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أوال :الحديث النبوي الشريف8...................................................................................:ن
–1
الشرح.............................................................................................................................................................:
5.0.............................ن

أي أن داود عليه السالم كان يزاول عمال بيده عوضا عن مال وظيفة الخالفة
 – 2استخراج ما يحثنا عليه
الحديث1........................................................................................................................................ن
يحثنا النبي صلى هللا عليه وسلم على االنتاج والكسب من عمل اليد
 – 3يذكر التلميذ بعض صور عمل
اليد1............................................................................................................................ن
( الزراعة – التجارة 5.0 )....ن لكل صورة
 – 4إبراز أهمية
العمل..............................................................................................................................................................
3.0.....ن

أن يذكر التلميذ ما يظهر أهمية العمل في حفظ كرامة النفس ( يغني صاحبه عن الغير – يحقق
لصاحبه العفاف – يؤمن لصاحباته قوت يومه....
 – 0إتمام
الحديث...........................................................................................................................................................
2..................ن

عن أبي هريرة رضي هللا عنه :
سو َل َّ
سلَّ َم قَا َل  :أَتَ ْد ُر َ
س فِينَا َمنْ ال ِد ْر َه َم لَهُ
س قَالُوا  :ا ْل ُم ْفلِ ُ
ون َما ا ْل ُم ْفلِ ُ
( أَنَّ َر ُ
صلَّى اللَّهم َعلَ ْي ِه َو َ
هللاِ َ
شتَ َم َه َذا
صيَ ٍام َو َز َكا ٍة َويَأْتِي قَ ْد َ
س ِمنْ أُ َّمتِي يَأْتِي يَ ْو َم ا ْلقِيَا َم ِة بِ َ
َوال َمتَا َع  ،فَقَا َل  :إِنَّ ا ْل ُم ْفلِ َ
صال ٍة َو ِ
سنَاتِ ِه فَِِنْ
َوقَ َذ َ
سنَاتِ ِه َو َه َذا ِمنْ َح َ
ب َه َذا فَيُ ْعطَى َه َذا ِمنْ َح َ
ض َر َ
سفَ َك َد َم َه َذا َو َ
ف َه َذا َوأَ َك َل َما َل َه َذا َو َ
ضى َما َعلَ ْي ِه أُ ِخ َذ ِمنْ َخطَايَا ُه ْم فَطُ ِر َحتْ َعلَ ْي ِه ثُ َّم طُ ِر َح فِي النَّا ِر )
سنَاتُهُ قَ ْب َل أَنْ يُ ْق َ
فَنِيَتْ َح َ
أخرجه مسلم

ثانيا :التطبيقات2........................................................................................ن
 - 1االستدالل بالنص المناسب
المعنى
– نهى االسالم أن يتسار اثنان ويتركان صاحبهما

الدليل المناسب

قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم إذا كنتم ثالثة
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فال يتناجى رجالن دون اآلخر حتى يختلطوا بالناس
أجل أن يحزنه .أخرجه البخاري1........................ن
– تمام األخوة في االسالم تقتضي مساندة المسلم
وعيادته وتشميته

قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم حق المسلم على
المسلم خمس :رد السالم وعيادة المريض ،واتباع
الجنائز ،وإجابة الدعوة ،وتشميت العاطس.
أخرجه البخاري 1....................................ن
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ثالثا :العقيدة15.........................................................................................ن
–1أ–

تعريف المفاهيم

الصفات المستحيلة :هي صفات نقص ال تليق بجالله تعالى وهي أضداد الصفات
الواجبة5.0..........................................ن
االفتقار :صفة نقص تفيد الحاجة إلى الغير وهي ضد الغنى
المطلق5.0.................................................................................ن
الكراهة :صفة نقص ضد اإلرادة بأن يجري شيء في هذا العالم على خالف إرادة هللا تعالى وهي صفة
مستحيلة في حقه عز
وجل................................................................................................................................................................
5.0...............ن
الحدوث  :ضد
القدم...............................................................................................................................................................
5.0..........ن
ب – تحديد
الغاية................................................................................................................................................................
1...................ن

الغاية من معرفة صفات هللا المستحيلة هو التخلي عنها على أساس أنها صفات نقص
–2
االستدالل............................................................................................................................................................
2.............................ن

عن أبي هريرة رضي هللا عنه أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال :إن مثلي ومثل األنبياء من
قبلي كمثل رجل بنى بيتا فأحسنه وأجمله إال موضع لبنة من زاوية فجعل الناس يطوفون به ويعجبون
له ويقولون :هال وضعت هذه اللبنة قال :فأنا اللبنة وأنا خاتم النبيئين
(صحيح البخاري)
 – 3بيان حقيقة اإليمان
بالمالئكة...........................................................................................................................................................
2ن
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يحدد المترشح حقيقة اإليمان من قبيل الحديث عن ( التصديق الجازم أنهم مخلوقات نورانية أوكل هللا
إليهم مراقبة أفعال العباد وإيصال رسائله إلى رسله.....
 – 4توضيح
األهمية..............................................................................................................................................................
1................ن

يتضمن جواب المترشح اإلشارة إلى دور اإليمان باليوم اآلخر في تحقيق األمن الروحي واالطمئنان
للمصير ،وينتقل تنافس الناس من الدنيا إلى اآلخرة ،يحسن عالقاته بمحيطه ألنه يستشعر هللا في
جميع أفعاله وأقواله.
 - 0القرآن الكريم معجزة خالدة
متجددة1................................................................................................................................................ن

يتضمن جواب المترشح معنى كون القرآن معجزة أعجزت خصومه إعجازا منقطع النظير وأنها
معجزة متجددة بحيث تساير التطور والتقدم فهو إعجاز مستمر متجدد.
 - 6بيان نوع
اإلعجاز.............................................................................................................................................................
1..................ن

إخباره بالمغيبات
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