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طريقة استخدام تقنية الواقع المعزز

.لألجهزة الذكية HP Revealتنزيل تطبيق -1•

.ي التسجيل بالتطبيق من خالل البريد االلكترون-2•

.ANWARALAJMIنكتب searchفي خانة -3•

. FOLLOWINGمتابعة الحساب بعمل -4•

.هاأسفل الشاشة نقوم بالضغط عليSCANتظهر عالمة -5•

.بيق نضع الكاميرا عند الصفحة التي تحمل عالمة التط-6•
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المذكرة تحتوي 
على

دروس الوحدة 
األولى 

المذكرة ال تغني عن الكتاب المدرسي
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هو جمع الخالئق في أرض المحشر  الحشر

يوم التغابنيوم الجمع      :     يوم القيامة و يسمى 

إخراجهم من قبورهم يوم القيامةوهو إحياء هللا تعالى للموتى البعـــث 

الجزاء كل على عملهوكمال عدله في الحساب وإظهار قدرة هللا تعالى الحشروالحكمة من البعث 

تصبح ارض وأرض الشـــام هي :الخالئق فيها تعالى األرض التي سيحشر هللا 

بيضاء 

اسرافيلالملك 

عليه السالم 

رينفخ في الصو

غير العاقلة                             والعاقلة المخلوقات   يكون   لجميع الحشـــــــــر 
حكم اإليمان 

بالحشر 

واجـــــــب

بعد موتها إحياءها ارض خضراء في الربيع مثل إلى الصحراء تحول /  عزيرقصة :   األدلة علــــى الــــــبعـــث
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و فضل ذكر هللا تعالى؟اهميةما  أذكر هللا تعالى ( 2: ) الحديث الشريف 

.يقوي صلة العبد بربه-1

منجاة من وحصن من الشيطان -2

.الجنهطريق والعذاب 

ان غشيوسبب لنزول السكينة -3

.المالئكة بالذاكرحفوف, الرحمة 

يباهي هللا تعالى المالئكة -4

.بمجالس الذكر 

ما معنى ذكر هللا؟

ليه التلفظ بالثناء ع

واستحضار شكره 

في قلبه

م شبه الرسول الكري
الذي يذكر ربه 

بالحي و الذي ال 
تيذكر ربه بالمي

ما أفضل األوقات 
والمستجابة 

المستحبة  لذكر 
هللا تعالى؟
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:قول •
ال حول وال قوة إال 

باهلل

أن األمر :معناها•
والقوة بيد هللا 

أن العبد ووحده 
ن ال يملك شيئاً م

.األمر 

ما هي الحوقلة ؟

كنز من كنوز •
.الجنة 

وكفاية وهداية •
وقاية من 
.الشيطان 

ما فضل الحوقلة ؟

ودوماً •
.بكثرة 

لةمتى  نقول الحوق
الجنهغراس •

سبحان هللا

الحمد هلل

ال اله إال هللا

هللا اكبر

قصة صاحب الجنتين
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بعد بيعة 

العقبة 

الثانية 

12مرت أكثر من 

سنة من دعوة 

يه الرسول صلى هللا عل

سلم في مكةو

أمر الرسول صلى هللا

أصحابه  سلم وعليه 

بالهجرة إلى المدينة

و قال لهم

يُت إِن ِي أُرِ )

ْم تِكُ َداَر ِهْجرَ 

َن ٍل بَيْ ذَاَت نَخْ 

(نِ اَلبَتَيْ 

جزاء المهاجرين رضي هللا 

عنهم عند هللا تعالى 
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بينآخى الرسول 

:المهاجرين

المسلمون من أهل مكة 

ي الذين تحملوا  التعذيب ف

مكة أعواما ثم هاجروا إلى 

المدينة  

:األنصار

أهل المدينة الذين أحبوا إخوانهم 

المهاجرين واستقبلوهم أحسن 

استقبال فخففوا عنهم  

األنصارالمهاجرين

فعرض سعد     على أخيه عبد الرحمن      

أن يزوجه وو داره اهلهأن يقاسمه في 

ر إحدى نسائه فأبى عبد الرحمن      و شك

أخاه سعد 

في أهلك ومالكلكبارك هللا :)) قائالً له 

((ُدلني على السوق 

بينآخى الرسول 

:المؤاخاة 

أن 

معاذ بن جبلجعفر بن أبي طالب

حمزة بن عبد المطلب
زيد بن حارث

سعد بن معاذأبي عبيدة بن الجراح

سعد بن الربيععبد الرحمن بن عوف
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االشعريينقصة 

83صــــ

خيه المسلم 
 
.حق المسلم على ا

.السالم رد .1

عيادة . 2

.المريض 

إتباع -3

.الجنائز 
إجابة -4

الدعوة

تشميت -5

العاطس

قصة جابر العيش 

84صــــ

اليوسفينقصة 

84صــــ
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الحمد هلل الذي تتم بنعمته 
الصالحات

قريباً دروس الوحدة الثانية إن شاء هللا 

حسابات المعلمة في منصات 

التواصل االجتماعي
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