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 أؤمن بالبعث واحلشر•

 الدرس األول•

 اجملال العقيدة•

:عرفي ما یأتي    •
إحیاء هللا الموتى وإخراجھم من قبورھم یوم القیامة: البعث •
جمع الخالئق في أرض المحشر: الحشر •
•         
: أجیبي      •
ما الحكمة من البعث ؟•
إلظھار قدرة هللا تعالى وكمال عدلھ في الحساب والجزاء كل على عملھ•
أیحاسب الطیر والحیوان مع الناس یوم یوم القیامة؟•
نعم البھائم تحشر لكن لیس علیھا حساب وال جزاء لكن القصاص یقع بینھا•
ما حكم اإلیمان بالبعث والحشر ؟•
واجب على كل مسلم ومسلمة•



 أذكر الله تعالى•

 الدرس الثاني•

 اجملال احلديث الشريف•

التلفظ بالثناء علیھ واستحضار شكره في القلب: ذكر هللا •

خفض الصوت –االستعانة با^ تعالى  –اإلخالص والمتابعة  –الطھارة •

سبب لنزول السكینة  –طریق للجنة  –منجاة من العذاب  –حصن من الشیطان  –یقوي صلة العبد بربھ •
یباھي هللا تعالى المالئكة بمجالس الذكر –حفوف المالئكة بالذاكر  -غشیان الرحمة •

:عرفي ما یأتي 

عددي أھمیة
فضل الذكر ومجالسھ

:عددي آداب الذكر 



 أجني كنوز اجلنة•

 الدرس الثالث•

 اجملال احلديث الشريف•

: ھي قول  الحوقلة•
ما شاء هللا تبارك هللا  -                   ال حول وال قوة إال با^  -هللا أكبر                           - •
:  الحوقلةمن فضائل •
البركة في العمل -تكثر الطعام والبركة فیھ                      -            كنز من كنوز الجنة  -•
: الحوقلةنقول •
عند البدء بالطعام -عند الشدائد والمصائب                       -                    دوما وبكثرة  -•

حول وال قوة إال با^ ھي قول ال :  الحوقلة•

ھدایة وكفایة ووقایة من الشیطان –كنز من كنوز الجنة •

ضعي خط تحت التكملة 
الصحیحة

عرفي ما یأتي

الحوقلةعددي فضائل 



 نحج إلى بيت الله احلرام•

 الدرس الرابع•

 اجملال الفقه•

ھو قصد بیت هللا تعالى ألداء مناسك الحج: الحج •

ما حكم الحج ؟•
.الحج فرض على كل مسلم قادر مستطیع وھو ركن من أركان اإلسالم•

عددي فضائل الحج •
یكفر الذنوب والخطایا  -•
مدرسة لتربیة النفوس كالصبر والخضوع ^ تعالى  •
یذكر بیوم القیامة •
فیھ تعارف وتآلف بین الشعوب اإلسالمیة •

:ما یأتي عرفي 

:عما یأتيأجیبي 



 في الهجرة –صلى الله عليه وسلم  –صحابة رسولي •

 الدرس اخلامس•

 اجملال السيرة•

إلى أین ھاجر المسلمون ؟ ولماذا ؟•
ھاجر المسلمون من مكة إلى المدینة المنورة حفاظا على دینھم وأنفسھم•

:أكملي الجدول التالي

المواقفالصحابي
رافق رسول هللا صلي هللا علیھ وسلم في ھجرتھأبو بكر الصدیق رضي هللا عنھ

مانات ورد األ نام في فراش الرسول علیھ الصالة والسالم لیلة الھجرةعلي بن أبي طالب رضي هللا عنھ
ألھلھا وبعد ثالث أیام لحق بالمھاجرین

فاعترض أھل الزوجة طریقھم وفرقوا  خرج مھاجر مع زوجتھ وولدهأبو سلمة رضي هللا عنھ
بینھما فھاجر وحیدا ثابتا صابرا متوكل على هللا تعالى

ھم لحقھ الكافرون في طریق ھجرتھ ولما أحس بطمعھم في مالھ أعطاصھیب بن سنان رضي هللا عنھ
مالھ حتى یتمكن من الھجرة

:عما یأتيأجیبي



 بني املهاجرين واألنصار –صلى الله عليه وسلم  –مؤاخاة رسولي محمد •

 الدرس السادس•

 اجملال السيرة•

)   √(    الھدف من المؤاخاة بین األنصار والمھاجرین تقویة العالقة بینھم  •
)     √(  المؤاخاة تساھم في حل الكثیر من مشاكل المسلمین •
) ×( تطبیق المؤاخاة بین المسلمین غیر ضروري •
)   √(    آخى الرسول صلى هللا علیھ وسلم بین عبدالرحمن بن عوف رضي هللا عنھ وسعد ین الربیع رضي هللا عنھ •
)   √(    أھل المدینة الذین استقبلوا المھاجرین یسمون األنصار •

√ :أمام اإلجابة الخاطئة فیما یأتي (     ) أمام اإلجابة الصحیحة وعالمة (     ) ضعي عالمة 



 أخوتي في اإلسالم•

 الدرس السابع•

 اجملال التهذيب•

رباط إیماني یقوم على العقیدة اإلسالمیة: األخوة اإلسالمیة •

عددي حقوق األخوة اإلسالمیة كما حددھا الرسول علیھ الصالة والسالم •
رد السالم •
عیادة المریض  •
اتباع الجنائز •
إجابة الدعوة •
تشمیت العاطس •

:عرفي ما یأتي    

:عما یأتي أجیبي   
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 شفاعة رسولي صلى الله عليه وسلم•

 الدرس األول•

 اجملال العقيدة•

الشفاعة

سؤال الخیر للغیر: ھي 

أنواعھا

شفاعة اآلخرةاشفاعة الدنی

محرمة

الشفاعة ةمستحب
العظمى

صاحب الشفاعة العظمى
محمد صلى هللا علیھ وسلم

المقام المحمود
ھو مقام

الشفاعة العظمى
یوم القیامة



 أداوي دائي•

 الدرس الثاني•

 اجملال احلديث الشريف•

 

 

 

)  √(جعل هللا تعالى لكل داء دواء •

)  √( ابتلى هللا تعالى سیدنا أیوب علیھ السالم بمرض عضال فالتمس العالج وشفي بأذن هللا تعالى•
 )  ×(التداوي یخالف اإلیمان بالقدر •
)  √(من سبل األخذ باألسباب للعالج والتداوي الراحة •

:أمام اإلجابة الخاطئة فیما یأتي×)( أمام اإلجابة الصحیحة وعالمة ) √(ضعي عالمة 



 أصبر على األذى•

 الدرس الثالث•

 اجملال احلديث الشريف•

 

 بشر هللا تعالى
الصابرین

یكفر عنھم 
خطایاھم

یدخلھم
الجنة 

األذى
ن كل ما یصیب بھ اإلنسان م
ألم أو ضرر أو مكروه

ى المسلم یصبر عل
 الضراء ویشكر هللا
تعالى عند السراء



 شروط حجنا وأركانه•

 الدرس الرابع•

 اجملال الفقه•

الحریة
المحرم •

للمرأة

العقل•

اإلسالم

االستطاعة•

البلوغ•

شروط
الحج•

أركان الحج
الوقوف بعرفة –اإلحرام 

ة  السعي بین الصفا والمرو
طواف االفاضة



 ومحظوراتهإحرامي سننه •

 الدرس اخلامس•

 اجملال الفقه•

ل التطیب قب
االحرام االغتسال

االكثار من سنن اإلحرام
التلبیة

ي صالة ركعت
االحرام

لبس النقاب
للمرأة

لبس 
المخیط
للذكر

استعمال 
الطیب

بعد االحرام
قص الشعر
أو األظافر

تغطیة 
الرأس
للرجل

محظورات
االحرام



 هجري 2سنة ) غزوة بدر ( أولى غزوات رسولي صلى الله عليه وسلم •

 الدرس السادس•

 اجملال السيرة•

 

 أشار الحباب بن المنذر
على الرسول علیھ 
الصالة والسالم 
درباالستقرار عند ماء ب

كانت بین المسلمین 
والمشركین

 2حدثت غزوة بدر عام 
ھجري

 قتل فیھا أبو جھل على
ید معاذ بن عمرو بن 
الجموح ومعاذ بن 

عفراء

ن انتصر فیھا المسلمو
رغم قلة عددھم



 أحسن اختيار صديقي•

 الدرس السابع•

 اجملال التهذيب•

 

قةفوائد الصدا

النصح

التعاوناإلرشاد

النصرة
قأسس اختیار الصدی

 ً صالحاً تقیا

ً أمیناً وفی ً ا ناصحاً معینا
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