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 وزارة التربیة 
  منطقة األحمدي التعلیمیة 

  المتوسطة بنین  یوسف بن تاشفین: مدرسة 
  قسم التربیة اإلسالمیة 

  

  
   

             
  العام الدراسي          

 
 م ٢٠٢٠ -   ٢٠١٩          

 
 
  

 مساعد ضحوي العنزي . أ/   رئیس القسم                سلیمان عیدان  . أ  / إعداد  
 
  
                                                                                                                              

  مدیر المدرسة
                                                                       

  نایف غازي العتیبي . أ
 
  
  
  



  سلیمان عیدان المحمد. أ/إعداد 

 
  ١٩ص  إیماني بالغیب أمن وطمأنینة 

   یأتيعرف ما :١س
  .ھو كل أمر غائب وخفي عن مجال إدراكنا الحسي حسب العادة : عالم الغیب  -
  ھو كل أمر نستطیع أن نتوصل إلى مشاھدتھ بالوسائل الحسیة: ةعالم الشھاد -

  علل تقدیم عالم الغیب على عالم الشھادة في القرآن الكریم  –س 
 ألن اإلیمان بالغیب أساس اإلیمان  كلھ

  بالغیب ؟ اإلیمانما أثر  –س 
  نینة والرضا الطمأ-أمر هللا          علىاالستقامة -الشعور بمراقبة هللا تعالى         - 

  ؟أقسام عالم الغیب  ما - س 
  الروح      –مثل علم الساعة    غیب مطلق   

  الفیروسات  –األمراض  –قصص األقوام السابقین واألنبیاء   غیب نسبي  

  ؟عرف الغیب المطلق والغیب النسبي  -س

  ما استأثر بعلمھ هللا تعالى وحده الغیب المطلق

  یاء معرفتھ بواسطة الوحي ولغیرھم بواسطة الوسائل الحدیثة  ما یمكن لألنب الغیب النسبي  

  ھل الرسل الكرام علیھم السالم یعلمون الغیب ؟ -س
 عالمات الساعة –الرسل ال یعلمون الغیب ولكن قد یطلع هللا الرسل على بعض الغیب ومثال ذلك  -*
   وحال المؤمنین في الجنة وحال الكفار كما أخبر بھا دمحم ملسو هيلع هللا ىلص 

  ما حكم من أدعى علم الغیب ؟  -س
  كاذب   

  .عدد صور ادعاء الغیب  - س 
  .السحر *                 .             التنجیم *         الكھانة*                  قراءة الكف            * 

  ؟ وما مظاھرھا السلوكیة   التي نتعلمھا من الدرس السلوكیة ما القیمة  -  س
  اإلیمان بالغیب  :القیمة                         

  مظاھرھا السلوكیة           
  ال أصدق من یدعي علم الغیب  –

  
 
 



  سليمان عيدان احملمد: إعداد املعلم                                                                                                                          
 

  ٢٧ص    أحقق مراتب الدین في حیاتي 
  ما معنى  الكلمات التالیة     -س

  

  لقدرا  ال یرى علیھ اثر السفر  طلع علینا  الكلمة

  ھو ما قدر هللا وقوعھ منذ األزل  سفر وھیئتھأي ال یرى عالمة ال  خرج علینا  معناھا

  

  .في أربع نقاط  -رضي هللا عنھ  –اكتب نبذه عن عمر بن الخطاب -س

  أول من لقب بأمیر المؤمنین - *              البعثة أسلم سنة ستة من  -*

  قتل شھیدا سنة ثالث وعشرین للھجرة -*أول من كتب التاریخ الھجري       -*

  ؟ اإلسالم ب ما المراد -س

  یراد بھ القوال واألعمال الظاھرة : اإلسالم 

  ؟  باإلیمانما المراد  -س

  االعتقادات الباطنة یراد بھ : اإلیمان  

  ؟  ما المراد باإلحسان  -س

  یراد بھ إجادة العمل وإتقانھ الظاھر والباطن :  اإلحسان

  كیف أحقق مراتب اإلسالم ؟  -س

  دراسة الفقھ   دراسة كتب السیرة               دراسة التوحید والعقیدة     

  اإلیمان ؟كیف أحقق مراتب  -س

  التسلیم والرضا بقضاء هللا                 الیقین والصبر والتوكل على هللا                 استحضار النیة 

  كیف أحقق مراتب اإلحسان ؟ -س

             تدبرا وعمال حب القرآن تالوة و                 عبادة هللا عن حب

        

  



  سلیمان عیدان المحمد. أ/إعداد 

 ٣٥     ھا  سولنا ملسو هيلع هللا ىلص قبل البعثة وبعدصفات 
  ؟  اذكر بعضا صفات الرسول التي وصفھا بھا قومھ  –س 

  خدیجة رضي هللا عنھا  قالت عنھ  
  ) إنك لتصل الرحم وتحمل الكل وتكسب المعدوم وتقري الضیف وتعین على نوائب الحق (  

  ھ علي بن أبي طالب قال عن
  ) ٠٠٠٠كان أجود الناس كفا وأشرحھم صدرا  
  ؟ قبل البعثة  عدد بعض صفات رسول هللا  ملسو هيلع هللا ىلص  –س  
 الصدق واألمانة  -  

 الحكمة وحسن التصرف -    
  المبادرة والوفاء  - 
  حب العدل ومناصرة الضعفاء - 

  ؟ لرسول ملسو هيلع هللا ىلص ة بالزواج من اجلماذا رغبت السیدة خدی –س 
  ألنھا سمعت من غالمھا میسرة عن أخالقھ وصدقھ في رحلتھ بمالھا لبالد الشام 

  ؟  لماذا أخد النبي ملسو هيلع هللا ىلص علي بن أبي طالب  –س  
   وفاء من الحبیب دمحم ملسو هيلع هللا ىلص لعمھ أبي طالب الذي كفلھ   

  بعض صفاتھ قبل البعثة   ؟  –س 
  ھات مثال على أدبھ 

  إذا مشى مع أصحابھ ال یتقدمھم یجعلھم أمامھ  -
  یبدأ من لقیھ بالسالم  -  
  اذا تكلم یتكلم بجوامع الكلم  -
  یراعي مشاعر الناس وأحاسیسھم  -

  بعض صفاتھ قبل البعثة   ؟  –س 
   ھات مثال على حسن التعامل  

  شجاعتھ -           زروھم یأتي ضعفاء المسلمین وی -   مواساتھ ألھلھ   -  
  ثباتھ یوم حنین بعد فرار الناس  -     قتل سبعون من اصحابھ فما وھن وما ضعف  -        یخوض المعارك بنفسھ  - 

  ھات مثال على صبره  
   بواألصحاقتل القرابة   -               الطرد من الوطن  -          شماتةلالحسد وا  -       الیتم والفقر   - 

  ؟ من الصحابیة التي قاتلت وثبتت في معركة أحد   -س
  أم عمارة كانت تدافع عن النبي ملسو هيلع هللا ىلص بشجاعة وقد اصیبت بجروح كثیرة   

  من أول فرسان المسلمین ؟ -س
  المقداد بن عمرو 

  
  لماذا أخد النبي ملسو هيلع هللا ىلص علي بن أبي طالب  ؟  –س 

    ملسو هيلع هللا ىلص لعمھ أبي طالب الذي كفلھ وفاء من الحبیب دمحم  
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  الكعبة  ووضع الحجر األسود في مكانھ شارك الرسول ملسو هيلع هللا ىلص في بناء-*  
  .فضمھ إلیھ   علي بن أبي طالبعمھ أبا طالب فأخذ  -ملسو هيلع هللا ىلص  -شارك النبي  -
  .فضمھ إلیھ   جعفر بن أبي طالبأخاه أبو طالب فأخذ  -رضي هللا عنھ  –شارك العباس  -
  لفضولفي حلف ا  -ملسو هيلع هللا ىلص  –شارك النبي  -
  بالصدق واألمانةفي شابھ بین قومھ  -ملسو هيلع هللا ىلص  -النبي عرف  -
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  ٤٥ص         األذان واإلقامة  من شعائر دیني
 

  ما شروط األذان ؟  -س
  ة اللغة العربیة قمطاب -                           ق  ردخول الو -                                               النیة   -
   رفع الصوت  -                        مرتبا ومتوالیا    یكون نأ-
    

  ؟ ما شروط المؤذن  –س 
  البلوغ   -                                التمییز -                         العقل   -         اإلسالم  -

            ؟ ما یستحب للمؤذن  –س 
  البلوغ  -                  العدل  -                   األمانة  -                           الطھارة   -
  ریك الرأس یمینا وشماال حت -         استقبال القبلة  - العلم بأوقات الصالة  -          حسن الصوت -

  ؟   ما فضل المؤذن  -س
  أطول الناس أعناقا یوم القیامة 

  ما یستحب فعلھ للمسلم عند األذان؟ -س
  اع األذان یردد مع المؤذن عند سم

  بعد األذان یدعو 

  ما معنى الحیعلة ؟ -س
  الفالح على حي على الصالة حي

  ومتى یقال  ؟ ؟ ما معنى التثویب -س
  الصالة خیر من النوم التثویب 

   بعد الصالة خیر من النومیقال 

  

  

  
 
 

  



  سلیمان عیدان المحمد. أ/إعداد 

 ٥٢ص   ) حكمھا شروطھا أركانھا  ( صالتي
  ما معنى  الصالة ؟ - س 
  ھي عبادة ذات أقوال وأفعال مفتتحة  بالتكبیر ومختتمة بالتسلیم:الةالص* 

  ما حكم الصالة ؟ - س 
  عین فرض 

  ما الحكمة من مشروعیة الصالة؟ - س 
  طریق  الفالح                         -  صلھ  بین المسلم وربھ                          - ظھار العبودیة ¶  -
  شكر للمنعم على نعمھ  -                                  دلیل اإلیمان -

  ؟ عدد شروط وجوب الصالة  –س 
  البلوغ                         -   العقل   -             اإلسالم  -

  .عدد شروط صحة الصالة  - س 
    - ستر العورة -                             دخول الوقت -                                     الطھارة من الحدث  -
  طھارة الثوب والمكان من النجاسات -         النیة -                                                   استقبال القبلة - 

  عرف الركن؟  - س 
  .ھو ما كان جزءا من الشيء وما ال یتم إال بھ:الركن   

  ما أركان الصالة ؟   -س
  قراءة الفاتحة-٣                            تكبیرة اإلحرام  -٢                                     القیام في الفرض-١
  االعتدال من الركوع-٦                        الرفع من الركوع  - ٥                                             الركوع  -٤
  الطمأنینة-٩                       الجلوس بین السجدتین-٨                           السجود واالعتدال منھ-٧
  التسلیم        - ١٢                         ترتیب األركان  - ١١         قراءة التشھد األخیر والجلوس فیھ -١٠  

  

  

 ٦٣ص  )             تطبیقي ( أؤدي صالتي كاملة اقتداء بالنبي ملسو هيلع هللا ىلص 
  ما حكم صالة من لم یقرأ الفاتحة ؟  -س

  صالتھ باطلة ألن الفاتحة ركن من أركان الصالة 

  ؟ماذا یقول المصلي في ركوعھ  -س
  سبحان ربي العظیم 

  ماذا أقول في سجودي ؟ -س
  سبحان ربي العلى  

  

  
  

 

  



  سليمان عيدان احملمد: إعداد املعلم                                                                                                                          
 

  

  ٧١الحقد والحسد  ص 
  ما معنى الحسد ؟   -س  

  ود إلى الحاسدزوال نعمة المحسھو تمني :  الحسد -  

  ما معنى الحقد ؟   - س

  اضمار الشر للنا س إذا لم یتمكن من االنتقام منھم ھو :  الحقد -  

  ما معنى لغبطة ؟   -س 

  ھي أن یتمنى اإلنسان أن یكون لھ من الخیر مثل الذي عند غیره من غیر إلحاق ضرر بھ  : الغبطة  -

  ؟   عدد بعض أسباب الحقد والحسد  - س

  الكبر  خبث النفس وكره الخیر للغیر  -                    الترفع عن اآلخرین -                   ة والبغضاء العداو -

  ؟         ما أضرار الحسد  - س

   یفسد القلب والعمل  -          یمنع صاحبھ من قبول الحق  -ینقص الحسنات     -   منافي لإلیمان    -

  لمحسود أن یدفع بھا الحاسد ؟ما الطرق التي یستطیع ا - س

   ولآلخرینالرضا بما قسم هللا لي  -٢          التعوذ با¶ والتحصن بھ      - ١

  كیف تكون راضیا بما قسم هللا لك 

  إحسان معاملة الحاسد – ٥الصدقة على الفقراء       – ٤ التوكل على هللا          - ٣       

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  سلیمان عیدان المحمد. أ/إعداد 

  
  ٨١ص    أحب هللا ورسولھ ملسو هيلع هللا ىلص

     ؟  ما تعریف المحبة  –س 

  ھي میل النفس إلى ما تراه وتظنھ خیرا  :  المحبة  -

  .عدد أنواع المحبة  –س 

   محبة خاصة با¶ دون سواه : محبة عبودیة -١

  منھا ویشترك فیھا الكثیر        محبة لیست عبودیة  - ٢ 

  محبة اجالل واحترام محبة الوالد للولد  -                  محبة طبیعیة حب الجائع للطعام  -

  محبة اصدقاء  وألفةمحبة انس   -                    محبة اشفاق محبة الوالد للولد  - 

  ؟یحب المسلم هللا تعالى ألنھ لماذا  –س   
  خلق الكون وسخره لي  -                            خلقني ورزقني   -                        متصف بصفات الكمال   -

   وفقني وھداني لإلسالم  -                        سبیل لدخول االجنة  - 

  

    ؟ ما الدلیل على محبتك £ تعالى  –س 
  محبة كالم  هللا تعالى  -                                   محبة لقاء هللا والنظر لوجھھ الكریم  -

  األعمال على ما تحبھ نفسي  تقدیم ما یحبھ هللا من -

  ؟كیف نغرس محبة هللا في نفوسنا  -س
  تعالىنكثر من ذكر هللا  -                           نصلي النوافل  -                        نقرأ القرآن في تدبر  -

  ما سبب محبتنا لرسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص ؟ - س 
          فضلھ على جمیع الخلق  -                            حبھ من حب هللا تعالى  -          

  المحب مع من أحب یوم القیامة -                              جعلھ هللا رحمة للعالمین  -        

  ؟ما ثمار اتباع النبي ملسو هيلع هللا ىلص  -س
  الرحمة   -                  لجنة دخول ا -          الفوز العظیم  -                الھدایة  - 

  ؟ما عواقب معصیة هللا ورسولھ   -س
  الندم والحسرة  –              دخول النار  -                 الفتنة   -                    الضالل   -  

    ؟ ما الدلیل على محبتك £ تعالى  –س 
  اتباع سنتھ    -            محبة قرابتھ وآل بیتھ    - تعظیم النبي ملسو هيلع هللا ىلص وتوقیره         -

 الصالة علیھ عند سماع اسمھ  -                                 الدفاع عنھ ونصرتھ     -  
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  ١٠٢ص     أؤمن بصفات وحقوق السفرة الكرام البررة 
   ما معنى اإلیمان بالمالئكة ؟   -س

  ھم وبأنھم عباد ¶ تعالى مأمورون ولھم صفات وأسماءالتصدیق بوجود  :اإلیمان بالمالئكة 

  ھل یصح إیمان العبد إذا لم یؤمن بالمالئكة ؟ ولماذا ؟ - س 
  ألن اإلیمان بھم ركن من أركان اإلیمان: ال یصح إیمان عبد ما لم یؤمن بھم            

  
  مَم خلق هللا تعالى المالئكة ؟   -س

  من نور *     

  بالمالئكة ؟ ما حكم اإلیمان - س 
  واجب   ألن اإلیمان بھم ركن من أركان اإلیمان     

  :عدد صفات المالئكة الَخْلقیة  -س
  الجمال                   * األجنحة                                                                     * 

  ال یأكلون وال یشربون    *                   .                         تفاوتھم في الخلق والمقدار *  
  .عدم الملل والتعب*ال یوصفون بالذكورة وال باألنوثة                                   *   

  :اكتب صفات المالئكة الُخلُقیة   -س
  ى تعال -خوفھم من هللا * الحیاء                      *كرام بررة                         * 
  

  :اكتب قدرات المالئكة   -س
  ِعظم سرعتھم   *قدرتھم على التشكل                                             * 

  القدرة العظیمة  * النظام في كل شؤونھم            *علمھم                                                        *   

  ما حقوق المالئكة ؟ -س
  تقدیرھم وعدم إیذائھم  -ن بالمالئكة ومحبتھم         اإلیما -

  ؟ما األمور التي تؤذي المالئكة   -س
  بالعیب فیھم  تعریضا أو تصریحا    -  
  والمعاصي مثل وضع تمثال أو اقتناء كلب لغیر حاجة رتكاب الذنوب ا  -  

   تمثلیھم أو رسمھم) الثوم البصل   ( الرائحة الكریھة  -             
  
 
  
  

  



  سلیمان عیدان المحمد. أ/إعداد 

   ١١٠إیماني بالمالئكة األبرار    ص 
 

  أین تسكن المالئكة ؟   - س .
  .السماء وال ینزلون إلى األرض إال بأمر هللا تعالى  فيتسكن المالئكة  -

  كم عدد المالئكة  - س 
  إال هللا تعالى  ھعدد المالئكة كثیر ال یعلم

  

  عدد أسماء المالئكة ووظائفھم  - س 
  الوحي   موكل  –ھ السالم علی – جبریلسیدنا  -
 علیھ السالم وھو موكل بالمطر والنبات واألرزاق میكائیل -  
    الصور فيعلیھ السالم موكل النفخ  إسرافیل -
 خازن الجنة  -علیھ السالم- رضوان -  
     خازن النار  –علیھ السالم -مالك -

  میتوھما الموكالن بسؤال ال-علیھما السالم  – المنكر والنكیر-   
     الموكل إلیھ قبض األرواح ملك الموت -
  .الموكل بالجبال ملك الجبال -

  

  ؟   عالقة المالئكة ببني آدم تبدأمتى تبدأ  - س 
  تھمدقبل وال     
  .اكتب ثالثة من عالقة المالئكة ببني آدم في الدنیا  -س

  .    بطن أمھ  فيخلقھ  دیھ عنلیقوم ع*       
  .ھحراستھم وحفظھم ل*      

  .       تحریك فیھ بواعث الخیر *      
  .كتابة الحسنات والسیئات*      

  

  ما موقف المالئكة من الكفار ؟  -س
  : الكفار * 

  تلعن المالئكة الكفار .     محاربتھم ومعادتھم  

   عصاة المؤمنین ؟ ما موقف المالئكة من -س
  لعنھم ألصحاب المعاصي   -عدم محبتھم        -

  لمعاصي التي تلعن المالئكة مرتكبیھا من المسلمین ؟ما ا -س
  
  ر خلق هللا تعالى یّ من غ -     االبتداع ونصرة الظالم  - سب الصحابة   -ترویع المسلم للمسلم    -

  
  .ما أثر اإلیمان بالمالئكة في حیاة المسلم  - س 

  ة  واألنس بالمالئكة أنینالطم -                    المراقبة ¶ تعالى      -الشكر ¶ تعالى                         -
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  ١١٧خلص في العمل       ص اُ 
ومن وإنما لكل امرىء ما نوى فمن كانت ھجرتھ إلى هللا ورسولھ فھجرتھ إلى هللا ورسولھ ،إنما األعمال بالنیات ( 

  ) نیا یصیبھا أو امرأة یتزوجھا فھجرتھ إلى ما ھاجر إلیھ دكانت ھجرتھ ل
  عنى الكلمات ما م

  واإلرادةالقصد   النیة

  سالمإلاالنتقال من بلد الشرك لبلد ا  الھجرة

  یحصل علیھا  یصیبھا

  تدل على صالح العمل وفساده  إنما األعمال بالنیات

  تدل على ثواب العامل وعقابھ  وإنما لكل امرىء ما نوى

  تدل على تحقیر ما طلبھ من امر الدنیا  إلى ما ھاجر إلیھ

  
  
  ما شروط قبول العمل   - س 

                   -تعالى  –أن یوافق شرع هللا  - .                    * إلخالص ا*
  ؟ معنى اإلخالص ما  -س

  افراد هللا تعالى بالطاعات والتقرب إلیھ   -
 خالص ؟إلما أھمیة ا -س   

  محل نظر هللا تعالى ألنھ من أعمال القلوب  -
  ثمار اإلخالص ؟ ما - س 

  لنجاة من الفتن ا  -
  العصمة من الشیطان  - 
  نیل شفاعة النبي ملسو هيلع هللا ىلص  - 
  خالص ؟ر التي تساعد على اإلوما األم  -س

  االكثار من العبادات   -                                  تدبر القرآن     -
  ن مصاحبة الصالحی -                                  تذكر نعم هللا    -
  
  

  ھل الھجرة ألمور الدنیا واحدة أم متعددة ؟ - س 
  متعددة حسب المقاصد فھناك ھجرة محرمة وھناك ھجرة مباحة 

  
  
  

  مقابل العبارة غیر الصحیحة) ×  (  مقابل العبارة الصحیحة وعالمة ) √ (  ضع عالمة 
  )√  (  النیة شرط في الغسل من الجنابة               -١      
  )×   ( عند األكل والشرب                  النیة شرط  -٢
  )√  (  الھجرة تختلف باختالف المقاصد والنیات     -٣
 )×   ( الھجرة ألمور الدنیا واحدة وغیر متعددة     -٤

 
 

  



  سلیمان عیدان المحمد. أ/إعداد 

  ١٢٥ص    .- - نزول الوحي على رسولي  
  بماذا بدأت بوادر الوحي ؟  –س 

  بالرؤیا الصادقة    

  بھ النبي ملسو هيلع هللا ىلص ؟ما الغار الذي كان یتعبد  -س 
  غار حراء       

  كم كان عمر النبي ملسو هيلع هللا ىلص عند نزول الوحي ؟  -س 
  أربعین سنة         

  ما أول ما نزل من القرآن على النبي ملسو هيلع هللا ىلص  -س 
  اقرأ باسم ربك األعلى             

  ؟خائفأ   -  -  ما موقف خدیجة عندما دخل علیھا النبي  - س 
  ھدأت من روعھ حتى ذھب عنھ الفزع   

  ؟بعد انقطاع الوحي   -  -كیف أصبح حال النبي  -س
  حزن حزنا شدید    

  ؟ -  -ین اخذت خدیجة النبي أ -س
  إلى ابن عمھا ورقة بن نوفل           

  ل ؟ ما دیانة ورق بن نوف -س 
  النصرانیة          

  ؟ ن سمع قصتھ أبعد   -  - للنبي ل بن نوف ماذا قال ورقة -س
  قال لھ ھذا الناموس الذي نزلھ هللا على موسى علیھ السالم  

  

  حراء غار فيسنة حبب إلیھ الخالء  ٤٠ - -لما تقارب سن النبي  - 

  الرؤیا الصالحةمن الوحي - -أول ما بدئ بھ النبي  -  

    النصارىكان ورقة ابن نوفل یتعبد بدین  -  
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   ١٣٢أتجنب مكروھات ومبطالت الصالة  ص 

  ؟ما أثر ترك المكروھات - س

  تكتب لھ الصالة كاملة  -         یثاب تاركھا تقربا الى هللا تعالى    -   

  ؟ما أثر فعل المكروھات - س

  تكتب لھ الصالة ناقة -                 ینقص ثواب فاعلھا    -    

  عدد بعض مكروھات الصالة؟ - س

  الصالة التمییل بالقدمین  -٣          تغمیض العینین إال لضرورة - ٢               لتفات لغیر حاجةاال -١-

  افتراش الذراعین أثناء السجود    - ٦       التثاؤب  في الصالة -٥             التخصر في الصالة  - ٤

  ما مبطالت الصالت؟  - س

                          ةالحركة الكثیر -٣        والشرب عمدا في الصالةاألكل  -٢        الكالم عمدا في الصالة - ١

  ترك شرط من شروطھا  -٦    ترك ركن من أركن الصالة  -٥                . القھقھة في الصالة -٤     

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
 
 
  
  
  



  سلیمان عیدان المحمد. أ/إعداد 

  ١٤٠صالتي تكتمل بالواجبات والسنن          ص 
   

  عرف الواجب ؟ - س
  ما أمر هللا تعالى بھ على وجھ اإللزام وھو ما یذم تاركھ شرعا : الواجب

   اإللزام ویثاب فاعلھ وال یعاقب تاركھولم یكن من باب    - علیھ الصالة والسالم - ھي ما ثبت عن النبي :السنة 
  عدد واجبات الصالة؟  - س
  ه دهللا لمن حم قول سمع-٢تكبیرات االنتقال                                            - ١
التحمید                                                     -   ٤                                      في الركوعالتسبیح  - ٣
  )رب اغفر لي(قول  -٦                                      السجودالتسبیح في  - ٥
  الجلوس للتشھد األول - ٧
  واجبا في الصالة عمدا ما حكم من ترك -س 

  تبطل صالتھ 
  حكم من نسي واجبا من واجبات الصالة ؟ما  - س

  قبل االنتقال للركن الذي یلیھ علیھ االتیان بھ إذا ذكره وال شي علیھ 
  بعد االنتقال للركن الذي یلیھ  یرجع ویأتي بالواجب 

یتم ما بقي من صالتھ ویسجد للسھو قبل  ویسجد سجدتین للسھو قبل التسلیم  بعد الوصول الى الركن الذي یلیھ 
  التسلیم 

  
  ما الفرق بین أركان الصالة وواجباتھا ؟ - س

  أن األركان ال تسقط بالسھو فلو نسي ركنا فعلیھ اإلتیان بھ وإال تبطل صالتھ
  أما الواجبات فتسقط بالسھو  فلو نسي واجبا علیھ سجود السھو وال تبطل صالتھ  

  ي الصالة ؟ ما المقصود بالسنة ف - س
  . ولم یكن من باب الفرض وال الواجب   -علیھ الصالة والسالم -ھي ما ثبت عن النبي :السنة 

  .األقوال واألفعال التي یقوم بھا المصلى یثاب على فعلھا وال یعاقب علي تركھا -السنن في الصالة 
  .عدد بعض السنن القولبة والسنن الفعلیة - س

  :السنن القولیة
  قول آمین بعد الفاتحة   -٣ستعاذة                              اال -٢فتتاح                    دعاء اال -١ 

  الدعاء بعد التشھد الثاني  -٥قراءة سورة بعد الفاتحة                                                     - ٤
     :السنن الفعلیة

  .رام وعند الركوع والرفع من الركوعرفع الیدین عند تكبیرة اإلح  - ١       
  وضع  الید الیمنى على الیسرى على الصدر   - ٢        
  .االلتفات یمینا ویسارا عند التسلیم - ٤.                      االفتراش في التشھد األول - ٣        
 حةجلسة االسترا  -٦التورك في التشھد الثاني                          - ٥        
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  ١٥٠ص        والغیبة والنمیمة  السخریةأصون لساني عن 

    :عرف كال من  --س

  .ئ اإلنسان وھي فیھ وذكر مسا:  الغیبة*   

  .ھي السعي بین الناس باإلفساد  : النمیمة  * 

  السخریة احتقار اآلخرین بالھمز واللمز والتھكم بالقول أوالفعل 

.  

   ؟ما حكم الغیبة  -٣

  ذنوب  الكبائرومن الحرام 

  .عدد بعض الصور التي أباح اإلسالم فیھا الغیبة-٤

   المجاھر بفسقھ*                  تحذیر المسلمین من أھل الشر *       .    المتظلم * 

  الحسد والحقد والكراھیة والفتنة وإقامة الحروبافع النمیمة ومن د -٥

  اكتب أضرار الغیبة والنمیمة - -س

   تذھب نور اإلیمان من وجھ صاحبھا *      .  االحترام تفقد صاحبھا * 

  . تحرم من الجنة * المحبة بین الناس     رتقطع أواص* 

  .یعفو عنھ من وقع في حقھ  ىلصاحبھ حت لىال یغفر هللا تعا.   * یذھب نور اإلیمان عنھ في الدنیا  * 

  .اكتب أسباب الغیبة  -س 

                                       . الكبر     -       الحسد والكراھیة    -وء النیة      س -        ضعف اإلیمان      -    

 تحقیق المطامع         - .كیة نفسھ بتنقیص غیره زت - 

  

  
  
  
  

  



  سلیمان عیدان المحمد. أ/إعداد 

  

  ٢٠٢٠ - ٢٠١٩    األول لفصلا   السابعالصف األحادیث المقررة للحفظ 

   ل هللا &قال رس ٢٣
ٍد ملسو هيلع هللا ىلص أَتَى َكاِھنًا، َمنْ ( افًا، فََصدَّقَھُ بَِما یَقُوُل، فَقَْد َكفََر بَِما أُْنِزَل َعلَى ُمَحمَّ   )أَْو َعرَّ

١  

٣٦  
  ;س&ل هللا ع: ال-رضي هللا ع6ها -ة 2قال1  ال.-*ة خ*(

، َوتُْكِسُب اْلَمْعُدوَم، َوتَْقِري  ((  ِحَم ، َوتَْحِمُل اْلَكلَّ ْیَف، َوتُِعیُن َعلَى إِنََّك لَتَِصُل الرَّ الضَّ
،    )نََوائِِب اْلَحّقِ

٢  

٤٨  
   قال رس&ل هللا   
ِة، والصَّالةِ القائمِة، آِت محمًدا : َمن قال ِحیَن یَسمُع النِّداءَ   ( اللھمَّ ربَّ ھذه الدعوةِ التامَّ

 )القیامةِ الوسیلةَ والفضیلةَ، وابعثْھ مقاًما محموًدا الذي وعدتَھ؛ حلَّْت لھ َشفاعتي یوَم 
٣  

٧٦ 
  قال رس&ل هللا 

 ))إِیَّاُكْم َواْلَحَسَد فَإِنَّ اْلَحَسَد یَأُْكُل اْلَحَسنَاِت َكَما تَأُْكُل النَّاُر اْلَحَطبَ   ((  
٤  

١٠٢ 
 نُوٍر، َوُخِلَق اْلَجانُّ ِمْن َماِرجٍ ِمْن نَاٍر، َوُخِلَق آَدمُ  ِمنْ  ِلقَْت اْلَمَالئَِكةُ خُ (   قال رس&ل هللا 
ا ُوِصَف لَُكمْ    )ِممَّ

٥  

   قال رس&ل هللا   ١١٩
َ الَ یَْنُظرُ إ  ( َّv َّإِلَى ُصَوِرُكْم َوأَْمَواِلُكْم َولَِكْن یَْنُظُر إِلَى قُلُوبُِكْم َوأَْعَماِلُكمْ  ن (  

6  

١٤١ 

  ك قال،  َمْسعُودٍ  اْبنَ ع:

ُ َعلَْیِھ َوَسلََّم َوَكفِّي بَْینَ  (  َّv َصلَّى ِ َّv َد ، َكَما یُعَلُِّمنِي السُّوَرةَ  َعلََّمنِي َرُسوُل َكفَّْیِھ التََّشھُّ
ِ : ِمَن اْلقُْرآِن  َّv ُلََواُت َوالطَّیِّبَاُت ، السََّالُم َعلَْیَك أَیَُّھا النَّبِيُّ َوَرْحَمة ِ َوالصَّ َّwِ التَِّحیَّاُت

ا ِ الصَّ َّv َوأَْشَھُد أَنَّ َوبََرَكاتُھُ ، السََّالُم َعلَْینَا َوَعلَى ِعبَاِد ، ُ َّv َِّلِحیَن ، أَْشَھُد أَْن َال إِلَھَ إِال
ًدا َعْبُدهُ َوَرُسولُھُ    )  ُمَحمَّ
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١٥٧ 
  قال رس&ل هللا 

ِ َذا اْلَوْجَھْیِن ، الَِّذى یَأْتِي َھُؤالَِء بَِوْجٍھ َوَھُؤالَ  َشِرّ النَّاِس  ِمنْ  تَِجدُ  (  َّv ِء یَْوَم اْلِقیَاَمِة ِعْنَد
       ).بَِوْجھٍ 
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