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الحديث النبوي:
 -1عن المقدام بن معدي كرب عن البني صلى هللا عليه وسلم قال« :ما أكل أحد طعاما قط خيرا من أن يأكل من عمل يده،
وإن نبي هللا داود كان يأكل من عمل يده» .أخرجه البخاري.
 -2عن أبي هريرة قال :قال النبي صلى هللا عليه وسلم« :حق المسلم على المسلم خمس .»...رواه البخاري
 -3عن أبي هريرة عن النبي صلى هللا عليه وسلم قال« :سبعة يظلهم هللا بظله يوم ال ظل .»..متفق عليه.
 أتمم كتابة الحديث.)3( :
 اشرح :عمل اليد  -التشميت  -قلبه معلق في المساجد.
 ما العمل الذي كان يزاوله داود عليه السالم؟
 أورد حديثا نبويا يبين فضل التعب في العمل.
 اذكر الحقوق الخمس التي تجب للمسلم على المسلم.
 اشرح العبارة التالية( :ال تعلم شماله ما تنفق يمينه).
 أورد من القرآن أنموذجا لرجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال( :إني أخاف هللا) ،مع ذكر اآلية التي تضمنت موقفه.

العقيدة:
 -1قال هللا تعالى     ( :
   
[ .)  سورة البقرة.]362 :
 -2قال تعالى ( :
  
    
[ .)سورة النساء] 461 :
 -3عن علي بن أبي طالب قال :سمعت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يقول« :ما هممت بقبيح مما يهم به أهل الجاهلية إال
مرتين من الدهر ،كلتاهما عصمني هللا» .رواه ابن حبان.
 عرف الصفات المستحيلة في حق هللا تعالى ،ومثل لها بثالثة أمثلة.
 استخرج من النص ( )1صفة مستحيلة في حق هللا سبحانه.
 بين من خالل النص ( )2الحكمة من بعثة الرسل.
 في النص ( )3صفة من صفات الرسل؛ ما هي؟
 أبرز مميزات الرسل التي يتفوقون بها عن باقي البشر.
 استدل بحديث نبوي على ختم محمد صلى هللا عليه وسلم للنبوة.
 القرآن هو معجزة النبي صلى هللا عليه وسلم الخالدة؛ اذكر أربعة من أوجه إعجازه.
 ميز بين الشفاعة العامة والشفاعة الخاصة.
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