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 لمادة التربية اإلسالمية  ملخص                                  

 

  :درس أجود تالوتي

 : التحسين واالتقان لغةً التجويد معناه 

 ً   . : اعطاء كلمات القرآن الكريم حقها ومستحقها من غير زيادة أو نقصان اصطالحا

 صون اللسان من الوقوع في الخطأ  -١: فائدة علم التجويد 

 .تحسين القراءة والوصول إلى أفضل درجات االتقان -٢

يدل قوله تعالى:" ورت ِّل القرءان ترتيال " الحرص على تالوة القراءن الكريم وتطبيق أحكام  -
 . التجويد 

 ..................................................................................................... 

 درس آية الكرسي 

 البقرة وردت آية الكرسي في سورة  -

 معاني الكلمات-

 الحي:دائم الحياة الذي اليموت 

 القيوم:المدبر لكل شيء

 سنة:النعاس 

  يشفع:يطلب العفو والمغفرة من هللا

 ال يئوده: ال يثقله واليشق عليه 

 

  :دالالت اآليات 

 (  هللا  توحيد )  داللتها      هللا ال اله اال هو "   "-١

 (   هللا  عن البشر صفات  نفي )      ال تأخذه سنة وال نوم" داللتها  "-٢

 ( شي كل مالك  هللا)       له ما في السماوات وما في األرض" داللتها  "-٣

 (  واسع   هللا  علم)        يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم @ داللتها  "-٤

 (  لمخلوقاته  تعالى هللا  حفظ )      " وال يئوده حفظهما" داللتها    -٥



 درس فضل العلم 

حفظ اسم الراوي والمتن كامالً : أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن ابي هريرة رضي هللا عنه   الحديث 
قال : قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : " من سلك طريقا يطلب به علما سهل هللا له طريقاً إلى  

 " الجنة

  :أنواع العلوم وأهميتها

 .العلوم الشرعية : يهتم بتعليم افراد المجتمع امور دينهم ليعبدوا هللا على بصيرة -١

  الطب: تقديم العالج الالزم ألفراد المجتمع وابتكار األدوية -٢

  الهندسة المعمارية:يعنى بالتخطيط العمراني وتنظيم المدن ورسم الطرقات  -٣

 . التاريخ: التعرف على الماضي وربطه بالحاضر -٤

  . العلوم المهنية : تعليم مختلف المهن كالتجارة والصيد والحدادة والسباكة -٥

  :ثمار طلب العلم

 الخشية من هللا  -١

 استمرار االجر والحسنات -٢

 علو مكانته في الدارين  -٣

 

  . : الوصول للجنة وأعظم ثمرة لطلب العلم هي 

 

  سائل التواصل االجتماعي: المعلم ، االنترنت ، الكتب ، و وسائل طلب العلم

 

  الحرص على طلب العلم-١:  اتعلم من الحديث 

 العلم يكون سبيال للجنة اذا كان مرتبط بالنية الخالصة لل -٢

................................................................. .................................. 

  درس اإليمان باهلل

 .ولد سيدنا ابراهيم في مدينة بابل في العراق 

 . امألصنقومه كانوا يعبدون ا 



 . : ) ال تسمع / ال تبصر /ال تنفع وال تضر ( هذه صفات العجز والنقص والهالك األصنام

 !فهي ال تستحق العبادة

 .. العلم ( فهو المستحق للعبادة-االرادة  -هللا عزوجل صفاته ) القدرة  

  :عالمات اإليمان باهلل

 " الدين له  مخلصين هللا  ليعبدوا إال أمروا وما"   الدليل     االخالص لل تعالى   -١

 @ المتوكلين يحب   هللا  إن"   الدليل     التوكل على هللا   -٢

ً  أشد " الدليل     محبة هللا   -٣  " لل حبا

 " لكم استجب  ادعوني "  الدليل     الدعاء   -٤

 " فون عذابهويخا  رحمته يرجون "  الدليل    الخوف من هللا   -٥

 .................................................................................................. 

 درس أقوال الصالة 

 اإلقامة  -١

 التوجيه  -٢

 تكبيرة االحرام  -٣

 تكبيرة انتقالية  -٤

 ما يقال عند الركوع) سبحان ربي العظيم( -٥

 ما يقال عند الرفع من الركوع -٦

 ما يقال عند السجود) سبحان ربي االعلى(  -٧

  ولالتشهد األ  -٨

 الصالة االبراهيمية تقال في التشهد االخير -٩

 التسليم -١٠

 

تكبيرة االحرام تعتبر ) ركن ( ، الصالة بدونها باطلة غير صحيحة ، يجب عليه إعادة الصالة اذا لم  
 يقرأها .. 


