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 1 المتوسطةالمهارات األساسية للمرحلة 

 

 المتوسطة المهارات األساسية للمرحلة 

 األول متوسط 

 

 المهارة  رقم المهارة 
 سماء هللا وصفاته عقيده اهل السنة والجماعة في ا 1
 معنى االلحاد  2
 حكم التسمي بأسماء هللا المختصة كالرحمن 3
 أهمية البدء بالدعوة الى التوحيد والحرص عليها  4
 فضل الدعوة الى التوحيد  5
 الفرق بين الهداية التوفيقية وهداية الداللة واالرشاد  6
 ذكر أسباب الهداية والحرص على تطبيقها 7
 لهداية الحذر من موانع ا 8
 معنى الشرك وبيان خطره  9

 ذكر جهود النبي صلى هللا عليه وسلم في حماية التوحيد وسد طرق الشرك 10
 التمثيل لبعض صور الشرك في الوقت المعاصر  11
 ذكر شروط قبول العمل واعتباره عمال صالحا   12
 استنباط محبطات العمل الصالح  13

 

 

 المهارة  رقم المهارة 
 معني كلمه احطت في قوله ) احطت بما لم تحط به (  1
 مفاتيح الغيب الخمسة في سورة لقمان 2
 تعداد وصايا لقمان البنه  3
 تفسير قوله تعالى ) كأن في اذنيه وقرا (  4
 ظم شأن التوحيد ووصف الشرك بانه ظلم ) ان الشرك لظلم عظيم)بيان ع 5
 الرد على شبهة الكافرين في إنكار الرسالة والبعث  6
 معرفة معاني الكلمات الغريبة في السور المقررة  7

 

  

ـ  ــيدتوحـ

 تفسي  



 2 المتوسطةالمهارات األساسية للمرحلة 

 

 

 المهارة  رقم المهارة 
 اسباب سجود السهو ؟؟  1
 التفريق بين سهو االمام والمأموم  2
 التمثيل بحاالت متنوعة للسهو وما يشرع فيها 3
 تعداد انواع صلوات التطوع  4
 عدد ركعات السنن الرواتب وفضلها 5
 الصلوات ذوات االسباب التي يجوز ان تصلى في وقت النهى 6
 بين التطوع المطلق والتطوع المقيد التفريق 7
 الفرق بين صالة الكسوف وبقية الصلوات  8
 عدد التكبيرات في الركعة االولى من صالة االستسقاء  9

 استشعار فضل صالة الجماعة  10
 ذكر األعذار المبيحة للتخلف عن الجمعة والجماعات  11
 معرفة صفة صالة المريض  12
 عرفة احكام صالة االعذار استشعار سماحة االسالم من خالل م 13

 

 

 المهارة  رقم المهارة 
 امثلة على اعمال الجوارح واعمال القلوب  1
 الفرق بين النفاق العملي واالعتقادي وامثله عليها 2
 اك معنى الحياء المحمود والتخلق به إدر 3
 استشعار معنى األخوة اإلسالمية وتجنب مل ما يفسدها 4
 الحرص على اإلحسان الى الجار ومعرفة حقوقه  5
 فضل بر الوالدين والحذر من عقوقهما 6
 وسائل صلة الرحم والتحذير من القطيعة  7
 حفظ األحاديث  المقرر حفظها  8
 التعريف برواة األحاديث المقررة ومعرفة ابرز مناقبهم  9

 

 

 فقه

 حديث



 3 المتوسطةالمهارات األساسية للمرحلة 

 

  
 متوسط الثان 

 

 المهارة  رقم المهارة 
 معنى الرقى وانواعها 1
 التفريق بين الرقية الشرعية والرقية الغير مشروعة  2
 معنى التمائم وانواعها 3
 سبب كون السحر كفرا  4
 انواع السحر  5
 التفريق بين انواع النشرة من حيث الحكم 6
 حكم الذهاب الى الكاهن وتصديقه.  7
 تعريف الطيرة وذكر انواعها 8
 معرفة عال ج الطيرة وكفارته  9

 المقارنة بين من حلف باهلل كاذبا  ومن حلف بغيره صادقا   10
 معرفة متى يكون النذر شركا   11

 

 

 المهارة  رقم المهارة 

الرد على من يزعم بأن القران الكريم أفك وكذب افتراه محمد صلى هللا   1
 عليه وسلم. 

 معرفة انواع هجر القرآن الكريم 2
 معرفة صفات عباد الرحمن 3
 استنتاج خطورة الصحبة السيئة.  4
 ودالئل قدرته تعالى.   التفكر في آيات هللا الكونية 5
 التفسير الصحيح لآليات  6

 

  

ـ  ــيدتوحـ

 تفسي  



 4 المتوسطةالمهارات األساسية للمرحلة 

 

 

 المهارة  رقم المهارة 
 صيام التطوع.  ل ضاف 1
 تعريف الحج والعمرة  2
 شروط وجوب الحج.  3
 المقارنة بين انواع النسك الثالثة من حيث التعريف  4
 تحديد المواقيت المكانية والزمانية.  5
 معرفة محظورات اإلحرام  6
 التمييز بين االركان و الواجبات في الحج والعمرة  7
 المقارنة بين فدية ترك الواجب وفدية فعل المحظور  8
 صفة الحج والعمرة  9

 ذكر خصائص المدينة المنورة  10

 

 

 المهارة  رقم المهارة 
 جزاء العادلين في االخرة.  1
 بيان معنى الحلم واالناة.  2
 امثلة على التوسط واالعتدال في االنفاق واللباس.  3
 تحقيق االعتدال والتوسط في االنفاق واللباس واألمور كلها  4
 إدراك خطر الغيبة والنميمة والبعد عنها  5
 اسباب الظلم.  6
 االبتعاد عن مواضع الشك والريب  7
 حفظ األحاديث  المقرر حفظها  8
 التعريف برواة األحاديث المقررة ومعرفة ابرز مناقبهم  9

 

  

 فقه

 حديث



 5 المتوسطةالمهارات األساسية للمرحلة 

 

 متوسط الثالث

 

 المهارة  رقم المهارة 
 .استشعار نعمة هللا على العبد وأهمية نسبتها هلل عز وجل  1
 التمثيل على نسبة النعم لغير هللا  2
 ان صور كفر النعمي ب  3
 .الحذر من األلفاظ المؤدية الى مساواه الخالق بالمخلوق  4
 .التمثيل على األلفاظ المؤدية الى مساواه الخالق بالمخلوق والحذر منها 5
 ."المقارنة بين أحوال قول " لوال هللا وفالن 6
 .حكم التسمي باألسماء التي تختص باهلل عزوجل  7
 ماعة استشعار اهميه لزوم الج 8
 .التحذير من الفرقة واالختالف والخروج على والة األمر  9

 .بيان وجوب التحاكم الى شرع هللا تعالى وبيان آثاره 10
 .التحذير من االستهزاء بالدين وأهله  11

 

 

 المهارة  رقم المهارة 
 بيان معاني الكلمات الصعبة  1
ا واستنباط الفوائد منها. ت  2  فسير اآليات تفسيري ا صحيح 
 استنتاج العبرة من القصص الواردة  3
 -عليه السالم-تعداد أسباب إجابة الدعاء من قصة زكريا  4
 معرفة أسباب نزول اآليات  5
 ذكر صفات األنصار الواردة في سورة الحشر والحرص على تمثلها.  6
 عند تالوة القرآن الكريم  ذكر األسباب المانعة من الخشوع 7

 

  

ـ  ــيدتوحـ

 تفسي  



 6 المتوسطةالمهارات األساسية للمرحلة 

 

 

 المهارة  رقم المهارة 
 شربة بأنواعهاالمعرفة ال حكام  األطعمة واأل 1
 التعداد لسنن الذكاة وانواعها 2
 .معرفة ما يجوز اقتناءه من الحيوانات وماال يجوز اقتناءه 3
 معرفة احكام اللباس والزينة  4
 معرفة أحكام عورة الرجل والمرأة  5
 معرفة خصال الفطرة  6
 تعريف اليمين وانواعها وحكم كل نوع  7
 الحنث في اليمين وكفارته  8
 الفرق بين اليمين والنذر  9

 

 

 المهارة  رقم المهارة 
 ووجوب طاعته  وسلم صلى هللا عليه  مكانه النبي 1
 لناس تعظيم حرمة دم المسلم والتحذير من أسباب الفتنة وإراقة الدماء بين ا 2
 إدراك األثار السئية الناتجة عن تتبع عورات الناس  3
 الحرص على غص البصر وبيان أثره في حفظ الجوارح  4
 الحرص على اتقان العمل واستشعار فضله  5
 حفظ االحاديث المقرر حفظها  6
 فضل االخذ باأليسر في كافة االمور  7
 .احسان التعامل مع الوالدين و األهل والجيران  8
 .مكانة المرأة في اإلسالم بيان  9

 .عناية اإلسالم بالبدن والحفاظ على صحته من كل ما يضر به  10
 حفظ األحاديث  المقرر حفظها  11
 التعريف برواة األحاديث المقررة ومعرفة ابرز مناقبهم  12

 

 

 فقه

 حديث


