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الصف التاسع األساسي الفصل الثاني 2018م
افكر "ال يحيق المكر السيئ إال بأهلهُ أقترح مثال يدل علي معني اآلية الكريمة

ص4

النشاط

اإلجابة

المثل هو :من حفر ألخيه حفرة وقع فيها –من حفر جبا ألخيه وقع منكبا

ص

النشاط

اإلجابة

نوع المثل من االمثال المصرحة لوجود لفظ (مثل)في اآلية "كرماد" التشبيه

ص11

اإلجابة

النشاط

سؤال النشاط نوع المثل في "مثل الذين كفروا"

نشاط بيتي :اكتب حديثا شريفا يبين فضل قراءة سورة الكهف يوم الجمعة.
 -اكتب حديثا شريفا عن فتنة المسيح الدجال ؟

 -1حديث يبين فضل قراءة سورة الكهف يوم الجمعة قال رسول اهلل "من ق أر سورة الكهف
كما أنزلت كانت له نو ار يوم القيامة من مقامه الي مكة"

 -2حديث عن فتنة المسيح الدجال "من حفظ عشر آيات من اول سورة الكهف عصم
من الدجال"

نشاط :أرجع الي سورة الليل-------

ص12

النشاط

اإلجابة

نزلت في الصحابي ابو بكر الصديق ،فقد كان ينفق ماله في سبيل اهلل.
ما هي القوانين الكونية التي يخضع لها الناس وال يستطيعون تغييرها؟

ص25

النشاط

اإلجابة

-1قانون الوحدة السماوية
 -3قانون التشابه

 -7قانون الجذب

-10قانون القطبية

 -2قانون الذبذبات

-5قانون السبب والنتيجة

-3قانون الفعل

-6قانون التعويضات

-8قانون التحويل الدائم للطاقة
-11قانون االيقاع

-9قانون النسبية

 -12قانون النوع

نشاط بيتي

ص28

النشاط

اإلجابة

"-1أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا ال ترجعون "المؤمنون (")116-115أيحسب
اإلنسان ان يترك سدي"
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المنطقة الوسطى التعليمية

أذكر :أمور يعجز اإلنسان بسببها عن فعل التكليف.

ص30

النشاط

اإلجابة

وهي أعذار مبيحه لترك الحكم الذي كلف به كالمكره ،والمخطئ ،والناسي فإنه رفع الحرج
عنهم في عدم قيامهم بما كلفوا به .
آية أو حديث نهي عن التقليد األعمى.

ص34

النشاط

اإلجابة

قال تعالي "واذا قيل لهم اتبعوا ما انزل اهلل قالوا)171-0170-------البقرة

عن أ بي سعيد الخدري عن النبي صلي اهلل عليه وسلم قال "لتتبعن سنن من كان قبلكم شب ار

شب ار وذراعا بذراع حتي لو دخلوا جحر ضب تبعتموهم قلنا يا رسول اهلل اليهود والنصارى ؟

قال فمن؟

افكر\ أذكر بعض الفلسفات والمبادئ المناقضة للشريعة اإلسالمية.

ص35

النشاط

اإلجابة

العلمانية –الديمقراطية -الشيوعية
-1اذكر كتابا علي كل من المسانيد –المعاجم

ص38

النشاط

اإلجابة

كتاب علي المسانيد\مسند االمام احمد بن حنبل\ المعاجم\ المعجم المفهرس أللفاظ الحديث

النبوي

النسائي
-2اكتب نبذة مختصرة عن كل من اإلمام ابن ماجة –االمام ً

ص38

النشاط

اإلجابة

المام ابن ماجة :هو ابو عبد اهلل محمد بن يزيد بن ماجة الربعي القزويني ،ولد سنه209ه

في قزوين ،وتوفي سنه 273ه ،رحل لطلب العلم في العراق والبصرة والكوفة وبغداد ومكة

والشام ومصر والري ومن شيوخه هشام بن عمار ومن تالميذه االبهري والمديني وهو من

أئمه الحديث صاحب السنن ،الحافظ الكبير

األمام النسائي :هو أحمد ابن شعيب بن علي النسائي ولد عام 215ه ،وتوفي في الرملة

سنه 303ه شيوخه ابي داود –اسحق بن راهويه ،وأحمد بن حنبل .ومن تالميذه \ابو جعفر
الطحاوي ،وهو محدث وقاض ،وأحد أئمة الحديث الشريف صاحب السنن الصغرى والكبرى

،ورحل لطلب العلم في خراسان والحجاز ومصر والعراق والشام .
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ص43
اإلجابة

النشاط

المنطقة الوسطى التعليمية

أفكر \أمثل علي أماكن مشبوهة

الجلوس في اماكن شرب الخمر والمقامرة-تدريس االوالد في المدارس التبشيرية

التواجد في اماكن ال يذكر فيها اسم اهللمحرمات استهان بها الناس في العقيدة \العبادات\ المعامالت

ص44

النشاط

اإلجابة

في العقيدة :تغير خلق اهلل والخلقة التي خلق اهلل الناس عليها مثل الوصل والوشم
-الجلوس في المجالس التي يكفر فيها او يسته أز بآيات اهلل

في العبادات :إيذاء المؤمنين والمؤمنات بالسخرية والهمز واللمز-التطفيف في الصالة

االستهانة بصالة العيد وعدم حضورهافي المعامالت :المناداة يتحليل الربا

 -انتشار الرشوة بمسميات مختلفة

 -اختالع الزوجة من زوجها بغير عذر  -جميع انواع الغش التجاريصفي ثالثة دروس من وصية النبي للجيش يوم مؤته

ص53

النشاط

اإلجابة

الدروس المستفادة من وصية رسول اهلل للجيش يوم مؤته

عدم االعتداء علي رجال الدين المنعزلين في الصوامع-المحافظة علي البيئة

المحافظة علي حياة االطفال والنساء والشيوخالرحمة واإلنسانية في أوقات الحروبافكر = نتائج فتح مكة

ص59

النشاط

اإلجابة

النتائج –دخول مكة تحت نفوذ المسلمين وانتهاء دولة الكفر فيها .
تحقيق أمنية رسول اهلل في دخول قريش الي االسالماصبح المسلمون قوة عظمي في الهجرة العربيةتحقيق العدل في مكة المكرمةسؤال افكر حرم اهلل الزكاة والصدقات علي آل البيت رضي اهلل عنه

ص61

النشاط

االجابة

السبب الن الصدقات أردان الناس اوزارهم وهم رضي اهلل عنهم الطاهرين المطهرٌين
 ان هذه الصدقات أنما هي أوساخ الناس للتأكيد علي المكانة الالئقة باهل البيت الذين يذهب اهلل عنهم الرجس وطهرهم تطهي ارفتكون أيديهم هي العليا يعطون وال يأخذون

4

مادة إثرائية – األنشطة المرافقة لمنهاج التربية اإلسالمية -الصف التاسع -الفصل الثاني-

ص62
اإلجابة

النشاط

المنطقة الوسطى التعليمية

أرجع الي كتب السيرة وأكتب مواقف أخري تبين اخالق ال البيت وعبادتهم

 قصه مبيت علي بن ابي طالب في فراش رسول اهلل ليلة الهجرة الي يثرب واجتماعقريش علي قتله وأطاع رسول اهلل امرة بالمبيت علي فراشة وفي مضجعه ليخفي اثر

رسول اهلل
ص64

النشاط:

اإلجابة

يفهم من الحديث ان رسول اهلل اراد دفع المحاباة .الترغيب في دعوة االسالم وان يبدأ بدعوة

ص73
اإلجابة

الحديث الوارد ص64

قومه وعشيرته وأقربائه وينذرهم من العذاب الشديد
النشاط

سؤال افكر (حرص رسول اهلل علي تأخر علي في مكة يوم الهجرة )

لقد كان النبي عليه الصالة والسالم مشغوال يكيف يرد االمانات ألهلها كاملة غير منقوصة
فاتخذ ق ارره بتأخر علي في مكة يوم الهجرة وذالك الفدائي الذي نام في فراش رسول اهلل حتي

يرد االمانات الي اهلها

افكر (اذكر امثلة علي قرض لفعل محرم)

ص84

النشاط

االجابة

القرض للتجارة في المخدرات والخمور-القرض لش ارء اسلحة الغرض منها تخويف المسلمين وترويعهم

–القرض لشراء االت موسيقية للغرف بهافي األفراح والمناسبات .

نشاط صفي \استنتج صفات أخري يجب أن يتصف بها الحاكم للمسلم

ص85

النشاط

اإلجابة

الحاكم المسلم مصلح متبع لسبيل المصلحين ومجانب لسبيل المفسدين -الحاكم المصالح ال يقبل الرشوة علي الدين

-الحاكم الصالح يأخذ باألسباب ثم يتوكل علي اهلل

الحاكم الصالح ينسب الفضل تالي اهلل ويثق في موعود اهلل-الحاكم الصالح امين مؤتمن ال يخون وال يغدر

الحاكم الصالح منصف ال يخش الناس وال تأخذه في اهلل لومة الئم-الحاكم المسلم يؤدي األمانة الي اهلها
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المنطقة الوسطى التعليمية

صفي \أذكر قصة لمساواة اإلسالم بين المسلم وغير المسلم في الحقوق

ص90

النشاط

اإلجابة

ما حكاه النبي صلي اهلل عليه وسلم من قصة إمراه زانية تعامل كلبا معاملة حسنة فتستحق

الرحمة والمغفرة من اله عز وجل عن ابي هريرة رضي اهلل عنه عن رسول اهلل قال" غفر ال
مرأة مومة مرت بكلب علي رأس زكي يلهث قال :كاد يقتله العطش ،فنزعت خفافها وثقته

بخمارها ،فنزعت له الماء ،فغفر لها بذلك.

 قصة القبطي مع ابن عمر وابن العاص

ص94
اإلجابة

النشاط

افكر\(استنج فائدتين من موقف ربعي رضي اهلل عنه )

 -1التأكيد علي أن اهلل اختار عباده للقيام بتجديد الدين ألمه رسول اهلل المكلفة بحمل
رسالة اهلل الي العالمين

 -2بيان أن الصحابة ورثوا عن النبي عليه السالم المهمة الخالدة التي اصطفاهم اهلل
،المهمة التي تجمع بين الدنيا واالخرة وبين العدل واإلحسان .

 -3اخراج الجار من جور االديان الي عدل االسالم وهو مطلب العدل
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