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 12ص تلخيص درس ) أحكام الراء(

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

****************************************************************************************************************************** 

 15ص (عالمات الوقفتلخيص درس ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 أحكام التجويد

 أحكام التجويد



 54ص (اإلخالصتلخيص درس ) 

 أن يقصد اإلنسان بقوله وفعله وجه ورضا هللا تعالى من دون النظر إلى مغنم أو   :معنى اإلخالص هو

 منصب أو جاه .
 

 :فضل اإلخالص 

 بالراحة والطمأنينة هشعرويعلى االتقان  هيحمليبعث في اإلنسان الهمة والجد و . 

  ذاتية داخليه فيحاسب نفسه .رقابة يفرض على الفرد 
 

 ضد اإلخالص الرياء . 

 : هو أن يقصد االنسان بقوله وفعله إعجاب الناس ورضاهم عن رضا هللا تعالى . معنى الرياء 

 )وهذا أمر محرم (. 

 

 مخاطر الرياء: 

 نوع من أنواع الشرك . 
 محبط للعمل أي يبطل ثوابه . 

**************************************************************************************** 

 61ص (التواضعتلخيص درس ) 

 لين الجانب وقبول الحق بعيداً عن الغرور والتعالي  والتكبر .  :معنى التواضع هو 
 

 التواضع آثار: 

  يحبه هللا تعالى فيرفعه في الدنيا واآلخرة .                                                    المتواضع 

  يحبه الناس فتنشأ بينهم األلفة والثقة    .المتواضع 
 

 :صور التواضع 

  التواضع في اللباس والمظهر. 

 التواضع في المأكل والمشرب . 

 التواضع في المشي . 

 

 التواضع في حياة الرسول الكريم: 

   يبدأ أصحابه بالسالم.   

 .  يأكل مع خادمه 

 يقضي حوائجه بنفسه . 

 . يساعد زوجاته في المنزل   

 متواضع في مأكله وملبسه ومجلســه . 

 األخالق

 األخالق



 32درس الحج صتلخيص 

 قصد بيت هللا الحرام في  وقت مخصوص ألداء مناسك مخصوصة   -: معنى الحج . 
 
  شروط الحج: 

 . اإلستطاعة 4. العقل           3. البلوغ              2. اإلسالم           1
 األمان على النفس –وجود المحرم  –بإمكان الوصول  –االستطاعة تكون : بالمال 

 
  يجب على المسلم مرة واحدة في العمرأنه يختلف الحج عن باقي العبادات في . 

 
  السنة التاسعة  من الهجرة .فرض هللا  الحج على المسلمين  في 

 
  فرض ) واجب ( على كل مسلم قادرألنه الركن الخامس من أركان اإلسالم  . -: حكم الحج 

 
 

 : الحكمة من الحج 

 تعميق االيمان في النفوس . 

 ظهور اإلخاء اإلسالمي . 

 شعور المسلم بإكمال  دينه . 

 

 :  شوال ، ذو القعدة ، ذو الحجة  -أشهر  الحج 
 

****************************************************************************************************************************** 

 40ص تلخيص درس ) غزوة الخندق(

 بهذا االسم  تسمى غزوة الخندق: 

   . وننسبة إلى الحفرة الكبيرة التي حفرها المسلم 

 لغزوة الخندق اسم آخر : 

 حرب المسلمين .في  (غزوة األحزاب الجتماع ) اليهود ،قريش،المشركين

 سبب الغزوة: 

 تحريض اليهود لقريش داخل مكة والمشركين خارج مكة لقتال المسلمين . 

 :  عدد الجيش  

     آالف ( مقاتل .10بلغ عدد جيش األحزاب )   

   آالف ( مقاتل .3وبلغ عدد جيش المسلمين )  

 

 العبادات

السير 

 والشخصيات



 : استعداد المسلمين للحرب 

قام المسلمون بحفر خندق حول المدينة في الجهة الشمالية من المدينة المنورة بعد أن أشار عليه سلمان  

 الفارسي بذلك .

 وصول المشركين إلى المدينة المنورة : 

 لم يفلحوا .تفاجئ األحزاب بوجود الخندق فعسكروا حول الخندق وحاولوا اجتيازه ليالً ولكنهم  

  النتائج:   

انتصار المسلمين وهزيمة األحزاب بسبب هبوب رياح قوية اقتلعت خيامهم وقلبت قدورهم وأطفأت نيرانهم 

 الحصار.فأسرعوا بالفرار وهذا كله بسبب دعاء النبي عليهم  طيلة أيام 

****************************************************************************************************************************** 

 48( صسيدنا عيسى عليه السالمتلخيص درس ) 

 

 فلسطين ولد سيدنا عيسى عليه السالم في . 

  السيدة مريم بنت عمرانوالدة النبي عيسى عليه السالم . 

 بنو اسرائيل قوم سيدنا عيسى عليه السالم هم . 

 اإلنجيل . الكتاب الذي أنزل على سيدنا عيسى عليه السالم هو 

 أحمد بشر سيدنا عيسى عليه السالم قومه بنبي سيأتي من بعده اسمه . 

  كذبوه وسخروا منه، فلم يؤمن منهم اال عدد موقف اليهود من النبي عيسى عليه السالم  بأنهم
 قليل.

 :من معجزات النبي عيسى عليه السالم 
 التكلم في المهد.. 1
 شفاء المرضى.. 2
 إحياء الموتى.. 3
 النفخ في الجمادات.. 4

 

****************************************************************************************************************************************** 

 

 

 

 

 

 

السير 

 والشخصيات



 24ص تلخيص درس ) اإليمان بالقدر(

 : التصديق بأن كل ما يحدث في هذا الكون ال يكون إال بعلم هللا وإرادته -معنى اإليمان بالقدر. 
 

 : أقسام القدر-  
 . الصحة ( –العلم  -قدر خير ) اإليمان .1

 . المرض ( -الجهل -قدر شر) الكفر .2

 

 آثار اإليمان بالقدر 
 يبعث في المؤمن طمأنينة النفس وراحة البال . -1
 يدفع المؤمن إلى العمل والسعي . -2
 يبعث في المؤمن الشجاعة واإلقدام . -3

********************************************************************************************************************* 

 43ص (13-10سورة الصفتلخيص درس ) 

 :سبب نزول  هذه اآليات من سورة الصف 

ليتاجروا ‘ أن بعض الصحححابة سححألوا رسححول هللا ) صححلى هللا عليه و آله وسححلم ( عن أحب التجارات إلى هللا 

 بها ، فنزلت هذه اآليات .

 : أساس التجارة الرابحة مع هللا تعالى 

 . باهلل تعالى. اإليمان 1

 . . الجهاد في سبيله بالمال والنفس2

         :الربح الذي سيحصل عليه المؤمن من التجارة مع هللا تعالى 

 .مة  من العذاب األليم يوم القيا النجاة. 1    

              .. مغفرة الذنوب والسيئات  2   

 . . دخول جنات تجري من تحتها األنهار3   

     .الطيبة مع اإلقامة الدائمة   .  الفوز بالمنازل4   

 .. النصر المؤزر على االعداء في الدنيا 5  

 .  فتح قريب يبشرهم هللا تعالى به .6  

 

 

 

 

 العقيدة

القرآن 

 الكريم



 (من سورة الفرقانتلخيص درس ) 

   صفات عباد الرحمن الواردة في اآليات الكريمة: 

 السير بسكينة ووقار . . 1

 يقابلون اإلساءة باإلحسان والرفق والحلم .     . 2 

 .  يقومون في جوف الليل مصلين هلل  تعالى .3

 .  يدعون ربهم أن ينجيهم من النار .4

 .  االعتدال في اإلنفاق ، من غير اسراف وال بخل5

 
   األمور المستفادة من اآليات الكريمة: 

                                                        .   عباد الرحمن هم المؤمنون الطائعون هلل تعالى 

  .    التواضع والحلم صفتان بارزتان لعباد الرحمن 

 

 مالحظة: مراجعة معاني الكلمات من الكتاب المدرسي
************************************************************************************** 

 56ص (األعمال بالنياتتلخيص درس ) 

 
 : أعمال اإلنسان تنقسم إلى 

 . تالوة القرآن والتسبيح والدعاء أقوال :. 1
 . األكل والشرب والصالة والزكاة وبر الوالدين أفعال:. 2
 

  القلبالنية تكون محلها في . 
 

 :أقسام النية 
 النية الحسنة : . 1

 . من يتصدق على الفقراء بغرض رضا هللا مثل : يترتب عليها قبول األعمال والثواب
 (تقبل صدقته ويثاب عليها )  

 
 :  النية السيئة. 2

 .من يتصدق بغرض الرياء والسمعة  عدم قبول األعمال والعقاب مثل : يترتب عليها
 (ليس له ثواب وصدقته ترجع له ) 
 

  الدنيوية إذا  صاحبت العمل النيةيمكن للمسلم أن يحصل على األجر والثواب حتى في األمور 
الحسححنة . )) مثال (( نوت سححامية بعد رجوعها من المدرسححة أنها سححتأكل وجبة الغذاء حتى تتقوى بها على 

 صالة الظهر وللعبادة وليس فقط لسد جوعها .

القرآن 

 الكريم

الحديث 

 الشريف



 
  (())  يضرب الحديث الشريف مثالين على الهجرة 

ولتقوية المسححححححلمين وتكثير عددهم وطاعة للرسححححححول تكون  ابتغاء وجه هللا تعالىالهجرة التي تكون بنية  -
 مقبولة ويثاب عليها .

 و أغراض شخصية  ال يثاب عليها . بنية الحصول على مكاسب دنيويةالهجرة التي تكون  -
 

  الشريف:ما يستفاد من الحديث 
 .المسلم ينوي النية الحسنة عندما يقوم  بعمل ما. 1
 .النية الحسنة يترتب عليها الثواب والقبول  . 2
 النية السيئة تبطل ثواب األعمال . . 3

 مالحظة: مراجعة معاني الكلمات من الكتاب المدرسي
**************************************************************************** 

 26ص (المؤمن القويتلخيص درس ) 

 

  يبين الرسول الكريم في هذا الحديث أن المؤمن القوي الذي يأخذ بأسباب القوة أحب وأقرب عند هللا

 من غيره .

 أنواع القوة: 

 . قول الحق وعدم الخوفقوة اإليمان: . 1

 . هللا والصبر على مقاومة المعاصي الصبر على طاعةقوة النفس: . 2

 . خدمة دينه وأمته ومجتمعهقوة البدن:  . 3

  يوصححينا الرسححول بالحرص على كل ما ينفعنا في الدين والدنيا طالبين العون من هللا تعالى ، واالبتعاد

 عن القعود والكسل .

 ر فال يتحسحححر وال المؤمن القوي يعلم أن كل ما أصحححابه بقضحححاء هللا وقدره ، فيرضحححى بحكم هللا ويصحححب

 يندم ، فإن فعل ذلك كان من مكائد الشيطان ووسوسته .

 : االمور المستفادة 

 : االسالم دين القوة والنشاط .1

 : المسلم يرضى بقضاء هللا وقدره.2
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الحديث 

 الشريف
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