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 : املقررة للفصل الدراسي األول *الدروس

 الصفحة اجملال موضوع الدرس
 ١٩ العقيدة . اإلیمان با) تعالى -١
 ٢٧ العقيدة وشروطھا . التوحیدفضل كلمة  -٢
 ٣٣ احلديث الشريف . النظافة في االسالم  -٣
 ٣٩ الفقه . الطھارة وأنواع المیاه -٤
 ٤٥ فقهال . النجاسات وكیفیة التطھر منھا -٥
 ٥١ السرية النبوية .بشائر النبوة . -٦
 ٥٩ التهذيب .محاسبة النفس -٧
 ٦٥ ثقافة اإلسالميةال تحمل المسؤولیة. -٨
 ٧٥ عقيدةال .مفھوم العبودیة ) تعالى  -٩

 ٨١ احلديث الشريف تكفیر الذنوب . -١٠
 ٨٩ الفقه الوضوء. -١١
 ٩٥ السرية النبوية صلى اهللا عليه وسلموالدة النبي  -١٢

 ١٠٣ السرية النبوية صلى اهللا عليه وسلمكفالة النبي  -١٣
 ١٠٩ التهذيب الحلم والتسامح . -١٤
 ١١٥ التهذيب الوفاء بالعھد. -١٥
 ١٢١ الثقافة اإلسالمية اإلرادة اإلیجابیة للمسلم. -١٦
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 : املقررة للفصل الدراسي األول األحاديث*                      

 
ال یقعد قوم یذكرون هللا عز وجل إال حفتھم قال رسول هللا صلى هللا علیھ وسلم:(( -٦

 )). السكینة وذكرھم هللا فیمن عندهالمالئكة وغشیتھم الرحمة ونزلت علیھم 
٧٧ 

أال أدلكم عن أبي ھریرة رضي هللا عنھ قال: قال رسول هللا صلى هللا علیھ وسلم : (( -٧
على مایمحو هللا بھ الخطایا ویرفع بھ الدرجات قالوا بلى یارسول هللا قال إسباغ الوضوء 

 ))إلى المساجد وانتظار الصالة بعد الصالة فذلكم الرباط  على المكاره وكثرة الخطا

٩٠ 

إن هللا عز وجل (( صلى اهللا عليه وسلمقال: قال رسول هللا  رضي اهللا عنهعن واثلة بن األسقع  -٨
اصطفى كنانة من ولد اسماعیل واصطفى قریشا من كنانة واصطفى من قریش بني ھاشم 

 ))واصطفاني من بني ھاشم 

٩٩ 

ألشج عبد القیس  صلى اهللا عليه وسلمقال: قال رسول هللا  رضي اهللا عنهعن أبي سعید الخدري  -٩
 )) إن فیك خصلتین یحبھما هللا : الحلم واألناة: ((

١٠٩ 

أربع من : ((  صلى اهللا عليه وسلمقال: قال رسول هللا  رضي اهللا عنهماعن عبد هللا بن عمرو  -١٠
فیھ خصلة من أربعة كانت فیھ خصلة من نفاق حتى یدعھا قال :  كن فیھ كان منافقا أو كانت

 ))حدث كذب وإذا وعد أخلف وإذا عاھد غدر وإذا خاصم فجر إذا

١١٦ 

 الصفحة الـــــــــحـــــــدیــــــــــث

 :صلى اهللا عليه وسلمقال :قال رسول هللا  رضي اهللا عنهعن أبي ھریرة  -١
اإلیمان بضع وسبعون أو بضع وستون شعبة فأفضلھا قول ال إلھ إال هللا وأدناھا إماطة (( 

 )). األذى عن الطریق والحیاء شعبة من اإلیمان

٢٨ 

هللا  یارسولفقال :  صلى اهللا عليه وسلمقال : ((سأل رجل النبي  رضي اهللا عنهعن أبي ھریرة  -٢
إنا نركب البحر ونحمل معنا القلیل من الماء فإن توضأنا بھ عطشنا أفنتوضأ بماء البحر ؟ 

 ))فقال رسول هللا صلى هللا علیھ وسلم ھو الطھور ماؤه الحل میتتھ

٤١ 

طھور إناء أحدكم إذا : ((صلى اهللا عليه وسلمقال : قال رسول هللا  رضي اهللا عنهعن أبي ھریرة  -٣
 ))كلب أن یغسلھ سبع مرات أوالھن بالترابولغ فیھ ال

٤٧ 

إن العبد إذا أخطأ : (( صلى اهللا عليه وسلمقال: قال رسول هللا  رضي اهللا عنهعن أبي ھریرة  -٤
خطیئة نكتت في قلبھ نكتة سوداء فإذا ھو نزع واستغفر وتاب صقل قلبھ وإن عاد زید فیھا 

 ))حتى تعلوا قلبھ وھو الران الذي ذكر هللا

٦٠ 

اللھم من ولي من أمر أمتي شیئا فشق علیھم فاشفق (( صلى اهللا عليه وسلمقال الرسول  -٥
 ))علیھ ومن ولي من أمر أمتي شیئا فرفق بھم فارفق بھ

٦٩ 
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 .اإلميان باهللا تعاىل* ماهو الركن األول من أركان اإلميان ؟ 

بأن اهللا رب كل شئ ومليكه وأنه االعتقاد اجلازم * مامعىن اإلميان باهللا تعاىل ؟ 
 .وأنه املستحق للعبادة املتصف بالكمال ومنزه عن كل عيب ونقص 

 يعترب اإلميان األصل األول من أصول العقيدة .* ماهي منزلة اإلميان باهللا تعاىل يف اإلسالم؟ 

 يتضمن اإلميان بوجود اهللا تعاىل أربعة أمور هي : *

	

	

 س : ماهي األدلة على وجود اهللا و وحدانيته ؟
	

	

 مثرات اإلميان باهللا تعاىل ؟ *ماهي

   
	

	اإلميان باهللا تعاىل  -١

اإلميان بأمسائه  اإلميان بوجود اهللا
	وصفاته

اإلميان بإنفراده 
	بالربوبية

اإلميان بإنفراده 
	باأللوهية

شھادة هللا تعالى لنفسھ وشھادة 
	الشرع	العقل	الفطرة	المالئكة وأولي العلم

 حتقيق األمن التام
	احلياة الطيبة و

	

	حلول اخلريات والربكات 

دفاع اهللا تعاىل عن 
 أهل اإلميان

	اكسابهم الشجاعةو

	
	شجرة اإلميان باهللا تعاىل
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                    ال إلھ إال هللاس: ماھي كلمة التوحید ؟ 

 أنھ ال معبود بحق إال هللاكلمة التوحید ؟  س: مامعنى

		س: ماھي ثمرات كلمة التوحید ؟

 
 *ماھي شروط ال إلھ إال الھ؟

 
 

 السبيل لدخول
 اجلنة

 أفضل الذكر

أعلى شعب 
 اإلميان

حتصل بها شفاعة 
 النبي يوم القيامة

اداالنقی

المحبة االخالص

القبول الیقین

الصدق

العلم

	فضل كلمة التوحيد وشروطها -٢
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 *من أنواع النظافة :

 املكان نظافة     الوجه نظافة          الثياب نظافة

 النبي 
َّ
 رضي اهللا عنه َأن

َ
ة
َ
ر
ْ
ي
َ
ر
ُ
 قال: عليه وسلمصلى اهللا عن أبي ه

ا "
ً
الث
َ
ا ث
َ
ه
َ
سِل
ْ
غ
َ
اءِ حىت ي

َ
 يف اِإلن

ُ
ه
َ
د
َ
 ي
ْ
مِس

ْ
غ
َ
مِهِ فال ي

ْ
و
َ
 أحدكم من ن

َ
ظ
َ
ق
ْ
ي
َ
ت
ْ
إذا اس

 
ُ
ه
ُ
د
َ
 ي
ْ
ت
َ
ات
َ
 ب
َ
ن
ْ
رِي َأي

ْ
د
َ
	"  رواه مسلم فإنه ال ي

 	ما األمر الذي نهانا عنه رسول اهللا يف هذا احلديث؟

  عدم غمس اليدين يف اإلناء قبل غسلهما

		؟ رسول اهللا عن غمس اليدين يف اإلناء  قبل غسلهاملاذا  نهانا *

ألن املرء عندما ينام ال يشعر وال حيس ماذا يفعل أثناء نومه رمبا قد حك عضوًا غري 
  غري طاهر. طاهر أو تكون يده قريبة من موضع 

 بة        ومستح ةواجب نوعان : تالاستغاال

	النظافة في االسالم -٣
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 لصالة اجلمعة والعيدين  املستحبة من اجلنابة واحليض             الواجبة 

 *ماهي جماالت النظافة يف االسالم؟

 

 :اإلعجاز العلمي يف هذا احلديث ام*

. إن الدورة الدمویة في األطراف العلویة من الیدین والساعدین واألطراف السفلیة ١
، لبُعدھا عن المركز الذي  من القدمین والساقین أضعف منھا في األعضاء األخرى

ھو القلب فإن غسلھا عند االستیقاظ من النوم مع دلكھا یقوي الدورة الدمویة لھذه 
 .األعضاء من الجسم مما یزید من نشاط الشخص

ب ی" ھذا المرض المعروف الذي یص الرمد. كما ثبت طبیاً أن أكثر حاالت " ٢
فیجعلون أصابعھم في أعینھم قبل الصغار سببھا أن األطفال یستیقظون من النوم 

  غسلھا .

 
 

 

 

ا بعد غسل الیدین ثالث
ماالستیقاظ من النو

ة االعتناء بالزین
والتطیب

نظافة الفم 
واألسنان

الوضوء
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 مایمنع الصالة من حدث أو نجاسة.رفع س: مالمقصود بالطھارة ؟ 

 حدث أصغر وحدث أكبرس: أقسام الحدث ؟ 

 س: ماھي أنواع الطھارة ؟

 
 س: مالذي یدل على مشروعیة الطھارة ؟

 

 

 

 س: ماھي أنواع المیاه ؟

  
 س: متى یجوز للمسلم استعمال الماء النجس؟

 .لم یجد الماء الطھور أو الطاھرإذا و یجوز للضرورة فقط 

 

طھارة القلب من الذنوب• معنویة
طھارة الجوارح وھي أعضاء الجسم• حسیة

النجس

ھو الماء القلیل إذا •
وقعت فیھ نجاسة أو 

ھ كثیر وتغیر بھا لون
..أو رائحتھ

مثل سقوط نجاسة •
الحیوانات فیھ

ال یجوز التطھر بھ•

الطاھر

ھو الماء اللذي تغیر •
طعمھ أو لونھ أو 

ئ رائحتھ بمخالطتھ لش
..طاھر

مثل الماء الذي خالطھ •
صابون أو زعفران

الیجوز التطھر بھ•

الطھور

ھو الماء الباقي •
على صفتھ التي 

..خلق علیھا
مثل میاه األمطار •

والبحار واألنھار
یجوز التطھر بھ•

 جعل الطھارة 

	نصف اإلیمان

األمر بالوضوء 
	جل الصالةأل

الحض (الحث) على 
	الغسل یوم الجمعة

الوصیة بنظافة 
	الثیاب وطھارة

	الطھارة وأنواع المیاه -٤
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 .مانعة من صحة الصالةھي القذارة ال: مامعنى النجاسة؟ س

 س: ماھي أنواع النجاسات :
 

 
 امليتة ماعدا السمك واجلراد      -٣  بول وروث احليوانات املفرتسة -٢        البول والغائط -١

 حلم اخلنزير -٧         سؤر الكلب  -٦           اخلمر -٥           الدم       -٤

             إزالة النجاسةماملقصود بالطهارة؟ 

 س: كيفية الطهر من النجاسات؟

 باملاء.                 والثوبالبدن  

 . إذا كانت النجاسة سائال يصب املاء عليها                            األرض

 املاء عليها.وإن كانت صلبة تزال النجاسة ثم يصب                                 

 بالدلك على الرتاب.                  النعل واخلف

 .مرات أوالها بالرتاب ٧بغسله                  اإلناء الذي شرب منه الكلب

 

 

	النجاسات وكیفیة التطھر منھا -٥
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 *ماھي صفات العرب قبل ظھور اإلسالم :

 الصفات السیئة الصفات الحسنة
 -الصدق  –حسن الجوار  –اكرام الضیف 

 الشجاعة
–قتل األوالد  -لعب المیسر -شرب الخمر

 وأد البنات
 النصرانیة–الیھودیة  –الحنیفیة  –الوثنیة  *ماھي الدیانات في بالد العرب:

 عمرو بن لحي الخزاعي   وأتى باألصنام؟ عليهما السالم*أول من بدل دین إبراھیم وإسماعیل 

 )ھبل*أول صنم جاء بھ یقال لھ ؟  ( 

 ) مناة –العزى  –الالت ماھي األصنام التي ذكرت في القرآن الكریم ؟    ( * 

 ) عليه السالم( إبراھیم * دین الحنیفیة ھو دین ؟ 

وكانوا ینكرون  عليه السالمھم فریق من العرب قبل االسالم كانوا على ملة إبراھیم * من ھم الحنفاء ؟  
 .الوثنیة وعبادة األصنام

والذي كان ینكر أعمال الجاھلیة ویصرح ببطالن دین ي بقي قبل البعثة من الحنفاء * الشخص الوحید الذ
 ) زید بن عمرو بن نفیلھو ؟     ( صلى اهللا عليه وسلمقریش ومات قبل بعثة النبي 

 * عللي ( دخل الیھود بالد العرب ) ؟

في التوراة واالنجیل  بسبب الضغط الذي أصابھم من ملوك الروم وتطلعھم لظھور النبي المبشر بھ
 بھ. نماورغبتھم باالی

 ) یثرب –خیبر  –تیماء  –فدك (  في مناطق *أین سكن الیھود في بالد العرب ؟

  )فیمون( على ید رجل اسمھ)  نجران( دخلت مدینة   *كیف دخلت الدیانة النصرانیة لبالد العرب؟

 *ماھي بشائر النبوه ؟
  

  

	.یوم  ٥٠ب صلى اهللا عليه وسلمقبل والدة الرسول متى حدثت قصة أصحاب الفیل ؟    * 

	كانت ألف سنة موقدة كم سنة كانت نار فارس موقدة ؟   * 

	بشائر النبوة -٦

سقوط 
	األصنام

بشارة 
	األنبیاء

ھزیمة 
	أصحاب الفیل

خمود نار 
	فارس
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*ماھي أقسام النفس اإلنسانیة ؟

 
 * ماھي فوائد محاسبة النفس ؟

  
  

 

  

  

 

 *ماھي األسباب المعینة على محاسبة النفس ؟

  
 

 

  

 

المطمئنةوعالتي یكون فیھا الیقین والطمأنینة والخش•

اللوامة.هللا التي تندم على مافعلت من ذنوب أو قصرت في طاعة•

األمارة بالسوء.منبع الشرور وأساس األخالق السیئة•

	حماسبة النفس -٧

االطالع على عیوب 
النفس ومحاسبتھا 

	واالستغفار من الذنوب

 التوبة

	وتدارك مافات

تربیة الضمیر عند 
اإلنسان والشعور 

	بالمسؤولیة

االبتعاد عن أماكن 
	الغفلة واللھو

حضور مجالس 
	العلم والذكر

مصاحبة 
	األخیار
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 أن تؤدي العمل المطلوب منك على الوجھ األكمل في الوقت المحدد.ماملقصود باملسؤولية؟* 

حتمل املسؤولية منذ لى مواقف من  حياته تدل ع صلى اهللا عليه وسلميف سرية الرسول 
 بيني ذلك ؟ غرهص

                       
q  عمل يف رعي األغنام     صبياعندما كان 

q   ًعمل يف التجارة   عندما كان شابا 

q  عمل قي الدعوة ونشر اإلسالم عندما كان رجال  

 *ماهي املسؤوليات التي جيب علي القيام بها؟ 

 وطني أسرتي ديني نفسي
االهتمام 
 بالصحة

 االلتزام بالقوانني طاعة الوالدين أداء العبادات

االجتهاد يف 
 الدراسة

اتباع احلالل واجتناب 
 احلرام

احملافظة على  احرتام الكبري
 املمتلكات العامة

التخطيط 
 للمستقبل

 الدفاع عنه العطف على الصغري نشر االسالم

 

	تحمل المسؤولیة -٨
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       *ماذا تعرفني عن الدكتور عبد الرمحن السميط؟

 طبیب كویتي وداعیة من دعاة االسالم لھ إنجازات عدیدة منھا :

 
 *ماهي الكلمات التي جتعلني أشعر مبسؤوليتي؟

 *مافوائد حتمل املسؤولية؟ 

 

 

 

 

 حصل على كثیر من الجوائز•
 المالیة لكنھ تبرع بھا لخدمة

االسالم واالنفاق على 
المحتاجین

مساعدة 
المحتاجین

أسلم على یدیھ حوالي •
أحد عشر ملیون 

.شخص

نشر االسالم

 ملتزم أنا

 أنا حریص

	أنا اھتم
 الشعور باألمانة . -١

 زیادة ثقة الفرد بنفسھ. -٢

	.تماسك أفراد المجتمع -٣
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 .بالعبادةهو إفراد اهللا تعاىل *ماملقصود بتوحيد األلوهية؟ 

	ماملقصود بالعبادة؟ •

	قوال واألعمال الباطنةوالظاھرة.اسم جامع لكل مایحبھ هللا ویرضاه من األ
	ماهي أنواع العبادات ؟ •

 

 : العبادات القولیة                                   *العبادات القلبیة :

   
                         *العبادات المالیة:                                            *العبادات البدنیة 

																																					 

 *ما هي أهمية العبادة ؟        

 العبادات
القولیة

 العبادات
ةالقلبی

 العبادات
البدنیة

 العبادات
المالیة

الخوف من 
هللا

المحبة   التوكل   

ذكر هللا تعالى

الدعاء
الحمد 

والتھلیل 
والتسبیح

الصدقات الزكاة

	مفھوم العبودیة ) تعالى -٩

الصالة

الصیام

الجھاد

الحج
 الغایة التي من أجلھا خلقنا هللا.  -١

 الھدف األساسي. -٢

	.تطرد الشیطان -٤فیھا اصالح للنفس .        -٣
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 عللي : خلق اهللا تعاىل طبيعة احلياة فيها الصحة واملرض واحلزن والسرور ؟

 ليخترب اإلنسان على أعماله

المسلم من نصب وال وصب وال ھم وال  ((مایصیب:  ماملقصود باحلديث الشريفس: 
 حزن وال أذى وال غم حتى الشوكة یشاكھا إال كفر هللا بھا من خطایھ )) ؟

 .أن المصائب واألمراض على اختالف أنواعھا تكفر من خطایا المسلم

 بالبالء ؟  مالمقصودس: 

 

 س: ماهي أنواع البالء ؟

 
 األنبياءس: من هم أشد الناس بالء؟   

 س: الناس أمام البالء صنفان ماهما؟

 الصنف الثاني الصنف األول
 يصرب وحيتسب األجر من اهللا تعاىل يسخط وييأس من أمر اهللا

 ماهي اخلطوات التي يتبعها املسلم أمام البالء؟س: 

 

قلبیة
الحزن

الھم والغم

جسدیة
التعب

المرض

	تكفیر الذنوب – ١٠

كل مایصیب اإلنسان من مصائب  البالء ھو :
	.وأمراض ومتاعب على اختالف أنواعھا

	االستغفار	الدعاء قراءة 
	القرآن

	الصبر	الصدقة
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ھو استعمال الماء الطھور في أعضاء مخصوصة  *ماملقصود بالوضوء؟

 .         بكیفیة مخصوصة

 *مافضل الوضوء ؟

 الوضوء یرفع الدرجات ویمحو الخطایا.-١

 .لقیامة بأنھم غر محجلونابالوضوء یتمیز المسلمون یوم  -٢

 أي ال یتم الوضوء وال یصح إال بھا  ماملقصود بفرائض الوضوء؟

 ماهي فرائض الوضوء ؟

غسل الیدین -٣غسل الوجھ من منابت الشعر إلى أسفل الذقن  -٢النیة  -١
 الترتیب-٦غسل الرجلین مع الكعبین -٥مسح الرأس -٤إلى المرفقین  

أجر عند هللا تعالى ومن  مافعلھ النبي من أداھا لھ بھا ماملقصود بالسنن؟
 .تركھا ال یأثم أو یعاقب على تركھا

-٤السواك  -٣غسل الكفین ثالثا   -٢التسمیة   -١ماهي سنن الوضوء؟
جذب الماء االستنشاق ( -٥ )تحریك الماء داخل الفم ثم إخراجھالمضمضھ (

 )إخراج الماء من األنفاالستنثار ( -٦) باألنف
 التیامن  -٧  مسح األذنین ظاھرا وباطنا -٦

	الوضوء -١١
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	.ھي األسرة الھاشمیة:  صلى اهللا عليه وسلم *أسرة الرسول  

 

 

  صلى اهللا عليه وسلمهو أحد أجداد الرسول ) ؟ قصي بن كالب*من هو ( 

 بىن دار الندوة-٢    كان بيده مفتاح الكعبة        -١مميزاته؟   *ماهي

 .نسبھ إلى جده الثاني ھاشم بن عبد مناف *عللي ( تسمية األسرة اهلامشية بهذا االسم) ؟   

    * مباذا امتاز هاشم بن عبد مناف ؟

 الحجاج ویسقیھم.) في اللحم فیجعلھ ثریدا لیأكلھ الناس ویطعم یفتتھكان یھشم الخبز ( -١

 الشام .ورحلة الصیف إلى  الیمن ھو الذي سن رحلة الشتاء إلى  -٢

 .يف فلسطني *يف أي دولة تويف هاشم بن عبد مناف ؟

 ) ؟  تسمية عبد املطلب بهذا االسم*عللي ( 

ظنوا أنه عبد قد اشرتاه     ) شيبة( ألن أهل مكة ملا عاد املطلب من املدينة ومعه ابن أخيه
 ).عبد املطلب(املطلب فاشتهر بإسم 

 

 قبيلته جده أمه أبوه
 قريش عبد املطلب آمنه بنت وهب عبد اهللا بن عبد املطلب

	صلى اهللا عليه وسلموالدة النبي  -١٢
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         *مباذا امتاز عبد املطلب؟

 

 

نذر عبد المطلب إن رزقھ هللا تعالى  -؟  صلى اهللا عليه وسلم*ماهي قصة فداء عبد اهللا والد النبي 
) فوقعت على قرعھعشرة من الولد أن یذبح أحدھم .. ولما رزقھ هللا وأراد أن یفي بنذره صنع (

 ) ففداه بمائة من اإلبل .عبد هللاأحب أبنائھ إلیھ (

 سنة ١٨ عبد اهللا حني تزوج بآمنة بنت وهب؟  صلى اهللا عليه وسلم*كم كان عمر والد الرسول 

 .يف دار أبي طالب ؟   صلى اهللا عليه وسلم*أين ولد الرسول 

 من امليالد.٥٧١من ربيع األول عام الفيل  ١٢يف يوم االثنني  ؟  صلى اهللا عليه وسلمالرسول  *مىت ولد

 ؟   صلى اهللا عليه وسلم*ماهو نسب الرسول  

   

 

 

 

 

  من فقد أباه وأمھ.  اللطیم ھو:وھو صغیر.                 من فقد اباه معنى الیتیم ھو :*

 ؟ ثویبة موالة أبي لھب. صلى اهللا عليه وسلم من ھي أول مرضعة للرسول*

 .لتقوى أجسادھم ویتقنوا اللسان العربيعللي (كانت من عادة العرب أن یلتمسوا المراضع ألوالدھم )؟ *

حفر بئر زمزم بعد أن 
	) جرھمدفنتھ قبیلة (

(حادثة وقعت فیھ عھده 
) وتصدى ألبرھھ حتى الفیل

	ال یھدم البیت

 بنمره  بنكالب بن قصي بن عبد مناف  بنھاشم بن عبد المطلب  بنعبد هللا  بنھو محمد 
مضر بن إلیاس  بنمدركة بن خزیمة  بنالنضر  بنمالك بن فھر  بنغالب بن لؤي  بنكعب 

	عليه السالم.عدنان وعدنان من ذریة اسماعیل بن ابراھیم  بنمعد  بن نزار  بن

	صلى اهللا عليه وسلمكفالة النبي  -١٣
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 حلیمة السعدیة.التي اختارھا لھ جده؟  صلى اهللا عليه وسلم*ما اسم مرضعة الرسول 

 ؟ كل ستة أشھر .صلى اهللا عليه وسلم *كم كانت المدة التي تأتي بھا حلیمة السعدیة بالنبي

 سنتین * كم كانت مدة الرضاعة عند حلیمة السعدیة ؟

 ؟معاھا ألطول فترة ممكنة) صلى اهللا عليه وسلم*عللي ( كانت حلیمة السعدیة تتمنى بقاء الرسول 

 .ألنھا رأت الخیر في وجوده

 سنوات ٤ عند حلیمة السعدیة؟ صلى اهللا عليه وسلم*كم سنة أقام الرسول 

 صلى اهللا عليه وسلم؟ حین كان یلعب الرسول  صلى اهللا عليه وسلم *ماھي حادثة شق صدر رسول هللا

 ثم أخرج منھ علقة سوداء فشق صدره وأخرج قلبھ  عليه السالممع الصبیان أتاه سیدنا جبریل 

 ) وقال لھ ھذا حظ الشیطان منك ثم غسل قلبھ بماء زمزم ثم أغلقھ.قطعة دم جامدة(

 خوفا علیھ. ألمھ آمنھ؟ صلى اهللا عليه وسلم*لماذا قامت حلیمة السعدیة بإرجاع الرسول 

والده  قبرحتى تزور للمدینة ؟  صلى اهللا عليه وسلموالدة الرسول سبب سفر آمنھ بنت وھب  *ما
 .وأخوال جده من بني النجار

 ) أم أیمن) و خادمتھا (عبد المطلبجده (*من كان معھا في السفر؟ 

 مكثت فیھا شھرا. ؟* كم ھي المدة التي قضتھا في المدینة

 بین مكة والمدینة.األبواء ؟ في منطقة صلى اهللا عليه وسلمآمنھ بنت وھب والدة الرسول  *أین توفیت

 .سنوات ٦ حین توفیت والدتھ؟ صلى اهللا عليه وسلمالرسول  *كم كان عمر

 جده عبد المطلب .  بعد وفاة والدتھ؟ صلى اهللا عليه وسلمالرسول  *من تولى
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 ؟صلى اهللا عليه وسلم * لماذا اختار عبد المطلب أبو طالب من بین أبنائھ لیتولى رعایة الرسول

 وكریما على الرغم من فقره .ألنھ كان یتمیز بصفاء القلب ورقتھ وكان عطوفا 

 سنوات. ٨؟  هتوفي جدحین  صلى اهللا عليه وسلمالرسول  كم كان عمر*

 سنة. ١٢لما بلغ   یتدرب على التجارة؟ صلى اهللا عليه وسلمالرسول *متى بدأ 

 

 نتقام.باالساءة عدم مقابلة اإل *ماملقصود باحللم ؟

 ؟  ماهي أهمية احللم*

 صفة تكسب المرء محبة هللا. -١        

 دلیل كمال العقل وسعة الصدر وامتالك النفس-٢

 تقي صاحبھا الشر -٣

 صفة من صفات هللا وأولیائھ الصالحین.-٤

 تعمل على تآلف القلوب ونشر المحبة بین الناس. -٥

 كيف يتمكن اإلنسان من االبتعاد عن الغضب؟  

 الشیطان الرجیم .أن یقول أعوذ با� من -

 .أن یجلس إذا كان قائما وأن یتوضأ -

 
 

	الحلم والتسامح -١٤
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 س: ماهي أنواع الوفاء؟

 
  .وھو اتمامھ وعدم نقص حفظھ :الوفاء بالعھد -١

 .فیما بینھم من مصالح الدنیا ھومایتعاقده الناس الوفاء بالعقد: -٢

 أن یلتزم اإلنسان بأداء ما یعد بھ غیره . الوفاء بالوعد : -٣

 ھو مایوجبھ المرء على نفسھ من صدقة أو عبادة.الوفاء بالنذر :  -٤
 *ماھي فوائد الوفاء بالعھد ؟

 

 
  + 

 
 قوة داخل أنفسنا ترغب في الطموح وتسعى لتحقیقھ. *مالمقصود باإلرادة اإلیجابیة : 

 الجاد العمل –اإلیجابي  التحرك -وجود فكرة أساسیة : اإلیجابیة اإلرادة *ماھي عناصر

النذر الوعد العقد العھد

	الوفاء بالعھد -١٥

دخول 
	الجنة

صفة أساسیة في بنیة 
	المجتمع اإلسالمي

	اإلرادة اإلیجابیة للمسلم -١٦

اإلصرار على  اإلرادة :
	فعل شئ معین

بذل جھد من أجل  اإلیجابیة :
	تحقیق ھدف معین
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 العبادات التي تساهم يف تكوين اإلرادة اإلجيابية؟ *ماهي

         .النھي عن الفحشاء والمنكر          الصالة

 طھارة النفس من الشح والبخل .          زكاةال

 املسلم لتكوين اإلرادة اإلجيابية؟ الوسائل املعينة التي تساعدماهي *
 .التفكیر دائما باألمور اإلیجابیة  -

 تعالى. التوكل على هللا -

 .استشارة األصدقاء واألھل والمعلمین في التخطیط للمستقبل – 

 .التضحیة بالوقت والمال في سبیل تحقیق الطموح – 

 التفاؤل دائما بأن هللا سیعطي كل مجتھد حقھ. -

  
 

 مع متنياتي لكم بالتوفيق والنجاح..

 أ.أمساء الشمري


