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 الشامسيخلود : إعداد المعلمة 

 
 مدرسة النسيم  



 الخروج منه  ودرس آداب دخول المنزل 

 .على ربنا توكلنا  وبسم هللا خرجنا  وبسم هللا ولجنا : دعاء دخول المنزل 
 

 :  دعاء الخروج 
 .ال قوة إال باهلل  وال حول  وباسم هللا توكلت على هللا 

 
 
 

 
 آداب الخروج  عند الدخول  آداب الدخول  آداب 

 
 االستئذان 

 
 طاعة الوالدين 

 
 أستأذن من والدي قبل الخروج 

 
أدخل برجلي  وأقول بسم هللا 

 اليمنى

 
 الضيف  اكرام

 
 أسلم على أهلي 

 
 

 أدعو بدعاء دخول المنزل 
 
 النظافة  والهدوء 

 
 أدعو بدعاء الخروج 

 
 

 ألقي السالم على من في البيت 
 

 يضع حذاءه في المكان المخصص
خلود الشامسي                                                                    

 مدرسة النسيم 
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 درس سورة البروج 

 : فسر المفردات التالية 
 يوم القيامة: المشهود -كل من شهد بحق            : شاهد  -المجموعات العظيمة من النجوم       :   البروج -
-    
 
 عظيم :  مجيد -الشق العظيم                :  االخدود -يوم القيامة                          : اليوم الموعود  -
 
 انتقام هللا من الظالمين بتعذيبهم في جهنم: إن بطش ربك لشديد -ما أنكروا عليهم             : و ما نقموا منهم -

 
 
 هو الذي خلق الخلق من العدم قادر على إحيائهم للمرة الثانية: يعيد  وإنه هو يبدئ  -
    
 
 هو الذي يستر ذنوب عباده التائبين : و هو الغفور الودود -
 

 
 المكانة والقران كتاب عظيم الشرف : بل هو قران مجيد -
  
 
 التحريف  وحفظ هللا القران في لوح في في السماء محفوظ من الزيادة : في لوح محفوظ -
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 بماذا أقسم هللا في سورة البروج ؟ 
 

 مشهود وشاهد   ويوم القيامة           وأقسم بالنجوم    
 

 بماذا يقسم المسلم ؟ 
 

 باهلل 
 

 اذكر اسمين من أسماء هللا الحسنى المذكور في اآلية ؟ 
 

 الحميد    -العزيز   
 
 لماذا توعد هللا أصحاب األخدود بالعذاب يوم القيامة ؟     
 

 ألنهم احرقوا المؤمنين                  
 
 لماذا ذكر هللا أنه هو الغفور الودود بعد ذكره لشدة عقابه ؟  -
 

 ليدلل على قبوله للتوبة                   
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 هل أبلغك خبر األمم المكذبة التي حاربت الرسل  هل أتاك حديث الجنود 
 أغرقه هللا هو وجنوده في البحر  فرعون 
 بالصيحة   و ثمود

 كذب كفار قريش برسالة الرسول  بل الذين كفروا في تكذيب 
 قادر عليهم  مكة بأنه مشركييهدد هللا  و هللا من ورائهم محيط 

 اذكر ثالثة أمور تأكد أن القرآن كتاب عظيم ؟
 آخر الكتب السماوية 
 مكان  وصالح لكل زمان  

 حفظه هللا من التحريف 
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 ما الهدف من ذكر قصص األقوام السابقة للنبي ؟
 

 .الموعظة  والعبرة 
 

 ماذا فعل أصحاب األخدود ؟
 

 أحرقوا المؤمنين 
 

 اذكر صفات أهل الجنة ؟ 
    

 عملوا الصالحات  وآمنوا 
 
 

 أصحاب األخدود  المؤمنون الصابرون  وجه المقارنة 

 أحرقوا المؤمنين  عملوا الصالحات  وباهلل  آمنوا العمل 

 النار  الجنة  النتيجة 
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 درس أحكام التجويد 
 (هللا ) ترقيق لفظ الجاللة (                                                                 هللا ) تفخيم لفظ الجاللة 

 .تسمين صوت الحرف في المخرج عند النطق : التفخيم 
 

 :  حاالت التفخيم 
 

 إذا جاءت كلمة هللا أول  الكالم  -1
 هللا من ورائهم محيط و( ) ال إله إال هو هللا) 

 
 إذا جاء قبل كلمة هللا   حرف مفتوح  -2

 (َل هللا قا) مثال 
 

 إذا جاء قبل كلمة هللا حرف مضموم -3
   (هللا   د  قال إني عب) 

 
إذا جاء قبل كلمة هللا حرف ساكن بعد ضم أو  -4

 فتح 
 (  شاق واْ هللا )  (ل واْ اللهم إذ قا و) 

يلحق  وصوت الحرف في المخرج  تنحيف: الترقيق 
 بهبحرف الالم في لفظ الجاللة عند النطق 

 
  :  حاالت الترقيق 

 
 إذا جاء قبل كلمة هللا حرف مكسور  -1

 ( بِاهللمالكم ال تؤمنون ) 
 (هلل  ِالحمد  ( ) مالك الملك  اللهم لِ ق) 

 
 إذا جاء قبل كلمة هللا حرف ساكن بعد كسر  -2

 (   ْي هللاينجِ  و) 
 

 إذا جاء قبل كلمة هللا تنوين -3
 

 هللا ا  إذ قالت أمة منهم لم تعظون قوم و) 
 (مهلكهم 
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 يكون  وتلفظ  وتكتب هي الالم التي : الالم القمرية 
 

 غير مشدد الحرف الذي بعدها 
 

 لها حكم  والالم  تدخل على األسماء فقط 
 

   بهافي الالم القمرية أي النطق   اظهارها
 
   عقيمهابغ حجك وخف : حروف الالم القمرية 

 
 : مثال 
 

 القمر  –المسد  –الجنة  –القمر 
 
 
 
 
 
 

و ال تلفظ  وتكتب هي الالم التي : الالم الشمسية  
 يكون 

 
 مشدد الحرف الذي بعدها 

 
 لها حكم  والالم  تدخل على األسماء فقط 

 
اإلدغام   في الالم الشمسية  أي إدخالها في الحرف 

 . بهاعدم النطق  والذي يليها 
 
  فزت حمار لص مث بط: حروف الالم الشمسية  

   لكرمل ريفاش رز نظ وءس عد عمنا ذ فض
 
 : مثال 
 

 الشرح –الطامة   –الناس   –الشمس  
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 المؤمن القوي 
 : فسر المفردات التالية 

 
 ال تتأخر أو تتكاسل: ال تعجز اجتهد                                                                           :  احرص

 
 وساوس الشيطان : عمل الشيطان .                                              شيء تكرهه  لكوقع : إن أصابك شيء 

 
 كيف أكون مؤمنا قويا ؟ -

 
 االستغفار                      التوكل على هللا                      الصبر                         اإليمان باهلل  

 
 من صفات المؤمن القوي ؟-

 
 حب القراءة  -علو الهمة           -       االرادةقوة  -التوكل على هللا          -االجتهاد في طلب العلم        

 
 االبتكار        واإلبداع  -اإلصرار على النجاح        -

 
 من صفات المؤمن الضعيف ؟ -
 
 المذاكرة    اهمال -بما ال ينفع          اإلنشغال -قلة الصبر             -حب الراحة                   -
 

 . التذمر  وكثرة الشكوى  -االستسالم             والعجز 
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 زيادة اإليمان  والتقرب إلى هللا ما أثر الصلة باهلل تعالى على قوة المؤمن ؟       
 

 لمجتمعه  وألنه أكثر نفعا لنفسه لماذا يحب هللا تعالى المؤمن القوي ؟           
 

 . اكتب ثالثة من األمور النافعة التي يجب أن يحرص عليها المسلم (  احرص على ما ينفعك ) قال رسول هللا 
 

 الدراسة بحب                    ممارسة الرياضة                             المحافظة على العبادات 
 

 .في الطريق طلب من هللا أن يهديه  وخرج نبي هللا موسى من مصر متوجها إلى مدين 
 

 طلب العون من هللا  على ماذا يدل ذلك ؟                    
 

 بماذا وصفت الفتاة موسى ؟”  قالت إحداهما يا أبت استأجره إن خير من استأجرت القوي األمين “ :قال تعلى 
 

 القوي األمين 
 

 العامل ؟ بهاما الصفات التي يجب أن يتصف 
 

 الصبر                   القوة                األمانة                 الصدق  
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 بدء الدعوة إلى اإلسالم 
 عدد أسماء العشرة المبشرين بالجنة ؟ 

 
 أبو بكر الصديق          خديجة بنت خويلد       علي بن أبي طالب       عثمان بن عفان         عمر بن الخطاب 

 
 بن عوف      سعد بن أبي وقاص       طلحة بن عبيد هللا     حمزة بن عبد المطلب   الزبير بن العوام عبدالرحمن

 
 أبو بكر الصديق     من أول من أسلم من الرجال ؟

 
 خديجة بنت خويلد من أول من أسلم من النساء ؟     

 
 علي بن أبي طالب  من أول من أسلم من الصبيان ؟   

 
 ”  أنذر عشيرتك األقربين  و” بعد نزول قوله تعالى قومه إلى اإلسالم ؟       ومتى بدأ الرسول بدعوة عشيرته 

 
 جبل الصفا في قومه ليبلغهم اإلسالم ؟        نادى وعلى أي جبل صعد النبي 

 
 أبي لهب نزلت سورة المسد ردا على من ؟                

 
 سورة المسد ما السورة التي نزلت ردا على أبي لهب ؟      

 
 عندما سمع أن أبا جهل قد سب الرسول محمد متى أسلم حمزة ؟        
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 أسد هللا بماذا لقب حمزة بن عبد المطلب ؟     
 

 بعد أيام من إسالم حمزة       متى أسلم عمر بن الخطاب ؟      
 

 له مهابة في قريش كلها  ورجل قوي من صفات عمر بن الخطاب ؟     
 

 .حمزة بن عبد المطلب من ضرب أبو جهل على رأسه ؟      
 

 كيف تغلب الرسول على أساليب قريش ؟ 
 

 الصبر     واللين      الحلم  والرفق        االقناع والحوار 
 

 كيف تغلب الصحابة على أساليب قريش ؟ 
 

 اإلصرار           والثبات                     العزيمة  والصبر 
 

 الموعظة الحسنة  وبالحكمة       كيف دعا الرسول قومه ؟
 

 عمه أبو طالب من تكفل بحماية الرسول ؟      
 

 .  الصالة عليه عند ذكره  واإلقتداء بسنته كيف تعبر عن حبك للرسول ؟     
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 ألنه عرف صدق الرسول لماذا أسلم سيدنا عثمان بن عفان ؟                
 

 :من قائل العبارة التالية 
 

 (القائل الرسول ) ”    أرأيتكم لو أخبرتكم أن خيال بسفح هذا الجبل تريد أن تغير عليكم أكنتم تصدقوني ” 
 

 ( القائل كفار قريش ) ”  ما جربنا عليك كذبا قط ” 
 

 ( القائل أبو لهب ) ”    ألهذا جمعتنا ؟  لكتبا ” 
 

 القمر في يساري على أن أترك هذا األمر ما فعلت حتى يظهره هللا أو  وهللا لو وضعوا الشمس في يميني  ويا عم ” 
 

 ( القائل الرسول ) ”                   أهلك دونه 
 

 (القائل أبو طالب عم الرسول )      ” اذهب يا ابن أخي فقل ما أحببت فو هللا ال أسلمك لشيء أبدا ” 
 

 ( القائل حمزة  بن عبد المطلب ) ”            أنا على دينه  وكيف تؤذي ابن أخي ” 
 

 (  القائل الرسول ) ”          مالك يا عثمان ” 
 

 ( القائل عثمان بن عفان ) ”            من مكانك فينا  وأعجب منك ” 
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 رضي هللا عنها  خزيمةالسيدة زينب بنت 
 .            بن الحارث الهاللية  خزيمةزينب بنت :  اسمها

 
 ولدت قبل البعثة بثالث عشرة سنة : مولدها 

 
 متواضعة  –كريمة  -عرفت بالجود     -شريفة فاضلة   -كريمة النسب  :   صفاتها

 
 أم المساكين:  لقبها

 
 أم المؤمنين : كنيتها 

 
  االسالمأسلمت منذ بدء الدعوة إلى :  اسالمها

 
 دفنت في البقيع وتوفيت ثالثين من عمرها   في المدينة المنورة  :  وفاتها

 
 .المساكين  وألنها كانت تنفق على الفقراء لماذا لقبت بأم المساكين ؟             

 
 سلم وألنها تزوجت بالرسول صلى هللا عليه لماذا لقبت بأم المؤمنين ؟             

 
 كل زوجات الرسول     بأم المؤمنين ؟                تلفبمن 

                            
 و هي الزوجة الخامسة للرسول                
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 اإليمان بالكتب السماوية 
 . على من نزلت  ورتب الكتب السماوية 

 
        

 األول 
 

 الصحف 

 الثاني 
 

 التوراة 

 الثالث 
 

   الزبور

 الرابع 
 

 اإلنجيل 

 الخامسة 
 

 القران 
  

إبراهيم عليه 
 السالم         

 
 موسى عليه السالم 

 
 داوود عليه السالم 

 
 عيسى عليه السالم 

 
محمد صلى هللا 
 عليه وسلم 

 الكتب السماوية  وقارن بين القران 

 الكتب السماوية  القران الكريم  المقارنة 

 هللا  كالهما نزل من عند وجه الشبه 
 نزل لكل الناس    األختالفأوجه 

 
 تفصيل  و فيه بيان

 
 مكان  وصالح لكل زمان 

 
 التبديل  وحفظه هللا من التحريف 

 

 نزل ألقوام معينين 
 

   لم يشمل كل شيء
 

 مكان معين  وصالح لزمان 
 

 لم يتكفل هللا بحفظه 
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 التحريف للكتب السماوية السابقة ؟  وكيف حدث التغيير 
 

 . الكتب السماوية اقتصرت معرفتها على علماء الدين الذين كانوا يفسرون كالم هللا حسب أهوائهم 
 

 هل يجب أن نؤمن بجميع الكتب السماوية ؟ 
 

 يجب أن نؤمن بجميع  الكتب السماوية  ألنه ركن من أركان اإليمان 
 

 لماذا يجب أن نؤمن بالكتب السماوية السابقة ؟ 
 

 لكننا مكلفون بالعمل بما نص عليه القران  ونؤمن أن هللا قد أنزل تلك الكتب السماوية على رسله 
 

 حفظه  وحتى يستطيع جميع الناس قراءته     حفظه ؟ وفهمه  وما الحكمة من تسهيل تالوة القران 
 

 اكتب على ماذا تدل هذه العبارات 
 

 التبديل  وتدل على أن هللا حفظ القران من التحريف ” إنا له لحافظون  وإنا نحن نزلنا الذكر ” قال تعالى 
 

 ”دينهم واحد  وأمهاتهم شتى  لعالتاألنبياء إخوة  و” : عن أبي هريرة أن النبي صلى هللا عليه وسلم قال 
                                           

 األنبياء جميعهم يدعون إلى عبادة هللا وحده                                      
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 سورة الطارق 

 : فسر المفردات التالية 
 

 أجله وعمله وملك من المالئكة يكتب رزق اإلنسان  :حافظ هو النجم الذي له ضوء ثاقب                 :الطارق 
 

 أقسم هللا بالسماء ذات الرجع أي ذات االرتداد : و السماء ذات الرجع 
 

 تنشق               وأقسم هللا باألرض التي تتصدع : و األرض ذات الصدع 
 

 الباطل  وإن القران لقول فاصل بين الحق : إنه لقول فصل 
 

 الباطل بل هو حق  وليس فيه شيء من اللهو : وما هو بالهزل 
 

 بالقران  وأي المكذبين برسول هللا :  إنهم
 

 يخططون في الخفاء للقضاء على الدين : ا كيد يكيون
 

 أظهر الحق  وأكشف مكائد الظالمين :    و أكيد كيدا
 

 انتظر عليهم قليال فسيعلمون عاقبة أمرهم حين ينزل عليهم العقاب : فمهل الكافرين أمهلهم رويدا 
 



خلود الشامسي                                                                    
 مدرسة النسيم 

 بماذا أقسم هللا في سورة الطارق ؟ 
 

 األرض ذات الرجع والسماء ذات الرجع  وأقسم هللا بالنجم 
 

 ما ذا يفعل المسلم عندما يعلم بأن أعماله السيئة التي أخفاها عن العباد سوف تنكشف يوم القيامة ؟ 
 

 ال يعصي هللا   ويعمل األعمال الصالحة 
 

 خطط لقتل النبي صلى هللا عليه وسلم ؟           ومن الذي قرر 
 

 صفوان بن أمية  وبن وهب  عمير
 

 بن وهب ؟     عميرو  اميةما المكيدة التي خطط لها صفوان بن 
 
 أرادا قتل النبي صلى هللا عليه وسلم  
 

 كيف رد هللا كيدهما ؟    
 
 أخبر النبي بما يخططون له    
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 حديث التثبت من األخبار 
 من األسباب المعينة على الصدق ؟

 
 الدعاء  -اإلحسان   -الصحبة الصادقين     -تقوى هللا 

 
 ما هي أضرار اإلشاعة الشخصية ؟ 

 
 يؤدي إلى اإلثم  –االتصاف بالكذب   -يهدي إلى الفجور  -االتصاف بالكذب  

 
 أضرار اإلشاعة المجتمعية ؟  ماهي

 
 نشر الفساد  –حدوث الكراهية  –نشر الفتن   -قلة األمانة 

 
 : على ماذا يدل ما يلي 

 
هو يرى أنه كذب  ومن حدث بحديث ” عن المغيرة بن شعبة رضي هللا عنه قال قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم 

 ” فهو أحد الكذابين 
 

 أن التعمد في الكذب يكون صاحبها من الكذابين 
 

 ” أثيم  أفاك لكيل  و” قال تعالى 
 

 العذاب لكل من يكذب   والهالك 

 :  أنواع الصدق 
 

 الصدق مع هللا       الصدق مع الرسول    الوفاء بالوعد 
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 آدابها  وأهمية الصالة المفروضة 
 ما أهمية الصالة؟ 

 
  –نور لصاحبها في الدنيا  -5 –تصل العبد بربه  -4  -تعمق اإليمان    -3 –تطهر القلب    -2 –تهذب النفس  -1

 
 كفارة الذنوب  -8-من أعظم أركان اإلسالم  -7 -تنهى عن الفحشاء   -6

 
 من آداب الصالة ؟ 

 
 أداء الصالة في وقتها                                               التبكير للصالة 

 
 إخالص النية هلل                                                      أداء الوضوء 

 
 بعدها                                        المشي إلى الصالة بسكينة ووقار  وذكر هللا قبل الصالة 

 
 الدعاء                   الخشوع في الصالة  واإلقامة االنشغال بالذكر  وبين األذان 

 
 قبل الصالة ؟  بهاما هي اآلداب التي أقوم 

 
 األعمال الضرورية قبل الصالة  ومحبة                             أداء الواجبات  واإلقبال على الصالة برغبة 

 
 الهدوء عند اإلقبال للصالة والوقار  وتحسين الهيئة قبل الدخول في الصالة                           لزوم السكينة 

 
 



خلود الشامسي                                                                    
 مدرسة النسيم 

 أحسنكم أخالقا 

 : فسر المفردات التالية 
 

 يتعمد فعل القبائح  ومن يتكلف :  متفحشاهو من كان قوله أو فعله قبيحا                                  :  فاحشا
 

 كف األذى وبذل المعروف : حسن الخلق أفضلكم مكانة عند هللا                                           : خياركم 
 

 .   بهاالرسول ألقتدي  بهااذكر األخالق التي اتصف 
 

 الرحمة    -الحياء    -التواضع        -األمانة          -الصدق      
 
  

 ما البشارة العظيمة لصاحب الخلق الحسن ؟
 

 دخول الجنة 
 

 السالم  -2الصدق             -1        عدد حسن الخلق في القول؟    
 

 الرحمة  -2األمانة             -1           عدد حسن الخلق في العمل ؟
 

 يتصف الرسول بحسن الخلق        ؟” إنك لعلى خلق عظيم  و” فسر اآلية الكريمة 
  


