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للمستوى األول اإلعدادي 
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 الدروس المطلوبة لالختبار األول
 

 

 المد المتصل والمنفصل
 مراتب الدين

 حديث جبريل

 مراجعة لخطوات الصالة

 

 

 

 

 

 

 

 



 1.المد المتصل والمنفصل

 حددي نوع المد  ) متصل / منفصل  ( في اآليات التالية :

 اآلية نوع المد
 قال تعالى : " والّسمآء والطارق " متصل

 

 قال تعالى :" إنآ أنزلناه في ليلة القدر " منفصل
 

 قال تعالى :" الذين ًهم يُرآون. ويمنعون الماعون " متصل
 

 

واجب حكم المد المتصل :-  
جائز : حكم المد المنفصل-  

 

 

 2.مراتب الدين

 

 *مراتب الدين ثالثة
)المرتبة الثالثة ( االحسان.3)المرتبة الثانية (        اإليمان.2) المرتبة األولى (     .اإلسالم1  

 *أعلى مرتبة من مراتب الدين هي : االحسان

 

: إقرار وتصديقحقيقة اإلسالم *  
: العقائد المتعلقة بأركان اإليمان الستة .حقيقة اإليمان*  
أن نعبد هللا كأننا نراه ، فإن لم نكن نراه فإنه يرانا . :حقيقة االحسان*  

 

  

 

 



 3.حديث جبريل 

 

 

عن ُعَمُر ْبُن اْلَخطَّاِب  قَاَل: بَْينََما نَْحُن ِعْنَد َرُسوِل هللِا    َذاَت يَْوٍم، إِْذ َطلََع َعلَْينَا َرُجٌل َشِديُد بَيَاِض  
ى النَّبِّيِ الثِّيَاِب، َشِديُد َسَواِد الشَّعَِر، اَل يَُرى َعلَْيِه أَثَُر السَّفَِر، َواَل يَْعِرفُهُ ِمنَّا أََحٌد، َحتَّى َجلََس إِلَ   فَأَْسنََد ،

ْساَلِم، فَقَاَل َرُسوُل هللِا ُرْكبَتَْيِه إِلَى ُرْكبَتَْيِه، َوَوَضَع كَ  ُد أَْخبِْرنِي َعِن اإْلِ فَّْيِه َعلَى فَِخَذْيِه، َوقَاَل: يَا ُمَحمَّ  :
اَلةَ، َوتُْؤتَِي ال» ًدا َرُسوُل هللِا، َوتُِقيَم الصَّ ْساَلُم أَْن تَْشَهَد أَْن اَل إِلَهَ إِالَّ هللاُ َوأَنَّ ُمَحمَّ َكاةَ، َوتَُصوَم َرمَ اإْلِ َضاَن، زَّ

قُهُ، قَاَل: فَأَْخبِْرنِي َعِن  ، قَاَل: َصَدْقَت، قَاَل: فَعَِجْبنَا لَهُ «َوتَُحجَّ اْلبَْيَت إِِن اْستََطْعَت إِلَْيِه َسبِيالً  يَْسأَلُهُ، َويَُصّدِ
يَماِن، قَاَل:  هِ أَْن تُْؤِمَن بِاهلِل، َوَماَلئَِكتِِه، َوُكتُبِِه، َوُرُسِلِه، َواْليَْوِم ا»اإْلِ ، قَاَل: «آْلِخِر، َوتُْؤِمَن بِاْلقََدِر َخْيِرِه َوَشّرِ

ْحسَ    «أَْن تَْعبَُد هللاَ َكأَنََّك تََراهُ، فَِإْن لَْم تَُكْن تََراهُ فَِإنَّهُ يََراَك ....... »اِن، قَاَل: َصَدْقَت، قَاَل: فَأَْخبِْرنِي َعِن اإْلِ
 رواه مسلم.

 

 *يرشدنا حديث جبريل إلى التالي :
قدرة المالئكة على التشكل في الصور الحسنة.1  

.من أنواع الوحي أن يتمثل جبريل عليه السالم للنبي صلى هللا عليه وسلم في هيئة رجل فيخاطبه.2  

.الجلوس بأدب واحترام أمام المعلم والتوجه إليه باهتمام واالنصات إلى القول.3  

 

 

 4.مراجعة لخطوات الصالة

صالة الجماعة إذا أدرك أي جزء من الصالة               يُدرك المأموم ثواب  -  

 -"سبحان ربَِّي األعلى" يقولها المصلِّي في السجود

 - يقرأ المصلي دعاء االستفتاح في الركعة األولى بعد تكبيرة االحرام

 - أقل الجماعة في الصالة إثنان إمام ومأموم .

 - "َرّبِ اغفر لي" يقولها المصلِّي بين السجدتين


