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 مراجعة الدراسات االسالمٌة  

 

 (  اعاذة من استعاذ باهلل)   من هوالذي ٌحرم إعاذته- 

  

 أذكري صور الفأل 

 . ختم المرآن 
 . معرفة أشخاص خٌر 
 سعادة األهل  . 

 

  

 شرن اكبر ( )   ما حكم الحلف بغٌر هللا إذا كانا فٌه تعظٌم للمحلوف

  

 (  أسألن ببري بوالدي لما رحمتنً)  باألعمال  الصالحة الدعاء  أذكري صور 

  

 :  عبارات شركٌة مثلً لً 

 "هللا ٌكفٌنا شر هذا الضحن 

 

  

 (  مطر السوء هو الحجارة التً أمطرها هللا علٌهم فأهلكهم بها)  ما هً عموبة لوم لوط

  

 ) انهم ٌمشون متواضعٌن بسكٌنة وولار . (  -1   أذكري صفات عباد الرحمن حال االنفاق

 ) انهم اذا تعدى علٌهم السفهاء بالسب والتعٌٌر لم ٌمابلوهم اال بالطٌب من المول (  - 2 

  

 (  الملتفة األشجار الغٌضة)ما هو الذنب الذي اشتهر به لوم شعٌب 

  

 ) جبرٌل علٌه السالم ( لال تعالى نزل به الروح األمٌن من هو الروح األمٌن

  



أوَل ما ٌَْبَدأُ به فً الدعوة إلى هللا تعالى شهادةُ )   على الداعٌة البدء فً األهم فً الدعوة ما الدلٌل على ذلن
 (  أن ال إله إال هللا، وإخالُص العبادِة له جال وعال

  

 ) التعرٌف مثل : فالن األعرج ( لمن اشتهر بهذا الوصف ولم ٌكرهه    ٌبةلغا فٌها أذكري الموالف التً تباح 

 

 (  وعدم االستتار من البول.النمٌمة )    عذب صاحب المبرٌن فً ذنبٌن عظٌمٌن ماهما

 ( عبدهللا بن مسعود.) صحابً جلٌل كان ٌسمع له دوي كدوي النحل من هو 

    

 ( كبائر)  كل ذنب توعد فً غضب أو عموبة ٌسمى ماذا  

   

أنَّ المسلم الموي والبطل لٌس الذي ٌكثُر من صرعِ )  :  فً الحدٌث أنما الشدٌد بالصرعة ما الممصود فً ذلن
 ( الناس وعراكهم، ولٌس الذي ٌكثُر من طرح الناس أرًضا ولٌس أكثرهم غلبةً أثناء المصارعة،

   

 (  الٌوم التاسع من ذي الحجة)  لحاج: فً أي ٌومل فةالولوف فً عر

 

    المحظورات للمرأة حال اإلحرام عددي 

 ) ال ٌجوز ان تلبس النماب او البرلع , ٌجب علٌها ان تغطً وجهها عن الرجال ( 

 , غٌر انها تستر جمٌع بدنها (تحرم المرأة فٌها شاءت من الثٌاب )

 ) ال ٌجوز ان تلبس المفازٌن على ٌدٌها ( 

  

 ( ان مكافئتان شات)  مٌمة المولود ذكرما هً ع

  

  ما هً أبرز أعمال الحاج اٌام التشرٌك 

 لمبٌت فً منى 

 رمً الجمرات الثالث  

  

 (  االضطباع) ٌسن للمحرم كشف منكبة االٌمن وجعل الرداء عالكتف االٌسر ماذا ٌسمى 

 



 رتبً  أعمال العمرة حسب الجدول التالً

 االحرام  -1

 الطواف  -2

 ركعتان خلف المقام  -3

 السعي  -4

 الحلق والتقصير  -5

  

 ما معنى الكلمات التالٌة

 (  هو الكذب الذي ٌواجه به صاحبه على وجه المكابرة له)البهتان   

 () الكذب زور        

 ) مكان مرتفع ( رٌع         

 (  التشاؤم أو سوء الظن باهلل)  الطٌرة   

 ) سرعة المشً مع مماربة الخطى (   الرمل    

  مثلً للمسائل التالً 

 (نور اإلٌمان.نورن هللا ب) زٌنة االٌمان 

 

 طرق التخلص من الغضب 

  االستعاذة من الشٌطان الرجٌم 

  تغٌٌر الحال اثناء الغضب 

  الوضوء عند الغضب 

 

 :  صفات الشعراء المذمومة

 ٌمولون ماال ٌفعلون  
 فً كل واد ٌهٌمون 
 .ٌتبعهم الغاوون 

 

 اولات اجابة الدعاء

 حال السجود.

 حال السفر.

 حال الصٌام.



 العٌوب التً ٌجب تجنبها فً االضحٌة 

  العوراء البٌن عورها 

  المرٌضة البٌن مرضها 

  العرجاء البٌن ضلعها 

  ًالعجفاء التً ال تنم 

 

 


