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��ا الشَّ��ْمَس عَ "  ْ��ِھ دَِل��یًال (أَلَ��ْم تَ��َر إِلَ��ى َربِّ��َك َكْی��َف َم��دَّ الِظّ��لَّ َولَ��ْو َش��اَء لََجعَلَ��ھُ َس��اِكنًا ثُ��مَّ َجعَْلنَ َِس��یًرا ٤٥لَی ْبًض��ا ی ْینَ��ا قَ ) ثُ��مَّ قَبَْض��نَاهُ إِلَ
شُ���وًرا (٤٦( ���َل النََّھ���اَر نُ ِبَاًس���ا َوالنَّ���ْوَم سُ���بَاتًا َوَجعَ ْی���َل ل ���َل لَكُ���ُم اللَّ ���ِذي     َجعَ ھُ���َو الَّ ا بَ���ْیَن ٤٧) َو ْش���ًر یَ���اَح بُ ���َل الِرّ ���ِذي أَْرَس ھُ���َو الَّ ) َو

ِ���ِھ َوأَْنَزلْ  ْحَمت ���ا َخلَْقنَ���ا أَْنعَاًم���ا َوأَنَاِس���يَّ َكثِی���ًرا (٤٨نَ���ا ِم���َن السَّ���َماِء َم���اًء َطُھ���وًرا  (یَ���دَْي َر ���ِقَیھُ ِممَّ ْ ْیتً���ا َونُس ���دَةً َم ْحیِ���َي بِ���ِھ بَْل ) ٤٩) ِلنُ
ْكثَ����ُر النَّ����اِس إِالَّ كُفُ����وًرا ( یَ����ذَّكَُّروا فَ����أَبَى أَ ِ ْفنَاهُ َبْی����نَُھْم ل ����ِذیًرا () َولَ����ْو ِش����ئْنَا لَبَ ٥٠َولَقَ����دْ َص����رَّ َ����ٍة نَ ) فَ����َال تُِط����عِ ٥١عَثْنَ����ا فِ����ي كُ����ِلّ قَْری

َك��افِِریَن َوَجاِھ��دْھُ  ��ادًا َكبِی���ًرا (اْل ��َل َبْینَُھَم��ا بَْرَزًخ���ا )٥٢ْم بِ��ِھ ِجَھ ��اٌج َوَجعَ ���ٌح أَُج اٌت َوَھ��ذَا ِمْل ْیِن َھ��ذَا َع��ذٌْب فُ��َر ��ِذي َم��َرَج اْلبَْح���َر ھُ��َو الَّ َو
ْحُج���وًرا ( ْج���ًرا َم ھُ���َو ال٥٣���ََّوِح ���ِدیًرا () َو َك���اَن َربُّ���َك قَ ���ْھًرا َو ���َق ِم���َن اْلَم���اِء بََش���ًرا فََجعَلَ���ھُ نََس���بًا َوِص َْعبُ���دُوَن ِم���ْن دُوِن ٥٤ِذي َخلَ ) َوی

َك���افُِر َعلَ���ى َربِّ���ِھ َظِھی���ًرا ( َك���اَن اْل ُھْم َو ِ َم���ا َال یَ���ْنفَعُُھْم َوَال یَُض���رُّ ���ذِ ٥٥ا�َّ بَِشّ���ًرا َونَ قُ���ْل َم���ا أَْس���أَلُكُْم  )٥٦یًرا () َوَم���ا أَْرَس���ْلنَاَك إِالَّ ُم
ْج��ٍر إِالَّ َم��ْن َش��اَء أَْن َیتَِّخ��ذَ إِلَ��ى َربِّ��ِھ َس��بِیًال ( ْ��ِھ ِم��ْن أَ َكفَ��ى بِ��ِھ بِ��ذُنُوِب ٥٧َعلَی ��ِدِه َو ْح بَِحْم ��وُت َوَس��بِّ ��ِذي َال یَُم ) َوتََوكَّ��ْل َعلَ��ى اْلَح��يِّ الَّ

���َق السَّ���َماَوا٥٨ِعبَ���اِدِه َخبِی���ًرا ( ���ِذي َخلَ ُن فَاْس���أَْل بِ���ِھ ) الَّ ْحَم ِ���ي ِس���تَِّة أَیَّ���اٍم ثُ���مَّ اْس���تََوى َعلَ���ى اْلعَ���ْرِش ال���رَّ ���ا َبْینَُھَم���ا ف َض َوَم ِت َواْألَْر
ادَھُ���ْم نُفُ���وًرا (٥٩َخبِی���ًرا ( ���ُجدُ ِلَم���ا تَأُْمُرنَ���ا َوَز ْ ُن أَنَس ْحَم ْحَمِن قَ���الُوا َوَم���ا ال���رَّ ���ُجدُوا ِلل���رَّ ْ ���َل ) تَبَ���ا٦٠) َوإِذَا قِی���َل لَُھ���ُم اس ���ِذي َجعَ َرَك الَّ

ِیَھ���ا ِس���َراًجا َوقََم���ًرا ُمِنی���ًرا ( ���َل ف ادَ ٦١فِ���ي السَّ���َماِء بُُروًج���ا َوَجعَ ادَ أَْن یَ���ذَّكََّر أَْو أََر ْی���َل َوالنََّھ���اَر ِخْلفَ���ةً ِلَم���ْن أََر ���َل اللَّ ���ِذي َجعَ ھُ���َو الَّ ) َو
شُ���وَن َعلَ���ى اْألَ ٦٢ُش���كُوًرا ( ���ِذیَن َیْم ْحَمِن الَّ َُھُم اْلَج���اِھلُوَن قَ���الُوا َس���َالًما () َوِعبَ���ادُ ال���رَّ ���ِذیَن َیبِیتُ���وَن ٦٣ْرِض َھْونً���ا َوإِذَا َخ���اَطب ) َوالَّ

َِیاًم����ا ( دًا َوق ََھا َك����اَن َغَراًم����ا (٦٤ِل����َربِِّھْم سُ����جَّ نَّ َع����ذَاب ����ِذیَن یَقُولُ����وَن َربَّنَ����ا اْص����ِرْف َعنَّ����ا َع����ذَاَب َجَھ����نََّم إِ ْت ٦٥) َوالَّ ����ا َس����اَء َ ) إِنَّھ
ا َوُمقَاًم��ا (ُمْس��تَ  َك��اَن بَ��ْیَن ذَِل��َك قََواًم��ا (٦٦قَر� ��ِذیَن إِذَا أَْنفَقُ��وا لَ��ْم یُْس��ِرفُوا َولَ��ْم یَْقتُ��ُروا َو ِ إِلًَھ��ا  )٦٧) َوالَّ ��ِذیَن َال یَ��دُْعوَن َم��َع ا�َّ َوالَّ

ُ إِالَّ بِ���اْلَحِقّ َوَال َیْزنُ��� َم ا�َّ ِ���ي َح���رَّ تُلُ���وَن ال���نَّْفَس الَّت ���َق أَثَاًم���ا (آَخ���َر َوَال یَْق َ���ْوَم ٦٨وَن َوَم���ْن یَْفعَ���ْل ذَِل���َك یَْل ) یَُض���اَعْف لَ���ھُ اْلعَ���ذَاُب ی
ِی����ِھ ُمَھانً����ا ( َیاَم����ِة َویَْخلُ����دْ ف ِ ُ ٦٩اْلق َك����اَن ا�َّ اٍت َو ئَاتِِھْم َحَس����نَ ُ َس����یِّ ًِحا فَأُولَئِ����َك یُبَ����دُِّل ا�َّ ����لَ َعَم����ًال َص����ال  ) إِالَّ َم����ْن   تَ����اَب َوآَم����َن َوَعِم

ِ َمتَابً��ا (٧٠ًرا َرِحیًم��ا (َغفُ��و ًِحا فَِإنَّ��ھُ یَتُ��وُب إِلَ��ى ا�َّ َعِم��َل َص��ال وا بِ��اللَّْغِو  )٧١) َوَم��ْن تَ��اَب َو وَر َوإِذَا َم��رُّ ��ِذیَن َال یَْش��َھدُوَن ال��زُّ َوالَّ
وا ِكَراًم���ا ( َھ���ا ُص���٧٢َم���رُّ ْ وا َعلَی َِخ���رُّ ���ِذیَن إِذَا ذُِكّ���ُروا بِآیَ���اِت َربِِّھ���ْم لَ���ْم ی ُعْمیَانً���ا () َوالَّ ا َو ���ِذیَن یَقُولُ���وَن َربَّنَ���ا َھ���ْب لَنَ���ا ِم���ْن ٧٣م� ) َوالَّ

تَِّق���یَن إَِماًم��ا ( اْجعَْلنَ��ا ِلْلُم ْع���یٍُن َو ةَ أَ یَّاتِنَ���ا قُ��رَّ ِیَھ��ا    تَِحیَّ���ةً َوَس���َالًما ٧٤أَْزَواِجنَ��ا َوذُِرّ ���ا َص��بَُروا َویُلَقَّ���ْوَن ف ْج���َزْوَن اْلغُْرفَ��ةَ بَِم ) أُولَئِ���َك یُ
ا َوُمقَاًما (٧٥( ْت ُمْستَقَر� ِیَھا َحسُنَ كُوُن ِلَزاًما ( )٧٦) َخاِلِدیَن ف ْبتُْم فََسْوَف یَ َْعَبأُ بِكُْم َربِّي لَْوَال دَُعاؤُكُْم فَقَدْ َكذَّ    )٧٧قُْل َما ی

  

  المعنى  الكلمة  المعنى  الكلمة

فناه بینھم   ِزمھال یُفاِرق صاحبھ ویُال  غراًما  قسَّمنا الماء بینھم  صرَّ
كَّروا   لم یبخلوا / لم یشحوا  لم یقتروا  لیتذكروا نعم هللا علیھم  لیذَّ
  وسًطا بین الطرفین  قواًما  شكًرا× جحودًا   ُكفُوًرا

  ثوابًا× ِعقابًا وجزاًء   آثاًما  بالقرأن الكریم  جاھدھم بھ
  یبقى فیھ  یخلُد فیھ  خلط أحدھما باآلخر  مرج البحرین

  حقیًرا  ُمَھانًا  لح أجاجم× شدید العذوبة   عذب فرات
  بالكالم الباطل الذي یُلِھي عن الذكر  باللغو  عذب فرات× شدید الملوحة   ملح أجاج

وا  حاجًزا یمنع اختالطھما  برزًخا   لم یقعوا / لم یسقطوا  لم یخرُّ
  أعطنا / خذ منا / اسلبنا  ھب لنا  ساتًرا یمنع اختالطھما  حجًرا محجوًرا

ة وفرًحا   قُرة أعین  ُمِعینًا للشیطان  ظھیًرا   ُحزنًا× مسرَّ
  قدوة  إماًما  تباُعدًا  نفوًرا
  أعلى منازل الجنة  الغُرفة  نجوًما ومنازل للكواكب السَّیَّارة  بروًجا
  یكترث ویھتم  یعبأ بكم  یخلف أحدھما اآلخر،ویتعاقبان  ِخلفة
  عبادتكم �  دعاؤكم  سكینة ووقاًرا وتواضعًا  ھونًا

  جزاء تكذیبكم عذابًا ُمالِزًما لكم  لزاًما  � ویقومون لھ طاعةیسجدون   سجدًا وقیاًما
ب× أبعد   اصرف   قاسي×   رحیم  قّرِ
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  أسئلة حول سورة الفرقان :
  

  اذكر ِصفات عباد الرحمن كما وردت في سورة الفرقان ؟ -١
الذین یقضون جزًءا من اللیل یصلون فیھ  – ٢الذین یمشون فى سكینة ووقار وتواضع ، – ١ 

الذین یعتدلون فى نفقاتھم   – ٤الذین یدعون هللا بأن ینجیھم من عذاب النار ،  – ٣جون ربھم ،وینا
الذین ال یقتلون أحدًا إال أن  – ٦الذین ال یعبدون إال هللا الواحد األحد ، – ٥فال یسرفون وال یبخلون ،
  ال یشھدون الزور .الذین  – ٨الذین ال یرتكبون جریمة الزنا ،  – ٧یكون حدًامن حدود هللا ، 

    

  ما جزاء عباد الرحمن كما فھمت من سورة الفرقان ؟-٢            
یُجَزون یوم القیامة أحسن الجزاء في أعلى درجات الجنة ، ویُلقون من المالئكة في غرف الجنان  -

یمون في نعیمھا أبدًا ، ال یموتون وال یخ  رجون منھا .تحیة وسالًما ، وھم ُمخلَّدون في الجنة ، ُمِق
  

  بَِم یدعو المؤمنون ربھم في سورة الفرقان ؟ -٢
یھم من عذاب النار ، وأن یبعدھم عنھا ؛ ألنَّ عذابھا ُمِخیف ال ینقطع،كما یدعون  - یدعون هللا أن یُنّجِ

 ربھم أن یجعلھم قادة إلصالح الناس وھدایتھم ، وقدوة یقتدي بھم الُمجتَمع .

  اإلنسان والفضاء
  ئلة التالیة :أجب عن األس

  

  لماذا یسیر كوكب األرض بنظام دقیق ال یختل أبدًا ؟ -١
ألنَّھ یصدر عن إرادة هللا الواحد األحد ، الخالق القدیر ، المدبر الحكیم ؛ لتُحقِّق التوازن بین  -

الحیاة واألحیاء ، لذلك نجد أنَّ النسب مضبوطة بین البحر والیابس ، والغازات في الھواء ، كما 
 بة القشرة األرضیة ، وبُعد األرض عن الشمس ، ومدى سرعتھا أمام الشمس .نجد صال

  

  ماذا نتج عن دوران األرض حول محورھا ، ودوران األرض حول الشمس ؟ -٢
نتج عن دوران األرض حول محورھا تتابُع اللیل والنھار ، ونتج عن دوران الشمس حول  -

 ع ، الصیف ، الخریف ) .محورھا تتابُع الفصول األربعة ( الشتاء ، الربی
  

  كیف أثرت الشمس على حیاة الكائنات الحیة على سطح األرض ؟ -٣
الشمس ھي مصدر الضوء والحرارة،وتوجد عالقة بین كمیة الضوء ووقت اإلزھار واإلثمار  -

ر لنا ظھور أوراق خضراء بدون ثمار للنباتات التي تُزَرع في غیر للنباتات ، ِّ وھذا یُفس
ى   نشاط الحیوانات یرتبط بضوء الشمس؛فنجد بعض الحیوانات ال تظھر إال موعدھا،وكذلك نر

 في اللیل ، والعكس صحیح .
  
  

  
  
 : یسیرون ویدورون . یسبحون: مدارات ومسارات ُمنتِظمة ،  ھات معنى فلك –أ 

ح ذلك . –ب    اشتملت اآلیة الكریمة على أدلة لقُدرة هللا . وّضِ
ع الحیاة في  - األرض ، فجعل فیھا اللیل بظالمھ وسكونھ ، كما جعل النَّھار بضیائھ إنَّ هللا نوَّ

ع بینھما في الطول والقصر ، فالنَّھار یطول مرة ، واللیل یطول مرة ، والنَّاس  وأنسھ ، كما نوَّ
یشتاقون إلى الُصبح حین یطول بھم اللیل في الشتاء ، كما یحنون إلى سكون اللیل وھدوئھ إذا 

  نھار.طال العمل في ال
  

َْل َوالنََّھاَر َوالشَّْمَس َواْلقََمَر ُكلٌّ :"-تعالى  -قال هللا  -٤ ِذي َخلََق اللَّی   ."فَلٍَك یَْسبَُحونَ  فِي َوھَُو الَّ
  )٣٣( األنبیاء:                                                                                             
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ا  سرمدًا: أخبروني ،  ھات معنى أرأیتم –أ   منقطعًا . ×: دائًم

  إالَم تُرِشدنا ھاتان اآلیتان ؟ –ب 
هللا قد جعل اللیل لنستریح فیھ من الحركة واالجتھاد والتعب ، كما جعل النھار للعمل والتماس  -

للیل دائًما وال النھار دائًما ؛ ألنَّ الرزق والكسب ، واالثنان یتعاقبان ، ومن رحمتھ أنَّھ لم یجعل ا
اإلنسان مضطر إلى أن یتعب لتحصیل ما یحتاج إلیھ وذلك في النھار ، كما یحتاج إلى الراحة 

والسكون وذلك  في اللیل،وھناك من یعمل في اللیل وھذا یتعرَّض لآلالم واألمراض ، ولكن من 
  والعمل لیالً ؛ ألنَّھم في طاعة هللا . یحرسون الُطُرق والُمنشآت فال ُجناح علیھم من السھر

  

  ما أثر توزیع الحرارة والبرودة في الكون على النبات ؟ -٥
ض  - جعل نمو النبات جیدًا ومحصولھ وفیًرا ، ونُالِحظ أنَّ إذا تأخرت زراعة القطن،فإنھ یتعرَّ

ف اللیل لإلصابة بدودة اللوز،وتعریض األرض للشمس بعد حرثھا یُِزید من خصوبتھا،واختال
والنھار،وانتظام دروتھما،واختالف طولیھماھوالعامل األساسي في توزیع النبات على سطح 

ن إال في فترة اإلظالم حتى تطلع .  األرض،وزھرة النبات ال تتكوَّ
  
  
  
  
  اذكر بعض فوائد الشمس والقمر ؟ -أ 
والجزر في میاه  الشمس ھي مصدر الضوء والحرارة على كوكب األرض ، ونجد أنَّ حركة المد -

البحار والُمِحیطات ترتبط ارتباًطا وثیقًا بمنازل القمر (ھالل،بدر،محاق) ، وضوء القمر یُؤثِّر على   
  نشاط األحیاء المائیة ، والشمس والقمر من عوامل حساب الزمن .

 كیف تستغل الوقت استغالالً صحیًحا ؟ –ب 
وتوزیعھ بین العمل والراحة ، بما ال یُرِھق  یجب علینا استغالل الوقت من خالل تنظیم الوقت -

ي إلى ثقلھا  ؤدِّ ل اإلنتاج ، عدم تأخیر عمل الیوم إلى الغد؛ألنَّ تراُكم األعمال یُ الجسم ، وال یُعّطِ
  والھروب منھا.

  

  
  
  
ك ،  ھات معنى تزول –أ    .: ِعبَاد جمع عبد، : قضاه  أفناه: تتحرَّ

  ث الشریف ؟ / ما التوجیھات التي وردت في الحدیث الشریف ؟ما أھم ما یُرِشدنا إلیھ الحدی –ب 
یُرِشدنا الحدیث إلى أھمیة استغالل الوقت استغالالً صحیًحا ، فالوقت كالسیف إن لم تقطعھ  -

، وجعل لكل صالة  وأكبر دلیل على قیمة الوقت أنَّ هللا جعل الصالة أوقاتًا خمسة في الیومقطعك ، 
  وقت ُمعیَّن.

  األرضاإلنسان و
  ماذا یحدث إذا : -١ أجب عن األسئلة التالیة :

  . ما استقرَّ علیھا شئ من الكائنات الحیة -:  انعدمت الجاذبیة األرضیة عن األرض –أ 

دًا إِلَى یَْوِم اْلِقیَاَمِة َمْن إِلَھٌ َغْیُر  :" -تعالى  -قال هللا  -١ َْل َسْرَم ُ َعلَْیُكُم اللَّی ْل أََرأَْیتُْم إِن َجعََل ا�َّ قُ
ْل أََرأَْیتُْم إِن ٧١ا�َِّ   یَأْتِیُكم بِِضیَاء أَفََال تَْسَمعُوَن ( دًا إِلَى یَْوِم اْلِقیَاَمِة ) قُ ُ َعلَْیُكُم النََّھاَر َسْرَم َجعََل ا�َّ

  ( سورة القصص ) " )٧٢َمْن إِلَھٌ َغْیُر ا�َِّ یَأْتِیُكم بِلَْیٍل تَْسُكنُوَن فِیِھ أَفََال تُْبِصُروَن (

سُْجدُ لَھُ َمنْ : "  -عزَّ وجلَّ  - قال هللا  - َ یَ اِت َوَمْن فِي األَْرِض َوالشَّْمُس  أَلَْم تََر أَنَّ ا�َّ ي السََّمَو فِ
یِْھ اْلعَذَابُ  َكثِیٌر َحقَّ َعلَ َكثِیٌر ِمَن النَّاِس   َو اُل َوالشََّجُر َوالدََّوابُّ َو ُ  َواْلقََمُر َوالنُُّجوُم َواْلِجبَ َوَمْن یُِھِن ا�َّ

َشاءُ  ُل َما یَ َ یَْفعَ  " . فََما لَھُ ِمْن ُمْكِرٍم إِنَّ ا�َّ

ى یُْسأََل َعْن أَْربَعِ : َعْن ُعُمِرِه ، فِیَم أَْفنَاهُ ؟ وَعْن قال الرسول: " - ْوَم اْلِقیَاَمِة َحتَّ ٍد یَ ا َعبْ وُل قَدََم ال تَُز
یَْن اكتََسبھ ؟ َوفِیَم أَْنفَقَھُ ؟ َوَعْن ِعْلِمِھ ، َماذَا عَ   " ِمَل فِیِھ ؟َشبَابِِھ ، فِیَم أَبالهُ ؟ َوَعْن َماِلِھ ، ِمْن أَ
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  .ت)بالناس، وما ُحِفَظ توازنھا ومادت (اھتزَّ اضطربت األرض ،:ُخِلقَت األرض من غیر جبال –ب 
قلت خصوبتھا ، وقلت الُرقعة الُمنزِرعة ،  -:  لزراعیةاستمرَّ اإلنسان في تجریف األرض ا –ج 

  فینقص المحصول ، وخیر األرض مما ینعكس على حیاة الناس .
  
  
  
  
  : ُطُرقًا مفردھا سبیل . ُسبُالً : ثابتات والُمَراد الجبال ،  ھات معنى رواسي –أ 

  . اشرح اآلیة السابقة . / ماذا نفھم من اآلیة السابقة –ب 
في األرض الجبال ، وھي التي حفظت توازن األرض ، وجعلھا ُطُرقًا واسعةً  –تعالى  -خلق هللا  -

  ؛ لیھتدي بھا اإلنسان إلى مقاصده في السفر ، والتنقل من مكان إلى آخر .
  

  
  
  
  اشرح اآلیة السابقة . / ماذا نفھم من اآلیة السابقة . –أ 
ات تنطق بعظمتھ،ولكنَّ اإلنسان ال یفھم وال كل ما في الكون یُسبِّح بحمد هللا،وجمیع المخلوق -

  یُدِرك تسبیحھم ؛ ألنھا تُسبِّح بلغاتھا التي تختلف عن لغتنا .
  

ر هللا السماوات واألرض لخدمة اإلنسان ؟-٤   لماذا سخَّ
ألنَّ هللا خلق اإلنسان لیكون خلیفة في األرض ، یعبد هللا في أرضھ ، وفق المنھج الذي رسمھ  -

  تسخیر یُِعینھ على تأدیة ھذه المھمة .لھ ، وھذا ال
  كیف یعتدي اإلنسان على األرض وما فیھا من خیرات ؟ -٥
بإساءة التعاُمل مع األرض الزراعیة ، وإقامة المصانع علیھا،والتخلُّص من ُمخلَّفاتھا في النیل  -

ؤدِّي إلى فقد النبات والحیوان ، ویُِزید من التلوث في البیئة  ، وكذلك تجریف والترع ؛ مما یُ
ؤدِّي إلى نقص ُرقعة األرض الُمنزِرعة ونقص محصولھا ، وكذلك ظاھرة  األرض الزراعیة؛مما یُ

ل األرض إلى صحراء بعد  ؤدِّي إلى الزحف الصحراوي ؛ حیث تتحوَّ القطع الجائر لألشجار؛  مما یُ
  أن كانت أشجاًرا مورقة .

  

  ماذا یجب علینا تجاه البیئة ؟-٦
أن نھتم بالبیئة التي نعیش فیھا ، ونفتح النوافذ لتدخل الشمس بیوتنا ، فالبیت الذي یجب علینا  -

تدخلھ الشمس ال یدخلھ الطبیب ؛ ألنَّ الشمس تقتل المیكروبات الضارة ، وعلینا أال نُلِقي الفضالت 
لثالث ، والقاذورات في الطریق ، وال في األنھار أو الترع ، فقد قال الرسول : " اتقوا المالعن ا

البراز في الموارد ، وقارعة الطریق ، والظل " ، ویجب علینا أن نتعامل مع البیئة برفق ، وأن 
  نُحافِظ علیھا من التلوث .

  

  
  
ب: عدم تقدیر ،  عبثًا: أرض زراعیة ،  فالة: شجرة ،  ھات معنى سدرة –أ    : أدخل . صوَّ

  ما الدروس الُمستفَادة من ھذا الحدیث الشریف ؟ –ب 
  یجب علینا أن نتعامل مع البیئة برفق ، وأال نقطع أشجارھا ، حتى ننال رضا هللا . -
  

  

َوَجعَْلنَا فِي األَْرِض َرَواِسَي أَْن تَِمیدَ بِِھْم َوَجعَْلنَا فِیَھا فَِجاًجا ُسبُال لَعَلَُّھْم :" -تعالى  -قال هللا  -٢
دُونَ   یَْھتَ

ن  - تعالى  -قال هللا - اُت السَّْبُع َواألَْرُض َوَمن فِیِھنَّ َوإِن ّمِ َشْيٍء إِالَّ یَُسبُِّح : " تَُسبُِّح لَھُ السََّماَو
  بَِحْمدَِه َولَـِكن الَّ تَْفقَُھوَن تَْسبِیَحُھْم إِنَّھُ َكاَن َحِلیًما َغفُوًرا " .

 

: " من قطع سدرة في فالة یستظل بھا ابن السبیل  -صلَّى هللا علیھ وسلَّم  -قال رسول هللا 
ب هللا رأسھ ف   ي النار " .والبھائم عبثًا وظلًما بغیر حق یكون لھ ، صوَّ



  
  )ھدیة مجانیة(عــاشق لغة الضـــاد  عـــالء سـلیمان/األستاذ  إعداد

  
  
  
  یقلع . ×: یزرع  یغرسو معنى : زروًعا ،  ھات جمع زرًعا –أ 

ح أھم ما یُرِشد إلیھ الحدیث الشریف ؟ –ب    َوّضِ
تجوید األرض یُرِشد الحدیث الشریف إلى أھمیة غرس األشجار في كل مكان ، واالھتمام ب -

الزراعیة وغزو الصحراء وإنشاء المدن الجدیدة وتعمیرھا،وزیادة الصناعات التي تُلبِّي حاجة 
  االستھالك المحلي .

  ما الواجب علینا تجاه االستھالك ؟ وما واجبنا نحو المرافق العامة ؟-٩
ابیح الكھربائیة یجب علینا ترشید االستھالك ، والُمحافَظة على المال العام،وأال نترك المص -

یَا بَنِي آدََم :"- تعالى  -ُمَضاءة لیل نھار ، وأال نتُرك صنابیر المیاه مفتوحة دون فائدة ، وقد قال هللا 
دٍ   ِعْندَ  ُخذُوا ِزینَتَُكمْ  اْشَربُوا َوال تُْسِرفُوا إِنَّھُ ال یُِحبُّ اْلُمْسِرفِیَن  ُكِلّ َمْسِج "،ویجب أن نُحافِظ َوكُلُوا َو

رافق العامة،وھي  كل ما فیھ نفع ینتفع بھ كل الناس،وأال یختص بھ فرد واحد دون على الم
  اآلخر،كوسائل المواصالت والمستشفیات.

  اإلنسان والحیوان
  أجب عن األسئلة التالیة :

  

  اذكر بعض فوائد الحیوان لإلنسان ؟ / ما المنافع التي یأخذھا اإلنسان من الحیوان ؟-١
من المنافع لإلنسان ؛ كاللحوم التي نأكلھا ، واأللبان التي نشربھا ، والجلود  جعل هللا فیھ كثیًرا -

التي نصنع منھا الحقائب واألحذیة ، واألوبار واألصواف التي نصنع منھا المالبس واألغطیة ، 
  وغیر ذلك .

  

  استدل بآیة قرأنیة تدل على منافع الحیوان ؟ -٢
ٍد لَّْم ٦(تَْسَرُحونَ  َوِحینَ  َجَماٌل ِحیَن تُِریُحونَ "َولَُكْم فِیَھا  -تعالى  - قال هللا  - )َوتَْحِمُل أَثْقَالَُكْم إِلَى بَلَ

ِحیمٌ  ُؤوٌف رَّ   ) " .٧( تَُكونُواْ بَاِلِغیِھ إِالَّ بِِشِقّ األَنفُِس إِنَّ َربَُّكْم لََر
تسرحون ، حین × ھات معنى جمال : زینة ، حین تُِریحون : تردونھا في المراعي إلى الحظائر 

طنا : تركنا ، الكتاب : اللوح المحفوظ .   شق : مشقة ، أمم أمثالكم : جماعات مثلكم ، فرَّ
  ماذا نستفید من األنعام والجمال ؟ -٣
نستفید من األنعام نحصل على اللحوم واأللبان ، وغیر ذلك من المنافع ، مثل وسائل الدفء  -

ھا ، كما نجد الجمال وھي عائدة في المساء وقد التي  نحصل علیھا من جلودھا وأصوافھا وأوبار
شبعت  ومألت بطونھا بالطعام والشراب ، وننتفع بھا فنركبھا ، ونحمل علیھااألثقال حین ننتقل 

  من بلد إلى بلد بعیدة،ونستخدمھا للزینة والمسابقات الریاضیة ، مثل سباق الخیل والجمال .
  

  لحشرات التي ذكرھا هللا في القرآن الكریم .اذكر بعض األمثلة للحیوانات والطیور وا-٤
ذكر هللا في القرآن أسماء كثیرة من الحیوانات والطیور والحشرات،وبعض السور تحمل  -

ثنا القرآن عن كثیٍر من األحیاء المائیة  حدِّ أسماءھا،مثل الفیل والعنكبوت والنحل والنمل والبقرة،ویُ
نھا الحلي التي تتزیَّن بھ النساء،وعن نملة سلیمان الذكیة التي نأكل منھا لحًما طریًا ، أو نأُخذ م

التي نبَّھت جماعة النمل إلى مساكنھم ، وحذرتھم من سلیمان وجنوده أن یحطموا مسكن النمل 
وھم ال یشعرون ، وحدثنا القرآن عن النحل الذي أوحى هللا لھ أن یتخذ من الجبال بیوتًا،ومن 

على العسل النقي الذي فیھ شفاٌء للناس ، وعن الحوت الذي  الشجر ومن الخالیا،حتى نحصل منھ

: " ما من مسلم یزرع زرًعا ، أو یغرس غرًسا ، فیأكل  -صلَّى هللا علیھ وسلَّم  -قال رسول هللا -
  منھ طیر أو إنسان أو بھیمة إال كان لھ بھ صدقة " .
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ابتلع سیدنا یونس ثم لفظھ على شاطئ الماء ، وحدثنا عن كلب أھل الكھف الذي دخل الكھف في 
  ھدوء تام ، حتى ال یستدل الكفار على وجود الفتیة الُمؤِمنین .

  

  ان ؟كیف استفاد اإلنسان من استخدام الطیور ألجنحتھا في الطیر-٥
  اخترع الطائرات والصواریخ ، التي جعلتھ قادًرا على غزو الفضاء . -
ِْھ إِالَّ أَُمٌم "في سورة األنعام :  -تعالى  -قال هللا -٦ َوَما ِمن دَآبٍَّة فِي األَْرِض َوالَ َطائٍِر یَِطیُر بَِجنَاَحی

ْطنَا فِي الِكتَاِب ِمن َشْيٍء ثُمَّ إِلَى ا فَرَّ   " . ماذا نفھم من ھذه اآلیة ؟ َربِِّھْم یُْحَشُرون أَْمثَالُُكم مَّ
كل جماعة تدب على األرض أو تطیر في السماء تمثل أمة خاصة،تشترك في  -

  لغتھاوصفاتھاوخصائصھا.
  

ذكر القرآن الكریم أسماء حیوانات وحشرات كثیرة،منھا : ھدھد ... ، وفیل ...  –أ  : أكمل-٧
  ،وكلب ... .

  أھل الكھف )( سلیمان ، أبرھة ، 
من الحیوانات النافعة لإلنسان ... ، ... ، ... ، ومن الحیوانات التي استخدمھا هللا لعقاب  -ب 

بین   من قوم فرعون ... ، ... ، ... .    الُمكذِّ
ل ، الضفادع  –(البقرة ، الحصان ، الجاموس    )الجراد ، القُّمَّ

  ھل للحیوان لغة یَتحدَّث بھا ؟ ما الدلیل ؟-٨
نعم ، والدلیل على ذلك نملة سلیمان الذكیة التي نبَّھت جماعة النمل إلى مساكنھم ، وحذرتھم  -

  من سلیمان وجنوده أن یحطموا مسكن النمل وھم ال یشعرون .
  

  ما الواجب علینا تجاه الحیوان مع االستدالل بما تحفظ من حدیث الرسول ؟-٩
بینما رجل یمشي بطریق ، اشتد علیھ العطش ، ل : " أمرنا هللا برحمة الحیوان ، فقد قال الرسو -

لقد بلغ ھذا  فوجد بئًرا فنزل فشرب ، ثم خرج فإذا كلب یلھث یأكل الثرى من العطش ، فقال الرجل :
الكلب من العطش مثل الذي كان بلغ مني فنزل البئر فمأل خفھ ماء ثم أمسكھ بفیھ حتى رقي ، فسقى 

قالوا : یا رسول هللا وإن لنا في البھام أجًرا ؟ فقال : في كل كبد رطبة الكلب ، فشكر هللا لھ فغفر لھ 
" ، وإذا كانت الرحمة بالحیوان سببًا في الحصول على األجر والثواب،فإنَّ القسوة علیھ تكون  أجر

بَت امرأة في ھرة حبستھا ، حتى ماتت  ا في العذاب ودخول النار ، فقد قال الرسول : " ُعذِّ سببً
  تھا تأكل من خشاش األرض یھا النار،ال ھي أطعمتھا وسقتھا إذ ھي حبستھا ، وال ھي تركفدخلت ف

  ماذا نستفید من قصة ھدھد سلیمان ؟ -١٠
ر جیدًا في األمور  - فّكِ ك بھ شیئًا من المخلوقات،ویجب علینا أن نُ یجب علینا أن نعبد هللا،وأال نُشَر

ھا ورجاحة عقلھا وسداد رأیھا في ُحسن تدبیر مثلما فعلت بلقیس ملكة سبأ مما یدل على ذكائ
ت ما في الحروب من تدمیر لبالدھا وحفظتھا،ولم تنخدع بما  األمور وتقدیر العواقب ، حیث قدرَّ

  أظھره رجالھا من قوة .
  

  ) أمام الِعبَارة الخاطئة مع التصویب :xأمام الِعبَارة الصحیحة وعالمة ( (√)ضع عالمة  -١١
  

  ) مع ُمرَسلین من أتباعھا x(            الھدھد .                 بأ ھدیتھا مع أرسلت ملكة س –أ 
  ( √ )    ة الُمؤِمنین .           كان كلب أھل الكھف وفیًا مع الفتی –ب 
  ) ال یستطیعون x(     لغة الطیر .              ُعلَماء الحیوان یستطیعون معرفة –ج 
  لیس جمیع)  x(          إلنسان .                        جمیع الحیوانات نافعة ل –د 
  اإلنسان والحیوان والطیر ) x(                     اإلسالم یحض على الرحمة باإلنسان فقط . –ه 
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  غزوة مؤتة
  أجب عن األسئلة التالیة :

  

  ما سبب غزوة مؤتة ؟ ومتى وقعت ؟ -١
سالة اإلسالم إلى الملوك واألمراء،فبعث إلیھم كتبًا مع سبب ھذه الغزوة :أراد الرسول أن یُبلِّغ ر -

رجال من الصحابة ؛ لیدعوھم إلى اإلسالم،ومن بین ھؤالء الصحابة الحارث بن ُعمیر األزدي،وقد 
بعثھ الرسول إلى شرحبیل بن عمرو الغسَّاني أمیر بُصرى في بالد الشام التابعة للروم،فقیَّده 

ز الرسول جیًشا من ثالثة آالف لغزو الروم بأرض الشام وتأدیب بالحبال وأھانھ،ثم قتلھ،وھنا  جھَّ
 ھجریًا. ٨شرحبیل،وحدثت 

  

  َمن األمراء في غزوة مؤتة على الترتیب ؟ وكیف تولَّى خالد بن الولید القیادة ؟ -٢
زید بن حارثة وجعفر بن أبي طالب وعبدهللا بن رواحة وخالد بن الولید ، وقد تولَّى خالد بن  -

القیادة بعد استشھاد األمراء الثالثة ، فقد اتفق الُمسِلمون علیھ أمیًرا للجیش،فأخذ الرایة  الولید
 وتولى القیادة .

  

ح الُخطة التي وضعھا خالد بن الولید لقتال جیش الروم . -٣   َوّضِ
غیَّر خالد من ھیئة الجیش؛بأن جعل َمن في الیمین إلى جھة الیسار،ومن في الیسار إلى جھة  -

م األعداء أن مددًا قد جاء إلى الُمسِلمین ، فألقى هللا الرعب في قلوب األعداء فولوا  الیمین ؛ لیتوھَّ
ُمدبِرین ، فلم یتبعھم خالد ، حیث رأى أنَّ الرجوع بجیش الُمسِلمین ھو النصر األكبر ،وعاد 

ار،ولكن ا لرسول قال لھم الجیش إلى المدینة،وكان الناس یحثون علیھم التراب ، ویقولون : یا فُرَّ
 : لیسوا بالفرار ، ولكنَّھم الكرار.

  

ف الُمسِلمون عندما واجھوا جیش الروم الكبیر ؟ -٤   كیف تصرَّ
واجھوا ھذا الجیش الكبیر ُمتسلِّحین باإلیمان والصبر مع الثقة بنصر هللا ، وقاتلوا بشجاعة  -

: زید بن حارثة وجعفر بن أبي حتى قُتَِل األمراء الثالثة الذین تولوا القیادة وھم على الترتیب 
طالب وعبدهللا بن رواحة ، فتولَّى القیادة خالد بن الولید ، فغیَّر من ُخطة الجیش ، فظنَّ الروم أن 

مین جاءھم مدد  ففروا ، ولكن خالدًا لم یتعقَّبھم لقلة عدد الُمسِلمین ، وعاد إلى المدینة ُمنِقذًا  الُمسِل
 جیش الُمسِلمین .

  

  لتي نستفیدھا من غزوة مؤتة ؟ما الدروس ا -٥
قیام بعض  -الُمسِلم یُقاتِل في سبیل هللا ؛ لینال إحدى الحسنیین ( الشھادة أو النصر ) ، ب  - أ  -

تكریم الُمجاِھدین في  -أعداء الُمسِلمین بقتل الدعاة إلى هللا أمر خطیر ال یصح السكوت علیھ ، ج 
 لمعركة ، وإنما یُقاتِل بشجاعة ، وثقة بنصر هللا .الُمسِلم ال یفر من ا -سبیل هللا واجب ، د 

  اختر اإلجابة الصحیحة مما بین القوسین : -٦
              جعفر  – زید بن حارثة –(أبو سفیان بن حرب            كان یقود الُمسِلمین في أول المعركة –أ 

 بن أبي طالب)
  اثنى عشر ألفًا )  – ثالثة آالف –آالف ( خمسة          كان عدد الُمسِلمین في غزوة مؤتة  –ب 
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  قادة مؤتة الشھداء
  أجب عن األسئلة التالیة :

  

  كیف أصبح زید خادًما في بیت رسول هللا ؟ واذكر موقفًا یدل على حب زید للرسول ؟ -١
ھو ِحب رسول هللا ، اختطفتھ بعض القبائل وھو صغیر من أبیھ ، ثم باعوه إلى السیدة  -

إلى أن تزوجت الرسول ، فوھبتھ إیاه ، ثم أعتقھ الرسول ومنحھ كثیًرا من  خدیجة،فعاش معھا
الحب والرعایة،عندما علم حارثة أن ابنھ مع الرسول انطلق إلى مكة إلرجاعھ إلیھ ، ولقد خیَّره 

أباه وعمھ بین الذھاب معھما ، أوالبقاء مع الرسول ، فاختار البقاء مع الرسول ، وھنا قال 
لناس أن زیدًا ابنھ یرثھ عند   موتھ ، ویرثھ الرسول عند موتھ ، وصار اسمھ زید الرسول أمام ا

 بن محمد ، ولقد ألغى اإلسالم بعدھا التبني باالسم .
  

  لماذا اختار الرسول زیدًا لیكون أول أمراء الجیش یوم مؤتة ؟ -٢
 لثقتھ بھ وشجاعتھ وتدینھ ؛ وألنَّ الرسول تبناه لحبھ لھ . -
  

عفر بن أبي طالب إلى الحبشة ؟ ولماذا ؟ ومتى وصل إلى المدینة قادًما من كم مرة ھاجر ج -٣
  الحبشة ؟

ًرا ، ورغب في اإلقامة في الحبشة ؛  - بّكِ مرة واحدة ، وذلك ألنَّ قومھ عذبوه وظلموه إلسالمھ ُم
فعانقھ  ألنَّ النجاشي كان عادالً وعاقالً ، ولقد وصل إلى المدینة قادًما من الحبشة بعد فتح خیبر ،

،وقد لُقِّب بأبي ال أدري بأیھما أُسر بفتح خیبر ؟ أم بقدوم جعفر ؟الرسول ،  وقال لھ : 
 المساكین،وكان ابن عم النبي.

  

  بماذا ردَّ جعفر بن أبي طالب حین سألھ النجاشي عن دینھ ؟ وماذا كانت النتیجة ؟ -٤
، ونأتي الفواحش ، ونقطع األرحام ، قال : كنا قوًما أھل جاھلیة ، نعبد األصنام ، ونأكل المیتة  -

ونُِسئ الجوار ، ویأُكل القوي منا الضعیف ، حتى بعث هللا إلینا رسوالً منا،فدعانا إلى هللا لنوحده 
ونعبده،ونترك كل ما یغضبھ ، فطلب منھ النجاشي أن یتلو علیھ بعًضا مما نزل على الرسول فقرأ 

كى النجاشي ومن معھ،وقال النجاشي : إنَّ ھذا علیھ آیات من سورة مریم في أدب وخشوع ، فب
الذي جاء بھ عیسى،ثم سألھ عمَّ یقولون عن عیسى : فرد جعفر:نقول فیھ ما جاء بھ نبینا ھو عبد 

هللا ورسولھ،وكلمتھ ألقاھا إلى مریم وروح منھ،فقال لھم النجاشي ھو فعالً ما قالھ المسیح عن 
 . رضينفسھ،وقال لھم اذھبوا فأنتم آمنون في أ

  

  اكتب المواقف الدالة على صبر وشجاعة جعفر بن أبي طالب . -٥
ى إمارة  –ھجرتھ إلى الحبشة ھو وزوجتھ تارًكا وطنھ ومالھ ، ب  - أ  - في غزوة مؤتة تولَّ

الجیش بعد أن قُتَِل زید بن حارثة ، ومضى یُقاتِل في شجاعة وإقدام حتى قُِطعَت یده 
وھا،فاحتضن الرایة بعضدیھ حتى استُشھد ولذلك لُقِّب بذي الیمنى،فاحتضن الرایة بشمالھ فضرب

 الجناحین،فأخذ الرایة عبدهللا بن رواحة.
  

  ماذا نتعلَّم من مواقف الشجاعة لعبد هللا بن رواحة ؟ -٦
قوة اإلیمان والثقة با� ، وعدم خشیة األعداء ، ولو كانوا أكثر عددًا وُعدةً ، والصبر  -

 هللا ، لنیل إحدى الحسنیین : النصر أو الشھادة . والشجاعة  والجھاد في سبیل
  اختر اإلجابة الصحیحة مما بین القوسین : -٧
 عمر بن الخطاب) . –أبي بكر الصدیق  – خدیجة بنت خویلدكان زید خادًما في بیت ( –أ 
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جعفر  –خالد بن الولید  –(عبدهللا بن رواحة         بعد استشھاد زید بن حارثة،حمل الرایة –ب 
  ).ن أبي طالبب

) وكانوا  مكة –المدینة  –( الطائف                   حضر ابن رواحة بیعة العقبة األولى في –ج 
  اثنى عشر رجالً .

  ُمقاتِالً فقط ) . – ُمقاتِالً وشاعًرا(                                       كان عبدهللا بن رواحة  –د 
ألف  ٢٠٠آالف )،وعدد الروم  ٥ –آالف  ٤ – أالف ٣ؤتة ( كان عدد الُمسِلمین في غزوة م –ه 

  جندي .

  امتحان عسیر –الفصل السادس –قصة أسامة بن زید 
  

  أجب عن األسئلة التالیة :
وضح الحالة السیاسیة للدولة اإلسالمیة ، عقب وفاة النبي . (االمتحان  -١

 العسیر للمؤمنین والمنافقین) 
طوا فیھ ، وأعلن الُمنافِقون ارتدادھم تشبث الُمؤِمنون بدینھم ، وأبو - ِّ ا أن یُفر

عن اإلسالم ، وجھروا  بھذه الردة ، مما جعل الیھود والُمشِركین یتحفزون 
لقتال الُمسِلمین ، كما زاد الموقف حدة وسوًءا ما   ثار بین األنصار 

 والُمھاِجرین من جدل حول الخالفة قبل ُمبایَعة أبي بكر ، واختالف الُمسِلمین
في أمر بعثة أسامة لغزو الروم ، فمنھم من كان ُمؤیِّدًا ، ومنھم من كان 

ًرا .. ولذلك كان األمر عصیبًا .   ُمتذّمِ
  

ما موقف الیھود داخل الجزیرة العربیة من الدولة اإلسالمیة بعد وفاة  -٢
  النبي ؟

 شایعوا المرتدین ، واستعدوا لقتال المسلمین . -
  

  بن الخطاب ؟ لماذا أرسل األنصار إلى عمر -٣
لینقل رغبتھم إلى الخلیفة أبي بكر في تعیین قائد آخر للجیش المتجھ للروم  -

 یكون أكبر سنًا من أسامة .
  

ع أبو بكر في حرب المرتدین ؟ -٤   رأى بعض المسلمین أال یتسرَّ
ألنَّ جیش المسلمین سیكون في حرب مع الروم ، وقد ال یستطیع المسلمون  -

  ن ، وأن یردوا الخطر عن المدینة من أعداء اإلسالم .أن یُحاِربوا في جبھتی
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وما  ما موقف أبى بكر من طلب عمر منھ بتولیة االكبر سنا من أسامة ؟ -٥
  سیاسة أبى بكر فى خالفتھ؟

قال لھ وھو غاضب فقدتك أمك وعدمتك یا ابن الخطاب . استعملھ رسول هللا  -
ذ تعالیمھ وعدم االنحراف ، السیر على خطى الرسول وتنفیوتأمرنى أن أنزعھ 

 عن السیر فى ھذا الطریق
أسامة صغیر ال یصلح ...،وفي الجیش من ھو ...،وأكثر ...  –أ  أكمل : -٦

  بالحرب (للقیادة،أسن،خبرة).
لم یكن ل ... رأي خاص بھ في قیادة أسامة ، بل كان ... بین ...  –ب 

 والخلیفة(عمر ، سفیًرا ، األنصار).
  مقتدیًا ) . أنَّھ كان .....، ولیس مبتدًعا . ( أبي بكر،ت من تصرف ....ثب –ج 

   
  أسامة بطل البلقاء –الفصل السابع 

  أجب عن األسئلة التالیة :
  لماذا أنفذ أبوبكر الصدیق بعث أسامة ؟ -١
ألنَّ أبا بكر نفَّذ ما أمر بھ الرسول ، ولم یتخلف عنھ ھذا األمر ؛ ألنَّھ حرص  -

 على أن یتبع الرسول .
  

  ا استئذن الخلیفة من أسامة في أن یبقى عمر بالمدینة ؟لماذ -٢
ألنَّ أبا بكر كان ذا أدٍب جٍم ونفس عظیمة ، وألنَّ أسامة كان ھو القائد الذي  -

یعمل عمر تحت قیادتھ ،  ولم یُِرد أبو بكر أن یُشِعر أسامة بأنھ انتزع حق�ا من 
 حقوقھ ، واستبقى عمر دون أن یأخذ رأیھ .

  

  أبوبكر یمشي وأسامة یركب ؟لماذا كان  -٣
م لإلنسانیة أروع مثل ، على انَّ عظمة القائد لیست  - ِّ ألنَّ أبا بكر أراد أن یُقد

في األبھة والفخفخة ،    وإنما في رقة الشمائل ، وُحسن الُمعاَملة ، وجمال 
 الطباع .

  

  " ال تخونوا ، وال تغلوا ، وال تغدروا ، وال تمثلوا .." -٤
  ِعَبارة ؟ وما الُمناَسبة ؟َمن قائل ال –أ 
ع أسامة للخروج لحرب الروم . -  ِّ   أبوبكر الصدیق ، وھو یُود
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  ما أھم المبادئ الموجودة في الخطبة ؟ –ب 
  .عدم الخیانة والغدر -١
  عدم التمثیل بالقتلى ، وقتل األطفال الصغار ، والشیوخ الكبار ، والنساء  -٢ 
  .خلة أو تُحرق عدم تخریب الزروع ، فال تقطع ن -٣ 
عدم القضاء على الحیوان والممتلكات ، فال یصح ذبح بقرة أو شاة إال  -٤ 

  .لمأكلھ 
في الصوامع ، إلى ما فرغوا أنفسھم لھ ، وعدم التعرض ترك المتدینین  -٥ 

  .لھم 
  .ذكر هللا عند األكل أو الشرب  -٦ 
  .قتل أعداء اإلسالم دون رحمة  -٧ 

  هللا ، وإلعالء كلمة الدین . االندفاع للقتال باسم -٨
  

  بَِم أوصى الخلیفة أسامة ؟ وعالم تدل الوصیة ؟-٦
أوصاه أن یصنع ما أمره بھ النبي ، فیبدأ ببالد قضاعة ، ثم یأتي آبل ، وأال  -

ر فیما أمره بھ النبي ، وال یزید علیھ  ر في شئ من أمر الرسول ، وال یُقّصِ یُقّصِ
ر على تنفیذ أمر الرسول بكل دقة دون ، وتدل الوصیة على حرص أبي بك

  زیادة أو نقص ، كما تدل على شدة حب أبي بكر للرسول وأتباعھ .
  لماذا لم یبَق أسامة في البلقاء إال یوًما واحدًا ؟ -٧
ألنَّھ انتصر على الروم انتصاًرا ساحًقا ، وبقى یوًما واحدًا ؛ لیجمع األسالب  -

 یتوغل في بالد الروم .والغنائم ؛ وألنَّ الرسول  أمره أال 
  

  ما السر في خروج الخلیفة والمسلمین ، عندما عاد جیش أسامة ؟ -٨
الستقبال الجیش المنتصر الذي لم یفقد أحد جنوده .. فالفرحة غامرة ،  -

  والتقدیر عظیم للجیش وقائده .
   أكمل : -٩
  .حینما وصل ... أرض ... ، تذكر ... ، فغلى دمھ ، وثأر ل ... موتة –أ 
  استشھاد والده ، لشھداء ) . ( أسامة ، البلقاء ،                           

  شد أسامة على ..... ، فأنزل بھم .....  –ب 
 ( جیش الروم ، ھزیمة ساحقة ) .

  قتل الجیش كثیًرا من ... ، و... ، و...، ... منتصًرا .  –ج 
الغنائم ، عاد إلى ( أھل البلقاء ، أسر منھم عددًا قلیالً ، جمع األسالب و

  المدینة ) .



  
  )ھدیة مجانیة(عــاشق لغة الضـــاد  عـــالء سـلیمان/األستاذ  إعداد

  من أھم عوامل النصر ... ، ... .  –د 
  .طاعة أبي بكر ألمر الرسول ، وطاعة أسامة ألمر أبي بكر  –( أ 

اإلصرار على األخذ بالثأر لشھداء مؤتة ، وإزالة الھیبة العسكریة التي  -ب
  كانت تتمتع بھا دولة الروم ).

  خاتمة
                         أجب عن األسئلة التالیة :

  لماذا كسب أسامة ثقة مؤیدیھ وُمعاِرضیھ ؟ -١
ھ قدَّم أروع دلیل على أنَّھ جدیر بالقیادة ، حین انتصر على الروم  - ألنَّ

 انتصاًرا ساحًقا .
  لماذا استأذن أسامة الخلیفة في أن یشترك في الحرب ضد المرتدین ؟ -٢
أن یخلد إلى الراحة ، وھو أشد ما ألنَّھ فُِطَر على حب الجھاد ، فأبت نفسھ  -

 یكون حاجة إلیھا .
 لماذا رفض عثمان عرض أسامة بالدفاع عنھ ؟ -٣
عنھ سیعرض حیاة  طورة الموقف ،ویعلم أن الدفاعألنَّ عثمان یعلم خ-

  أحد بسببھ،أال یرفع أحد أسلحتھ  وكان حریًصا أال یُقتَل ، المدافعین عنھ للخطر
  لشام ؟ما السر في خروج أسامة إلى ا -٤
ر أن  - ر اعتزال الجھاد ، والعكوف على الِعبَادة والصالة ،   كما قرَّ ألنَّھ قرَّ

یعتزل المدینة أیًضا ، ویُِقیم بأرض الشام ، حین علم بقتل الثائرین لعثمان بن 
 عفان .

 لماذا عاد أسامة إلى المدینة ؟  -٥
مرة أخرى ،  ألنَّھ احس أنَّ الموت یقترب منھ ، فاشتاق للعودة للمدینة -

 لیُلقي نظرة على األرض التي شھدت أیامھ األولى في الجھاد .
 لماذا اعتزل أسامة الجھاد ، وعكف على الِعبَادة ؟ -٦
 ُحزنًا على مقتل عثمان بن عفان . -
  لماذا انسحب عبدهللا بن عمر في استحیاء ؟ -٧
فضل عند ألنَّ أباه قال لھ : إنَّ أسامة كان أفضل عند النبي منك، وأباه أ -

  النبي من أبیك " .


