   بقيت الكتابة في الجاهلية  بدائية ولم تتطور علل -1
------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ؟ تطورت الكتابة مع ظهور اإلسالم عللـ 2
 

 .حاجة الرسول لكتاب للوحي والرسائلـ 2         .حث القرآن على تعلم القراءة والكتابةـ 1
------------------------------------------------------------------------------------------------- 

   ما أبرز ما أسهم به األمويون في تطور الكتابة العربية؟ـ 3
 

 .تعريب الدواوينـ 2       .وضع النقاط للحروف المتشابهةـ 1

------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 بسبب نشاط كتابه الرسائل وزيادة   ظهور ديوان الرسائل في عصر بني أميه وما نتيجة ذلك؟ عللـ 4

 

 .ونتج عن ذلك أن أصبح للكتابة أهمية وأصبح لها منهج للكتابة الفنية.استخدامها
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 : أشهر الكتاب
 

 : عبد الحميد الكاتب

الء سالم كاتب هشام بن عبد الملك ثم صار كاتبًا كان معلمًا للصبيان وتعلم فنون الكتابة على يد أبي الع
لمروان بن محمد آخر خلفاء بني أميه فلما قتل الخليفة فر واختفى عند صديقه ابن المقفع ولكن ُعرف مكانه 

 .وُأخذ وقتل

------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 .أول من وضع سمات الكتابة الفنية ورسخ أصولها  ؟يقال بدئت الكتابة بعبد الحميد  علل ـ1

 

 .فاق كتاب زمانه وأصبح الكاتب األول في عصر بني أميه

------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 .بالبراعة والجمال والفن         ؟تميزت رسائله ـ بماذا 2
------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 .والروايات واألحاديث(بخاصة خطب اإلمام علي)اعتمد على حفظ القرآن والكثير من الخطب تكوينه

========================================================== 
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 م2201 /1201حادي عشر للصف ال الفصل الثاني جغرافيا
 : المفــــــاهيـم

 

 أقصى ارتفاع سطح البحر   :ـ المد 1
 

 .أدنى انخفاض يبلغه سطح البحر  :الجزر   ـ 2
 

 .عباره عن ارتفاع و انخفاض  مؤقت في مستوى سطح البحر  :المد والجزر  -3
 

 .أقوى الحركات المائية وتحريك للمياه السطحية سببها هبوب الرياح  :ـ األمواج 4
 

 .مياه المسطح المائي حد أشكال مياه البحر وتحرك الكتل السطحية لأ : هـ التيارات البحري5
 

 .غطاء سميك من الغازات يحيط األرض  : ـ الغالف الجوي6
 

 .اإلشعاع الصادر من الشمس إلى األرض  : ـ اإلشعاع الشمسي7
 

 .خطوط إنشائية تصل بين النقاط التي تتساوى فيها الحرارة  : هـ خطوط الحرارة المتساوي6
 

 .مليبار  1013نهاية الغالف الغازي يعادل وزن عمود من الهواء حتى  :ـ الضغط الجوي 7
 

 .التي تهب بصورة منتظمة ودائمة على سطح األرض  : هـ الرياح الدائم8
 

 .تهب على العروض و المناطق المدارية  : هـ الرياح التجاري9
 

 .الحيز  المكاني الذي توجد به الحياة  :ـ اإلقليم الحيوي 10
 

 .لسطح تتشابه فيها  الظروف المناخية السائدة منطقة من ا : ـ اإلقليم المناخي11
 

 .تتساقط أوراقها بمواسم الشتاء لتنمو أوراق جديدة تسمى غابات متساقطة األوراق  :ـ غابات نفضيه 12
 

 .حركة الهواء الساكنة على سطح األرض  :ـ الرياح 31
 

 .رياح مدارية تصاحب حدوث الرياح التجارية  : هـ الرياح الموسمي41
 

 .يحدث أثناء الليل ويبرد الهواء ويهبط نحو الوادي  :ـ نسيم الجبل 51
 

 .يحدث نهارًا في األودية يتصاعد الهواء ألعلى  :ـ نسيم الوادي 61
 

 .يحدث أثناء النهار يسخن الهواء المالمس لألرض ويحل محل الهواء البارد  :ـ نسيم البحر 71
 

 .رارته يظل الماء محتفظ بحرارته يصعد الهواء لألعلى أثناء الليل يفقد اليابس ح :ـ نسيم البر81
 

 .زيادة أعداد الحيوانات بشكل يفوق قدرة البيئة :الرعي الجائز  -19
 

 .   الصيانة واالستغالل الحكيم واألمثل بمصادر األرض  :المحميات  -20

 ========================================================== 
 .في النقل و التجارة بين قارات العالم اإلنسانيستخدمها        حار و المحيطات؟أهميه البـ 1

 --------------------------------------------------------------------------------------------

 في ماذا تستخدم مياه البحر المالحة ؟ -2
 .في مولدات الطاقة النوويةـ 3       .مصانع الحديد والصلبـ 2      .مصانع التبريدـ 1

--------------------------------------------------------------------------------------------  

 هي الطرق التي تستخدم في الطاقة في دول فرنسا و انجلترا و أمريكا ؟ ما -3
 

 .حركه األمواج و المد والجزر: حركة المياه و هي 
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 .نجحت في استزراع المحيط باللؤلؤ و بنباتات بحرية أخرى      علت دوله اليابان ؟ماذا ف -4
 --------------------------------------------------------------------------------------------

 : يلي و الهندي من حيث ما األطلسيبين المحيط الهادي و  قارن -5

 المحيط الهندي األطلسيمحيط ال المحيط الهادي هالمقارن

 2مليون كم74 2مليون كم82 2مليون كم166 المساحة

ارتفاع السواحل خاصة  -1 المميزات

 .األمريكتينفي 

أعمق المحيطات بمعدل  -2
 .متر3940 إلىيصل 

يوجد حافة غائصة تكاد  -1

قسمين متساويين  إلىتقسمه 

كم وهي 1400يبلغ طولها 
 .حافة تشالنجر 

لمحيطات من أصغر ا -1

 .حيث المساحة 
 

أعمق نقطة فيه خندق  -2
 .    متر7725سوندا وعمقه  

 --------------------------------------------------------------------------------------------

 ؟أهم ما تتسم به مياه البحار و المحيطات بمجموعه من الخصائص الطبيعية و الكيميائية  -6
 

 .ملوحة مياه البحار و المحيطات -2    .حرارة مياه البحار و المحيطات  -1
 

 .كمية األكسجين في مياه البحار و المحيطات  -3

 --------------------------------------------------------------------------------------------

 نحو المياه العميقة ؟درجه حرارة المياه تنخفض تدريجيا كلما اتجهنا  علل-7
 

 .ن اإلشعاع الشمسي يعد المصدر الرئيسي لحرارة مياه البحرأل
 --------------------------------------------------------------------------------------------

 . التركيب الكيميائي -2       .نسبة الملوحة  -1؟     في ماذا تختلف األنهار عن البحار -8

 --------------------------------------------------------------------------------------------
 .درجه الحرارة و نسبه التبخر  -1؟   نسبة الملوحة تتباين من مسطح مائي ألخر ما هي عوامل  -9

 

 .لتوازن الرأسية لمياه البحر حركة ا -3  .أنهار الجليد  أوكمية المياه العذبة المكتسبة من األمطار  -2

 --------------------------------------------------------------------------------------------
 ماذا تؤدي حركة التوازن الرأسية ؟ -10

 

 .جانب التيارات البحرية إلىتوزيع نسب األمالح  إعادةتقليب المياه و  إلىتؤدي  

 --------------------------------------------------------------------------------------------

 في األلف؟40نحو  إلىعلل نجد أن نسبه الملوحة في مياه البحر األحمر ترتفع  -11
 

 .تبعا لقلة المياه المكتسبة و ارتفاع نسبة المياه المفقودة بفعل التبخر 

 --------------------------------------------------------------------------------------------

 ما أهمية األكسجين المذاب في مياه البحار و المحيطات ؟ -12
 

 .تساعد على تنشيط الكائنات الحية خاصة الدقيقة منها 
 --------------------------------------------------------------------------------------------

 لماذا يحدث المد و الجزر ؟ -14

 . األرضنتيجة الختالف قوه جذب كل من الشمس و القمر للمسطحات المائية على سطح 
 --------------------------------------------------------------------------------------------

 .الشمس لمياه سطح األرض قوه جذب القمر و  -1   أسباب حدوث حركة المد و الجزر ؟ -15
 

 .قوه الطرد المركزي لألرض الناشئة عن دورانها حول نفسها  -2
--------------------------------------------------------------------------------------------  
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 المد أقوى من تأثير الشمس ؟ إحداثعلل تأثير القمر في  -16
 

 .أما القمر قريب نسبيا  ألرضاألن الشمس بعيده عن  
 --------------------------------------------------------------------------------------------

 متى يظهر تأثير الشمس على المد ؟ -17
 

 .واقعين على امتداد واحد  األرضعندما تكون الشمس والقمر و
 --------------------------------------------------------------------------------------------

 أنواع المد ؟ اذكر -18

الشمس والقمر واألرض يكونا على خط واحد ويكون المد والجزر عالين  والقمر بدر أو     المد العالي
 .محاق 

الجزر  وجود الشمس والقمر على ضلع زاوية قائمة بالنسبة لألرض المد و  الناقص المد المنخفض أو

 .مخفضين 
 . المد الذي يحدث في اتجاهين المقابل للقمر والمضاد له بتأثير القمر أقوى من الشمس   المد المقابل 

 --------------------------------------------------------------------------------------------

 حتكاكها بسطح البحر و تحريكها المياه السطحية بسبب هبوب الرياح و ا؟كيف تحدث األمواج البحرية  -19
 --------------------------------------------------------------------------------------------

 .الحركات الزلزالية  -2       .حركه المد و الجزر  -1    ؟عوامل ثانوية لحدوث األمواج  ـ اذكر20

 --------------------------------------------------------------------------------------------
 . هبفعل الزالزل البحري       ؟كيف تنشأ أمواج التسونامي -21

 --------------------------------------------------------------------------------------------

 .المحيط الهادي     ؟" التسونامي"هذه األمواج من أهم المحيطات التي تتعرض لمثل  -22
 --------------------------------------------------------------------------------------------

 ؟أسباب نشأه التيارات البحرية  -23
 

 .  كليهما تبعا الرتفاع حرارة المياه أو الرتفاع نسبة األمالح أو   : ارتفاع كثافة مياه البحر -1
 

 .الن هبوبها المنتظم يسبب تحرك مياه المحيط  في اتجاه هبوب هذه الرياح  :الرياح الدائمة  -2
 

 .شكلها و اتجاهاتها التي تعترض اتجاه سير التيارات البحرية تجعلها تأخذ اتجاهات معينة  :السواحل  -3

 --------------------------------------------------------------------------------------------

 حدوث الكثافة في التيارات البحرية في مياه البحر؟ علل -24
 

 

 .الرتفاع حرارة المياه أو الرتفاع نسبة األمالح أو كليهما 
 --------------------------------------------------------------------------------------------

 .يحمي سطح األرض من تساقط الشهب و النيازك  -1   .؟ئد الغالف الجوي فوااذكر  -52
 

ثاني أكسيد الكربون وتبلغ نسبتهم / األرجون / النيتروجين / هو سبب الحياة وتتألف من غاز األكسجين  -2

 .من حجم الهواء % 99
--------------------------------------------------------------------------------------------  

 :الطبقات الرئيسية للغالف الجوي  -26

 :طبقة التروبوسفير 
كلما ارتفعنا  5م 0.6تنخفض درجة الحرارة بمعدل  كم8وعند القطبين  كم18سمكها عند خط االستواء 

 .متر ينشأ فيها العواصف والسحب و التيارات و األمطار بأنواعها 100
 

 :طبقة االستراتوسفير
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وتتضمن على الجزء األكبر من  5م100ع درجة الحرارة فيها تصل إلى ترتف كم30إلى  كم12من  سمكها
 .مع غياب شبه كلى لبخار الماء  –يندر بها الغازات  –طبقة األوزون 

 

 :طبقة الميزوسفير 

ترتفع درجة حرارتها في الجزء األسفل منها تخترقها الشهب و النيازك وتنخفض  ميل30سمكها حوالي 

 .لحرارة باالرتفاع بعد ذالك تدريجيا إلى نهاية الطبقة ا
 

 :طبقة التروموسفير 

يطلق على الطبقة التي  م1100تمتاز بخفة وزنها وغازاتها الخفيفة حرارتها ترتفع لتصل  ميل150سمكها 

األثير وتتركز فيها الجزيئات األيونية ولها أثر على الموجات الالسلكية ( األينوسفير )أسفلها 
 .الكهرومغناطيسيةو

 --------------------------------------------------------------------------------------------

 طبقات الغالف الجوي  -27

اسم 

 الطبقة

 التروموسفير الميزوسفير االستراتوسفير التروبوسفير

سماكة 

 الطبقة

سمكها عن خط 

كم وعند  18االستواء 
 كم8القطبين 

 كم12من 

 ميل30إلى 

 ميل150 ميل30

 

خصائص 
 الطبقة

ينخفض بها الحرارة 

ينشأ فيها السحب 
والعواصف 

 واألمطار

ترتفع فيها الحرارة 

عند طبقة التروبوبوز 
االنتقالية وبها طبقة 

األوزون وندرة 

 الغازات وبخار الماء

ارتفاع الحرارة في 

الجزء األسفل حيث 
تخترقها الشهب 

ينخفض الحرارة 

 ياتدريج

خفة غازاتها وبها 

على  األثير التي لها أثر
الموجات الالسلكية 

 والكهرومغناطيسية

 --------------------------------------------------------------------------------------------

 علل اختالف درجة الحرارة في طبقات الجو المختلفة ؟ -28

 .سب تكونها وطبيعتها مثل اختراق الشهب و النيازك وندرة الغازات بها حسب ما ينشأ فيها من مظاهر أو ح
 --------------------------------------------------------------------------------------------

 األشعة البنفسجية األشعة الضوئية األشعة الحرارية هالمقارن

 %9 %45 %46 نسبتها

-  مرئية وموجاتها طويلة غير مرئية طول الموجة

 --------------------------------------------------------------------------------------------
 .قوة النشاط اإلشعاعي الشمسي ـ 1؟  العوامل المؤثرة في اإلشعاع الشمسي اذكر  -29

 

 .ة طبقات الغالف الجوي مدى شفافيـ 3      .اختالف طول المسافة بين الشمس و األرض ـ 2
 

 .مقدار زاوية ميل األشعة الشمسية  -5         .اختالف عدد ساعات  سقوط أشعة الشمس ـ 4
 --------------------------------------------------------------------------------------------

 .ض الحرارة حسب البعد عن خط االستواء تنخفـ 1؟العوامل التي تؤثر الختالف درجة الحرارة اذكر  -03
 

 لنباتي دائرة على المدى الحراري الغطاء اـ 3  منتظم للمسطحات المائية واليابسالتوزيع الجغرافي غير الـ 2
 

  U.S.Aارتفاع درجة حرارة السواحل الجنوبية الشرقية ألمريكا/ تأثير التيارات البحرية الدفيئة والباردة ـ 4
 .الدافئبتيار الخليج  األول تتأثرلسواحل الجنوبية في نفس العروض السبب م عن ا 10أكثر 

******************************************************* 
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 .أما السبب الثاني  تتأثر بالهواء البارد تيار كالفورينا البارد 
عا لتركز الغازات الثقيلة االرتفاع واالنخفاض عن سطح األرض حيث تنخفض الحرارة كلما ارتفعنا تب -1

 .وبخار الماء في القسم األسفل من هواء التروبوسفير وقمم الجبال يكون عليها الثلوج 
 

 .الكتل الهوائية الباردة والدفيئة وتأثيرها  -2

 --------------------------------------------------------------------------------------------
 جنوبا ؟ا عن الدائرة االستوائية شماال وفض درجة الحرارة كلما بعدنتنخ علل -31

 .ن حرارة الشمس تكون عمودية على خط االستواءأل

 --------------------------------------------------------------------------------------------
 ؟علل تقلل الغطاءات النباتية من المدى الحراري اليومي -31

 

 .وتعدل من درجات الحرارة  األرضالشمسي  على سطح  اإلشعاعتساعد على تنظيم قوه  ألنها 

 --------------------------------------------------------------------------------------------
 ؟أجهزة قياس درجة الحرارة ما هي  -32

 

 .الترموجراف -3    .مومتر المزدوج التر -2   .الترمومتر البسيط أو الجاف  -1 

 --------------------------------------------------------------------------------------------
 هي أنظمة تسجيل القراءات الحرارية ؟ ما -33

 

 ف 212 إلىف 32تي الذي يقيس من ايالنظام الفهرنه -2   .النظام سيليوس أو النظام المئوي  -1
 

 "درجة مئوية  8,1= يتي ادرجة فهرنه" 

 --------------------------------------------------------------------------------------------
 :القياسات المتعقلة بدرجة الحرارة  -34

 

 =المتوسط اليومي لدرجة الحرارة 
 

 .ساعة مقسمة  على عدد مرات الرصد  24أو المجموع قراءات الرصد اليومي لدرجة الحرارة خالل 

 ( .الفرق بين درجة الحرارة القصوى والدنيا ) المدى الحراري اليومي 
مجموع متوسطات حرارة كل أيام الشهر مقسوم على عدد أيام هذا ) المتوسط الشهري لدرجة الحرارة 

 .الشهر

 :خطوط الحرارة المتساوية  -
 .التي تتساوى فيها درجة الحرارة سواء شهرية أو سنوية عبارة عن خطوط إنشائية تصل بين النقاط

 (.النباتي الغطاء ـ   الرياحـ  التياراتـ توزيع اليابس والماء )وتعرجاتها تعرفنا العوامل المؤثرة فيها مثل 
 

أقل تعرجا أكثر / خطوط الحرارة  ـتنخفض الحرارة عند القطبين ـ ( الشرق : تتجه من الغرب )   ـ مميزاتها

 ستقامة في النصف الجنوبي لسيادة الماء وتعرجها شماليا
 .....حسب المخطط الذي أمامك :النطاقات الحرارية في العالم . بسبب اليابس  
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 .المليبار      هي وحده قياس الضغط الجوي ؟ ما -35
 --------------------------------------------------------------------------------------------

 .الباروجراف البارومتر الجاف والمعدني  البارومتر الزئبقي ـ 1  أجهزة قياس الضغط الجوي ؟ -63

 --------------------------------------------------------------------------------------------
 العوامل المؤثرة في الضغط الجوي ؟ -37

 .إذا زادت الحرارة انخفض الضغط والعكس صحيح   :ه درجة الحرارـ 1
 

 .كلما زادت الرطوبة انخفض الضغط و العكس  :ه الرطوبـ 2
 

 .متر تقريبًا  300مليبار لكل  33.8يختلف في المناطق المرتفعة عن المنخفضة بمعدل  : االرتفاعـ 3
 

الضغط الجوي حيث أنه  متحرك وفي الصيف عن الشتاء ومن خالل ذالك يتوزع  : توزيع اليابس والماء -4
وليس ثابت وهذا مرتبط  بالمناطق االستوائية العالية الحرارة  وهناك مراكز دائمة للضغط وهي تتوزع على 

 .سطح األرض على شكل أحزمة موازية
 --------------------------------------------------------------------------------------------

 ؟هي المراكز الدائمة للضغط الجوي  ما -38

 .حزام الضغط المنخفض الدائم فوق خط االستواء تبعًا لصعود الهواء إلى أعلى 
 .حزامان الضغط المرتفع فوق المدارين 

 .ج األرض .ش 60حزامان الضغط المنخفض فوق دائرتي عرض 

 منطقتان من الضغط المرتفع الدائم فوق الق
 --------------------------------------------------------------------------------------------

 كيف تفرق بين الضغط الجوي المرتفع و المنخفض ؟ -39

 ( .ــ ) آما الضغط المنخفض بالرمز , ) + ( في خرائط المناخ الضغط المرتفع يرمز له بالرمز 
 المنخفض و المرتفع  ألماكن الضغط الجوي  : مثـــــال

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 --------------------------------------------------------------------------------------------
 .االنيمومتر أو دوارة الرياح   ؟ بماذا تقاس سرعة الرياح -40

 --------------------------------------------------------------------------------------------

 ؟هي أنواع الرياح  ما -41
 

 .الرياح المحلية  -3       .الرياح الموسمية  -2     .الرياح الدائمة  -1
 

 .التي تهب بصورة منتظمة ودائمة على سطح األرض حسب التوازن الحراري : ه الرياح الدائم -44
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 :وتنقسم إلى 
( ـــ ) إلى الضغط ) + ( ية من الضغط التي تهب على العروض و المناطق المدار : هالرياح التجاريـ 1

 .بصورة منتظمة في اتجاه شمالي شرقي في نصف الكرة الشمالي وجنوبي شرقي في النصف الجنوبي 
 

 ( .التفيون ببحر الصين  –الترنادو في المكسيك –الهكريكين ) هناك عواصف وأعاصير مدمرة مثل ـ 2

 --------------------------------------------------------------------------------------------
 أهمية الرياح التجارية ؟ـ 42

 .تزداد كمية األمطار الساقطة صيفا في العروض المدارية في الشرق وتقل في االتجاه نحو الغرب

 --------------------------------------------------------------------------------------------
 :الرياح العكسية الغربية 

وراء المدارين إلى الضغط )+( ش , ج من الضغط  60-35التي تهب من المناطق المعتدلة بين دائرة عرض 

 .ش ,ج بصورة منتظمة  66.5المنخفض عند دائرة 
 -------------------------------------------------------

دث نتيجة التقاء الكتل الهوائية الباردة مع الكتل الهوائية الزمنية تحكيف تحدث الرياح العكسية الغربية ؟ ـ43
 .تزداد األمطار حسب حجم المنخفض الجوي وقوته 

 --------------------------------------------------------------------------------------------

 قوته ا مع زيادة حجم المنخفض الجوي وكثافتهر وزيادة كمية األمطا :.مميزات الرياح العكسية الغربية ـ 44
 -------------------------------------------------------

 : هالرياح القطبي

 ج/ش  66.5عند دائرتي عرض ( ـــ ) حول القطبين إلى ض ) + ( رياح تهب من نطاق الضغط 
 لشمالية وجرينلند  وتتشكل اضطرابات وعواصف ثلجية وتؤثر في شمال روسيا وأمريكا ا

 -------------------------------------------------------

 .رياح مدارية موسمية تصاحب حدوث الرياح التجارية لها نفس اتجاها  :. الرياح الموسمية -54
 --------------------------------------------------------------------------------------------

 ؟هو سبب نشأه الرياح الموسمية  ماـ 46

 .مقدار الضغط الجوي الماء على درجات حرارة الهواء وسبب نشأتها يرجع الختالف اتساع اليابس و 
 -----------------------------------------------------------------------

 والبحار فتتحمل نها تهب من المحيطات أل؟الرياح الموسمية الصيفية تكون محملة باألمطار صيفًا ـ علل 47
 

 ببخار الماء فتسقط كميات ضخمة من األمطار حيث اشتداد الحرارة صيفا على القارات وتنخفض الضغط 
 

 .ويظل مرتفع على البحار فتخرج من الضغط المرتفع إلى المطر الصيفي 
-----------------------------------------------------------------  

 :وتنقسم إلى  ـ             : هالرياح المحلي
 

 :مجموعة الرياح المحلية الحارة  -1
 

تكون متجهة  إلى مناطق االنخفاضات الجوية وتحدث في حوض البحر المتوسط مرتبطة االنخفاضات  

لدفيئة فوق خالل الشتاء والربيع نحو المقدمات ا)+(  الجوية والرياح العكسية وتهب من الجنوب من الضغط 

 .البحر المتوسط 
 :ويطلق عليها أسماء منها 

 

تهب جنوب صحراء شبة الجزيرة العربية تتجه شماال ليصل لصحراء الشام أيامها من متفرقة  :السموم ـ 1

 .فلسطين  ـاألردن  ـمن فصل الربيع ينتج عنها عواصف ترابية في سويا 
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يوم بالنسبة تسيب حوادث ترابية وحرائق و  50أيامها سميت الخماسين في مصر عدد  :رياح الخماسين ـ 2
 .أمراض عيون في فصل الربيع 

 

 .تهب من الصحراء الكبرى محملة بالرمال الدقيقة ويتركز تأثيرها على السواحل الشمالية ليبيا  :القبلي ـ 3
 

ا وصقلية واسبانيا المغرب تصل إلى سرديني/ الجزائر / تهب من الصحراء الكبرى إلى تونس  :السيروكو ـ 4

 .بعد عبور البحر المتوسط  
 

 .تهب من شمال ايطاليا إلى وسط أوربا حرارتها عالية وتعمل على ذوبان الثلوج  :الفهن ـ 5
 ------------------------------------------------------------------

 .تساعد على نضج محصول القمح ؟   فوائد رياح الخماسين ما هي ـ 48

 --------------------------------------------------------------------------------------------
 الماء واختالف التضاريستباين التوزيع الجغرافي لليابس وـ مجموعة الرياح المحلية التي تنشأ ل2

 

 .بسفح الجبال فيهبط نحو األودية  نسيم الجبل يحدث أثناء الليل حينما يبرد الهواء :ـ نسيم الجبل و الوادي 1
 

يحدث نتيجة االختالفات الحرارية اليومية نسين البحر يحدث بالنهار في المناطق  :ـ نسيم البحر والبر 2

الساحلية أثناء النهار تسخين الهواء المالمس لسطح األرض ويصعد الهواء الساخن ألعلى ويحمل محل هواء 

 .أقل فيلطف الهواء 
 

 .أثناء الليل يفقد اليابس حرارته حين يظل الماء متحفظ بحرارته ويصعد الهواء إلى أعلى  :ر ـ نسيم الب3
 .مجموعة الرياح المحلية التي تهب نحو مؤخرة االنخفاضات الجوية  ـ

 :.مجموعة الرياح المحلية التي تهب نحو مؤخرة االنخفاضات الجوية  ـ

 باردةتهب من الشمال إلى الجنوب نحو المؤخرة ال ـ 
 :.مـثـــــــــــــــــــــال  

 

تخرج من الجوانب الجبلية العالية التي تحيط بوادي الرون في فرنسا بالشتاء والربيع  :رياح المسترال ـ 1

 .وتتجه لمؤخرة اإلعصار 
 

 . إليهاانخفاض درجة حرارة الهواء في المناطق التي تتجه :.فوائدها 
 

البورا باأللب الشرقية وتعمل على خفض  ـكوسوفو جزيرة البلقان  ـيا رياح كريفت في رومان : أمثلـةـ  

 . درجة الحرارة
 

رياح محلية تهب فوق القسمين األوسط و الجنوبي من الواليات المتحدة األمريكية  :رياح النورثر الشمالية 
 .رودة أتيه من الشمال وتتجه نحو المؤخرة الباردة وتأثيرها أحيانا إلى المكسيك وتسبب الب

 

 .تسبب حدوث الموجات الباردة  :.فوائدها 

 ---------------------------------------------------------------------------

 عالقة عكسية حيث المناطق العالية الحرارة الضغط يكون  العالقة بين الحرارة و الضغط والرياح ؟ -48
 

 .ح بتحركها حسب الحرارة و الضغط منخفض والعكس والرياح لها تأثيرها الواض

--------------------------------------------------------------------------------------------  
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 :مخطط للكرة األرضية عليه الرياح الدائمة على سطح األرض ـ 49
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 --------------------------------------------------------------------------------------------
 :لرياح الدائمة ا ـ 50

 القطبية العكسية الغربية التجارية مقارنة

تهب على العروض المدارية من  التعريف
شمالي شرقي  –إلى ض + ض 

في نصف الكرة الشمالي جنوبي 

 شرقي في نصف الكرة الجنوبي 

تهب في المناطق 
المعتدلة  بصورة 

دث فيها منتظمة وتح

 االنخفاضات الجوية

تهب من نطاق الضغط المرتفع 
 –الدائم حول القطبين إلى ض 

شماال  66.5عند دائرة عرض 

 وجنوبًا

األعاصير و العواصف زيادة  اآلثار
كمية األمطار صيفا في 

 .العروض المدارية 

زيادة كمية األمطار 
وكثافتها حسب حجم 

 .المنخفض الجوي 

 اضطرابات جوية وعواصف
فطيرة وثلجية وتؤثر على 

 . وراسياأجرينلند وشمال 

 --------------------------------------------------------------------------------------------
 الفرق بين نسيم الجبل و الوادي ونسيم البحر و البر ؟ ما -51

 البرنسيم البحر و الوادينسيم الجبل و

 يهبط الهواء البارد نسيم الجبل يحدث لياًل
 .من سفوح الجبال نحو األودية 

نسيم الوادي يحدث نهارًا لتسخين الهواء 

نهارا يتصاعد الهواء إلى أعلى السطوح 
 .الجبلية 

نسيم البحر يحدث نهارًا بالمناطق الساحلية 
بتسخين هواء األرض يصعد لألعلى يحمل محله 

 .هواء بارد من البحر 

يفقد اليابس حرارته ويظل  نسيم البر يحدث لياًل
 .الماء محتفظ بحرارته فيصعد الهواء لألعلى 

 --------------------------------------------------------------------------------------------

 ؟ هي فوائد الرطوبة ما -52
 

 .لسفلى من الغالف الجوي حفظ الطبقات ا -3   الشمسي اإلشعاعتنظيم سقوط  -2   عمليات التكاثف -1
 --------------------------------------------------------------------------------------------

 .عمليات النتح من النباتات   ما هو المصدر الرئيسي  للرطوبة ؟ -53

--------------------------------------------------------------------------------------------  
 هي األجهزه التي تقيس الرطوبة ؟ ما -54

 .عباره عن ترمومترين أحداهما جاف و األخر مبلل بقطعه من القماش  :السيكرومتر  -1

 . الهيجروجراف -3     .الهيجرومتر  -2
 --------------------------------------------------------------------------------------------
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 وزن بخار الماء=  الرطوبة النوعية
 وزن الهواء                          

 -------------------------------------------------

 :الرطوبة النسبية  -
 

 

 
 

 

 --------------------------------------------------------------------------------------------
 .فقدان الهواء لحرارته نتيجة تمدد الهواء ـ 1  ؟اذكرهاة التكاثف تنتج لعده عوامل عملي -55

 

 .ارتفاع التيارات الهوائية ألعلى ـ 3       .هبوب الرياح من جهة دفيئة إلى باردة ـ 2
 

 .مرور هواء ساخن محمل ببخار الماء فوق سطح جليدي  -4

 --------------------------------------------------------------------------------------------
 . الصقيع  -الندى ـ الضباب ؟    مظاهر التكاثف على سطح األرض اذكر  -56

 
 

بعض أثار الصقيع على النبات يضعف نموها فتدعو الحاجة إلشعال نيران فيتصاعد الدخان الذي يمنع  :مثال 

 .ذبول النبات

 --------------------------------------------------------------------------------------------
 ـ التساقط 2  ـ السحب1   ؟مظاهر التكاثف في طبقات الجو العليا ما هي  -75

 

 :أنواع السـحـب ـ 1

حسب االرتفاع وتغيرها حسب فصول السنة على سطح البحر أو األرض تزداد ارتفاعا في فصل الصيف  -
السحب ـ السحب المنخفضة  ـ السحب المرتفعة ) بعد من خط االستواء وتتأثر بالقرب أو ال وتقل شتاء

 (.المتوسطة  

 :ـ التساقط 2
 :العوامل المؤثرة في كمية األمطار الساقطة 

 .حدوث االضطرابات الجوية ـ 2  .تقابل الكتل الهوائية الباردة والحارة ـ 1
 

 .مدى اتساع المسطحات المائية ـ 4   .ية مواجهة الرياح الرطبة بحافات جبلـ 3
 

 أنواع المطر حسب النشأة 
يحدث في المناطق المعتدلة بحوض البحر المتوسط ومرتبط باالنخفاضات الجوية في  :المطر اإلعصاري ـ 1

فصل الشتاء  حين يصطدم الهواء الحار مع البارد فينزلق البارد تحت الحار ألعلى فتتدنى حرارته وتشكل 

 .وم الكثيفة الغي
 

من أمثلتها سفوح جبال لبنان الغربية ينشأ من تصادم الهواء الدافئ المحمل بالبخار  :المطر التضاريس ـ 2
سفوح الجبال وتصاعده ألعلى وتكاثفه وسقوط األمطار المواجهة للرياح بكميات أكبر من السفوح الجبلية 

 .المضادة للرياح التي تقع في ظل المطر 

تتكون في المناطق ذات الحرارة المرتفعة نهارا حيث يسخن  :نقالبي أو الحملي التصاعدي المطر اال ـ3
 .الهواء الرطب فيرتفع ألعلى ثم يبرد فيتكاثف فيسقط أمطار انقالبية كما هو الحال في المناطق االستوائية 

--------------------------------------------------------------------------------------------  
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 .مصدر الثلوج و المطر  -1   تأثير السحب على المناخ ؟ما هو  -58
 

 .الجو أثناء الليل  إلى  األرضي اإلشعاعتحد من صعود  -3   .الشمسي  اإلشعاعالغطاء الذي يعرقل  -2
 --------------------------------------------------------------------------------------------

 .بمدى البعد  أو القرب عند خط االستواء        ماذا تتأثر السحب ؟ب -59

 --------------------------------------------------------------------------------------------
 .الوعاء القياسي للمطر       بماذا يقاس المطر ؟ -60

 --------------------------------------------------------------------------------------------

 نتيجة لتكاثف بخار الماء في السحب على شكل قطرات صغيرة من الماء ال تلبث أن كيف يحدث البرد ؟ -61
 

 .تتجمد على شكل كرات من الثلج بســـبب شده البرودة فتبدأ بالسقوط لثقلها 

 --------------------------------------------------------------------------------------------

 الرطوبة المطلقة أو الكلية الرطوبة النوعية

 .وزن بخار الماء 
 .وزن الهواء 

مقدار وزن بخار الماء بكل وحدة حجميه 
 معينة من الهواء

 --------------------------------------------------------------------------------------------

 البرد الثلج

بلورات رقيقة تتكون نتيجة انخفاض 

 .درجة الحرارة إلى ما دون الصفر

يحدث نتيجة تكاثف بخار الماء في 

السحب على شكل قطرات ثم تتجمد على 

 .شكل كرات من الثلج بسبب البرودة 

 --------------------------------------------------------------------------------------------

 ما اآلثار المترتبة على ظاهرة الصقيع ؟؟ -64

ضعف نمو النباتات خاصة أشجار الفاكهة وتدعو الحالة العالجية عن طريق إشعال نيران بين األشجار من  - 
 .أجل تصاعد الدخان الذي يكون أرض الحريق تمنع ذبول النبات

 --------------------------------------------------------------------------------------------

 . اإلقليمعن تفاعل عناصر المناخ المختلفة في        ؟ المناخية األقاليم تنتج كيف -65
--------------------------------------------------------------------------------------------  

  (بحر متوسط)المناخ المعتدل الدافئ الممطر شتاءا  إقليممع تركيزها في فصل الشتاء  األمطارلل قله عـ 66

 .بســبب هبوب الرياح العكسية الغربية 
 --------------------------------------------------------------------------------------------

 ؟باس الحراري وتركيز الغازات مثل ثاني أكسيد الكربون أشهرهااألرض تشهد تغيرات منها االحت -67
 

منع حرارة الشمس االنعكاس للفضاء تغير درجة الحرارة والمناخ ناتج عن حرق الوقود اآلثار البشرية 

 .وتسعى الجهود من األمم المتحدة لحماية البيئة بالعاهدات
--------------------------------------------------------------------------------------------  
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 :.األقاليم المناخية كتالي  -68

 المميزات الموقع أسم اإلقليم

إقليم مناخ الجليد الدائم  -1

 التندرا

يقع شمال أوربا إلى الشمال من 

 .الدائرة القطبية 

انخفاض الحرارة دون الصفر أمطاره 

رض الجليد يغطي األ/ على شكل ثلج 

 طول العام

يسود المناطق الجبلية بكل  مناخ الجبال العالية -2

 .القارات 

انخفاض الحرارة دون الصفر شتاء , 

 األمطار حب الرياح

المناخ البارد الممطر  -3
 طول العام

م تجمد  10انخفاض الحرارة ال تزيد عن  .يقع جنوب التندرا 
شهور األمطار على شكل  6المياه لفترة 

 ثلج

المناخ البارد و الممطر  -4
 صيفًا

طول فصل الشتاء وجفافه وانخفاض  .يقع إلى جنوب اإلقليم السابق 
الحرارة في فصل الصيف مع سقوط 

 المطر

الممطر  ئالدافالمعتدل  -5
 طول العام 

شمااًل  42شمال خط عرض 
 شمااًل 60وجنوب خط عرض 

شتاء معتدل صيف دافئ األمطار طول 
 الشمالية الغربية العام السبب الرياح

الممطر  ئالدافالمعتدل  -6
 صيفا اإلقليم الصيني

 ارتفاع الحرارة صيفا االعتدال شتاء شمااًل 40-30بين خط عرض 

 ئالدافالمناخ المعتدل -7

 المطر شتاء بحر متوسط

اعتدال الرطوبة شتاء السبب الرياح  شمااُل40-30بين خطى عرض 

 العكسية الممطر شتاء

 30:18بين دائرتي عرض  يالصحراو -8
 شمااًل وجنوبًا

ارتفاع الحرارة صيفًا الجفاف ندرة 
 المطر المدى الحراري كبير

بين المناخ الصحراوي ومناخ  شبه الصحراوي -9
 .السافانا

الجفاف انخفاض الحرارة شتاء االرتفاع 
 بالحرارة مع سقوط مطر

المداري المعتدل  -10

 الممطر صيفًا

أكثر األقاليم تعرضا للتغيرات بين عام  ــــــــــــــ  

 آلخر

المداري الحار الممطر  -11
 (السافانا ) صيفًا 

شماال  18:5بين خطى عرض 
 وجنوبًا

 ــــــــ              

المداري الحار الممطر  -12

 استوائي

شماال  15:5بين خطى عرض 

 وجنوبًا

ارتفاع الحرارة طول العام عن الرطوبة 

 بوصة 80المطر / م 80الجرارة % 80

 --------------------------------------------------------------------------------------------

 الوعاء القياس الترمومتر المزدوج الباروجراف االتيمومتر الهجيرومتر

جهاز لقياس 
 الرطوبة

جهاز قياس 
 سرعة الرياح

جهاز قياس 
 الضغط الجوي

جهاز قياس 
 ارةالحر

جهاز قياس 
 المطر

--------------------------------------------------------------------------------------------  
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أسم 

 الرياح

 إلفهن السيردكو القبلي الخماسين السموم

الجهة 

التي تهب 
 منها

من جنوب صحراء 

شبة الجزيرة 
 العربية

من صحراء  من مصر

 الكبرى ليبيا

الصحراء  من

الكبرى إلى 
 تونس و الجزائر

من شمال إيطاليا 

 إلى وسط أوربا

تتأثر بها سوريا  ثارهاآ

واألردن وفلسطين 
وتسبب العواصف 

 الترابية

تسبب 

العواصف 
الترابية 

وحرق المدن 

 و األمراض

محملة بالرمال 

 والعواصف

الحرارة مع ذوبان  تسبب العواصف

 الثلوج

 --------------------------------------------------------------------------------------------

 العوامل المؤثرة في تباين درجة الملوحة؟ـ اذكر 71
 

 .حركة التوازن الرأسي لمياه البحر  -كمية المياه العذبة المكتسبة  ـدرجة الحرارة ونسبة البحر 
 --------------------------------------------------------------------------------------------

 .قوة الطرد المركزي  ـ قوة جذب القمر والشمس للمياه     أسباب حركة المد و الجزر ؟ـ 72

 --------------------------------------------------------------------------------------------
 ة ؟أسباب نشأة التيارات البحريـ ما 73

 

 (قانون فريل  )دوران األرض  -السواحل وشكلها  -الرياح الدائمة  ـارتفاع كثافة مياه البحر

 --------------------------------------------------------------------------------------------

  ـمقدار زاوية األشعة  ـقوة النشاط  الشمسي للشمس   وامل المؤثرة في اإلشعاع الشمسي؟العـ ما هي 74
 

 . مدى شفافية الغالف الجويـ  اختالف المسافة بين الشمس و األرض

 ========================================================== 
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 م2201 /1201حادي عشر للصف ال الفصل الثاني
 : المفــــــاهيـم

 

 .ادراك العالقات الرئيسية التي يتوقف عليها حل مشكلة ما :االستبصار  -1
  

 .علومات التي يكتسبها الفرد واستدعائها فيما بعدالقدرة والكفاءة العالية علي تخزين الم :التذكر  -2
  

 .التقصي المدروس للخبره من اجل غرض ما  :التفكير  -3
  

 .معين في خاليا حسية مستقبلية  هاالستجابة االولية المباشرة لتأثير منب :اإلحساس  -4
 

ت الكثيرة الموجوده في البيئة اختيار احد ابو بعض المنبهات الحسية المعينة من بين المنبها :االنتباه  -5

 .الخارجية 
 

 .ه يتضمن تفسيرًا وتقيمًا للمنب :اإلدراك الحسي  -6
 

 . فقدان طبيعي جزئي او كلي مؤقت او دائم لما اكتسبناه وحفظناه: النسيان -7
 

 . تدريب او تعلم يتخلله فترات راحة :التدريب الموزع  -8
  

 .تم بصورة متواصله ال تتخلله فترات راحة تدريب او تعلم ي: التدريب المركز  -9
 

 .المدرك  شيءغير صحيح ال ينطبق علي حقيقة الادراك خاطئ او  : الخداع -10
 

 .قانون ادراكي يتم فية سد الثغرات وملء الفجوات في الموقف التنبيهي :اإلغالق  -11
 

 .لتفكير الجامدة المألوفةصاله والتحرر من اناط اتفكير موجه يتميز باأل :التفكير المبدع  -12
 

 .تفكير تأملي عقلي يهتم بإتخاذ قرارات تجاه موقف معين وفقا لما يعتقده الفرد  :التفكير الناقد  -13
   

 .نشاط تفكيري قد يحدث استجابة لمنبه او دافع ما  :حالم األ -14
   

باته التي يعجز عن تحقيقها في نوع من التفكير المتمني الذي يحقق به الفرد بعض رغ :حالم اليقظة أ -15
 .الواقع 

 

 .ويعوقه عن حل المشكله  نوع من التهيؤ العقلي الذي يؤدي الي جمود التفكير: الثبات الوظيفي  -16
 

 . سلسلة متصله من التغيرات في حياة الفرد ذات نمط منتظم ومترابط: النمو  -17
 

 .غيركل فعل او قول فيه إيذاء للنفس أو لل  :العدوان -18
 

 .هدافهأبعمل مؤذي ضد من حوله لكي يحقق  سلوك هجومي يحاول به الفرد أن يقوم :السلوك العدواني   -19
 

 .النشاط الذي يقوم به الفرد يهدف إلي إشباع دافع ما :التوافق -20
    

 .فعهدواالحالة النفسية التي يخبربها الفرد عندما يقف أمامه عائق يمنعه من اشباع  :االحباط  -21
 

 .حقيق هدفه او ت هعدم قدرة الفرد علي اشباع دوافع يعني :العائق  -22
 

نوع من انواع وسائل الدفاع النفسية التي تهدف إلي تخفيف حده التوتر الناجم عن عدم  :الحيل العقلية  -23
 .االشباع 

 

بعض االعمال المقبولة  يعملية تحويل الطاقة النفسية المتعلقة بالدوافع غير المشبعة ال :اإلعالء  -24
 .و رياضيا أاجتماعيا 

 

 .وسيله دفاعية ينسب فيعا الفرد عيوبه وأخطاءه ودوافعه غير المقبولة الي غيره  :االسقاط  ـ25
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 منهج الجزء منهج الكل
فعة واحدة قراءة الشيء المراد حفظه د

 وتكرار ذلك 
تقسيم الشيء المراد حفظه الي اجزاء وحفظ كل 

 جزء علي حده ثم االنتقال للجزء التالي
 ---------------------------------------------------------------------------------------------
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 ن تدريبنتيجة لترك الماده فترة زمنية بدو -1  عدد االسباب التي يرجع اليها حدوث النسيان ؟ -3
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 ---------------------------------------------------------------------------------------------
 

 

 
 

 

 
 ---------------------------------------------------------------------------------------------
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 في الخاليا المستقبلة  هن يؤثر المنبأ -2       و مثيرأ هن يكون هناك منبأ -1
 

 تقوم االعصاب بنقل النبضات العصبية من الخاليا المستقبلية الي المخلص -3
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 ---------------------------------------------------------------------------------------------
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 ---------------------------------------------------------------------------------------------
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 الخداعات ـ7    الشمول -6    االغالق  -5     االستمرار -4  
---------------------------------------------------------------------------------------------  

  م تكون مهيأه لسماع صوت طفلها وهي نائمة؟األبما تفسر  -7
 

 .ن االنتباه يعتبر نوعا من التهيؤ لإلدراك الحسيأل
 كيف يمكن تحويل التلميذ الي عنصر فاعل ايجابي في الصف ؟  -8

 

 .رس الي مواقف ومشكالت تتطلب من التلميذ ان يجد لها الحلول المناسبة عن طريق تحويل الد

 ---------------------------------------------------------------------------------------------

 منهج الجزء منهج الكل المقارنه

 تصلح مع صغار السن كبار السنتصلح مع  السن

نوع المادة 
 المتعلمة

تصلح مع المادة صغيرة 
 الحجم

 تصلح مع المادة كبيرة الحجم
 والصعوبة

 تصلح مع منخفض الذكاء تصلح مع مرتفعي الذكاء نسبة الذكاء
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 . عن طريق تقويه رغبة الطالب في التعلم وإقامة المنافسة بينهم هي وسائل إيجاد الدافع للتعلم ؟  ما -9
 ---------------------------------------------------------------------------------------------

 ن يذكر نفسه من وقت آلخر بأهمية استذكار الدروسأـ 1 كيف يمكن تقويه الرغبة في االستذكار ؟  -10
 

 دراسة موضوع معين  إلتمامالمنافسة بين الطالب ـ 2
 

 .من استذكار بعض المواد لالنتهاءينة تخصيص اوقات معـ 3
 ---------------------------------------------------------------------------------------------

 . تدوين المذكرات ـ  من خالل المراجعة هي وسائل تطبيق مبدأ المشاركة االيجابية في االستذكار ؟  ما -11

 ---------------------------------------------------------------------------------------------
 كيف يمكن االستفادة من التعلم بالفهم واالستبصار في المدرسة ؟  -12

 

 ن يراعي المدرسون ترتيب االفكار بالدرس بطريقة تمكن المتعلم من فهم العناصر المختلفة أمن خالل 
 

 .للمتعلم فهم عناصر الدرس يتسنى ىر حتالعالقة بين هذه العناص  وإدراك

 ---------------------------------------------------------------------------------------------
 هي الطرق التي تساعد علي القراءة الصحيحة ؟  ما -13

 

 .اء القراءة أثنحركة العينين  -3    ر السليم بصااأل -2    الرؤية الواضحة  -1

 ---------------------------------------------------------------------------------------------
 هي الوسائل التي تساعد علي فهم المواد التي ندرسها ؟  ما -14

 

 استعراض المادة في جملتها قبل البدء في دراستها تفصيليًا -1
 

 البحث عن المبادئ العامة للمادة -3    ربط المعلومات الجديدة بالسابقة  -2

 ---------------------------------------------------------------------------------------------
 جمع البيانات حول موضوع المشكلة  -2    الشعور بالمشكلة  -1  عدد خطوات حل المشكلة ؟ -14

 

 . قق من صحة الفروضالتح -5    تقييم الفروض  -4   وضع الفروض  -3

 ---------------------------------------------------------------------------------------------

 اذكر العوامل المؤثرة في حل المشكلة ؟ -15
 

 التحيز االنفعالي  ـ4    الثبات الوظيفي  -3  التهيؤ العقلي   -2   المعرفة السابقة  -1

 ---------------------------------------------------------------------------------------------

 ن مرحلة الطفولة هي المرحلة االساسية في حياة الفرد إ -1 حدد المبادئ العامة التي تحكم عملية النمو ؟ -16
 

 كل مرحلة من مراحل النمو لها صفات تميزها  -3   وجود فروق فردية في النمو  -2
 ---------------------------------------------------------------------------------------------

 ؟ المتأخرةعدد الخصائص العامة للنمو في مرحلة الطفولة  -17
 

 الطفل في هذه المرحلة يترك منزله فترة طويله من اليوم  -1
 

 كبر تقدما ونموا ووضوحأ هيصبح فهم الطفل لذات -3  في هذه المرحلة تكوين المهارات المدرسية  تبدأ -2
 

 ازديات فهم العالقات بين االحداث والرموز عند الطفل  -4
 
 

 هم االنفعاالت التي تتضح اكثر في هذه المرحلة هي الخوف والغضب والغيره أ -5

 حدد المشكالت التي يتعرض لها بعض المراهقين ؟ مع الشرح ؟ -18
 

  .ن خوف المراهق متعلق بالعالقات االجتماعية ويرتبط بالخجلقد يكو :الخوف  -1
 

 .ههدافأسلوك هجومي يحاول به الفرد ان يقوم بعمل مؤذ ضد من حوله لكي يحقق  :السلوك العدواني  -2
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 و دافع   أوجود رغبة  -1  كيف يحدث التوافق ؟  - 19
     

 مام الفرد يمنعه من اشباع دوافعه أظهور عائق يقف  -2
 

 مام اشباع دوافعه ألوقوف العائق  باإلحباطشعور الفرد  -3
 

 نجاح محوالت الفرد في التغلب ع العائق  -5   قيام الفرد بمحاوالت للتغلب علي العائق  -4

 ---------------------------------------------------------------------------------------------

 نوعين للعوائق ئق ؟اذكر انواع العوا -20
 

 ( كالعوامل المادية واالجتماعية  واالقتصادية ) عوائق خارجية  ـ1 
 
 

 ( العيوب البدنية او النفسية ) عوائق شخصية  ـ2
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