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 العقل ومضاعفة الحفظ إنعاشللمشاركين في دورة 

 

 التكميلي الذاكرة فحص 

 

 

 الذاكرة:كتاب مقررات فحص 

يحتوي هذا الكتيب على مجموعة من مقاييس فحص الذاكرة التي تعطي مؤشرات أولية عن مستوى ذاكرة المتدربين في المحفوظات   -

 المتنوعة  

توضح مدى حجم الضرر في القدرات العقلية لدى المتدرب في مؤسسة التدريبات وهي يشمل هذا التنوع ثمانية مقاييس أساسية  -

 العقلية العالمية  

 لكل مقياس  دقائق( 10)كل مقياس يتكون من مدة زمنية موحدة وقدرها  -

 ن شاء هللا  نها المتدرب من الصفر الى القمة إسيتم اعتبار المقاييس العقلية منطلقات ينطلق م -
 ياس إال حين يطلب منك البدء فيه ال تبدأ في أي مق -
 المقاييس العقلية تتم بناء على حسب الترتيب المحدد   -
 على حدة استمع جيدا إلى التعليمات الخاصة بكل مقياس عقلي  -
 اقرأ التعليمات المدونة قبل كل مقياس بشكل جيد وتابع الخطوات  -
 نفذ ما يطلب منك من خطوات متتابعة بدون أي انتقائية  -
كنت في مساق حفظ القران أو مساق حفظ الحديث أو مساق حفظ   )سواء قاييس تشمل جميع المتدربين بدون استثناء ألحد هذه الم -

  الدراسية(اللغات األجنبية أو مساق المتون الشرعية أو مساق المواد 
 الشرح  دقيقة وال يشمل ذلك وقت التعليقات او  80الفحص التكميلي الصافي للفحص هو وقت اجمالي مدة  -

 

 

   دقائق( 10اول سورة البقرة خالل  )منالقراءة البصرية المتدفقة  االول:لمقياس ا

 اذكر عدد الصفحات   العملي:التطبيق 

 

   دقائق( 10خالل أول سورة البقرة  )منالقراءة البحثية  الثاني:المقياس 

  قال يقولون ومشتقاتها الملونة كلمة  ومشتقاتها وللمصاحفربكم  هللا،كلمة البحث  العملي:التطبيق 

   اذكر عدد الكلمات + عدد الصفحات المقروءة

 

   دقائق( 10تدبرية لمدة  )قراءةمقياس الحضور الذهني  الثالث:المقياس 

 من سورة البقرة   5سيكون صفحة  العملي:التطبيق 

 الخواطر خالل العشر دقائقاذكر عدد 

 

 

 



 

 

 

 الحديث حفظ مقياس الرابع: المقياس 

   والشروط:المقاييس 

   دقائق  10خالل التالية  األحاديثمن  حفظ ما تستطيع حفظه   -1
 وقابل للسرد   %100الحفظ بإتقان  -2

 % 90ال يقل اإلتقان عن   -3

 ال تنتقل لحديث آخر قبل أن تتقن ما سبقه  -4
 الحفظ سيكون بطريقتك العادية التقليدية   -5

 أي حديث تحفظه سابقا ال تدخله في الحسبة   -6

 اذكر عدد ما تم حفظه   العملي:التطبيق 

 

   يلي:كما  النبوية األحاديث مقرر 

َْجَن ْبنح اأَلْدرَعح  -1 ُد، َوُهَو يَ ُقوُل:  ، قَاَل: َدَخَل َرُسوُل اَّللهح َعْن ِمح َذا ُهَو بحَرُجٍل َقْد َقَضى َصََلَتُه َوُهَو يَ َتَشهه َد، فَإح اْلَمْسجح
ي ََلْ يَلحْد َوََلْ يُوَلْد، َوََلْ َيُكْن َلُه ُكُفًوا ُ، اأَلَحُد الصهَمُد، الهذح ، إح  اللهُهمه إحِّنح َأْسأَُلَك ََي َاَّلله نهَك أَْنَت اْلَغُفوُر َأَحٌد، َأْن تَ ْغفحَر ِلح ُذنُوِبح

يُم. فَ َقاَل:    َثََلًًث. –  َقْد َغَفَر َلُه، َقْد َغَفَر َلهُ الرهحح

ْعُر فَسعِحْر لََنا، فَ َقاَل:    ،َعْن أََنٍس   -2 ُط الرهازحُق، قَاَل: قَاَل النهاُس: ََي َرُسوَل اَّللهح، َغََل السِح َ ُهَو اْلُمَسعِحُر اْلَقابحُض اْلَباسح إحنه اَّلله
َْظلحَمٍة ِفح َدٍم َوَل  ْنُكْم يُطَالحُبِنح ِبح َ َولَْيَس َأَحٌد مح  َماٍل.  َوإحِّنح أَلْرُجو َأْن أَْلَقى اَّلله

َب رَب َُّنا:  ، قَاَل: قَاَل َرُسوَل اَّللهح  َعنح اْبنح َمْسُعوٍد   -3 ْن رَُجٍل َغَزا ِفح َسبحيلح اَّللهح فَاْْنََزمَ     َعجح : َأْصَحابَُه    -  مح فَ َعلحَم   -يَ ْعِنح
ُ تَ َعاََل لحَمََلئحَكتحهح  ي، َما َعَلْيهح فَ َرَجَع َحَّته ُأَهرحيَق َدُمُه، فَ يَ ُقوُل اَّلله ْندح ها عح ي، َوَشَفَقًة ِمح ْندح ي! رََجَع َرْغَبًة فحيَما عح : اْنظُُروا إحََل َعْبدح

 . (1)َحَّته ُأَهرحيَق َدُمهُ 

ُّ  َعْن ُعَمَر ْبنح اْْلَطهابح   -4 َنْبحَياَء َوَل  :  ، قَاَل: قَاَل النهِبح َبادح اَّللهح أُلََنًسا َما ُهْم ِبح ْن عح ُشَهَداَء، يَ ْغبحطُُهُم األَنْبحَياُء والشَُّهَداُء إحنه مح
َن اَّللهح تَ َعاََل  ََُن َمْن ُهْم؟ قَاَل: يَ ْوَم اْلقحَياَمةح ِبحََكاْنححْم مح نَ ُهْم . قَاُلوا: ََي َرُسوَل اَّللهح، ُُتِْبح ُهْم قَ ْوٌم ََتَابُّوا بحُروحح اَّللهح َعَلى َغْْيح َأْرَحاٍم بَ ي ْ

ُْم َعَلى نُوٍر، َل ََيَاُفوَن إحَذا َخاَف النهاُس، َوَل ََيَْزنُوَن إحَذا َحزح    يَ تَ َعاَطْوَْنَا، فَ وَ َوَل َأْمَوالٍ   َن النهاُس.اَّللهح إحنه ُوُجوَهُهْم لَُنوٌر، َوإحْنه

هح اآليََة:   ْم َوَل ُهْم َيَْ } َوقَ َرأَ َهذح  [62]يونس:  {َزنُونَ َأَل إحنه َأْولحَياَء اَّللهح َل َخْوٌف َعَلْيهح

ِح َعْن زَْيدح ْبنح ًَثبحٍت  -5 َب َأْهَل ََسَاَواتحهح قَاَل:  ، َعنح النهِبح َ َعذه َُهْم  َلْو َأنه اَّلله ََبُْم َوُهَو َغْْيُ ظَاَلٍح ََلُْم، َوَلْو َرِحح هح، َعذه َوَأْهَل َأْرضح
ْثَل ُأُحٍد َذَهًبا ِفح َسبحيلح اَّللهح َما قَبحَلهُ  ْن َأْعَماَلححْم، َوَلْو أَنْ َفْقَت مح ْلَقَدرح، َوتَ عْ َكاَنْت َرِْحَُتُه َخْْيًا ََلُْم مح َن ِبح ْنَك َحَّته تُ ْؤمح ُ مح َلَم َأنه   اَّلله

يَبَك، َوَلْو ُمته َعَلى َغْْيح َهَذا َلَدخَ  َئَك، َوَأنه َما َأْخطََأَك ََلْ َيُكْن لحُيصح  .(2) ْلَت النهارَ َما َأَصاَبَك ََلْ َيُكْن لحُيْخطح

 

 
 



 

 

تح   -6 الصهامح ْبنح  ُعَباَدَة  حَ َعْن  طَْعَم  َتَحَد  َلْن  إحنهَك  ُبَِنه،  ََي  لبْنحهح:  قَاَل  أَنهُه  َيُكْن :  ََلْ  َأَصاَبَك  َما  َأنه  تَ ْعَلَم  َحَّته  ميَانح  اإلح قحيَقةح 
ْعُت َرُسوَل اَّللهح   يَبَك، َسَح َئَك، َوَما َأْخطََأَك ََلْ َيُكْن لحُيصح قَاَل: يَ ُقوُل:    لحُيْخطح ُ اْلَقَلَم، فَ َقاَل َلُه: اْكُتْب.  إحنه َأوهَل َما َخَلَق اَّلله

، َوَماَذا َأْكتُ  اَعةُ َربِح يَر ُكلِح َشْيٍء َحَّته تَ ُقوَم السه ْعُت َرُسوَل اَّللهح ُب؟ قَاَل: اْكُتْب َمَقادح َمْن َماَت َعَلى  يَ ُقوُل:  . ََي ُبَِنه إحِّنح َسَح
ِنِح   . (3)َغْْيح َهَذا فَ َلْيَس مح

ْرَداءح   -7 : ََخٌْس َمْن َجاَء َبحح :  ، قَاَل: قَاَل َرُسوُل اَّللهح  َعْن َأِبح الده نه َمَع إحميَاٍن َدَخَل اْْلَنهَة: َمْن َحاَفَظ َعَلى الصهَلَواتح اْْلَْمسح
، َوَصاَم رََمَضاَن، َوَحجه اْلبَ ْيَت إحنح اْسَتطَاَع إحلَ  نه نه َوَمَواقحيتحهح هح نه َوُسُجودح هح َورُُكوعح نه  َبًة َعَلى ُوُضوئحهح ْيهح َسبحيًَل، َوَأْعَطى الزهَكاَة طَي ه

َن اْْلََنابَةح  ا نَ ْفُسُه، َوَأدهى اأَلَمانََة.َبحَ  ، َوَما َأَداُء اأَلَمانَةح؟ قَاَل: اْلُغْسُل مح ْرَداءح  .(4) قَاُلوا: ََي َأَِب الده
احفظ عورتك إل من زوجتك أو ، قال: قلت: َي َرُسوَل اَّللهح، عوراتنا: ما أنيت منها وما نذر؟ قال:  ن معاوية بن حيدة  ع -8

. يرينها أحد فَل يرينها  ألإن استطعت  . قال: قلت: َي َرُسوَل اَّللهح، إذا كان القوم بعضهم ِف بعض؟ قال:  ملكت ميينكما  
ُ أحق أن يستحيا منه من قال: قلت: َي َرُسوَل اَّللهح، إذا كان أحدَن خاليا؟ قال:   . الناساَّلله

اْلُمْستَ ْورحدح   -9 ه  َعنح  اْلنهِبح َأنه   :    :قَاَل  َ اَّلله نه  فَإح َأْكَلًة  ُمْسلحٍم  بحَرُجٍل  َأَكَل  ثَ ْوًِب    َمْن  َي  َوَمْن ُكسح َجَهنهَم،  ْن  مح ثْ َلَها  مح يُْطعحُمُه 
نه  ْن َجَهنهَم، َوَمْن قَاَم بحَرُجٍل َمَقاَم َُسَْعٍة َورحََيٍء فَإح ثْ َلُه مح َ َيْكُسوُه مح نه اَّلله  . (5)  يَ ُقوُم بحهح َمَقاَم َُسَْعٍة َورحَيٍء يَ ْوَم اْلقحَياَمةح اَّللهَ   بحَرُجٍل ُمْسلحٍم فَإح

ْم َأْدََنُهْم،    اْلُمْسلحُموَن تَ َتَكافَأُ :  َعنح اْبنح َعْمٍرو رضي هللا عنهما، قَاَل: قَاَل َرُسوُل اَّللهح   -10 مهتحهح َماُؤُهْم، َيْسَعى بحذح دح
ْم   ْم، َوُمَتَسرِحيهح ُهْم َعَلى ُمْضعحفحهح دُّ َواُهْم، يَ ُردُّ ُمشح ْم أَْقَصاُهْم، َوُهْم يٌَد َعَلى َمْن سح ْم، َل يُ ْقَتُل ُذو َعْهٍد َوُيُحُْي َعَلْيهح هح دح َعَلى قَاعح

هح   . (6) ِفح َعْهدح

،  :  ، قَاَل: قَاَل َرُسوُل اَّللهح    َعْن َأِبح ُهَريْ َرةَ  -11 آلَِبءح لحيهةح َوَفْخَرَها ِبح إحنه اَّلله تَ َعاََل ذحْكُرُه َقْد َأْذَهَب َعْنُكْم ُعبِحيهَة اْْلَاهح
ْن تُ َراٍب، لََيَدَعنه رحَجاٌل   ، أَنْ ُتْم بَ ُنو آَدَم، َوآَدُم مح ٌر َشقحيٌّ ، َوفَاجح ٌن َتقحيٌّ ْن َفْحمح َجَهنهَم، َأْو ُمْؤمح َا ُهْم َفْحٌم مح َفْخَرهم ِبقْ َوام؛ إحَّنه

 َ َْنفحَها النهتح َن اْلْحْعََلنح الهِتح َتْدَفُع ِبح  .(7) لََيُكونُنه َأْهَوَن َعَلى اَّللهح مح

ََة   -12 َصِبح َبنح  َلقحيطح  اَّللهح  َعْن  َرُسوَل  ََي  قُ ْلُت:  قَاَل:   ، ُاْلو َعنح  ّْنح  َأْخِبح قَاَل:  ،  ؟  َبْْيَ ُضوءح َوَخلِحْل  َأْسبحغح اْلُوُضوَء، 
، َوَِبلحْغ ِفح الْستحْنَشاقح إحله َأْن َتُكوَن َصائحًما  . (8) اأَلَصابحعح

ُّ عَ  -13 َا َكاَنْت ُتْسَتَحاُض، فَ َقاَل: ََلَا النهِبح َمَة بحْنتح َأِبح ُحبَ ْيٍش رضي هللا عنها: َأْنه نهُه  : ْن فَاطح إحَذا َكاَن َدُم اْْلَْيَضةح فَإح
كحي َعنح  َذا َكاَن َذلحَك فََأْمسح َذا َكاَن اآلَخُر فَ تَ َوضهئح الَدٌم َأْسَوُد يُ ْعَرُف، فَإح ْرقٌ صهََلةح، فَإح َا ُهَو عح َّنه  ي َوَصلِحي؛ فَإح

 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

تح  عَ  -14 ْعُت َرُسوَل اَّللهح  ْن ُعَباَدَة ْبنح الصهامح ُ تَ َعاََل، يَ ُقوُل:    ، قَاَل: َأْشَهُد َأّنه َسَح ََخُْس َصَلَواٍت اْفََتََضُهنه اَّلله
، َكاَن َلُه َعَلى اَّللهح َعهْ  ، َوَأََته رُُكوَعُهنه َوُخُشوَعُهنه نه ُهنه لحَوْقتحهح ، َوَصَله ٌد َأْن يَ ْغفحَر َلُه، َوَمْن ََلْ يَ ْفَعْل فَ َلْيَس َمْن َأْحَسَن ُوُضوَءُهنه

بَهُ َلُه َعَلى اَّللهح َعْهٌد، إح   ْن َشاَء َغَفَر َلُه، َوإحْن َشاَء َعذه

ْرَداءح   -15 ْعُت َرُسوَل اَّللهح  َعْن َأِبح الده ُم الصهََلُة إحله  يَ ُقوُل:    ، قَاَل: َسَح ْن َثََلثٍَة ِفح قَ ْريٍَة َوَل َبْدٍو َل تُ َقاُم فحيهح َما مح
ْلَْ  ْيطَاُن، فَ َعَلْيَك ِبح ُم الشه َيَة َقْد اْسَتْحَوَذ َعَلْيهح ْئُب اْلَقاصح َا َيَُْكُل الذِح َّنه  َماَعةح؛ فَإح

أَُماَمَة   -16 َأِبح  اَّللهح  َعْن  َرُسوَل  َأنه   :    :اْْلَاجِح  قَاَل فََأْجُرُه َكَأْجرح  َمْكُتوبٍَة  َصََلٍة  إحََل  ًرا  ُمَتَطهِح بَ ْيتحهح  ْن  مح َخَرَج  َمْن 
، َوَمْن َخَرَج إحََل َتْسبحيحح الضُّحَ  نَ ُهَما كحتَ اْلُمْحرحمح رح، َوَصََلٌة َعَلى أَثَرح َصََلٍة َل َلْغَو بَ ي ْ ُه فََأْجُرُه َكَأْجرح اْلُمْعَتمح ُبُه إحله إحَيه اٌب ى َل يُ ْنصح

لِحيِحْيَ   ِفح عح

َسعحيٍد   -17 َأِبح  اَّللهح  َعْن  َرُسوُل  قَاَل  قَاَل:   ،  : َصََل ْشرحيَن  ََخًْسا وعح ُل  تَ ْعدح ََجَاَعٍة  ِفح  ِفح  الصهََلُة  َها  َصَله َذا  فَإح ًة، 
َْي َصََلةً   َفََلٍة فََأََته رُُكوَعَها َوُسُجوَدَها بَ َلَغْت ََخْسح

اَّللهح   -18 َرُسوَل  َأنه  عنهما  هللا  رضي  ُعَمَر  اْبنح  اْْلََلَل،  قَاَل:    َعنح  وا  َوُسدُّ  ، املََناكحبح َبْْيَ  َوَحاُذوا  الصُُّفوَف،  أَقحيُموا 
ي إح  َْيدح ُ، َوَمْن َقَطَع َصفًّا َقطََعُه اَّللهُ َولحيُنوا ِبح ، َوَمْن َوَصَل َصفًّا َوَصَلُه اَّلله ْيطَانح  ْخَوانحُكْم، َوَل َتَذُروا فُ ُرَجاٍت لحلشه

َن اللهْيلح َكِبهَ ُثُه يَ ُقوُل:    ، قَاَل: َكاَن َرُسوُل اَّللهح  َعْن َأِبح َسعحيٍد   -19 َك، َوتَ َباَرَك  ُسْبَحاَنَك اللهم َوبحَ إحَذا قَاَم مح ْمدح
َك، َوَل إحَلَه َغْْيُكَ  ُ  . ُثُه يَ ُقوُل:  اَْسَُك، َوتَ َعاََل َجدُّ ُ َأْكَِبُ َكبحْيًا  -َثََلًًث    -َل إحَلَه إحله اَّلله يعح اْلَعلحيمح   -َثََلًًث    -، اَّلله مح َّللهح السه َأُعوُذ ِبح
ْن ََهْزحهح َونَ فْ  ، مح يمح ْن الشهْيطَانح الرهجح هح َونَ ْفثحهح مح  . ُثُه يَ ْقَرأُ خح

ه  َعْن َأِبح ُهَريْ َرَة   -20 ْن َأْعَماَلححْم الصهََلُة، يَ ُقوُل رَب َُّنا  قَاَل:    ، َأنه النهِبح إحنه َأوهَل َما َُيَاَسُب النهاُس بحهح يَ ْوَم اْلقحَياَمةح مح
    ْن َكاَنْت ََتمهًة ُكتحَبْت َلُه ََتمهًة، وَ -َوُهَو َأْعَلُم    -لحَمََلئحَكتحهح ي: َأَتَهَها َأْم نَ َقَضَها؟ فَإح إحْن َكاَن انْ تَ َقَص : اْنظُُروا ِفح َصََلةح َعْبدح

ي َفرحيضَ  ُّوا لحَعْبدح ْن َكاَن َلُه َتَطوٌُّع قَاَل: َأَتح ْن َتَطوٍُّع؟ فَإح ي مح ًئا قَاَل: اْنظُُروا َهْل لحَعْبدح َها َشي ْ ن ْ هح. ُثُه تُ ْؤَخُذ اأَلْعَماُل مح عح ْن َتَطوُّ َتُه مح
 َعَلى َذاُكْم  

 
  اللباّن رِحه هللا رواها أبو داود وصححها المام األحاديثَجيع 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 مقرر حفظ الشعر المقياس الخامس : 

 

   المقاييس والشروط : 

   دقائق   10خالل  من الشعر حفظ ما تستطيع حفظه   -1
 وقابل للسرد   %100الحفظ بإتقان  -2

 % 90ال يقل اإلتقان عن   -3
 ال تنتقل لبيت آخر قبل أن تتقن ما سبقه  -4

 الحفظ سيكون بطريقتك العادية التقليدية   -5
 أي بيت تحفظه سابقا ال تدخله في الحسبة   -6

 اذكر عدد ما تم حفظه من القصيدة  التطبيق العملي : 

 

 :  مقرر حفظ الشعر

 صلى هللا عليه وسلم  قصيدة حسان ابن ثابت رضي هللا عنه في مدح الرسول 

 

 ويصلـح الضالل أوهى ما يشي ِّد          رحمـة   للنـاس المبعـوث محمد -1

 المصفـح الحديـد الن أو لداود           مجيبـة   الجبـال ُصم   سبَّحت لئن -2

 ليَُسب ِّـح كفـه فـي الحصـا وإن            بكفـه النـت الصمَّ  الصخور فإن -3

 يَطفـح المـاء أصبح قد كفه فمن     بالعصا الماء أنبع موسى كان وإن -4

خاءُ  الريح كانت وإن -5  وتسـرح تـروح تألو ال سليمان         مطيعـة   الر 

 يكلح الخصم به شهر على ورعبُ          نبينـا لنصـر كانـت الصبا فإن -6

رت العظيم الملكَ  أوتي وإن -7  وتكدح رضاه في تسعى الجن له        وسخ ِّ

ـح الزاهـد فـَردَّ  أتتـه                 بأسرهـا الكنـوز مفاتيـح فـإن -8  المترج ِّ

 يُمنـح الطور على بتكليم وموسى          ُخلـة   أُعطـي إبراهيـم كان وإن -9

م خليـل بـل حبيـب فهذا -10 ص           مكلَـّ  أشـرح وبالحق بالرؤيا وخص ِّ

واء بالحوض وخصص -11  تَْلفـح والنـار للعاصيـن ويشفع        وبالل ِّوا الرَّ

ب األعلى وبالمقعد -12  وأفــرح أَقـر   لعينيـه عطـاء                  نالـه المقـرَّ

 تَلمـح المواهـب أرباب مراتب            دونهـا الوسيلـة العليـا وبالرتبة -13

 يفتـح الخالئـق قبـل بابهـا له               داخـل   أولُ  الجنـات إلـى ولَْهوَ  -14

 



 

 

 

 

 

 المقياس السادس : المتون الشرعية 

 

   المقاييس والشروط : 

 حفظ ما تستطيع حفظه خالل الوقت المحدد   -1

 وقابل للسرد   %100الحفظ بإتقان  -2
 % 90ال يقل اإلتقان عن   -3

 ال تنتقل لسطر آخر قبل أن تتقن ما سبقه  -4
 الحفظ سيكون بطريقتك العادية التقليدية   -5
 أي سطر تحفظه سابقا ال تدخله في الحسبة   -6

 يحسب نصف سطر في الجوال  السطر  -7
 

 

 متن أبي شجاع في الفقه : كتاب المتن من مقرر 

 

 

   :  خمس المفروضة  الصالة

 

  على   الزيادة  وقتها  وأول   :والعصر   . الزوال  ظل   بعد   مثله   شيء   كل  ظل   صار   إذا   وآخره   الشمس،  زوال   وقتها  وأول   :الظهر

ثل،   ظل   غروب   وهو   واحد،   ووقتها   :والمغرب   . الشمس   غروب   إلى  الجواز   وفي   المثلين،   ظل   إلى   االختيار  في   وآخره   المِّ

ن  ما  وبمقدار  الشمس،  غاب   إذا  وقتها  وأول  :والعشاء  . ركعات  خمس  ويصلي  الصالة،  ويقيم  العورة،  ويستر  ويتوضأ،  يؤذ ِّ

  طلوع   وقتها  وأول   :والصبح  . الثاني   الفجر   طلوع  إلى  الجواز   وفي  الليل،   ثلث  إلى   االختيار  في  وآخره   األحمر،  الشفق

  :أشياء   ثالثة   الصالة  وجوب   وشرائط . الشمس   طلوع   إلى  الجواز  وفي   اإلسفار،   إلى  االختيار   في   وآخره   الثاني،   الفجر

  والسنن   . واالستسقاء  العيدان،والكسوفان،  :خمس   المسنونات   والصلوات  .التكليف   حد   وهو   والعقل   والبلوغ،  اإلسالم،

  بعد   وركعتان  العصر،  قبل   وأربع  بعده،  وركعتان  الظهر،   قبل   وأربع  الفجر،  ركعتا  :ركعة   عشر  سبعة   للفرائض   التابعة

 . التراويح   وصالة   الضحى،  وصالة   الليل،  صالة   :مؤكدات   نوافل   وثالث   .منهن   بواحدة   يوتر   العشاء  بعد   وثالث   المغرب،

  والوقوف   طاهر،   بلباس  العورة  وَستر   والنَجس،  الَحَدث  من  األعضاء  طهارة:أشياء   خمسة   فيها  الدخول  قبل   الصالة  وشرائط

  النافلة   وفي  الخوف،   شدة   في  :حالتين  في   القبلة   ترك  ويجوز   .القبلة   واستقبال   الوقت،  بدخول  والعلم  طاهر،  مكان  على

  - الفاتحة  وقراءة  اإلحرام،  وتكبيرة   القدرة،  مع   والقيام  النية،:ركنا  عشر   ثمانية   الصالة  وأركان.الراحلة   على   السفر   في 

  والطمأنينة   والسجود  فيه،   والطمأنينة   واالعتدال  والرفع   فيه،  والطمأنينة   والركوع  ،-منها  آية   {الرحيم   الرحمن   هللا   بسم} و

  وسلم   عليه هللا صلى  النبي  على  والصالة  فيه،  والتشهد األخير  والجلوس فيه،  والطمأنينة  السجدتين  بين  والجلوس فيه،

 : شيئان  فيها  الدخول  قبل  وسننها. ذكرناه  ما  على  األركان  وترتيب   الصالة،  من  الخروج  ونية  األولى،  والتسليمة  فيه،

  شهر   من   الثاني   النصف   في   الوتر   وفي   الصبح،  في  والقنوت   األول،  التشهد   :شيئان  فيها  الدخول  وبعد  .واإلقامة   األذان،



 

 

  على   اليمين   ووضع   منه،   والرفع   الركوع  وعند   اإلحرام  تكبيرة  عند  اليدين  رفع  : َخصلة   عشر  خمسة   وهيئاتها  .رمضان 

ه،   الشمال،   الفاتحة،   بعد   السورة   وقراءة   والتأمين،   موضعه،   في   واإلسرار   موضعه،   في   والجهر   واالستعاذة،  والتَوج 

  اليدين   ووضع  والسجود،  الركوع  في   والتسبيح  الحمد،   لك  ربنا  حمده  لمن   هللا   سمع  وقول   والخفض،  الرفع   عند   والتكبيرات 

  جميع   في   واالفتراش   متشهدا،  بها   يشير  فإنه   الُمَسب ِّحة  إال   اليمنى   ويقبض   اليسرى   يبسط   الجلوس   في   الفخذين  على

رفقيه   يُجافي  :فالرجل :أشياء   خمسة  في   الرجل   تخالف  والمرأة.الثانية   والتسليمة   األخيرة،  الجلسة  في   والتورك  الجلسات،   مِّ

  سبَّح،   الصالة  في   شيء   نابه   وإذا   الجهر،   موضع   في   ويجهر   والسجود،  الركوع   في   فخذيه   عن  بطنه   ويُق ِّل   جنبَيه،   عن

  وإذا   األجانب،  الرجال  بحضرة   صوتها  وتَخفض  بعض،   إلى  بعضها  تُضم   :والمرأة   . وركبته   سرته  بين   ما   الرجل   وعورة 

 أحد   الصالة  يبطل ُوالذي  .كالرجل   واألَمة   وكفيها،  وجهها  إال  عورة  الحرة  بدن  وجميع  صفقت،  الصالة  في   شيء  نابها

  القبلة،   واستدبار  النية،  وتغيير   العورة،  وانكشاف   النجاسة،   وحدوث  والحدث،  الكثير،  والعمل  العمد،  الكالم  :شيئا   عشر

دة   والقهقهة،  والشرب،  واألكل،   وتسعون   وأربع  سجدة،   وثالثون  أربع  :فيها   ركعة،   عشر  سبعة  الفرائض  وركعات  .والر ِّ

  وستة   مائة   :الصالة   في  األركان  وجملة  .تسبيحة   وخمسون  وثالث  ومائة  تسليمات،  وعشر  تشهدات،  وتسع  تكبيرة، 

  ومن . ركنا  وخمسون   أربعة   الرباعية   وفي   ركنا،  وأربعون  اثنان  المغرب   وفي   ركنا،  ثالثون  الصبح   في   :ركنا  وعشرون 

عا  صلى  الجلوس  عن  عجز  ومن  جالسا،  صلى  الفريضة  في  القيام  عن  عَجز  : أشياء   ثالثة  الصالة  من  والمتروك.مضَطجِّ

  وسجد   عليه،  وبنى  به،  أتى   قريب  والزمان  ذكره  إن  بل  السهو  سجود  عنه   ينوب   ال  :فالفرض. وهيئة   وسنة،   فرض،

  يسجد   وال  تركها بعد  إليها  يعود  ال  :والهيئة   . عنها   للسهو  يسجد  لكنه   بالفرض،  التلَب س  بعد  إليها  يعود  ال  :والسنة. للسهو

  سنة،  السهو  وسجود  .للسهو  وسجد  -األقل  وهو  - اليقين على  بنى   الركعات  من   به  أتى  ما  عدد  في  شك  وإذا  . عنها للسهو

  طلوعها   وعند  الشمس،  تطلع   حتى  الصبح  صالة  بعد:سبب   لها  صالة  إال  فيها  يصلَّى  ال  أوقات  وخمسة   .السالم  قبل   ومَحل ه

  يتكامل   حتى  الغروب  وعند  الشمس،  تغُرب  حتى  العصر  صالة   وبعد  تزول،  حتى   استوت   وإذا  ُرمح،  قدر  وترتفع   تتكامل   حتى

 . غروبها 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

   المقياس السابع : الذاكرة الرقمية 

 

   المقاييس والشروط : 

 دقائق (  10حفظ ما تستطيع حفظه خالل الوقت المحدد ) خالل  -1
 والتقييم  وقابل للسرد   %100الحفظ بإتقان  -2

 % 90ال يقل اإلتقان عن   -3
 ال تنتقل لسطر آخر قبل أن تتقن ما سبقه  -4

 الحفظ سيكون بطريقتك العادية التقليدية   -5
 أي أرقام تحفظها سابقا ال تدخلها في الحسبة   -6

 

 فيها  ترتيب الدول من حيث عدد المسلمين
 

  

 217,286,000 الهند 1
 204,847,000 إندونيسيا  2

 178,097,000 باكستان  3

 148,607,000 بنغالدش  4

 80,024,000 مصر  5

 74,660,000 تركيا 6

 75,728,000 نيجيريا  7

 74,819,000 إيران 8

 34,780,000 الجزائر 9

 32,381,000 المغرب  10

 31,108,000 العراق 11

 30,855,000 السودان  12

 29,047,000 أفغانستان 13

 28,721,000 إثيوبيا  14

 26,833,000 أوزبكستان  15

 24,023,000 اليمن 16

 25,493,000 السعودية  17

 23,308,000 الصين 18

 20,895,000 سوريا  19



 

 

 17,139,000 ماليزيا  20

 16,379,000 روسيا  21
 15,627,000 النيجر  22
 13,450,000 تانزانيا 23
 12,333,000 السنغال 24
 12,316,000 مالي 25
 10,349,000 تونس  26
 9,600,000 بوركينا فاسو 27
 9,231,000 الصومال 28
 8,887,000 كازخستان  29
 8,795,000 أذربيجان 30
 8,693,000 غينيا 31
 7,960,000 منطقة ساحل العاج  32
 6,404,000 تشاد 33
 6,397,000 األردن 34
 6,325,000 ليبيا  35
 5,340,000 موزامبيق  36
 4,927,000 قيرغيزستان 37
 4,830,000 تركمانستان  38
 4,737,000 الفلبين 39
 4,719,000 ألمانيا 40
 4,704,000 فرنسا 41
 4,298,000 فلسطين 42
 4,171,000 سيراليون  43
 4,060,000 أوغندا  44
 3,952,000 تايالند  45
 3,906,000 غانا 46
 3,598,000 الكاميرون  47
 3,577,000 اإلمارات 48
 3,338,000 موريتانيا  49
 2,869,000 المملكة المتحدة 50
 2,868,000 روسيا  51
 2,636,000 الكويت  52
 2,601,000 ألبانيا 53



 

 

 2,595,000 الواليات المتحدة  54
 2,547,000 ُعمان 55
 2,542,000 لبنان 56
 2,259,000 بنين  57
 2,104,000 كوسوفو 58
 2,011,000 مالوي  59
 1,909,000 إرتيريا 60
 1,889,000 ميانمار  61
 1,725,000 سيرالنكا  62
 1,669,000 غامبيا  63
 1,583,000 إيطاليا 64
 1,564,000 البوسنة والهرسك  65
 1,287,000 1948المحتلة عام  فلسطين  66
 1,253,000 نيبال  67
 1,168,000 قطر 68
 1,021,000 إسبانيا 69
 1,002,000 بلغاريا  70

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 الذاكرة السمعية  الثامن:المقياس 

 

   والشروط:المقاييس 

 عن طريق السمع فقط   دقائق( 10  )خاللحفظ ما تستطيع حفظه خالل الوقت المحدد   -1

 وقابل للسرد والتقييم    %100الحفظ بإتقان  -2
 % 90ال يقل اإلتقان عن   -3

 ال تنتقل لسطر آخر قبل أن تتقن ما سبقه  -4
 الحفظ سيكون بطريقتك العادية التقليدية   -5

 ما تحفظه سابقا ال تدخله في المقياس الحسبة   -6
 

 

   السمعي( الخيار في اختيار نوع الحفظ  )لكالمقررات السمعية 

 

 القران   أوال:

   البصر( كفيف  )كأنك بدون النظر الى المصحف تحفظ ما تقدر على حفظه سماعيا  -
 ثم تنتقل الى غيرها ال مانع من تكرار اآلية حتى تحفظها  -
  6الصفحة التالية لما توقفت عنده في فحص الذاكرة خالل   وابط من خالل الراختر   -

 ساعات 
-  

 ثانيا : الحديث النبوي الشريف  

ال مانع من   وتحفظ(   )تسمعاحفظ ما تقدر عليه سماعيا بدون النظر الى الكتاب  -

 التكرار لكل حديث  

  األحاديث ابدأ من اول حديث واحسب ما تم حفظه من  -

انقر الرابط التالي )    -

https://www.youtube.com/watch?v=1uXHUGqSFXg    ) 

 

 والقصيد  الشعر  حفظ  ثالثا:

وال مانع من   وتحفظ(   )تسمعاحفظ ما تقدر عليه سماعيا بدون النظر الى النص  

 التكرار لكل بيت  

   األحاديثابدا من اول القصيدة واحسب ما تم حفظه من  -
  انقر الرابط التالي -

(rZQiGQE2chttps://www.youtube.com/watch?v=_2   ) 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=1uXHUGqSFXg
https://www.youtube.com/watch?v=_2rZQiGQE2c


 

 

 

 أخيرا ... 

المرسل اليك من قبل  ( جدول فحص الذاكرة التكميلي ) قم بتوثيق الفحص التكميلي من خالل  

او المنشور في قاعة التدريبات العقلية لتوثيق   رامجالتليمشرفي التدريبات على مجموعة 

 رحلتك التدريبية بطريقة صحيحة وسليمة 


