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المذكرة تحتوي على دروس

الفصل األول 

المقررة في االختبار فقط
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ما هو فضل تالوة القرآن الكريم؟

نزول السكينة والمالئكة عند قراءة -1

.القرآن الكريم

.األجر العظيم-2

لمعوذتان

تكفيان قارئها من

الفلق . )كل شيء

(والناس

سورة الكافرون

.تعدل ربع القرآن

سورة الكهف

من قرأها تنير 

لقارئها ما بين 

.الجمعتين

سورة 

االخالص
تعدل ثلث 

.القرآن
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علــــى االدلـــــة
:الــــــبعـــث

االخباريةالسمعية 

ن سيبعث م
.رفي القبو

قصة 
اهل

.الكهف

قصة 
الذي مر 

على 
.قرية

معجزة سيدنا 
عيسى 

احياء 
.الموتى 

المشاهدة 
الحسية

تحول الصحراء
ارض الى

خضراء 

ونوم الناس 
استيقاظهم 

العقلية

خلق 
اإلنسان 

ولهدف 
هو 
والعبادة 
ه سيحاسب

اءاحيو يبعثهم االمواتبهاليوم الذي يخرج هللا تعالى يوم البعــث

يوم النشور يوم القيامة        يوم الخروج      :     و يسمى

إعادة هللا لإلنسان حياً كما كان في الدنياالبعـــث           

النارالعصاةوالكفار وعدله فيدخل المؤمنين الجنة وقدرة هللا تعالى اظهارالحكمة من البعث
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اشفاعة الدني

تكون بين الناس

اذامستحبة * 
كانت لمساعدة 

الناس

محرمة اذا *2
.         كانت لظلم الناس

الشفاعة اآلخرة

تكون بإذن هللا تعالى وشفاعة في ارض المحشر 

الشفاعة العظمى صاحبها * 1
الرسول 

شفاعة األنبياء* 2

شفاعة * 3
الشهداء

الصالةومثل القرآن الصالحهشفاعة األعمال * 4

.المقام المحمود هو مقام الشفاعة العظمى

الحكمة من 
شفاعة 
الرسول 


قدر اظهار)
و الرسول 

(علو مكانته 

هو سؤال الخير للغير الشفاعة

:الشفاعة نوعـــــــــــين
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فضل 

ذكر هللا

تعالى

ما معنى ذكر هللا؟

والتهليل والتسبيح

هلل التحميد والتكبير

تعالى

ما  فوائد ذكر هللا تعالى؟

حرز لصاحبه من الشيطان-1

يجلب الفرح والسرور -2

واطمئنان القلوب

يحط من الخطايا-3

غراس الجنة-4

من المفردون ؟

الذاكرون هلل تعالى 

األوقات المشروعة لذكر هللاافضلما 

تعالى؟ بعد الصلوات -1

.المفروضة 

عند طلوع -2

عند الدخول -3وغروب الشمس

والخروج من المنزل
عند الوضوء-4

وعند النوم -5

االستيقاظ
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:قول •
ال حول وال قوة إال 

باهلل

أن األمر :معناها•
.والقوة بيد هللا وحده

ما هي الحوقلة ؟
كنز من كنوز . 1•

.الجنة 

تكفر من الذنوب. 2•
.من الخطايا 

الباقيات . 3•
الصالحات من 
.أعمال المسلم

ما فضل الحوقلة ؟

عند الشدة •

النعمهعند •

مناسبة قول الحوقلة

الباقيات 

الصالحات
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:المهاجرين

المسلمون من أهل 

مكة الذين تحملوا  

التعذيب في مكة 

أعواما ثم هاجروا إلى 

المدينة  

:األنصار

أهل المدينة الذين 

أحبوا إخوانهم 

المهاجرين 

ن واستقبلوهم أحس

وا استقبال فخفف

عنهم  

ومعاذ بن جبل .جعفر بن أبي طالب

سعد بن معاذأبي عبيدة بن الجراح

اآلنصارالمهاجرين

.وسعد بن الربيععبد الرحمن بن عوف

القائل                                          قيلت له

((في أهلك ومالك دُلني على السوق لكبارك هللا :)) قائالً له 
ما هو أثر المؤاخاة في تحقيق قوة المسلمين بكل زمان ومكان؟*

.ترضي هللا عز وجل عن المسلمين -1

.تقوي العالقات بين المسلمين -2

.تساعد في نصر المسلمين -3

بينآخى الرسول 
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.علل أذن هللا للمسلمين بالقتال

للدفاع عن دينهم ولرفع الظلم عن أنفسهم

:تعريف الغزوة

هي خروج النبي صلى اله عليه وسلم على رأس جيش

لقتال المشركين وقد يرسل بدله من يقود المعركة 

.المعركة

ما سبب تسمية غزة بدر بهذا االسم؟

.درألنها حدثت في مكان يسمى ماء بدر أو بئر ب

يا رسول هللا امض ونحن معك؟: من قائل هذه العبارة

.المقداد بن األسود

ى من  الصحابي الجليل الذي أشار على الرسول صل

هللا عليه وسلم باختيار ماء بدر مكاناً لجيش 

المسلمين؟

.الحباب بن المنذر

متى وقعت غزوة بدر ؟ 

هـ2/ رمضان / 17في يوم الجمعة

ما نتيجة المعركة ؟

انتصار المسلمين وهزيمة المشركين ، 

:بدأ القتال بالمبارزة فانتصر األبطال .أسيراً 70قتيالً وأُسر منهم 70فقتل منهم 

(وعلي بن أبي طالب-وعبيدة بن الحارث-حمزة بن عبدالمطلب ) 

.على ثالثة من زعماء المشركين 
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ماذا فعل أبو سفيان عندما علم بخروج الرسول 

.غير طريق القافلة حتى وصلت إلى مكة إليهم ؟

نصار علم الرسول بخروج قريش لقتال المسلمين فأستشار أصحابه رضي هللا عنهم من المهاجرين واأل

.فأكدوا رغبتهم في الدفاع عن دين هللا تعالى وكان عددهم ثالثمائٍة وبضعةَ عشَر رجالً 

.  ة صمموا على قتال المسلمين فتوجهوا نحو المدين

َعِلَم ـه2في السنة

ودها تجارة قريش عائدة من الشام إلى مكة  ستمر بجوار المدينة ويقبهارسول هللا أن قافلة 

قبل مكة بهم منمشركيفدعا المسلمين لمالقاة القافلة جزاء ما صنع ( أبو سفيان  بن حرب)

.ألن أموال المسلمين  المنهوبة داخلة في هذه التجارة

ر بعض البطوالت في غزوة بد

:  عندما سمع رسول هللا يقول 

( قوموا إلى جنٍة َعرُضها السمواُت واألرُض ) 

:  فقام وكانت معه تمراًت يأكُل منهن فقال 

(لئن أنا َحييُت حتى آكل تمراتي هذه إنها لحياة طويلة ) 

فرمى بما كان معه من التمر 

ثم قاتلهم حتى قتل في سبيل هللا   

ن كانا غالمين من األنصار فقد سأل كل منهما عبدالرحم

:  بن عوف وهو واقف في الصف يوم بدر فقاال له

((يا عم هل تعرف أبا جهل ؟)) 

مكة فلما دلهما عليه قتاله ألنه كان يؤذي رسول هللا في

ولما رآه 

: رسول هللا مقتوال بعد المعركة قال عنه 

(( .  كان هذا فرعون هذه األمة )) 

راءمعاذُ بُن عمرو بن الجموح         معاذُ بُن عف عمير بن الحمام
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حجة؟بم تنصح غير الحاج أن يفعل في األيام العشرة من ذي ال
.ريماإلكثار من الصالة والصيام والصدقة وتالوة القرآن الك

:عدد فضائل الحج
الحج يكفر الذنوب والخطايا-1

مدرسة لتربية النفوس-2
يذكر بيوم القيامة-3
انكسار وخضوع هلل تعالى-4

ما حكم الحج ؟
من أركان االسالم وهو واجب وفرض على كل مسلم قادر مستطيعالخامسالركن

الحج

:عرف الحج
قصد لبيت هللا بصفة مخصوصة

.في وقت مخصوص بشرائط مخصوصة
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أركان 
الحج

اإلحرام-1

الوقوف بعرفة-2

وةالمروالسعي بين الصفا -3

طواف اإلفاضة-4

شروط الحج العقل

الحرية

االستطاعة

االسالم

البلوغ

املحرم للمرأة
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رسول هللا وصف 
تراحم وتعاطف 
املؤمنين كجسد 

الواحد

.حق املسلم على أخيه املسلم 

ما أهمية األخوة اإلسالمية ؟

.أقوى من عالقة القرابة والنسب بين الناس -1

قوة األخوة اإلسالمية في وحدة العقيدة بينهم ووحدة العبادة -2

.السالم رد .1

عيادة . 2

.المريض 

إتباع-3

.الجنائز 

إجابة -4

الدعوة

تشميت -5

العاطس
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ما جزاء المتحابين في هللا؟

.ظلهااليظلهم هللا في ظله يوم ال ظل 

ن المسلم حريص على مصاحبة المؤمنين الصالحي: علل 

.المتقين 

.ليقربه من الحسنات ويبعده عن السيئات

ما هي أسس اختيار الصديق ؟

.المؤمن التقي

ما أهمية الصداقة وفضلها؟

.تبادل المصالح الطيبة بين الصديقين-1

.النصح واإلرشاد بين الصديقين-2

.تقليد الصديق لصديقه الصالح-3

.يدافع الصديق عن صديقه في حضوره وفي غيابه-4
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ملاذا حث االسالم على آداب الطريق؟
.شيوع روح األلفة والمحبة بين الناس-1

.االحترام المتبادل بين الناس-2
التكافل والتعاون بين الناس-3

ما هي آداب 

الطريق؟

غص البصر عن محارم -1

.اآلخرين

كف األذى عن -2

.الناس

.رد السالم-3

األمر بالمعروف -4

والنهي عن المنكر

عن طريق الناس االذيابعاد-7

.

البشاشة في وجه  -6

المسلمين

.ستر العورة-5
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