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 [سؤال وجواب]
 ولالفصل األ – الصف الرابع –تلخ�ص الدين 

 

 الدرس األول: االستعاذة والبسملة
 ما �ي االستعاذة؟ أو ما تع��ف االستعاذة؟ س: 

بأن �قول: أعوذ با� من ل المسلم هللا تعا� أن �حم�ه من �ش الش�طان، أج: �ي أن �س
 الش�طان الرج�م

 

 ما �ي البسملة؟ أو ما تع��ف البسملة؟ س: 
 ا با� تعا�. ج: �ي أن �قول المسلم: ﷽�����، أي أبدأ مستعين� 

 

 مواضع البسملةاذكر  س: 
 عند قراءة القرآن ال���م .١
ل والخروج منه  .٢ ن  عند دخول الم�ن
 عند تناول الطعام .٣
 أمر محمود �فعله بدا�ة كل .٤

 

 مواضع االستعاذةاذكر  س: 
 ج: عند تالوة القرآن ال���م (�ستحب االستعاذة)

 

ي االستعاذة والبسملةاذكر  س: 
 ص�غيت

 االستعاذة: أعوذ با� من الش�طان الرج�م ج: 
 البسملة: ﷽����� 
 

 فائدة ل�ل من االستعاذة والبسملةاذكر  س: 
 الحما�ة من �ش الش�طاناالستعاذة:  ج: 

ي عمله 
ن هللا تعا� اإل�سان و�وفقه �ن  البسملة: �عني

 

: آداب طالب العلم ي
 الدرس الثاين

 ما أهم�ة وفائدة طلب العلم؟ س: 
 هو عبادة يتقرب بها المسلم إ� هللا تعا�  .١
 طلب العلم ي��دە حبا وخش�ة من هللا وتبعدە عن معصيته .٢

 

ي طلب العلم؟ س: 
 ما المقصود بـ إخالص الن�ة � تعا� �ن

ج: أي أن �كون هدف طالب العلم إرضاء هللا تعا� بعمله، ونفع اآلخ��ن به، وخدمة 
 مجتمعه. 
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 آداب طالب العلماذكر  س: 
 ما نوى) إخالص الن�ة � تعا� (إنما األعمال بالن�ات، و�نما ل�ل امرئ�  .١
َها العمل بما �علم  .٢ يُّ

�
وَن ﴿ ﴿َ�ا أ

�
ْفَعل

َ
 ت

َ
وَن َما �

�
ُقول

َ
ِذيَن آَمُنوا ِلَم ت

�
 ٢ال

�
ـِه أ

�
ا ِعنَد الل َ َمْقت� ُ �ب

�
ن ﴾ ك

وَن 
�
ْفَعل

َ
 ت

َ
وا َما �

�
ُقول

َ
 ﴾ت

ە .٣ ام المعلم وتوق�ي  اح�ت
 حسن السؤال .٤
 المحافظة ع� مكان التعلم وأدواته .٥
ام طلبة العلم .٦  اح�ت

  
ي الن�ة لطالب العلم؟ س: 

 ما أثر وفائدة اإلخالص �ن
 ج: �شجع طالب العلم ع� الص�ب واالبتعاد عن كل ما �غضب هللا عز وجل. 

 

 ما المقصود بـ العمل بما �علم لطالب العلم؟ س: 
ي ح�اته اليوم�ة. 

 ج: أي بتطبيق ما يتعلمه �ن
 

ام وتوق�ي المعلم؟ أو اذكر   س:  ي التعامل مع معلمهك�ف �كون اح�ت
 أدب طالب العلم �ن

 لهبتقديرە و إظهار المحبة  .١
 االستئذان منه عند دخول الصف والخروج منه .٢
 إلقاء السالم عل�ه .٣
 الجلوس بأدب عندە .٤
 عدم رفع الصوت أمامه .٥

 

 أدب حسن السؤالأو اذكر  ك�ف �كون حسن السؤال؟  س: 
 �حرص ع� السؤال عما ال �عرفه .١
 االستئذان قبل السؤال .٢
 اخت�ار الوقت المناسب للسؤال .٣
 حسن االستماع لإلجابة .٤

 

ي ك�ف �حافظ طالب العلم ع� مكان التعلم وأدواته؟ أو اذكر   س: 
أدب طالب العلم �ن

 التعامل مع مكان التعلم
ي ف�ه النفا�ات .١

 ال �ل�ت
 ال يتلف أثاثه .٢
 �حرص ع� كتبه وأدواته وال يتلفها .٣
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ام طالب العلم لزم�له؟ أو اذكر   س:  ي التعامل مع زمالئهك�ف �كون اح�ت
 أدب طالب العلم �ن

 علم �قدر زمالءەطالب ال .١
 �حب الخ�ي لهم .٢
 يتسامح معهم .٣
  �حسن اخت�ار أصدقائه .٤
 ال يؤذيهم وال �شتمهم .٥
 وال �سخر من أسئلتهم و�جاباتهم .٦

 

 ) تالوة١٦-١الدرس الثالث: سورة القلم (
ي 
ي و الرسم اإلماليئ

 الدرس الرابع: الرسم القرآين
؟ أو عرف كّتاب الو�ي  س:   من هم كتاب الو�ي

ل عل�ه من آ�ات القرآن ال���م. ج: هم الصحابة  ن ي ملسو هيلع هللا ىلص بكتابة ما ي�ن  الذين كلفهم النىب
 

 أشهر الصحابة الذين عرفوا كـ كتاب الو�ي اذكر  س: 
ي بن كعب .١  أيب
 ز�د بن ثابت .٢
ي سف�ان .٣  معاو�ة بن أيب

    

ي  �ختلف ك�ف  س: 
؟ الرسم القرآين ي

 عن الرسم اإلماليئ
ي ال�تابة اال  ج: 

ي و ختالف �ن  اختالف اللفظ. ذلك ال �عىن
 

ي ضبط آ�ات القرآن ال���مما �ي  س: 
ن �ن )؟ جهود أو دور العلماء المسلمني ي

 (الرسم القرآين
 ضبط كتابة آ�ات القرآن ال���م .١
 المحافظة ع� رسمه .٢
ام به منذ زمن الصحابة إ� يومنا هذا .٣ ن  االل�ت
 وضع الحركات ع� الحروف وتنق�ط بعضها .٤
ي اذكر  س: 

ن الرسم القرآين ي الفروق بني
ي  والرسم اإلماليئ

ي واإلماليئ
ن الرسم القرآين  ، أو قارن بني

ي حروف تلفظ و  .١
ي الرسم القرآين

 :ال تكتب�ن
: النفثت          األلف ي

: النفاثات    بالقرآين ي
 باإلماليئ

:إ  لفهم            ال�اء ي
: إ�الفهم     بالقرآين ي

 باإلماليئ
ي حروف مكت��ة بك�ف�ة وتنطق بك�ف�ة  .٢

ي الرسم القرآين
 :أخرى�ن

: الصالة ي
: الصلوة             الرسم اإلماليئ ي

 الرسم القرآين
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 ) أدلة البعث١٦-١سورة النبأ (س: لدرس الخاما
وَن ﴿

�
َعِظ�ِم ﴿١َعمَّ َيَتَساَءل

�
َبِ� ال ِذي ُهْم ِف�ِه ُمْخَتِلُفوَن ﴿٢﴾ َعن� النَّ

�
ُموَن ﴿٣﴾ ال

�
 َسَ�ْعل

َّ
�

�
﴾ ٤﴾ ك

ُموَن 
�
 َسَ�ْعل

َّ
�

�
مَّ ك

ُ
ا ﴿٥﴿ث ْرَض ِمَهاد�

َ ْ
ْجَعِل األ

َ
ْم ن

�
ل
�
ا ﴿٦﴾ أ اد�

َ
ْوت

�
ِجَباَل أ

�
ا ٧﴾ َوال ْزَواج�

�
ْم أ

�
ْقَنا�

�
﴾ َوَخل

ا ﴿٨﴿
�
ْم ُسَبات

�
ْوَم�

َ
َنا ن

�
ا ﴿٩﴾ َوَجَعل ْ�َل ِلَباس�

�
َنا الل

�
ا ﴿١٠﴾ َوَجَعل َهاَر َمَعاش� َنا النَّ

�
﴾ ١١﴾ َوَجَعل

ا ﴿ ا ِشَداد� ْم َسْبع�
�
�

َ
ْوق

َ
ا ﴿﴾ ١٢َوَ�َنْيَنا ف اج� ا َوهَّ اج� َنا ِ�َ

�
اِت َماًء ١٣َوَجَعل ُمْعِ�َ

�
َنا ِمَن ال

�
نَزل

�
﴾ َوأ

ا ﴿ اج� جَّ
َ
ا ﴿١٤ث

�
َبات

َ
ا َون َج ِبِه َحب� ُنْخ��

�
ا ﴿١٥﴾ ل

�
َفاف

�
ل
�
اٍت أ  ﴾١٦﴾ َوَجنَّ

 

ي ال�لمات: 
 معاين

 لبعث بعد الموت (أي يوم الق�امة)النبأ العظ�م: ا
ا ا: فراش�  مهاد�

ا:  الجب  كاألوتاد تثبت األرضال أوتاد�
ا � ا من�ي ا: مصباح� ا وهاج�  �اج�

ي تحمل الماءمن الم  ع�ات: من السحب الىت
ا � ا: ماًء كث�ي  ماء ثجاج�

 

 ما الموض�ع الرئ�س للسورة؟ س: 
ي اآلخرة. 

 ج: البعث �ن
 

 ما المقصود بالبعث؟ س: 
 ج: هو إح�اء هللا للخلق بعد موتهم

 

 )١٦-١اذكر أهم موضوعات اآل�ات ( س: 
ن عن النبأ العظ�م. �سا .١ كني  ؤل المش�ت
                   تذك�ي الناس بآ�ات هللا تعا� ونعمته.                                                                                          .٢

 

 )١٦-١اذكر المعىن العام لآل�ات ( س: 
ن للبعث بعد الموت  كني وتكذيبهم له و�ينت دالئل قدرة هللا تعا� ج: بينت اآل�ات إنكار الم�ش

 ع� البعث
 

ي اآل�اتدالئل قدرة هللا تعا� ع� البعثاذكر بعض  س: 
 ، وردت �ن

 خلق هللا السماء واسعة وجعل فيها الشمس مصدرا للضوء والحرارة .١
 : ل�ي تثبت األرض وُ�حفظ توازنها    السببجعل الجبال أوتادا لألرض؛ و .٢
ن الذكر  .٣ ؛ وخلق الزوجني  : ل�ي �ستمر الح�اةالسببواألنى�
 جعل األرض صالحة للح�اة .٤
 جعل النوم راحة للبدن والنهار للعمل .٥
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: (وجعلنا نومكم  س:   ما معىن
�
 )؟سباتا

 راحة للبدنج: أي جعلنا النوم ل�م 
         

 ) تالوة٣٣-١٧سورة القلم (س: الدرس الساد
 الدرس السابع: اإل�مان با� تعا�

 اإل�مان أركاناذكر  س: 
 اإل�مان بال�تب السماو�ة  -٣اإل�مان بالمالئكة        -٢         اإل�مان با� تعا�        -١ج: 
ە -٦اإل�مان باليوم اآلخر    -٥اإل�مان بالرسل عليهم السالم   -٤     ە و�ش  اإل�مان بالقدر خ�ي

 

 ما الركن األول من أركان اإل�مان؟ س: 
 ج: اإل�مان با� تعا�

 

ف  س:   اإل�مان با� تعا�عرِّ
التصديق بأن هللا تعا� إله هذا ال�ون وخالقه المستحق للعبادة المتصف بصفات ج: 

 ال�مال وله األسماء الحسىن 
 

 تعا� وك�ف نؤمن با� تعا�؟ حق�قة اإل�مان با�وضح  س: 
َحٌد ﴿نؤمن بأن هللا تعا� واحد أحد  .١

�
ـُه أ

�
ْل ُهَو الل

ُ
 ﴾ق

ْحُصوَها ۗ إِ نؤمن بأن هللا تعا� خالق ال�ون الرزاق المنعم  .٢
ُ
 ت

َ
ـِه �

�
 الل

َ
وا ِنْعَمة ُعدُّ

َ
نَّ ﴿َوِ�ن ت

ِح�ٌم  َغُفوٌر رَّ
�
ـَه ل

�
 ﴾الل

ٌء ۖ َوُهَو نؤمن أن هللا يتصف بصفات ال�مال وله األسماء الحسىن  .٣ ْ ي
َ ِمْثِلِه �ش

�
ْ�َس ك

�
﴿ل

 ﴾ ُ َبِص�ي
�
ِميُع ال ـِه ﴿ السَّ

�
 َوِلل

�
ْسَماُء ال

َ ْ
اْدُعوُە ِبَهااأل

َ
ٰ ف  ﴾ُحْسىنَ

 

 تعا� ثمرات اإل�مان با�اذكر  س: 
 الرضا والقناعة .١
 استقامة السلوك .٢
 الفوز برضا هللا تعا� والجنة .٣

 
�ف (من آدابنا اإلسالم�ة)  الدرس الثامن: حد�ث �ث

ي هللا عنه، قال: سمعت رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص �قول: 
ي ه��رة ر�ن "حق المسلم ع� المسلم عن أيب

 ، و�جابة الدعوة، و�شم�ت العاطس"رد السالم، وع�ادة الم��ض، واتباع الجنائز س: خم
 : ي

 المعاين
 ع�ادة الم��ض: ز�ارته والسؤال عنه

 الدعاء له بالرحمةس: �شم�ت العاط
 

https://web.facebook.com/Jo.Edu.Summery/


 

ي    ٦
 ال�طاوي م��مم.       /https://web.facebook.com/Jo.Edu.Summeryتالخ�ص منهاج أردين

 

 التع��ف بالراوي: 
ي الجل�ل عبد الرحمن بن صخر .١  الصحايب
ي ملسو هيلع هللا ىلص  .٢  بالحفظ فاستجاب هللا لهدعا له النىب
 كان من أ��� الصحابة حفظا وروا�ة لألحاد�ث النب��ة .٣
ي ملسو هيلع هللا ىلص "أبا ه��رة"؛  .٤ ي بهالقبه النىب ة �عتىن  )سبب اللقب( ألنه كان له قطة صغ�ي

 

 ما حكم ز�ارة الم��ض؟ س: 
 (�ستحّب) ج: سنة

:  �ستوعبتنب�ه:  �ي نة أو المست ح�ث الطالب الحكم ال�ث لو فعله ل�ن  حب يثاب (يؤجر) عل�هالسُّ
 ال �عاقب لو تركه. 

 

 حهل تقت� ز�ارة الم��ض من المسلم ألخ�ه المسلم فقط؟ وضِّ  س: 
ي ملسو هيلع هللا ىلص جارە اليهودي عندما مرض  ج: ال تقت� ع� ز�ارة المسلم ألخ�ه المسلم، فقد زار النىب

 

 حقوق المسلم ع� أخ�ه المسلماذكر  س: 
ي  .١

 مرضه والسؤال عنهز�ارته �ن
 رد السالم عل�ه (و�ذا حييتم بتح�ة فحّيوا بأحسن منها أو ردوها) .٢
ي المناسبات قدر االستطاعة .٣

 تلب�ة دعوته ومشاركته �ن
 الدعاء له بالرحمة إذا عطس وحمد هللا تعا� .٤
ي جنازته .٥

ي �ن  الصالة عل�ه إذا مات والم�ش
 

 ما الفائدة أو ثمرة هذە الحقوق األخ��ة؟ س: 
ن أبناء المجتمع وتجعله متماسكا ق��ا متحاباج: تقوي   الروابط بني

 

 ما �ي تح�ة اإلسالم وما الرد عليها؟ س: 
 ج: التح�ة: السالم عل�كم ورحمة هللا و�ركاته         الرد: وعل�كم السالم ورحمة هللا و�ركاته

 

 ماذا �قول المسلم إذا عطس وك�ف يتم �شميته؟ س: 
س: ثم يرد العاط ف�شمته أخوە و�قول: يرحمكم هللا   ج: �قول: الحمد � 

 يهد�كم هللا و�صلح بال�م
 

 ) تالوة٤٣-٣٤الدرس التاسع: سورة القلم (
ي هللا عنه

ي الجل�ل (عمر بن الخطاب) ر�ن : الصحايب  الدرس العا�ث
ي هللا عنه ( س: 

ي عمر بن الخطاب ر�ن  )البطاقة التع��ف�ةاذكر نبذة عن الصحايب
ي االسم: عمر بن  .١

 الخطاب بن نف�ل القر�ش
ي هللا عنه؟ س:  ال�ن�ة: أبو حفص       .٢

 ما �ي كن�ة عمر بن الخطاب ر�ن
ي هللا عنه؟ س:   اللقب: الفاروق .٣

 ما هو لقب عمر بن الخطاب ر�ن
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ي هللا عنه فضائل عمراذكر  س: 
 بن الخطاب ر�ن

 سنة ٢٦أسلم شابا وعمرە  .١
ي ن�ة رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص .٢

 ، و��ش اإلسالمكان له دور كب�ي �ن
ي الخلفاء الراشدين .٣

 هو ثاين
�ن بالجنة .٤ ة المب�ش   أحد الع�ش

 

ي هللا عنه صفات عمراذكر  س: 
 بن الخطاب ر�ن

 . الرحمة٥. الحكمة   ٤. التواضع   ٣. العدل  ٢الشجاعة    .١
 

ي هللا عنه أهم مواقف عمراذكر  س: 
 بن الخطاب ر�ن

ن الناس .١ ي الحكم بني
 عدله �ن

 ل�ال عندما تو� الخالفةتفقد أحوال الناس  .٢
 

ي هللا عنه س: 
ن عدل الخل�فة عمر بن الخطاب ر�ن  بنيّ

ج: قصته مع القب�ي الذي ش� له ظلم ابن عمرو بن العاص (ابن وا�ي م�) لما جلدە ألن 
ب بالسوط ابن عمرو وقال: "مىت استعبدتم  القب�ي سبقه، فأمر عمر الرجل القب�ي أن ��ن

 أحرارا"الناس وقد ولدتهم أمهاتهم 
 

ي هللا عنه رعيته ل�ال س: 
ن ك�ف كان يتفقد الخل�فة عمر ر�ن  بني

ج: سمع أطفاال يبكون فاستأذن بالدخول فوجد أمهم تلهيهم حىت يناموا لعدم وجود 
ن وصنع لهم طعاما �أ�لوە  الطعام، فه�ع لب�ت المال وأيت بالطحني

 
ي هللا عنه أهم إنجازات الخل�فة عمراذكر  س: 

 بن الخطاب ر�ن
ن  .١  تأس�س ج�ش نظا�ي ثابت للمسلمني
 وضع التق��م الهجري .٢
 فتح الشام والمقدس وم� والعراق و�الد فارس .٣
هم .٤ ن وغ�ي  تخص�ص رواتب شه��ة لغ�ي القادر�ن من المسلمني

 

ي هللا عنه ومىت تو� الخالفة؟  س: 
 كم كانت مدة خالفته ر�ن

ي هللا عنه، ولمدة 
ي بكر ر�ن  سنوات ١٠ج: تو� الخالفة بعد أيب

 

 ما المقصود بالتق��م الهجري؟ س: 
 ج: هو تق��م قمري �عتمد ع� دورة القمر لتحد�د األشهر
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 وما سبب التسم�ة بالتق��م الهجري؟ س: 
 ج: �سبب هجرة الرسول ملسو هيلع هللا ىلص من مكة إ� المدينة

 

ي هللا عنه و س: 
ي ك�ف استشهد الخل�فة عمر بن الخطاب ر�ن

 عام؟ أيّ �ن
، طعنه بخنجر مسموم وهو �ص�ي الفجر ٢٣ج: استشهد عام  ي لؤلؤة المجو�ي ه، ع� �د أيب

 عاما ٦٣ا، وكان عمرە وقتها إمام� 
 

ي هللا عنه؟ س: 
 أين دفن عمر بن الخطاب ر�ن

ي هللا عنه
ي بكر الصديق ر�ن  ج: دفن بجانب ق�ب الرسول ملسو هيلع هللا ىلص وصاحبه أيب

 

ي عهد الخل�فة ع س: 
ي هللا عنه؟مىت تم فتح ب�ت المقدس �ن

 مر بن الخطاب ر�ن
ي سنة 

موك تم فتح ب�ت المقدس. ١٦ج: �ن ي معركة ال�ي
ن ع� الروم �ن  ه و�عد انتصار المسلمني

 

ي ب�ت القدس ماذا فعل الخل�فة عمر عندما دخل ب�ت المقدس؟ س: 
 موقف عمر �ن

 �سلم مفاتيح القدس من أسقفها .١
ي المسجد األق� .٢

 ص� �ن
 (العهدة العم��ة)ا مع أهل القدس عقد صلح�  .٣

 

 ما المقصود بالعهدة العم��ة؟ س: 
ي هللا عنه مع أهل القدس ع� أن �عطيهم األمان ج: 

ي عقدها الخل�فة عمر ر�ن العهدة الىت
 ع� أنفسهم

 

: سورة النبأ ( ن بالبعث٣٠-١٧الدرس الحادي ع�ث  ) يوم الق�امة ومص�ي المكذبني
ا ﴿

�
اَن ِم�َقات

�
َفْصِل ك

�
ا ﴿ ﴾١٧﴿ِإنَّ َيْوَم ال َواج�

ْ
ف
�
وَن أ

ُ
ت
�
َتأ

َ
ور� ف ي الصُّ ِ

َماُء ١٨َيْوَم ُينَفُخ �ن ِتَحِت السَّ
ُ
﴾ َوف

ا ﴿ ْبَواب�
�
ْت أ

َ
ان

�
�

َ
ا ﴿١٩ف اب� ْت َ�َ

َ
ان

�
�

َ
ِجَباُل ف

�
ِت ال َ ِّ ا ﴿٢٠﴾ َوُس�ي ْت ِمْرَصاد�

َ
ان

�
َم ك ﴾ ٢١﴾ ِإنَّ َجَهنَّ

ا ﴿ نَ َمآب� اِغني لطَّ
�
ا ﴿٢٢ل ْحَقاب�

�
نَ ِفيَها أ ِبِثني

َّ
� ﴾٢٣ 

َّ
ا ﴿﴾ � اب� َ َ  �ش

َ
ا َو� وَن ِفيَها َبْرد�

ُ
وق

ُ
ا ٢٤ َ�ذ  َحِم�م�

َّ
﴾ ِإ�

ا ﴿
�
اق سَّ

َ
ا ﴿٢٥َوغ

�
اق

َ
ف ا ﴿٢٦﴾ َجَزاًء و�  َيْرُجوَن ِحَساب�

َ
وا �

ُ
ان

�
ُهْم ك

َّ
ا ٢٧﴾ ِإن اب�

َّ
ُبوا ِبآَ�اِتَنا ِكذ

َّ
ذ

�
﴾ َو�

ا ﴿٢٨﴿ ْحَصْيَناُە ِكَتاب�
�
ٍء أ ْ ي

َ لَّ �ش
�
 ٢٩﴾ َو�

�
�َدك ��

َّ
ن ن

�
ل
َ
وا ف

ُ
وق

ُ
ذ

َ
ا ﴿﴾ ف اب�

َ
 َعذ

َّ
 ﴾٣٠ْم ِإ�

 : ي
 المعاين

ا وجماعات : أمم�
�
 أفواجا

ا ا: مرجع�  مآب�
ا ال نها�ة لها ا: دهور�  أحقاب�

ا: الماء المغ�ي   حم�م�
ي كتاب

 أحصيناە: حفظناە �ن
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ي تحدثت عنها اآل�ات ( س:   )؟٣٠-١٧ما أهم الموضوعات الىت
 مشاهد من أحداث اآلخرة .١
ن بالبعث يوم  .٢  الق�امةمص�ي ال�اف��ن المكذبني

 

 وضح المقصود أو معىن اآل�ات السابقة س: 
ن له، وأن له يوم�  كني ا ال ا محدد� ج: بينت اآل�ات بعضا من مشاهد يوم البعث بعد إنكار الم�ش

ن بالبعث هو النار ، �علمه إال هللا ن المكذبني كني وأ�ضا بينت اآل�ات أن مص�ي هؤالء الم�ش
 خالدين فيها

 
 ما جزاء ومص�ي ال�اف��ن با� تعا�؟ وما جزاء المنك��ن للبعث؟ س: 

 ج: النار خالدين فيها
 

ي النار؟ س: 
ن بدين هللا هو الخلود �ن  لماذا جزاء ال�اف��ن المكذبني

ي ملسو هيلع هللا ىلص تكذيبا عظ�ما.   ج: �سبب تكذيبهم بيوم البعث، و�كل ما جاء به النىب
 

  الق�امةأسماء أخرى ليوم اذكر  س: 
 . اليوم اآلخر ٤. يوم الدين  ٣. يوم الح�ش   ٢. يوم الفصل   ١ج: 
 . يوم البعث٦   . يوم الساعة٥     

 

نا هللا تعا� عن موعد يوم الق�امة س:   علل لم �خ�ب
ي تدخله الجنة، وحىت يبتعد عن األعمال  ج: ليب�ت اإل�سان مستعدا دائما بأعماله الصالحة الىت

ي تغض  ب هللا تعا� وتدخله النار. السيئة الىت
 

: سورة القلم ( ي ع�ث
 ) تالوة٥٢-٤٤الدرس الثاين

: الصديق الصالح  الدرس الثالث ع�ث
 لماذا �حثنا اإلسالم ع� اخت�ار الصديق الصالح؟ س: 

ن ع� فعل الخ�ي ألنه  .١  �عني
 و�حذر من فعل ال�ش  .٢

 

ي ملسو هيلع هللا ىلص؟  س:  ي بكر الصديق للنىب  ك�ف كانت صحبة أيب
 مثاال للصديق الصالح كان .١
ي ��ش دعوته .٢

 ساعدە �ن
ي أمامه مرة وخلفه مرة  .٣ ي ط��ق الهجرة كان �م�ش

ي هجرته إ� المدينة المنورة و�ن
رافقه �ن

 حىت نزال غار ثور فتقدم أمامه ليتأ�د من أمان المكان؛ حبا له وخوفا عل�ه.  خوفا عل�ه
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 صفات الصديق الصالحاذكر بعض  س: 
 محب للخ�ي  -٤   متعاون -٣  متسامح  -٢  مطيع � تعا� -١ج: 

ن  -٦      صادق .١ ي  -٧    ناصح أمني
 حزانهوأ أفراحه�شارك صد�قه �ن

 

 ماذا تفعل إذا رأ�ت أحد أصدقائك �قاطع صد�قه وال �كلمه؟ س: 
 ج: أحاول اإلصالح بينهما

 

ي يبتعد عنها الصديق الص أو  صفات الصديق السوءاذكر بعض  س:   الحالسلوكات السيئة الىت
 . �غدر٥. �خون   ٤. ال�ذب   ٣. الغش   ٢. الحقد  ١ج: 

 

: الحاقة (  ) تالوة١٢-١الدرس الرابع ع�ث
: من أسماء هللا تعا� (الغفور)  الدرس الخامس ع�ث

 ما تع��ف "الغفور"؟ س: 
ي الدن�ا واآلخرة

هم �ن ن و�محو ذن��ــهم و�س�ت  ج: أن هللا تعا� �عفو عن عبادە التائبني
 

ي يوم مئة مرة غفرت ذن��ه و�ن كانت مثل  س: 
ي الحد�ث: "من قال سبحان هللا و�حمدە �ن

�ن
 ز�د البحر"، استخ�ج اسما من أسماء هللا تعا�، وما معىن ز�د البحر؟

 ج: اسم هللا "الغفور"، ز�د البحر: رغوة البحر
 

ي اليوم أ��� من سبع س: 
ي ألستغفر هللا وأتوب إل�ه �ن

ي الحد�ث: "وهللا إين
ن مرة"، ما �ي �ن ني

ي ملسو هيلع هللا ىلص؟  ص�غة استغفار النىب
ا وال �غفر الذنوب إال أنت، فاغفر �ي مغفرة من عندك  ي ظلمت نف�ي ظلما كث�ي

ج: "اللهم إين
ي إنك أنت الغفور الرح�م"  وارحمىن

 

ُمْؤِم استنتج ما ترشد إل�ه اآل�ة:  س: 
�
ِفْر ِ�ي َوِلَواِلَديَّ َوِلل

ْ
َنا اغ نَ يَ ﴿َر�َّ ِحَساُب ِنني

�
 ﴾ْوَم َ�ُقوُم ال

ن جم�عا.   ج: المسلم �طلب المغفرة من هللا تعا� له ولوالد�ه وللمؤمنني
 

اَب َوآَمَن وَ استنتج ما ترشد إل�ه اآل�ة:  س: 
َ
َمن ت

�
اٌر ل َغفَّ

�
ي ل

مَّ اْهَتَدىٰ ﴿َوِ�ينِّ
ُ
ا ث  ﴾َعِمَل َصاِلح�

العمل الصالح ..  -٣اإل�مان   -٢الت��ة   -١ج: هللا �غفر للمذنب إذا فعل األمور التال�ة: 
 فيهد�ه هللا و�غفر له. 

 

 ثمرات االستغفاراذكر بعض  س: 
ي لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى) .١

 مغفرة الذنوب (و�ين
 منع نزول العذاب (وما كان هللا معذبهم وهم �ستغفرون) .٢
 إرسال الغ�ث (يرسل السماء عل�كم مدرارا) .٣
ن  .٤ )اإلمداد باألموال والبنني ن  (و�مددكم بأموال و�نني
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ن ماذا �جب عل�ك أن تفعل إذا أسأت لآلخ��ن س:   ؟بني
 ج: طلب المغفرة من هللا تعا� وطلب المسامحة ممن أسأت إل�ه

 

ن ماذا �جب عل�ك أن تفعل إذا أساء إل�ك صديق ثم جاء معتذرا  س:   ؟بني
 وأدعو هللا أن �غفر له هج: أسامح

  
: مقاطعة كفار  ن الدرس السادس ع�ث  ق��ش للمسلمني

ي هاشم؟ س:   لماذا اتفق كفار ق��ش ع� مقاطعة بىن
ي ملسو هيلع هللا ىلص  ج: إلجبارهم ع� التخ�ي عن حما�ة النىب

 

ي لج س:  ي هاشم؟ ؤوا ما الفكرة الىت  إليها لمقاطعة بىن
ي دار الندوة وكتبوا صح�فة المقاطعة و

ي ال�عبةج: اجتمعوا �ن
 علقوها �ن

 

 المقاطعةبنود صح�فة اذكر  س: 
  ال �كلموهم .١
 ال �جالسوهم وال �خالطوهم .٢
 ال �دخلوا بيوتهم .٣
وا منهم .٤  ال يب�عوهم وال �ش�ت
وجوا منهم .٥ ن  ال يزوجوهم وال ي�ت

 

ة المقاطعة؟ س:  ي هاشم ف�ت ن و�ىن  ماذا حدث للمسلمني
ي طالب) .١  ضاقوا مما فعله ال�فار فلجؤوا إ� شعب (شعب أيب
ي ملسو هيلع هللا ىلص (أبو  .٢ ي صف كفار ق��شانضم عم النىب

ي أبو لهب �ن
 طالب) للشعب معهم، بينما ب�ت

ي الشعب وشدد ال�فار عليهم الحصار ومنعوا الناس من البيع لهم أو  .٣
أقام المسلمون �ن

اء منهم  ال�ش
أصاب المسلمون الج�ع والمرض ولم �جدوا ما �أ�لونه سوى أوراق الشجر ل�نهم  .٤

وا  ص�ب
 

 كم استمرت المقاطعة؟  س: 
ي  ٣ج: 

ة للبعثةسنوات، وانتهت �ن  السنة العا�ث
 

 وضح ك�ف انتهت المقاطعة؟ س: 
ي ملسو هيلع هللا ىلص عمه أبا طالب  .١ أن هللا أرسل دودة األرض فأ�لت صح�فة المقاطعة أخ�ب النىب

 فأخ�ب أبو طالب قومه بذلك عدا "باسمك اللهم"
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ي ملسو هيلع هللا ىلص .٢  وأصحابه، فشعرت سمعت القبائل خارج مكة بالمقاطعة فتعاطفت مع النىب
ي ملسو هيلع هللا ىلص  ق��ش بخطورة األمر، ولما دخلوا ال�عبة وجدوا الصح�فة ممزقة كما أخ�ب النىب

 و�ذلك انتهت المقاطعة، وعاد المسلمون إ� منازلهم. 
 

؟ ولماذا؟ س:  ن ي المقاطعة خ�ي للمسلمني
 هل �ن

ا لهم؛ ألن القبائل تعاطفت معهم، و�عدها حدثت ب�عة العقبة ثم الهجرة  ج: نعم كانت خ�ي
 للمدينة المنورة

 

 علل اخت�ار كفار ق��ش لل�عبة حىت �علقوا عليها الصح�فة س: 
 ج: ألنها مكان معظم ومقدس عند العرب من زمن إبراه�م عل�ه السالم

 

: سورة الحاقة (  ) تالوة٢٤-١٣الدرس السابع ع�ث
: سورة النبأ ( ن  ) جزاء٤٠-٣١الدرس الثامن ع�ث  المتقني

ا ﴿ نَ َمَفاز� ِقني ُمتَّ
�
ا ﴿٣١﴿ِإنَّ ِلل ْعَناب�

�
ا ﴿٣٢﴾ َحَداِئَق َوأ َراب�

ْ
ت
�
َواِعَب أ

�
ا ﴿٣٣﴾ َو�

�
ا ِدَهاق س�

�
أ
�
﴾ ٣٤﴾ َو�

ا ﴿ اب�
َّ

 ِكذ
َ

ا َو� ْغو�
�
 َ�ْسَمُعوَن ِفيَها ل

َّ
ا ﴿٣٥� َك َعَطاًء ِحَساب� ِّ� ن رَّ َماَواِت ٣٦﴾ َجَزاًء مِّ بِّ السَّ ﴾ رَّ

ْرض� 
َ ْ
ا ﴿َواأل وَن ِمْنُه ِخَطاب�

�
 َ�ْمِل�

َ
ْحَمٰ�ن� ۖ �  ٣٧َوَما َبْيَنُهَما الرَّ

َّ
ا ۖ �  َصف�

ُ
ة

�
ِئك

َ
َم�

�
وُح َوال ﴾ َيْوَم َ�ُقوُم الرُّ

ا ﴿ اَل َصَواب�
َ
ْحَمٰ�ُن َوق ُه الرَّ

�
ِذَن ل

�
 َمْن أ

َّ
ُموَن ِإ�

�
ل
�
ٰ ٣٨َيَت�

�
 ِإ�

َ
َخذ

َّ
َمن َشاَء ات

َ
َحقُّ ۖ ف

�
َيْوُم ال

�
ِلَك ال ٰ

َ
ِه  ﴾ ذ َر�ِّ

ا ﴿ افِ ٣٩َمآب�
�
�

�
َمْت َ�َداُە َوَ�ُقوُل ال دَّ

َ
َمْرُء َما ق

�
ُر ال ا َيْوَم َينظ� �ب� ��

َ
ا ق اب�

َ
ْم َعذ

�
ا�

َ
ْرن

َ
نذ

�
ا أ

َّ
نُت ﴾ ِإن

�
ي ك ْيَتىنِ

�
ُر َ�ا ل

ا َراب�
ُ
 ﴾٤٠﴿ت

 : ي
 المعاين

ي العمر
ي السن متساو�ات �ن

ات �ن ا: من أوصاف �ساء أهل الجنة ومعناها: صغ�ي  كواعب أتراب�
 ا: ال�الم الذي ال فائدة منهلغو� 

اب اللذ�ذ ا بال�ش ا مليئ� ا: كأس�
�
ا دهاق  وكأس�

�ل عل�ه السالم  الروح: ج�ب
 

 )٤٠-٣١اذكر أهم موضوعات اآل�ات ( س: 
ن يوم الق�امة .١  جزاء المتقني
 ندم ال�اف��ن يوم الق�امة .٢

 

ي اآل�ات ( س: 
ن المعىن أو الفكرة العامة �ن  )٤٠-٣١بنيّ

المنك��ن للبعث وعذابهم يوم الق�امة وندمهم وتمنيهم لو أنهم  بينت اآل�ات أحوال  .١
 كانوا ترابا
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ن وجزاؤهم وهو الفوز بالجنة �سبب أعمالهم الصالحة  .٢ بينت أ�ضا أحوال المتقني
 وطاعتهم � تعا�

�ل والمالئكة ال يتكلم  .٣ بينت أ�ضا مظهرا من مظاهر عظمة هللا تعا� وهو وقوف ج�ب
  ب�ذن هللا تعا�أحد منهم يوم الق�امة إال 

 

ي اآل�ات و�دل ع� عظمة هللا تعا�؟ س: 
 ما المظهر المذكور �ن

�ل والمالئكة عليهم السالم يوم الق�امة ال يتكلم أحد منهم إال ب�ذن هللا تعا�  ج: وقوف ج�ب
 

�ل والمالئكة عليهم السالم يوم الق�امة ال يتكلمون إال ب�ذن من هللا تعا� س:   علل وقوف ج�ب
 له سبحانه وذلك من مظاهر عظمة هللا تعا� إجال�ً ج: 

 

 بماذا ختمت سورة النبأ؟ س: 
 ج: بالحد�ث عن يوم الق�امة وندم ال�فار وتمنيهم لو أنهم كانوا ترابا

 

 ) من سورة النبأ٤٠-٣١استنتج هدا�ة واحدة من اآل�ات ( س: 
َمن َشا ج: أن يوم الق�امة حق 

َ
َحقُّ ۖ ف

�
َيْوُم ال

�
ِلَك ال ٰ

َ
ا ﴾﴿ذ ِه َمآب� ٰ َر�ِّ  ِإ��

َ
َخذ

َّ
 َء ات

 

ي اآل�اتاذكر  س: 
ي الجنة النعم المذكورة �ن

ن �ن  وأعدها هللا تعا� للمؤمنني
 احدائق وأعناب�  .١
 اكواعب أتراب�  .٢
 كأس�  .٣

�
 اا دهاق

 اا وال كذاب� ال �سمعون فيها لغو�  .٤
 

�ف (صلة الرحم) : حد�ث �ث  الدرس التاسع ع�ث
ي  ي هللا عنه عن النىب

ي ه��رة ر�ن ملسو هيلع هللا ىلص قال: "من كان يؤمن با� واليوم اآلخر فل�كرم عن أيب
 ض�فه، ومن كان يؤمن با� واليوم اآلخر فل�صل رحمه، ومن كان يؤمن با� واليوم اآلخر 

ا أو ل�صمت" �  فل�قل خ�ي
 : ي

 المعاين
 الرحم: األقارب من الذكور واإلناث

 

ي ملسو هيلع هللا ىلصاذكر  س:  ي �حثنا النيب
ي هذا الحد�ث؟  ع� فعلهااألمور اليت

 و�وجهنا إليها �ن
ي حد�ث صلة الرحم؟    

 أو ما المعىن أو الفكرة العامة �ن
أن نصل أقار�نا جم�عهم ذكورا و�ناثا، كاآلباء واألجداد واإلخوة واألخوات واألعمام  .١

 والعّمات واألخوال والخاالت. 
 أن نكرم الض�ف .٢
ي كالمن .٣

ي هللا وال �كون �ن
 ا معص�ةأن نقول ما ير�ن
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ي ال ترض�ه أو فيها معص�ة س:  ي هللا تعا�، واألقوال الىت
ي تر�ن  اذكر األقوال الىت

ي هللا تعا�: الذكر  -
 قراءة القرآن ال���م  –أقوال تر�ن

ي هللا تعا�: الغيبة   -
 ال�ذب –النم�مة  -أقوال ال تر�ن

 

ي أقوال المسلم وأفعاله س: 
ي لإل�مان آثار تظهر �ن

 الحد�ث، اذكر ما ورد منها �ن
 قول الصدق والخ�ي والبعد عن قول السوء -٣صلة الرحم   -٢إ�رام الض�ف    -١ج: 

 

 صور صلة الرحماذكر بعض  س: 
 ز�ارة األقارب -١
 االطمئنان عليهم -٢
 مشاركتهم أفراحهم وأحزانهم -٣
 مساعدتهم -٤

 

 ؟ثمرات صلة الرحمما �ي  س: 
 ز�ادة اإل�مان -١
 مغفرة الذنوب والخطا�ا -٢
 األجر والثواب العظ�م -٣
ن الناس -٤  المودة والتآلف بني
 دفع األذى عن الذي �صل رحمه -٥

 

 لماذا ال �دخل الجنة قاطع الرحم؟ س: 
ج: ألن مقاطعته للرحم تؤدي إ� تفكك العالقات و�شأة البغضاء وال�راه�ة وهذا أمر ال 

ي هللا تعا�. 
 ير�ن

 

 ؟أنواع الرحم من الذكور واإلناثاذكر  س: 
 واألخوات، واألعمام والعمات، واألخوال والخاالت ج: اآلباء واألجداد، واإلخوة 

 
ون: سورة الحاقة (  ) تالوة٣٧-٢٥الدرس الع�ث

ي اإلسالم
ون: فضل المسجد �ن  الدرس الحادي والع�ث

 ؟أهم�ة المساجدأو اذكر المساجد أحب بقاع األرض إ� هللا تعا�،  لماذا  س: 
 ألنها دار العبادة وتعلم القرآن ال���م .١
 والطمأنينةوفيها الهدوء  .٢
 وتؤدى فيها الصالة .٣

 

ي اإلسالم؟ ومىت تم بناؤە؟ س: 
ي �ن  ما أول مسجد بىن

 إ� المدينة ومر بقباء من مكة ج: مسجد قباء، بناە الرسول ملسو هيلع هللا ىلص لما هاجر 
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ي ملسو هيلع هللا ىلص عند وصوله إ� المدينة المنورة؟ س:   ما أول عمل قام به النىب
 النبويج: بناء المسجد 

 

ي المسجد فضل صالة الجماعةوضح  س: 
 �ن

ە .١ ي غ�ي
ي المسجد أ��ب من أجر الصالة �ن

 أجر الصالة �ن
 للمسلم حسنة بكل خطوة �خطوها إ� المسجد .٢
�ن درجة .٣  صالة الجماعة أفضل من صالة الفذ (الفرد) �سبع وع�ش
 كم تفضل صالة الجماعة عن صالة الفرد؟  س: 

�ن درجة  ج: سبع وع�ش
 صور عمارة المساجداذكر بعض  س: 

 بناء المساجد وترم�مها .١
ي المسجد .٢

 تعلم القرآن وقراءته �ن
 تنظ�ف المسجد واالعتناء به .٣
 حلقات الذكر والعلم  .٤

 

 عّدد آداب وسلوكات مقبولة داخل المسجد س: 
 عدم التحدث بصوت مرتفع .١
ي تح�ة المسجد .٢  أداء ركعىت
 قراءة القرآن ال���م وتعلمه .٣
 تنظ�ف المسجد واالعتناء به .٤
 دعاء الدخول والخروج الخاص بالمسجد .٥

 

 ما هو دعاء دخول المسجد والخروج منه؟ س: 
 دعاء دخول المسجد: اللهم افتح �ي أبواب رحمتك ج: 

ي أسألك من فضلك 
 دعاء الخروج من المسجد: اللهم إين

 
ون: سورة الطارق: من مظاهر قدرة هللا تعا� ي والع�ث

 الدرس الثاين
ِق  ار� َماِء َوالطَّ ُق ﴿١﴿ َوالسَّ ار� ْدَراَك َما الطَّ

�
اِقُب ﴿٢﴾ َوَما أ ْجُم الثَّ ْيَها ٣﴾ النَّ

�
ا َعل مَّ

�
ْفس� ل

َ
لُّ ن

�
﴾ ِإن ك

�َساُن ِممَّ ُخِلَق ﴿٤َحاِفظ� ﴿ ِ
ْ

ر� اإل
َينظ�

�
ل
َ
اٍء َداِفٍق ﴿٥﴾ ف ِب ٦﴾ ُخِلَق ِمن مَّ

�
ل ن� الصُّ

﴾ َ�ْخُ�ُج ِمن َبنيْ
اِئِب ﴿ َ ٰ َرْجِعِه ٧َوال�تَّ �

ُه َع�
َّ
َقاِدٌر ﴿﴾ ِإن

�
اِئُر ﴿٨ل َ  ال�َّ

�
ْب�

ُ
اِ�� ٩﴾ َيْوَم ت

َ
 ن

َ
ٍة َو� وَّ

ُ
ُه ِمن ق

�
َما ل

َ
﴾ ف

ْجع� ﴿١٠﴿ اِت الرَّ
َ
َماِء ذ ْدع� ﴿١١﴾ َوالسَّ اِت الصَّ

َ
ْرض� ذ

َ ْ
ْصٌل ﴿١٢﴾ َواأل

َ
َقْوٌل ف

�
ُه ل

َّ
﴾ َوَما ١٣﴾ ِإن

َهْزِل ﴿
�
ا ﴿١٤ُهَو ِبال ْ�د�

�
ُهْم َ�ِ��ُدوَن ك

َّ
ِ��ُد  ١٥﴾ ِإن

�
ا ﴿﴾ َوأ ْ�د�

�
ا ١٦ك ُهْم ُرَوْ�د�

�
ْمِهل

�
�َن أ اِف��

�
�

�
ِل ال َمهِّ

َ
﴾ ف

﴿١٧﴾ 
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 : ي
 المعاين

 الطارق: اسم نجم
 النجم الثاقب: النجم الساطع

 تب� ال�ائر: �ظهر ما أخ�ن اإل�سان
 االرجع: ترجع البخار ماء عن ط��ق نزوله مطر� 

 ذات الصدع: ذات الشق
 لقول فصل: لقول حق

 

 ما الموض�ع الرئ�س للسورة؟ س: 
 ج: مظاهر قدرة هللا تعا�

 

 ) من سورة الطارق؟١٧-١ما �ي موضوعات اآل�ات ( س: 
ي خلق ال�ون واإل�سان .١

 عظمة هللا �ن
 قدرة هللا ع� البعث .٢
 القرآن كتاب حق وهدا�ة .٣
 وع�د هللا لل�اف��ن .٤

 

ي خلقها هللا، أو أقسم بال�عبة  س:  هل �جوز أن نقسم باألش�اء فنقول أقسم بالشمس الىت
 ب�ت هللا؟

 ج: ال �جوز، بل نقسم با� تعا� فقط، وهللا هو الذي �قسم باألش�اء ألنه هو خالقها
 

ن معىن اآل�ات ( س:  ((دائما المعين �كون ف�ه التفص�ل ) من سورة الطارق ١٧-١بني
 ))لموضوعات اآل�ات

ي خلق ال�ون واإل�سان، فقد أقسم هللا  .١
بينت اآل�ات بعض مظاهر عظمة هللا تعا� �ن

بالسماء والنجم الشد�د اللمعان أن سخر المالئكة ل�ل إ�سان �حفظونه و�كتبون 
 أعماله من خ�ي و�ش 

بينت اآل�ات الدل�ل ع� قدرة هللا ع� البعث، فالذي خلق اإل�سان أول مرة قادر ع�  .٢
 د موته ومحاسبتهإعادته بع

 وقد أقسم هللا بالسماء واألرض أن القرآن هو القول الحق أنزله هدا�ة للناس جم�عا .٣
 وختمت السورة بوع�د ال�اف��ن بالحساب والعذاب األل�م .٤

 

ي سورة الطارقبماذا  س: 
 ؟أقسم هللا �ن

 (الطارق) النجم الشد�د اللمعان  .١
 السماء .٢
 األرض .٣
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 ؟لإل�سانوظ�فة المالئكة بالنسبة ما  س: 
 مالئكة �حفظونه و�حرسونه .١
 مالئكة تكتب أعماله من خ�ي أو �ش  .٢

 

ن قدرة هللا تعا� ع� البعث؟ س:  ي سورة طارق و�بني
 ما الدل�ل المذكور �ن

ج: (فلينظر اإل�سان مم خلق ... إ� قوله: إنه ع� رجعه لقادر) أن هللا خلق اإل�سان أول مرة 
 ومحاسبته. وهو قادر ع� إعادة إح�ائه بعد موته 

 

 ا �دل ع� قدرة هللا تعا� ع� اإلح�اء بعد الموتا كون�� اذكر مظهر�  س: 
اء ل المطر ع� األرض ال�ا�سة الميتة فتنتعش و�خ�ج منها النبات وتعود خ�ن ن  ج: لما ي�ن

 

ون: صالة الجمعة  الدرس الثالث والع�ث
 فضائل يوم الجمعةاذكر  س: 

 السالميوم عظ�م خلق هللا ف�ه آدم عل�ه  .١
 ف�ه ساعة �ستج�ب هللا تعا� فيها الدعاء .٢
 وف�ه صالة الجمعة .٣

 

 ما مفهوم صالة الجمعة؟ س: 
ي وقت الظهر من يوم الجمعة �سبقهما 

ي المسجد جماعة �ن
ج: ركعتان يؤديهما المسلمون �ن

 خطبة الجمعة
 

 ما حكم صالة الجمعة؟ وع� من تجب؟ س: 
 القادر ع� أدائهاالرجل المسلم العاقل المق�م ج: واجبة ع� 

وط معينة، ول�ست واجبة ع� النساء  تنب�ه: الحظ أنها واجبة ل�ن ع� الرجل و��ث
 

 ك�ف�ة أداء صالة الجمعةاذكر  س: 
 �صعد الخط�ب إ� المن�ب بعد األذان األول .١
ي الخط�ب خطبة الجمعة. و�ي  .٢

 �جلس بينهما قل�الخطبتان �ل�ت
 يؤدي المصلون صالة الجمعة .٣

 

ي الصغ�ي ع� صالة الجمعة؟ س:   هل يثاب الصىب
 إذا تركها.  ج: نعم يثاب، وال �حاسب عليها 

 

 آداب صالة الجمعةاذكر بعض  س: 
 االغتسال والتط�ب ولبس ث�اب حسنة نظ�فة .١
 الذهاب مبكرا إ� المسجد .٢
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ي تح�ة المسجد .٣  صالة ركعىت
 االستماع إ� الخطبة وعدم اال�شغال عنها .٤

 

ي ممكن أن يؤديها المسلم يوم الجمعة؟ س:   ما األعمال الصالحة الىت
ي ملسو هيلع هللا ىلص .١  اإل�ثار من الصالة ع� النىب
 قراءة سورة ال�هف .٢
 االستغفار والذكر .٣
 الصدقات .٤

 

ون: سورة الحاقة (  ) تالوة٥٢-٣٨الدرس الرابع والع�ث
ون: الهجرة إ� الحبشة  الدرس الخامس والع�ث

 ما �ي الحبشة؟ وأي تقع؟ س: 
ق قارة إف��ق�ا  ج: �ي دولة أثي���ا حال�ا، تقع �ش

 

ن إ� الحبشة س:  ن سبب هجرة المسلمني  بني
ن  .١ ن عن دينهم واشتد أذاهم للمسلمني ي صد المسلمني

ن استمروا �ن كني  ألن الم�ش
 حىت �حافظ المسلمون ع� دينهم و�سلموا من أذى ق��ش .٢
ي الحبشة مل�ا عادال ال ُ�ظلم ع .٣

 ندە أحد. و�ن
 

 اذكر أسماء بعض الصحابة الذين هاجروا إ� الحبشة؟ س: 
ي هللا عنه وزوجته رق�ة بنت الرسول ملسو هيلع هللا ىلص

 ج: عثمان بن عفان ر�ن
 

ي سب�ل هللا تعا�؟ س: 
ن �ن  ما �ي فوائد الهجرة للمسلمني

 ن�ل رضا هللا والجنة .١
 ن�ة هللا ورسوله  .٢
 إ�مانهاألمان ع� دين المسلم وثباته ع�  .٣

 

ن إ� الحبشة س:   وضح موقف كفار ق��ش من هجرة المسلمني
ن إليهم  ي ملك الحبشة ومعهم هدا�ا وطالبوا برد المسلمني

ج: أرسلت ق��ش وفدا إ� النجا�ش
ن أنهم مرتدين عن دينهم  قائلني

 

 ما سبب مالحقة كفار ق��ش للمهاج��ن إ� الحبشة؟ س: 
 ج: خوفا من انتشار اإلسالم
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ي من طلب كفار ق��ش س: 
 وضح موقف النجا�ش

ن له  جعفر ج: رفض أن يرد المهاج��ن حىت يتحرى الحق�قة، فسألهم عما سمعه عنهم، فبنيّ
ي طالب ي فأنتم  بن أيب

ي أر�ن
ي صدقهم وقال: اذهبوا �ن

ي هللا عنه األمر، فعلم النجا�ش
ر�ن

 آمنون، ورّد هدا�ا ق��ش. 
 

ي اذكر بعض  س: 
ي كانت �ن

 الجاهل�ة العادات السيئة اليت
 عبادة الحجارة واألوثان .١
 قول الزور .٢
 أ�ل مال اليت�م .٣
 قطع األرحام .٤
 إساءة الجوار .٥

 

ي دعا إليها اإلسالماذكر  س: 
ائع و اآلداب الحسنة اليت  ال�ث

 توح�د هللا وعبادته .١
 صدق الحد�ث .٢
 أداء األمانة .٣
 صلة الرحم .٤
 حسن الجوار .٥

ائع وآداب ي الجاهل�ة �قابلها �ث
ي اإلسالم تنب�ه: العادات السيئة �ن

 حسنة �ن
 

ي طالبما  س:  ي ذكرها جعفر بن أيب
ي ملسو هيلع هللا ىلص اليت ي حديثه مع  صفات النيب

ي هللا عنه �ن
ر�ن

؟ ي
 النجا�ش

 ةاألمان -٢    الصدق -١ج: 
 
 
 
 

 تم بحمد هللا

 التلخ�ص شامل وف�ه حل أسئلة الدروس
ا و�فضل الرج�ع الخت�ارات أستاذ المادة وال�تاب عدل بعض فقراته وزرا��

ُ
 ألنه قد ت
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