


 
 
 
 

 



 
 
 
 

 

 



 
 
 
 

 



 
 
 
 

 

 

 



 
 
 
 

 



 
 
 
 

 

 

 

 



 
 
 
 

 

 



 
 
 
 

 



 
 
 
 

 

 

 

 

 



 
 
 
 

 

 

 

 



 
 
 
 

 

 

 

 

 



 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 أسئلة مراجعة مادة الدراسات اإلسالمية ) فقه (

 الدرس : الحقوق الواجبة للميت 

 س/ ما الحقوق الواجبة للميت ؟         

/ اتباع  4/ الصالة عليه .    3/ تكفينه .    2    / تغسيله .1

 . / دفنه 5جنازته .   

 صفة الصالة على الميت : 

     س/ أين يقف اإلمام إذا كان الميت رجالً ؟

 يقف اإلمام عند رأسه 

 س/ أين يقف اإلمام إذا كان الميت إمرأة ؟

 يقف اإلمام وسط المرأة  

 س/ بيني صفة الصالة على الميت ؟

 يكبر أربع تكبيرات قائماً رافعاً يديه مع كل تكبيرة .

 التكبيرة األولى :

 يكبر ثم يستعيذ باهلل ثم يبسمل ، وال يقرأ دعاء االستفتاح . /1

 / يقرأ الفاتحة .2

 التكبيرة الثانية : 

يكبر ثم يصلي على النبي صلى هللا عليه وسلم ، الصالة اإلبراهيمية التي 

 األخير . تقال في التشهد 

 التكبيرة الثالثة : 

 يكبر ثم يدعو للميت بالمغفرة ولنفسه وللمسلمين .



 

 التكبيرة الرابعة : 

 بعد أن يكبر يسكت سكتةً خفيفةً. 

 يسلُم تسليمةً واحدةً عن يمينه ) السالم عليكم ورحمة هللا ( .

ــ   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 الدرس : سنن الجنائز  

 س/ عددي سنن الجنائز : 

 / التعجيل بدفن الميت .  1

 / المشي مع الجنازة ، واالنتظار حتى تدفن . 2

 والدعاء للميت بعد الدفن . / الوقوف على القبر ، 3

ِ َوإِنَّـا إِلَْيِه َراِجعونَ )/ قول 4  (.  إِنَّا لِِله

، أحسن هللا عزاءك ،  تعزية أهل الميت بأي لفظ ، ومنه : ) عظم هللا أجرك  /5

 غفر هللا لميتك (.

 / زيارة القبور للرجال خاصة . 6

الديار من المؤمنين  / قول الزائر إذا دخل المقبرة : ) السالم على أهل 7

والمسلمين ، ويرحم هللا المستقدمين والمستأخرين ، وإنا إن شاء هللا بكم  

 لالحقون (.

 / صنع الطعام ألهل الميت .  8

ــ   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 



 

 

 ائز  الدرس : محظورات الجن

 س/ عددي محظورات الجنائز : 

شقه الثياب ، ولطم الخدود ، ورفع  ومن أمثلته :الجزع والتسخط ،  /1

 الصوت بالبكاء .

 / المشي على القبور والجلوس عليها . 2

 / الصالة عند القبور إال صالة الجنازة لمن لم يصله عليها .3

 / بناء المساجد على القبور .4

 الجنازة ، ولو بذكر هللا أو قراءة القرآن . / رفع الصوت عند 5

 / البناء على القبور وتزيينها ، وجعلها مزاراً للتبرك بها .6

ــ   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 موضوع الدرس : حكم الزكاة ومكانتها .

 مكانة الزكاة : 

 س/ بيني مكانة الزكاة في اإلسالم مع ذكر الدليل :

ن عمر فعن ابالزكاة الركن الثالث من أركان اإلسالم ومبانيه العظام ، 

رضي هللا عنه قال : قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : ) بني اإلسالم 

على خمس : شهادة أن ال إله إال هللا وأن محمدا رسول هللا ، وإقام  

 الصالة ، وإيتاء الزكاة ، وصوم رمضان ، وحج البيت (  

 الحكمة من مشروعية الزكاة : 

 س/ وضحي الحكمة من مشروعية الزكاة :



 / إظهار العبودية هلل تعالى .       1

 / تطهير المزكي من األخالق الرذيلة والصفات السيئة  2 

 

/ تطهير مال المزكي من اآلفات ، وحصول البركة فيه ، وصرف  3

 العقوبات عنه .

 / التكافل والمواساة بين أفراد المجتمع وحصول المحبة والتآلف بينهم .4

 دليل :س/ بيني حكم الزكاة مع ذكر ال

 . الزكاة واجبة على كل مسلم 

َكاةَ ) قال تعالى : اَلةَ َوآتُوا الزَّ  (  َوأَقِيُموا الصَّ

 
 س/ ما حكم منع الزكاة :

آثم إثماً  وهو تؤخذ منه من منعها بخالً من غير جحد لوجوبها ، فإنها 
 ً  على ذلك . ويعاقبه ولي األمر بمنعه للزكاة ،  عظيما

 
 الزكاة :س/ عددي شروط وجوب 

 / ملك النصاب .2/ اإلسالم .                        1

 / مضي سنة كاملة على المال . 3

 
 س/ ما هي األموال التي تجب فيها الزكاة :

 / بهيمة األنعام وهي : ) اإلبل و البقر والغنم ( .1

 / الذهب والفضة واألوراق النقدية . 2

 والثمار ./ الخارج من األرض ومنه الحبوب 3

 / عروض التجارة .4

ــ   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 موضوع الدرس : زكاة الفطر 

 
 س/ بيني المراد بزكاة الفطر :



 هي ما يدفعه المسلم من طعام للفقراء والمساكين بعد تمام شهر رمضان.
 
 
 
 

 وضحي حكم زكاة الفطر : س/ 
على كل مسلم يملك يوم العيد وليلته طعاماً زائداً على   واجبةزكاة الفطر 

 ما يكفيه ويكفي عياله .
 س/ ما مقدار زكاة الفطر :

 كيلو (.  3صاع من طعام ، يقدر ) 

 
 وقت إخراجها :

 س/ بيني وقت إخراج زكاة الفطر :
 صالة العيد . يجب إخراج زكاة الفطر قبل الخروج إلى 

 س/ ما حكم تقديم زكاة الفطر بيوم أو يومين :
 جائز 

 س/ ما حكم تعمد تأخير زكاة الفطر عن صالة العيد :  
 محرم

ــ   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 موضوع الدرس:  صدقة التطوع  

 
 س/ بيني المراد بصدقة التطوع :

هي ما يدفعه المسلم من مال أو طعام أو لباس تطوعاً للفقراء 
 والمحتاجين ، وفي أوجه البر والخير .

 
 دللي على فضل صدقة التطوع : س/ 

َ قَْرًضا َحَسنًا فَيَُضاِعفَهُ لَهُ أَْضعَافًا َكثِيَرةً ۚ ) ن ذَا الَِّذي يُْقِرُض َّللاَّ  ( مَّ

 س/ ما هي األعمال التي تستمر بعد موت اإلنسان :

 / الولد الصالح .3/ العلم النافع .      2/ الصدقة الجارية .   1

 الجارية :س/ مثلي للصدقة 



 / حفر آبار المياه للمحتاجين . 2بناء المساجد.     /1

 

 

 مادة الدراسات اإلسالمية ) حديث (

موضوع الدرس : هدي النبي صلى هللا عليه وسلم في التعامل مع غير 

 المسلمين

س/ دللي على إحسان النبي صلى هللا عليه وسلم لغير المسلمين والدعاء 

 لهم بالهداية :

عن أبي هريرة رضي هللا عنه قال : قدم طفيل بن عمرو الدوسي  

وأصحابه رضي هللا عنهم على النبي صلى هللا عليه وسلم فقالوا : يا  

رسول هللا إن دوساً عصت وأبت فادع عليها ، فقيل هلكت دوس ، قال : )  

 هللا اهد دوساً وائت بهم ( 

أذى غير المسلمين  س/ مثلي على حلم الرسول صلى هللا عليه وسلم على 

: 

عن ابن مسعود رضي هللا عنه قال : كأني أنظر إلى رسول هللا صلى هللا  

عليه وسلم يحكي نبياً من األنبياء ضربه قوُمهُ فأدموه ، فجعل يمسح الدم  

 عن وجهه ، ويقول : اللهم اغفر لقومي فإنهم ال يعلمون ( .

 س/ دللي على زيارة النبي وعيادته لغير المسلمين :

عن أنس رضي هللا عنه قال : كان غالم يهودي يخدم النبي صلى هللا  

 عليه وسلم فمرض فأتاه النبي صلى هللا عليه وسلم يعوده . 

ــ   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 



 

 

 

 

 

 موضوع الدرس : صلة الوالدين غير المسلمين .

 ني المفردات اآلتية : بيني معاس/ 

 معناها  الكلمة 
العزى أم أسماء هي قيلة بنت عبد  قدمت عليه أمي 

العامرية قدمت المدينة في زيارة  
ابنتها أسماء بنت أبي بكر رضي هللا 

 عنه . 

في عهد رسول هللا صلى هللا عليه 
 وسلم 
 

الزمن الذي كان فيه بين النبي صلى 
هللا عليه وسلم وبين كفار قريش  

 العهد والصلح ، وذلك بعد الحديبية  

أي في جواز استقبالها وبرها   فاستفتيت 
 وصلتها  

 ترغب في الصلة والبر  راغبة

الصلة بمعنى البر واإلحسان وتطلق   أفأصل
 غالبا على اإلحسان بالمال .

 عن الراوية أسماء رضي هللا عنها :س/ بيني ما تعرفينه 

 أسماء بنت أبي بكر رضي هللا عنهما .نسبها :

قال ابن الزبير رضي هللا عنهما : ما رأيت قط أجود من عائشة   صفاتها :

وأسماء رضي هللا عنهن وجودهما مختلف : أما عائشة فكانت تجمع  

وأما الشيء إلى الشيء ، حتى إذا اجتمع عندها وضعته مواضعه ، 

 أسماء فكانت ال تخر شيئاً لغد .



 سميت بذات النطاقين . من فضائلها : 

 س/ ما حكم صلة األرحام غير المسلمين بالمال ؟  

 (   جائز)   

 

 

 استنبطي الفوائد من حديث أسماء رضي هللا عنها . س/ 

 / جواز صلة األرحام غير المسلمين بالمال . 1

 والديه وإن كانا غير مسلمين ./ يجب أن ينفق المسلم على 2

 / سماحة الدين اإلسالمي في تعامله مع غير المسلمين . 3

 س/ عللي تسمية أسماء رضي هللا عنها بذات النطاقين . 

أنها صنعت سفرة النبي صلى هللا عليه وسلم في بيت أبي حين أراد أن  

أجد إال   يهاجر ؛ فلم أجد لسفرته وال لسقائه ما أربطهما ، فقلت ألبي : ما

نطاقي ، قال ُشقيه باثنين ، فاربطيه بأحدهما ؛ قال : فلذلك سميت : ذات  

 النطاقين رضي هللا عنها .

ــ   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 إلى الحيوان  موضوع الدرس : إحسان النبي صلى هللا عليه وسلم

 مثلي على رحمة النبي صلى هللا عليه وسلم بالحيوان .س/ 

 

 

 س/ مثلي على إحسان النبي صلى هللا عليه وسلم للحيوان ؟ 



عن عبد هللا بن عمرو رضي هللا عنه قال : مر رسول هللا صلى هللا عليه  

وسلم برجل يحلب شاة ، فقال : ) أي فالن ، إذا حلبت فأبق لولدها ،  

 من أبره الدواب ( . فإنها 

 س/ مثلي على نهي النبي صلى هللا عليه وسلم عن تعذيب الحيوان . 

عن جابر رضي هللا عنه أن النبي صلى هللا عليه وسلم مر عليه حمار قد  

 ُوِسم في وجهه فقال : ) لعن هللا الذي وسمه (.

 

عن عبد هللا بن عباس رضي هللا عنه أن رجالً أضجع شاة يريد أن  

يذبحها وهو يُِحد شفرته ، فقال النبي صلى هللا عليه وسلم : ) أتريد أن  

 تُميتها موتات ؟! هال حددت شفرتك قبل أن تضجعها (.

 س/ أذكري ثالثة أمور تعد من الرفق بالحيوان . 

 واشرابه .  وإطعامه/ رحمة الحيوان 1

 اإلحسان إليه .  /2

 عند ذبحه أو غيره ./ النهي عن تعذيبه 3

 س/ أذكري ثالثة أمور تعد من اإلساءة إلى الحيوان . 

 / حبس الحيوان . 1

 / منع الطعام والشراب عن الحيوان حتى الموت . 2

 / تحميل الحيوان حمل ثقيل ال يقدر عليه . 3

الهرة وتركها بال  س/ عللي نهي النبي صلى هللا عليه وسلم عن حبس 

 طعام .

 ألن فيه تعذيب للهرة . 

ــ   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ



 موضوع الدرس تكثير الماء بين يدي النبي صلى هللا عليه وسلم 

س/ أذكري قصة تدل على نبع الماء بين يدي النبي صلى هللا عليه وسلم 

: 

عن أنس رضي هللا عنه قال : ) أُتي النبي صلى هللا عليه وسلم   •

بإناٍء وهو بالزوراء ، فوضع يده في اإلناء ، فجعل الماء ينبع من 

بين أصابعه ، فتوضأ القوم ، وبين رضي هللا عنه أنهم كانوا قرابة  

 ثالث مئة رجل .  

 

 

 عن عبد هللا بن مسعود رضي هللا عنه قال : ) كنا مع رسول هللا •

صلى هللا عليه وسلم في سفر ، فقل الماء فقال : ) اطلبوا فضلة 

من ماء ( فجاءوا بإناء فيه ماٌء قليٌل ، فأدخل يده في اإلناء ، ثم 

قال : ) حيه على الطههور المبارك والبركة من هللا ( ، فلقد رأيت  

 الماء ينبع من بين أصابع رسول هللا صلى هللا عليه وسلم . 

ــ ـــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 موضوع الدرس : فضل سقيا الماء 

 س/ بيني معاني المفردات اآلتية : 

 معناها  الكلمة

 يُعد عذبا صالحاً للشرب . ماء يُستعذب 

بئر ماؤها عذب تقع في المدينة  بئر ُرومة 
 القبلتين .شمالي مسجد 

الدهلو هو إناٌء يستخرج به الماء   دلوه 
 من البئر .

أي يجعل السقاية منه عامة  فيجعل دلوه مع دالء المسلمين 
للمسلمين وال يقدهم نفسه عليهم 

. 

 



 س/ أكتبي ما تعرفينه عن الراوي عثمان بن عفان رضي هللا عنه :

 النورين رضي هللا عنه . هو عثمان بن عفان القرشي ، ذو  اسمه :

كان مشهوراً بالكرم والتجارة ، وصلة الرحم ، كثير  صفاته :

 الحياء ؛ أخبر النبي صلى هللا عليه وسلم أن المالئكة تستحي منه . 

 

 

 

 

 

 

 

عن عثمان بن عفان رضي هللا عنه أن رسول هللا صلى هللا عليه   •

رومة فقال : من  وسلم قدم المدينة وليس بها ماء يستعذب غير بئر 

يشتري بئر رومة فيجعل دلوه مع دالء المسلمين بخير له منها في 

 الجنة ؟ فاشتريتها من صلب مالي .

 س/ استنبطي من خالل الحديث فائدتين :

 / فضل سقيا الماء عند الحاجة وعظم األجر المترتب على ذلك . 1

ه في االستثمار األمثل للمال ، هو فيما يعود بالنفع على صاحب/ 2

 الدنيا واآلخرة .  

ــ   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 موضوع الدرس : تكثير الطعام بين يدي النبي صلى هللا عليه وسلم 

س/ على ماذا يدل تكثير الطعام بين يدي رسول هللا صلى هللا عليه  

 وسلم : 

 صدق نبوته ./ 1

 / كثرة بركته . 2

 / ووفرة معجزاته صلى هللا عليه وسلم .3

ــ   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 موضوع الدرس : البركة في الطعام



 بيني معاني المفردات اآلتية : س/ 

 معناها  الكلمة

الطعام الذي يشبع رجالً  مقدار  طعام الواحد
 واحداً . 

يكون فيه قدر الكفاية بما يسد  يكفي االثنين
 حاجة شخصين. 

 

 

 

 

 

 س/ ماذا تعرفين عن الراوي جابر بن عبد هللا رضي هللا عنه : 

جابر بن عبد هللا الخزرجي ، هو وأبوه صحابيان رضي هللا نسبه : 

 عنهما . 

السبعين ، وشهد بيعة الرضوان يوم  شهد بيعة العقبة مع فضائله : 

 الحديبية .

عن جابر بن عبد هللا رضي هللا عنه قال : سمعت رسول هللا صلى  •

هللا عليه وسلم يقول : طعام الواحد يكفي االثنين وطعام االثنين 

 يكفي األربعة وطعام األربعة يكفي الثمانية . 

 استنبطي من الحديث فائدتين :

 الطعام للفقير والضيف ونحوهما . / الحث على إطعام 1

/ استحباب االجتماع على الطعام لما يحصل بسبب ذلك من البركة 2

. 

ــ   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 موضوع الدرس : اسباب حفظ هللا لإلنسان 

 اآلتية : س/ بيني معاني المفردات 

 معناها  الكلمة



 بفعل أوامره واجتناب نواهيه احفظ هللا

تجده أمامك ، يدلك على كل خير ،  تجده تجاهك
 ويمنع عنك كل شر .

 اعتمد على هللا في جميع أمورك .  فاستعن باهلل

 كتبت المقادير كلها .  رفعت األقالم وجفت الصحف

 س/ كيف يكون حفظ هللا :

 اداء الصالة ، وبر الوالدين   بأداء الطاعات مثل : 

 الغيبة والنميمة ن والسرقة . واجتناب المحرمات مثل : 

 

 

 س/ ماذا تعرفين عن عبد هللا بن العباس رضي هللا عنه :

هو عبد هللا بن العباس بن عبد المطلب اين عم رسول هللا صلى  اسمه : 

 هللا عليه وسلم .

رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : ) اللهم علمه التأويل قال فيه فضائله : 

 ، وفقهه في الدين ( ودعا له بالحكمة مرتين .

 استنبطي فائدتين من الحديث :  س/ 

 / أهمية سؤال هللا ودعائه في حصول الحفظ وعند طلب العون . 1

 / أُتي الرسول صلى هللا عليه وسلم جوامع الكلم .2

ــ ـــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ



 

 

 

 

 

 

 

 

 مادة الدراسات اإلسالمية ) توحيد (

 الشرك األصغر 

 س/ عرفي الشرك األصغر ؟

هو كل معصية ورد في الشرع تسميتها شركاً ، ولم تصل إلى حد الشرك  

 األكبر .

 س/ بيني حكم الشرك األصغر : 

 محرم ومنقص لإليمان وهو وسيلة إلى الشرك األكبر . 

 عددي أنواع الشرك األصغر مع ذكر األمثلة :س/ 

 وهو الشرك في النية واإلرادة والقصد . / الشرك الخفي : 1

 األمثلة :

 / السمعة . 2الرياء .          /1

 / الشرك الظاهر وهو على قسمين :2

 الحلف بغير هللا  . /1أمثلته :  أ/ الشرك في األلفاظ ،



 مساواة الخالق بالمخلوق في المشيئة ونحوها من األلفاظ. /2

 / التشاؤم . 2 –/ تعليق التمائم 1: ، أمثلته ب/ الشرك في األفعال 

 

 

 

 

 

 

 س/ ما الفرق بين الشرك األكبر والشرك األصغر .

 

 

 

ــ   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 موضوع الدرس : الكفر األصغر 

 س/ عرفي الكفر األصغر :

هو كل معصية ورد في الشرع تسميتها كفراً ولم تصل إلى حد 

 الكفر األكبر .

 س/ ما حكم الكفر األصغر ؟

 الشرك األصغر  الشرك األكبر 
 يخرج من ملة اإلسالم ال  يخرج من ملة اإلسالم 

صاحبه مخلد في النار اذا 
 مات عليه 

 صاحبه ال يخلد في النار ان دخلها 

ال يحبط جميع األعمال وانما يحبط العمل الذي   يحبط جميع األعمال 
 قصد به الرياء 

 قد يجتمع مع اإليمان  اليجتمع مع اإليمان 



الكفار التي حرمها اإلسالم ، محرم وذنب عظيم ، ألنه من أعمال 

 ولكنه ال يخرج صاحبه من ملة اإلسالم .

 س/ مثلي على الكفر األصغر :

 / النياحة على الميت .     2/ كفر النعمة .      1

 / قتال المسلم ألخيه المسلم .4/ الطعن في أنساب الناس .    3 

ــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــ

 

 

 موضوع الدرس النفاق األصغر  

 عرفي النفاق األصغر ؟س/ 

هو عمل شيء من أعمال المنافقين مما ال يصل إلى حد الكفر مع 

 .النفاق العملي  ويسمىبقاء اإليمان في القلب . 

 س/ بيني حكم النفاق األصغر .

خصال  هو محرم ومن فعل خصلة من خصاله ففيه خصلةٌ من 

 النفاق حتى يدعها ، ولكنه ال يخرج من ملة اإلسالم .

 س/ عددي عالمات النفاق األصغر .

 / إخالف الوعد . 2/ الكذب في الحديث .     1

 / التكاسل عن الصالة .4/ خيانة األمانة .           3

 .دللي على بعض عالمات النفاق األصغر س/ 



المنافق ثالث إذا حدهث كذب وإذا  قوله صلى هللا عليه وسلم : ) آية 

 اؤتمن خان وإذا وعد أخلف ( . 

ــ   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 موضوع الدرس : البدع 

 س/ عرفي البدعة :

عليه  هي التعبد هلل تعالى بما لم يشرعه هللا وال رسوله صلى هللا 

 وسلم . 

 

 

 

 س/ بيني حكم البدعة مع ذكر الدليل :

 البدعة محرمة .

قال صلى هللا عليه وسلم : ) من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه 

 . فهو رد (  

 س/ عددي أمثلة البدعة :

 / بدعة عبادة في وقت معين .1

/ بدعة االحتفال بالمناسبات الدينية التي لم يحتفل بها النبي صلى 2

 ليه وسلم .هللا ع

 س/ عددي مخاطر البدعة ومفاسدها :



/ أن عمل المبتدع مردود عليه ال يقبله هللا ولو كان صاحبه حسن  1

 النية .

 / أن البدعة تهدم السنن الصحيحة وتقلل من انتشارها .2

/ أن المبتدع يحجب يوم القيامة عن حوض النبي صلى هللا عليه 3

 وسلم . 

ــ   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 موضوع الدرس : الذنوب والمعاصي 

 س/ما المراد بالذنوب والمعاصي ؟ 

 هي ترك الواجبات الشرعية ، وفعل المحرمات .

 

 

 

 س/ عددي أنواع الذنوب والمعاصي مع ذكر التعريف واألمثلة :

 الكبائر النوع األول: 

المراد بها: كل معصية ترتب عليها حد في الدنيا أو عقوبة أو توعد  

 عليها بالنار أو العذاب أو اللعنة أو الغضب.

 أمثلتها: 

 قتل النفس بغير حق  .1

 أكل الربا .2

 عقوق الوالدين  .3

 شهادة الزور .4



 النوع الثاني: الصغائر 

 وعيد في اآلخرة المراد بها: كل معصية ال يترتب عليها حد في الدنيا وال 

 أمثلتها: 

 عدم رد السالم  .1

 س/ بيني حكم مرتكب الكبائر . 

 . مرتكب الكبائر مؤمن ناقص اإليمان ال يخرج عن ملة اإلسالم

 س/ ما أسباب الوقوع في المعاصي والذنوب ؟

 / ضعف اإليمان والتوحيد في القلب . 1

 / تزيين الشيطان ووسوسته .2

 آياته والتفكر في مخلوقاته ./ قلة ذكر هللا وتالوة 3

 س/ أذكري أثار الذنوب والمعاصي . 

 / قسوة القلب وظلمته . 1

 / المعيشة الضيقة والنكدة فال طمأنينة له .2

 

 موضوع الدرس : منهج أهل السنة والجماعة في العقيدة 

 س/ ما المراد بأهل السنة والجماعة :  

هللا عليه وسلم وأصحابه هم من كانوا على مثل ما كان عليه النبي صلى 

 رضي هللا عنهم .

و بأهل السنة والجماعة .   س/ ِلَم سمه

لتمسكهم بالسنة النبوية واتباعهم لها واالخذ بها في القول والعمل  

واالعتقاد كما أنهم اجتمعوا على الحق ولم يتفرقوا في الدين واتبعوا ما  

 اجمع عليه السلف الصالح . 

 اعة في العقيدة . س/ ما منهج أهل السنة والجم



 : القرآن الكريم والسنة النبوية و إجماع السلف ./ مصدر العقيدة هو 1

 / إخالص التوحيد هلل والبعد عن الشرك والبدع. 2

 / اإليمان بأركان اإليمان كلها .3

/ العمل بأركان اإلسالم مع اإلخالص هلل تعالى والمتابعة للرسول صلى  4

 هللا عليه وسلم .

التسليم والرضا والطاعة المطلقة هلل ولرسوله صلى هللا عليه وسلم / 5

 ظاهرا وباطنا .

 / التوسط في االعتقاد فهماً وتطبيقاً ، واجتناب الغلو والتفريط . 6

 / اإلحسان والرحمة والعدل وحسن الخلق ولطف التعامل مع الناس . 7

 اس عامة ./ النصيحة هلل ولكتابه ولرسوله صلى هللا عليه وسلم وللن8

 / لزوم جماعة المسلمين ونبذ الفرقة . 9

ــ   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 موضوع الدرس : اإليمان باليوم اآلخر  

 س/ ما المراد باليوم اآلخر : 

أخبر به رسوله صلى هللا  هو اإليمان بكل ما أخبر هللا به في كتابه أو 

 عليه وسلم مما يكون بعد الموت . 

 

 س/ بيني حكم اإليمان باليوم اآلخر مع الدليل ؟ 

 اإليمان باليوم اآلخر من أركان اإليمان الستة .

َرةا ُهمآ يُوقاُنونَ قال تعالى : ) خا ْلآ  ( .   َوِبا

 س/ ما حكم إنكار اليوم اآلخر .

 ين اإلسالم .إنكار اليوم اآلخر كفر مخرج من د

 س/ أذكري ثالثة أمور يشملها اإليمان باليوم اآلخر .



 / الحشر .3/ النفخ في الصور .  2/ فتنة القبر ونعيمه . 1

 س/ لخصي نتائج اإليمان باليوم اآلخر .

 / إخالص العبودية هلل ، واالقتداء برسوله صلى هللا عليه وسلم . 1

 الصالحات ، واجتناب السيئات ./ االستعداد لآلخرة بالزيادة من عمل  2

 / الفوز برضا هللا وجنته والنجاة من سخطه والنار .3

/ تسلية المؤمن عما يفوته من نعيم الدنيا بما يرجوه من نعيم اآلخرة 4

 وثوابها .

ــ   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ر  موضوع الدرس الجنة والنا

 س/ ما المراد بالجنة :

 هي الدار التي أعدها هللا يوم القيامة لعبادة المتقين . 

 س/ دللي على مكان الجنة :

 {َكالَّ إِنَّ ِكتَاَب اأْلَْبَراِر لَِفي ِعلهِيهِينَ }قال تعالى : 

 س/ من أهل الجنة ؟

 كل مؤمن تقي . 

 

 

 س/ ما المراد بالنار ؟

 هي الدار التي أعدها هللا يوم القيامة للكافرين والمنافقين  

 س/ من أهل النار ؟ 

 كل كافر ومنافق . 

 س/ عددي أسماء العشرة المبشرين بالجنة .

 / أبو بكر الصديق رضي هللا عنه . 1



 / عمر بن الخطاب رضي هللا عنه . 2

 / عثمان بن عفان رضي هللا عنه . 3

 عنه .  / علي بن أبي طالب رضي هللا4

 / طلحة بن عبيد هللا رضي هللا عنه . 5

 / الزبير بن العوام رضي هللا عنه .6

 / سعد بن أبي وقاص رضي هللا عنه . 7

 / سعيد بن زيد رضي هللا عنه . 8

 / عبد الرحمن بن عوف رضي هللا عنه .9

 / أبو عبيدة عامر بن الجراح رضي هللا عنه .  10

 س/ من المشهود لهم بالنار ؟ 

 / أبو لهب عبد العزى بن عبد المطلب ، عم النبي صلى هللا عليه وسلم 1

 / أم جميل بنت حرب ، زوجة أبي لهب .2

 / عمرو بن لحي الخزاعي الذي أحضر األصنام إلى جزيرة العرب .3

 

 
 
 
 
 
 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 


