
 والحفظللدراسة (  34 – 30) الرومسورة 
 

 : الروماآليات الكريمة التالية من سورة السؤال األول : أكمل 

َها ََل تَ ْبِديَل ِِلَْلِق اللَِّه َذِلكَ "قال تعالى :  يِن َحِنيًفا ِفْطرََة اللَِّه الَِِّت َفطََر النَّاَس َعَلي ْ يُن اْلَقيِّ  َفأَِقْم َوْجَهَك لِلدِّ ُم َوَلِكنَّ َأْكثَ َر النَّاِس ََل الدِّ
ََلَة َوََل َتُكونُوا ِمَن اْلُمْشرِِكنَي )30يَ ْعَلُموَن ) ( ِمَن الَِّذيَن فَ رَُّقوا ِدينَ ُهْم وََكانُوا ِشيَ ًعا ُكلُّ ِحْزٍب ِبَا َلَدْيِهْم 31( ُمِنيِبنَي إِلَْيِه َوات َُّقوُه َوأَِقيُموا الصَّ

ُهْم بَِرّبِِّ ( َوِإَذا مَ 32َفرُِحوَن ) َناُهْم 33ْم ُيْشرُِكوَن )سَّ النَّاَس ُضرٌّ َدَعْوا رَب َُّهْم ُمِنيِبنَي إِلَْيِه ُُثَّ ِإَذا أََذاقَ ُهْم ِمْنُه َرْْحًَة ِإَذا َفرِيٌق ِمن ْ ( لَِيْكُفُروا ِبَا َآتَ ي ْ
ُعوا َفَسْوَف تَ ْعَلُموَن )  "  )34فَ َتَمت َّ

 تالية ؟( : ما معنى الكلمات ال1السؤال )

 املعنى الكلمة املعنى الكلمة

 
 
 عن الباطل حنيفا

 
 راجعين إليه بالتوبة منيبين إليه مائال

  شيعا الحالة التي خلق هللا الناس عليها فطرة هللا
 
 و أحزابا

 
 فرقا

 شدة و ضر ضر الدين الحق والقويم الدين القيم

 

 في اآليات السابقة ؟ ومم يحذرهم؟ ( : بم يأمر هللا تعالى الرسول )ص( واملؤمنين2السؤال )

" يأمرهم بإخالص توجههم هلل تعالى ، والرجوع إليه بالتوبة وإخالص العمل ، وإقامة الصالة في وقتها ، ويحذرهم أن 

 يكونوا من املشركين الذين اختلفوا في عبادتهم وكانوا فرقا"

 الزائفة.( ملاذا يفرح املشركون بعقائدهم الباطلة وأديانهم  3السؤال ) 

 " ألنهم يعتقدون أن عبادتهم املبنية على الهوى هي صحيحة ، وهم ال يعلمون أنها باطلة وزائفة "

 ( : متى يلجأ الناس الى هللا تعالى عادة ؟ ومتى يعرض عنه املشركون منهم ؟ 4السؤال )

  البالء.يلجأ اإلنسان الى هللا تعالي عندما يقع في شدة وبالء فيدعو ربه أن يرفع الشدة و 

 .ويعرض املشركون عن هللا تعالى عندما يرفع عنهم البالء فيعودون للشرك والجحود 

 ( : ما املصير الذي ينتظره املشركون في اآلخرة ؟5السؤال )

 " سيكون مصيرهم العذاب الشديد واألليم " .

 ( : استنتج فائدتين لآليات الكريمة. 6السؤال )

 للفطرة التي خلق عليها اإلنسان . اإلسالم هو الدين القويم املوافق -1

 هللا تعالى وحده املستحق للتقديس والعبادة . -2

 صفحة القرآن الكريم
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 ) للدراسة و الحفظ ( تعليمهتعلم القرآن الكريم و 
 

 السؤال األول : أكمل الحديث الشريف التالي:

م من   خيركم " : قال صلى هللا عليه و آله وصحبه وسلم النبي عن رض ي هللا عنه ُعثمان عن  
ّ
مهُ  القرآن   تعل

َّ
 ." وعل

 :ل البطاقة التعريفية لراوي الحديثأكمالسؤال الثاني: 

 وفاته أعماله لقبه زوجاته والدته اسم الراوي 

 بن عثمان

 عفان

 الخلفاء ثالث

 الراشدين

 عام بعد ولد

 بست الفيل

 وأسلم سنين

 أبي يد على

 الصديق بكر

 )ص( النبي بنت يةرق

 

 ) ص(النبي بنت كلثوم أمو 

 النورين ذو

 بذلك وسمي

 بابنتي لزواجه

 )ص( النبي

 . الحبشة إلى هاجر -

 .ماله من العسرة جيش جهز -

  عمر بعد خليفة اختير -

 . عهده في الفتوحات اتسعت -

 اشهيد   مات

 ه 35 عام

 82 وعمره

 سنة

 

 ؟ الخيرية هذه سبب وما ؟ وخيرهم املسلمين أفضل َمن  السؤال الثالث: 

 . " ويعلمه القرآن يتعلم من " : املسلمين أفضل

مه القرآن حامل ألنَّ  " : الخيرية وسبب
ّ
  ومتعل

 
ُرف

 
 وأقواه معنى   وأجمله شأنا وأشرفهُ  الكالم أفضل هللا كتاب بحفظ ش

 . " تأثيرا
 

 ؟ ذلك على الدالة اآلية وما ؟ الكريم القرآن بحفظ تعالى هللا تكفل ملاذا الرابع: السؤال

 . تغييرهو  تبديله من أحد   يتمكن ال حتى

 . " لحافظون  له وإنا الذكر نزلنا نحُن  إنا " : تعالى قال
 

  :يلي فيما الخاطئة العبارة مأما ( ×)  وعالمة ، الصحيحة العبارة أمام (  √ة ) عالم : ضع  الرابعالسؤال 

 .بأحكامه ويعمل ، الكريم القرآن يقرأ رجل(   √)  1

2  (  )فعله على ويثنوا الناس مدحهي أن أجل من الكريم القرآن يقرأ شاب. 

3  (  )  برأيه الكريم القرآن يفّسر رجل. 

4  (  )ا. منه تحفظ وال ، الكريم القرآن قراءة تعرف ال امرأة  شيئ 

5  (  )الخطاب. بن عمر يد على عفان بن عثمان أسلم 

 والتغيير. والتحريف التبديل من الكريم القرآن بحفظ تعالى هللا تعهد(   √)  6
 

  .الشريف الحديث امإليه يرشد فائدتين السؤال السابع : استنتج

م -1
ّ
 .عظيم   فضل   وتعليمهُ  الكريم القرآن لتعل

ُم  -2
ّ
 .به والعمل فهمهُ  يقتض ي الكريم القرآن تعل

 

 صفحة يدي  الرري احل
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 هللا املستحق للعبادة

 

 ؟ العبادة معنى ما :( 1)   السؤال

 .والباطنة الظاهرة واألعمال األقوال نم ويرضاهُ  هللا يحّبه ما لكّل  جامع   اسم   : هي العبادة
 

  .عليها بأمثلة اآلتي الجدول  امأل  .الحياة ونواحي جوانب جميع العبادة تشمل :( 2)  السؤال

 والفضائل األخالق العباد بحقوق  والوفاء املعاملة حسن الفرائض على زاد ما الفرائض

 الصوم ، الصالة

 الزكاة ، الحج

 ، التطوعية العبادات

 ،االستغفار الدعاء ، كرالذ

 العطف ، األرحام صلة ، الوالدين بر

 واليتيم السبيل وابن املسكين على

 ، األمانة ، الصدق

 بالعهد الوفاء

 

 ؟ العبادة مشروعية من الحكمة ما :( 3)  السؤال

 .وخالقه العبد بين صلة لتكون 

 . الخير وعمل بالتقوى  للتزود محطة

 . املعاص ي عن وردعها وتهذيبها النفس لتربية مدرسة
 

  .للخلق وجل عز هللا خلق من والغاية الحكمة علل :( 4)  السؤال

 ن".ليعبدو  إال واإلنس الجّن  خلقُت  وما " : تعالى قال ، وطاعته لعبادته
 

 ؟ غيره دون  للعبادة املستحق هو تعالى هللا كان ملاذا(:  5)  السؤال

 .بنعمه علينا واملنعم ورازقنا خالقنا وهو ، فيه واملتصرف ومالكه الكون  هذا خالق ألنهُ 
 

 ؟ هللا على العباد حق   وما ؟ العباد على هللا حق   ما :( 6)  السؤال

 ا.شيئ   به يشرك ال من يعذب ال أن هللا على العباد وحق ، شيئا به يشركوا وال يعبدوه أن العباد على هللا حق
 

  :يلي فيما الخاطئة العبارة مأما ( ×)  ةوعالم ، الصحيحة العبارة أمام(  √)  عالمة ضع   :( 7)  السؤال

 .أشرك فقد هللا لغير العبادات أنواع من شيئا صرف من(   √)  1

2  (  )غيرها دون  من اإلنسان على هللا افترضها التي الفرائض مجموعة العبادة. 

3  (  )والنوم والشرب لألكل والجّن  اإلنس هللا خلق. 

  . وحده هللا بعبادة أقوامهم ليأمروا السالم عليهم الرسل تعالى هللا أرسل(   √)  4

 .له عبادة أكثر وكان عليه هللا نعمة استشعر لربه املؤمن معرفة ازدادت كلما(   √)  5

 

 

 

 

 صفحة العقييدة
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 اإليمان باهلل فطرة إنسانية

 

 .1السؤال )
 
 ( : عرف الفطرة لغة واصطالحا

 كل موجود أول خلقة ، والطبع السليم الخالي من العيب . الفطرة لغة :الخلقة التي يكون عليها 

 .الخلقة التي يكون عليها كل موجود أول خلقة ، والطبع السليم الخالي من العيب :
 
 الفطرة اصطالحا

 ( : كيف يكون الشعور بالخالق امر فطري في اإلنسان ؟2السؤال )

ث يشعر بوجود قوة كبرى ، هو بحاجة إليها ، مهيمنة " يكون من خالل التأمل في النفس البشرية وفي الكون ، حي

على الكون ، تدبره وتنظمه ، وتتصرف فيه بالحياة واملوت ، والحركة والسكون ، فيستشعر هذه الحقيقة فيؤمن 

"
 
 عميقا

 
 باهلل إيمانا

 ( : اذكر ثالثة من الشواهد الفطرية على وجود الخالق. 3السؤال ) 

 لك .\بفطرته إلى الرضاعة دون تعلم هداية الطفل حديث الوالدة  -1

 شعور األم بعاطفة األمومة دون حاجة إلى تعليم . -2

 اإلقدام على تناول الطعام عند الشعور بالجوع . -3
 

 ( : استنتج من الحديث الشريف التالي املؤثر الذي يحرف اإلنسان عن الفطرة .4السؤال )

 ة ، فأبواه يهودان ، أو ينصرانه ، أو يمجسانه ".قال رسول هللا )ص( : " كل مولوُد يولد على الفطر 

 االستنتاج أن املؤثر هو : التربية األسرية " وهناك مؤثرات أخرى كأصدقاء السوء .

 ( : اذكر آية من القرآن تدل على أن اإليمان باهلل فطرة إنسانية .5السؤال )

 عليها ال تبديل لخلق هللا " . قال تعالى : " فأقم وجهك للدين حنيفا فطرت هللا التي فطر الناس

 ( : كيف صور القرآن الكريم وضع اإلنسان عندما يقع في املصائب ؟6السؤال )

 من البشر ، 
 
" عندما يقع اإلنسان في مصيبة تزول الغيوم عن الفطرة التي طمستها الذنوب ، حيث ال يجد معينا

 فيلجأ اإلنسان الى هللا تعالى "

بنو إسرائيل وأنا من املسلمين  تى إذا أدركه الغرق قال آمنت أن ال إله إال الذي آمنت بهقال تعالى عن فرعون : " ح

". 

 

 

 صفحة العقييدة
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سل
ُ
 الغ

 

 ( : ما معنى الغسل ؟1السؤال )

 " الغسل هو : تعميم البدن باملاء الطاهر مع النية " .

 ( : ماهي موجبات الغسل وفرائضه وسننه ؟2السؤال )

 ن الغسلسن فرائض الغسل موجبات الغسل

 التسمية ، الوضوء النية " وتكون بالقلب " خروج املني باحتالم او غيره

 املواالة ، التيامن ازالة النجاسة عن البدن انقطاع دم الحيض والنفاس للمرأة

 الدلك إيصال املاء لجميع اجزاء الجسم املوت باستثناء الشهيد ال يغسل
 

 :لية( : ما معنى املصطلحات التا 3السؤال ) 

 املعنى الكلمة

 خروج املني أثناء النوم االحتالم

 . -العادة الشهرية  –دم يخرج من رحم املرأة البالغة كل شهر  الحيض

 دم يخرج من املرأة عقب الوالدة النفاس

 قول بسم هللا التسمية

 إمرار اليد على ما وصلت إليه من الجسد الدلك

 ثر بعضتتابع غسل األعضاء بعضها إ املواالة

 يفيض باملاء على الشق األيمن ثم األيسر التيامن
 

 ( : اشرح بإيجاز كيفية الغسل الواجب واملسنون .4السؤال )

 إزالة القذر عن البدن ثم التسمية -1

 بفروضه وسننه . -2
 
 كامال

 
 الوضوء وضوءا

 نية الغسل بالقلب ثم إفاضة املاء على الرأس . -3

 لبدء باألعلى ، ثم الشق األيسر مع املوااله .عسل الشق األيمن مقدمه ومؤخره مع ا -4

 مام العبارة الخاطئة فيما يلي :أ× ( ( اما العبارة الصحيحة ، وعالمة )  √ ( : ضع عالمة )5السؤال )

1  (  )                              . من فرائض الغسل الدلك والتسمية والتيامن 

 والنفاس عقب الوالدة .               يكون الحيض عند املرأة كل شهر (   √)  2

 يحرم على الجنب والحائض والنفساء الصالة ومس املصحف .         (   √)  3

 صفحة العبادات
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 اإلسالم وسالمة البيئة
 

 ( : ما معنى البيئة ؟1السؤال )

 " الكون الفسيح الذي يحيط باإلنسان ، بما فيه من أرض وسماء وحيوان ونبات وجماد " .

 اذكر في نقاط كيف اهتم االسالم بسالمة البيئة ؟ ( :2السؤال )

 قال ) ص ( " طهروا أفنيتكم .... " دعا االسالم الى تخلية البيوت من القمامة والفضالت

 قال ) ص ( " وادناها إماطة األذى عن الطريق " اعتبر ازالة األذى عن الطريق شعبة من شعب االيمان

 ص ( " من قطع سدرة صوب هللا رأسه في النار " قال ) حث على رعاية املرافق العامة

 جعل تشجير األرض وزراعتها صدقة يؤجر عليها
 فيأكل 

 
قال ) ص ( " ما من مسلم يغرس غرسا أو يزرع زرعا

 منه طير أو إنسان أو بهيمة إال كان له به صدقة "

 بالطاعون بأرض فال تدخلوها .... "قال ) ص ( " إذا سمعتم  وضع قواعد الحجر الصحي عند حدوث األمراض املعدية

 قال تعالى : " وكلوا واشربوا وال تسرفوا .." نهى عن اإلسراف في الطعام والشراب والكهرباء واملاء
 

 مام التصرف الخاطئ.أ(  ×التصرف الصحيح، وعالمة )  مماأ(  √( : ضع عالمة ) 3السؤال )

 سة .                              شارك طالب زمالءه في تنظيف مرافق املدر (   √)  1

2  (  )               . قام خالد بتكسير مصابيح اإلنارة في الشارع 

3  (  )  سافر رجل إلى بلد فيها مرض معد ووباء. 

 أطفأ وليد مصابيح املنزل عند الخروج منه .                                   (   √)  4

5  (  ) عند غسله ألسنانه .                         ترك سمير صنبور 
 
 املاء مفتوحا

 وضع محمد بقايا الطعام في صندوق القمامة .                                    (   √)  6

 شارك وائل أصدقاءه في غرس شجرة في حديقة املدرسة .                  (   √)  7
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