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 :أوًلا : الورقة األولى

: يستمع الطالب لفقرة مناسبة لمستواه ثم يجيب عن األسئلة وذلك من خالل فهمه اًلستماع -1

 .ومحتوى الفقرة التي استمع إليها لمضمون

من الكلمات التي يمليها عليه المعلم والتي تحتوي على بعض  االطالب عدد يكتب: اإلمالء -2

 .واالبتدائيّة والمتطرفة الهمزات المتوسطة

 أمثلة: 

 –استأذن  –الرائعة  -مسؤولية   -ملجأ  –يتسألون  -يجرؤ –استأجر –أفئدة  –يسأم       

تتضاءل  –هادئة  –عزائم  –لرائعة ا –استأذن  –االستئثار  –يأتمر  –يأتي  –يالئم  –االطمئنان 

 غذاؤه . –يستأنس  –الكبرياء  –

: يكتب الطالب عبارة معينة مرة واحدة بخط الرقعة مع مراعاة الحروف المفرغة الخط -3

 سطر، وحجم الحروف في الكلمة وحجم الكلمات فيإلى الالمطموسة، وموقع الحرف بالنسبة و

 .الورقة نظافةالمحافظة على الجملة، وحسن الخط، والترتيب و

 يختار ما بين موضوعين مختلفين )قصة ( و يكتب موضوًعا واحًدا في حدود :التعبير -4

وط الالزمة للكتابة السليمة  والشر  القّصة فن مع االلتزام بعناصر ،(كلمة 300إلى  كلمة 250)

 :وهي

 والبعد عن العامية.غة جودة اللّ  - 2                             حسن الخط  -1

  .(خاتمةات ) مقدمة/ عرض/تقسيم الموضوع إلى فقر -4. تنوعةمات الترقيم الماستخدام عال -3

ّ امتحان  انيراس ي الالفصل الد 
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 فقرة . ترك مسافة كلمة في السطر األول من كلّ  –6    سطر بين كل فقرة وأخرى .   ترك –5 

 .االستشهاد بآيات قرآنية ، أحاديث ، الشعر ، الحكم ، األمثال (  – 7

  .استفهام ،  مدح ، ذم ، تمني ( ، تنويع األساليب ) أمر ، نهي ، تعجب ، نداء – 8

 : الورقة الثانية

 :صوص الشعريةأوًلا: الن  

) دراسة وتحليل ( + 4إلى  1من  ) حفظ األبيات المقررة على شاطئ الّرمالقصيدة  -1

 .القصيدة كاملة (

 وهذا  الدًللين يا حسناء هذا الجمال    والنظرة الولهى أمن  -1

 جمالك  المسحور   أسطورة      يعجز عنها  عبقري  الخيال -2

 والظالل نت   غنيتها      فصفقت أضواؤها اية   دنيا     أ -3

 هللا  من عين  على  هدبها      يغرد السحر ويشدو  الجمال -4

 وشفة   ملمومة     فوقها      ألف  سؤال  صارخ  وابتهال -5

  :علىيجب التركيز 

   .قصيدةمط الكتابي للالنّ  -

  .قصيدةجنس ال -

 التسامح الذي أبداه عنترة في القصيدة. -

الصورة التي رسمها عنترة للظلم في  -

 القصيدة.

المعجمي المستخدم في األبيات الحقل  -

 الخمس األولى.

 .الصورة التي حاول الشاعر رسمها -
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 :اختر اإلجابة الصحيحة من بين القوسين -1

 الرثاء (. – الغزل –: قصيدة شعرية في ) الوصف جنس النص - أ

 وصفي سردي (. –سردي  –وصفي  : )النمط الكتابي  - ب

 (. اإلعجاب –الشوق  –اعر في األبيات ) الحزن شعاطفة ال  - ت

 .( الدعاء للحسناء – مشهد اللّقاءاإلعجاب ب –ف مشهد اللقاء األبيات السابقة عنوانها ) وص  - ث

 :هات مرادف الكلمات التالية -2

ِة اْلُحبِّ اِْمَرأَةٌ َوْلهَى-الولهى  فائق ---عبقري  حسن حديثها ومرحها---الدالل  --: ُمتََحيَِّرةٌ ِمْن ِشدَّ

 َكثُرت أشفار عينيها.هدبها  --الذكاء

جمالك " ما الحقل المعجمي الذي تدور حوله الكلمات السابقة ؟  –الجمال  –" حسناء  -3

 وعالم يدل ؟

 .جاب الشاعر بالموصوفةعمعجم الحسن والجمال، يدّل على إ

 :استخرج من األبيات السابقة -5

 .اسلوب استفهام واذكر دًللته السياقية  -أ

 . اإلعجاب الشديد بالحسناء ،ين يا حسناء هذا الجمالأمن 

 .تها لذكر دًلأصورة خيالية من البيت الثالث و -ب

التشخيص فصفقت أضواؤها والظالل ) استعارة ( حيث استعار التصفيق من اإلنسان وجعله لألضواء، 

 .والداللة على الفرح واالستحسان

  .ذكر دًللتهاأو ابعصورة خيالية من البيت الر   -ت

 .الكالم وتلوين األسلوبتنشيط ، د السحر ويشدو  الجماليغرّ 
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 :ثانًيا: القراءة الصامتة 

  :ثم أجب عن األسئلة التي تليه التالي صالن  اقرأ 

ا مات وظنّوا أنّهم قد استراحوا رائدا. فلمّ ي البخل غايته، وصار فيه إماما ورجال قد بلغ ف زعموا أنّ 

أبي؟ فإن أكثر الفساد إنّما يكون في منه، قدم ابنه، فاستولى على ماله وداره. ثم قال: " ما كان أُْدم 

اإلدام". قالوا: " كان يتأّدم بجبنة عنده " قال: "أرونيها"، فإذا فيها حزٌّ كالجدول من أثر مسح 

 اللّقمة.

قال: " ما هذه الحفرة؟ قالوا: كان ال يقطع الجبن، وإنّما كان يمسح على ظهره، فيحفر كما ترى. 

هذا المقعد. لو علمت ذلك ما صلّيت عليه. قالوا: " فأنت كيف تريد فقال فهذا أهلكني، وبهذا أقعدني 

 أن تصنع؟ " . قال: أضعها من بعيد فأشير عليها باللّقمة إشارة.

 أُْدم: ما يُجَعُل مع الخبز فيطيبه.

ص.                                                                                                              ضع عنوانا مناسبا للن   -1

 ..............................................................االبن فاق والده......................

 لسابق.                                                                                    ص امط الكتابي والجنس األدبي للن  د الن  حد   -2

 قصة  ..............   الجنس األدبي: ...حواري سرديالنمط الكتابي: ............  

ص السابق وفق التسلسل الثالثي ) وضع البداية، سياق التحول، وضع تسير األحداث في الن   -3

                                                                               ص .    د وضع البداية وسياق التحول ووضع الختام في ضوء فهمك للن  الختام ( حد  

 ....................ورائدا ................   إلى ........زعموا : ..........وضع البداية: من -

 ............كيف تريد أن تصنع؟ ...........  إلى ..ا ماتفلمّ  ......حول: من: ........سياق الت - 

 .........فيطيبه إلى ........... .قال: أضعها من ..وضع الختام : من: ...... -

 ص السابق، ثم استنتج صفة تتميز بها هذه الشخصية.                                       ة في الن  د الشخصية الفاعلحد   -4

 .............شّدة البخل................ الصفة: ......االبن.الشخصية الفاعلية: .............  -

  ؟ صم الحوار مفاجأ ة لألهل . ما فائدة الحوار في الن  قد    -5

الكشف عن مذهب االبن في  االبن الذي فاق والده في البخل، وفائدة الحوار هوجاء بشخصيّة 

  البخل.
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 10  الدرجة القواعد النحوية:  ثانًيا
 

 .المصدر: لفظ يدّل على حدث غير مقترن بزمن )م(: الضّرب، األْكل 

 سماعيّة، وتعرف بالّرجوع للمعاجم. مصادر األفعال الثالثي ة أكثر 

  لمعرفة المصدر هي االستفادة من صيغة المفعول المطلق، فمثالً "طلّق أسهل طريقة

 تطليقًا"، "شرب ُشربًا" فالمصدر "تطليق وُشرب"

 :هناك مجموعة مصادرها قياسيّة، ولها نظام متبع 

  

   دحد :  المصدر والوزن الصرفي 

 الوزن الصرفي   المصدر الفعل

 فعال، فعالنا غليا، غليانا غلى

 فعال عطسا  عطس

 فعوال نفورا نفر

 فعاال صراخا صرخ

 فعالنا دورانا دار

: حرفة
 فعالة

:  امتناع
 ِفعال

اضطراب 
: وحركة
 فَعالن

:  مرض
 فُعال

 فُْعلة: لون

: صوت
 فُعال، فعيل

 فعيل: سير
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 قال المنفلوطي في )النظرات (:

" ليس اإلحسان هو العطاء كما يظن عامة النّاس؛ فالعطاء قد يكون نفاقا ورياء، وقد يكون أحبولة 

وقد يكون رأس المال يتّجر فيه صاحبه ليبذل قليال ليربح ربحا  ،ينصبها المعطي الصطياد النّفوس

  ... "لمناظر البؤس ومصارع الشقاء ... كثيرا. إنما اإلحسان عاطفة كريمة من عواطف النفس تتألم

            استخرج من الفقرة السابقة ما يلي:                                                                         -1

 .................................اإلحسان / أحسنمصدر لفعل ثالثي وبين فعله: ..........  - أ

 .....................العطاء/ أعطىمصدر لفعل ثالثي مزيد وبين فعله: ............. - ب

 بين جذر كل كلمة من الكلمات اآلتية وميزانها الصرفي في الجدول اآلتي:                                                 -ب

       زن المصادر التي تحتها خط فما يلي.                                                                                            ضع و: 2     

 .بالدُّوارعندما أقف تحت أشعة الشمس أشعر  - أ

 السيَّارات.      تجارةأبي يعمل في  - ب

 إلى البيت. رحيلناأعلن المشرف وقت   - ت

 .الكتابةمليا قبل عليك التفكير  - ث

 

 

 

 ميزانها الصرفي جذرها الكلمة

 فعل ق ف ن نفق

 فاعلة ف ط ع عاطفة

 فعيلة م ر ك كريمة

 مفاعل ع رص  مصارع

 وزنه المصدر

 فعال دوار

 فعالة تجارة

 فعيل رحيل

 فعالة كتابة
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 :نشاط في "اسم الفاعل"

 .هو أحد المشتقات، ويصاغ للداللة على من قام بالفعل 

 ( غير الثالثّي: يحّول لمضارع وتبدل ياؤه ميًما 2( الثالثّي: بوزن "فاعل" )1يصاغ من )

 آخره ]أمثلة: شارب، مستغفر[. مضمومة، ويكسر ما قبل

 :اذكر اسم الفاعل، مع ذكر وزنه فيما يلي 

 وزنه الصرفي   اسم الفاعل الفعل ت

 فاعل ضارب ضرب 1

 فاعل ذاكر ذكر 2

 مستفعل مستسهل استسهل 3

 مستفعل مستقبل استقبل 4

 

  :بالشكلمع ضبطه هات اسم الفاعل من األفعال التالية ، ثم ضعه في جملة من تعبيرك ، 

 -------------قارئ--------- يقرأ  -2 ----------سائل---------سأل  -1

 ----------------العب---------- يلعب -4 -----------نائم---------نام  -3

 

 

********************* 

 حّظا سعيدا أعّزائي"
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Chapter 3 – Linear Equations Chapter 4 – Equations of Linear    
                      Functions 

Chapter 6 – System of Linear      
                       Equations 

1.) 100 1.)    𝑦 =  −3𝑥 + 10 1.) C.  

2.) 2 2.)    𝑦 =  4 2.) A. no solution 

3.) 
9

2
 3.)    y = 

1

2
𝑥 3.) B. infinitely many solutions 

4.) B. y = -10 4.)    y = 
2

3
𝑥 +

5

2
 4.) C. one solution 

5.) C. 0 5.)   y = 
12

5
𝑥 −

39

5
 5.) 4-t 

6.) B. -510 per year 6.)   $47.6 6.) y =-1 

7.) B.  
 
 
 
 

7.)   2𝑥 − 𝑦 =  −14 7.) (3, -2)  

8.) y = 
1

4
𝑥 8.)  A  

 
 
 
 
 
 

8.) (4, -1)  

9.) A. translation 8 units down 9.)    𝑦 +  5 =  2𝑥 9.) (4, 1)  

10.) 46 students  10.)   𝑦 = 2𝑥 − 2 10.)  x = 4 

11.)  D. 𝑎𝑛 =  3𝑛 +  1 11.)   B. when the slopes are equal 11.)  y = 4 

12.)  B. f(x) = 2x -1  12.)   𝑦 = 2𝑥 + 4 12.)  B. elimination using addition 

13.)  A. 51 13.)   𝑦 = −3𝑥 = 6 13.)  A. substitution 

14.)  A. r 14.)   𝑓−1(𝑥) = 𝑥 − 3 6 14.)  D. 18 inches 

15.)  B. 2𝑦 +  3 =  4 15.)   𝑓−1(𝑥) = 
𝑥+20

12
 15.)  A. 5 vans 

16.)   x-2y = 8  16.)  substitution (0,0)  

17.)  A. –16, –12, –8, –4, ...   

18.)  A.  𝑎𝑛 = – 2𝑛 –  10   

19.)  B.  Range: All real numbers   

20.)  7:49 am   

 

 



Q: 1 Multiple Choice Questions 

1.The branch of chemistry that focuses on carbon-containing chemicals is called 

      d. organic chemistry. 

2.  How should you prepare an acid solution?  

d. Add the acid to the water very slowly. 
 
Use the label below to answer. 

 

 

 

 

 

 

3.  According to this label, which nutrient is NOT found in cereal? 

B Sodium 

4.  For an experiment in which you are determining the freezing point of an unknown chemical, you 
record the temperature every minute for 20 minutes. In this example, time is the _________. 

A control 
5.  During a laboratory activity, a student combined two solutions. In the laboratory report, the 

student wrote “A yellow color appeared”. The statement represents the student’s 

recorded _________. 

B observation 

6. In the chemistry lab, chemicals that you are finished working with should be _________. 

D disposed of as directed by your teacher 

7. A scientist observes that the number of coyote sightings in suburban areas has increased over 

the last four years. In the process of forming a hypothesis as to why this number has increased, 

she would _________. 

D analyze data to explain what was observed 



8.  Which of the following is an example of applied research? 

A colliding nucleus to discover the smallest particles that make up matter 

Question: 2 Answer the following questions. 

 1. Compare the macroscopic world with the submicroscopic world. 

THE MACROSCOPIC WORLD IS EASILY OBSERVABLE WITH THE NAKED EYES WHILE MICROSCOPIC 

WORL CAN ONLY BE SEEN WITH THE HELP OF MICROSCOPES. 

 2. Explain the relationship between CFCs and the depletion of the ozone layer. 

THE PROTECTIVE LAYERING OF OZONE IS DEPLETING DUE TO THE CFS’S. 

 3. What effects might the ozone hole have on humans and other organisms? Explain. 

OZONE PROTECTS US FROM THE HARMFUL RADIATIONS COMING FROM THE SUN. RADIATIONS 

LIKE ULTRA VIOLET ETC.  

 4. List three safety precautions you can take before entering the laboratory. 

ALWAYS WEAR THE LAB COATS 

SAFETY GOGGLES TO BE WOREN 

GLOVES TO BE WOREN 

Question: 3. Identify each piece of data as either qualitative or quantitative. 

QUALITATIVE 1. red- 

QUANTITATIVE 2. 100 pounds 

QUANTITATIVE 3. 105°C 

QUALITATIVE 4. tall 

QUALITATIVE 5. round 

QUALITATIVE 6. smells like bananas 

QUANTITATIVE 7. 40 mph 

QUALITATIVE 8. pink with purple polka dots  

QUALITATIVE 9. cold 

QUANTITATIVE            10. 78 books 



Question: 4 Identify each kind of investigation as an example of pure research or applied research. 

 1. A researcher analyzes different compounds that might be sources of cancer drugs. 

PURE RESEARCH 

 2. Researchers study the components of living cells. 

PURE RESEARCH 

 3. Researchers look for a vaccine to prevent AIDS infection. 

APPLIED RESEARCH 

 4. A researcher works on ways to improve agricultural yields. 

APPLIED RESEARCH 

 5. A researcher observes chimpanzees in their natural habitat to learn about their behavior. 

PURE RESEARCH 

 6. A researcher analyzes the composition of Jupiter’s atmosphere. 

APPLIED RESEARCH 

 7. A researcher designs a more efficient internal-combustion engine. 

APPLIED RESEARCH 

Question: 5  

 

 

 



Cathode Ray Experiments 

 1. A cathode ray is a beam of negatively charged particles or electrons. 

 2. Answers may vary. All three experiments have a voltage source, a cathode, an anode, gas at low pressure, and a 

phosphor that allows the position of the cathode ray to be determined. 

 3. The cathode ray travels from the cathode toward the anode, passing through the hole in the anode and traveling in a 

straight line through the tube, where it strikes the phosphor screen. 

 4. In B, the cathode ray passes through a magnetic field, whereas in C, the cathode ray passes between two electrically 

charged plates. Both experiments show that the cathode ray is made of charged particles. 

 5. The experiment shows that the cathode ray consists of charged particles that are affected by a magnetic field. 

 6. The negatively charged cathode ray bends toward the positively charged plate due to electrical forces of attraction. 

 

Question: 6 Specify Four branches of chemistry that we see around us, daily. 

1. ENVIRRONMENTAL 2. ANALYTICAL 

3.PHYSICAL 4. INDUSTRIAL 

Try to generate your own definition of one of the branches that you have discovered. VARIABLE 

RESPONSES ARE ACCEPTABLE 

Question: 7 Use the periodic table to identify each element described below. 

 1. atomic number 65 ZINC 

 2. 78 protons SELENIUM 

 3. 44 protons and 44 electrons SCANDIUM 

 4. atomic number 24 MAGNESIUM 

 5. 21 protons NEON 

 6. atomic number 55 IRON 

Question: 8 In the space at the left, write true if the statement is true; if the statement is false, change the 

italicized term to make it true. 

FALSE 7. An atom’s nucleus contains its protons and electrons. 

TRUE  8. Neutrons have no electrical charge. 

TRUE 9. Beta particles have a charge of 2+. 

FALSE 10. An alpha particle consists of two protons and two electrons. 

 

 

 



Question: 9 Complete the table below. 

Isotope Symbolic Notation Number of Protons Number of Electrons Number of Neutrons 

11. Hydrogen-1 1H 1 1 0 

12.  
 1
3 H  1 1 3 

13.  8
18O 8 8 10 

14. Copper-65 63
29Cu 29 29 36 

15.  
 92

235 U  92 92 146 

 

Question:10 For each description in Column A, write the letter of the matching symbol in Column 

B. 

 Column A Column B 

D 1.Isotope in which the number of neutrons is six more than  

the isotope’s atomic number  

B 2.Copper-63 

F 3.Copper with seven neutrons more than its atomic number 

A 4.Isotope that has one neutron more than its number of protons  

C 5.Carbon with equal numbers of neutrons, protons, and electrons  

E 6.Carbon with two more neutrons than its number of protons  

G 7.Chromium with two more neutrons than its number of protons  

H 8.Isotope in which the difference between the neutrons and number of protons is 4 

Question: 11 Answer the following questions. 

 9. Calculate the atomic mass of gallium (Ga). Gallium has two isotopes: 69Ga and 
71Ga. 69Ga has a relative abundance of 60.12% and an atomic mass of 68.9257 

amu. 71Ga has a relative abundance of 39.88% and an atomic mass of 70.9249 

amu. Show all your work. 

(68.257X0.6012) =41.438 

(70.9249X0.3988) = 28.284 

a.  8

17O  

b.  29

63Cu  

c.  6

126C  

d.  24

50Cr  

e.  6

14C  

f.  29

65Cu  

g.  24

52Cr  

h.  24

54Cr  

 



  10. Calculate the atomic mass of the element X. Then use the periodic table to 

identify the element. Show all your work. 

28.284 SILLICON  

 

11. Assume that Isotope 1 is an isotope of element X and that all the isotopes of X are 

listed in Data Table II. Determine the atomic mass of X. Show all your work. 

28.284 SILLICON  

 12. Which isotope of X is most abundant? Least abundant? 

MOST ABUNDANT IS THE FIRST ISOTOPE 

LEAST ABUDANT IS THE LAST ONE 

 13. Which isotope of X has the greatest effect on the atomic mass of X? Explain why. 

THE FIRST ISOTOPE AS IT IS FOUND TO BE PRESENT IN IN HIGHER 

PERCENTAGES THEN OTHERS 

 14. If the chemist later discovered the following isotope, what could you conclude? 

Isotope Number of 

Protons 

Number of electrons Number of Neutrons Mass 

(amu) 

Isotope 7 24 24 31 54.939 

THE OVERALL MASS OF THE ELEMENT IS GOING TO BE INCREASED. 

THE END 

Isotope Mass 

(amu) 

Percent 

Abundance 

27X 27.977 92.23 

28X 28.976 4.67 

29X 29.974 3.10 
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Question 1  

What is the purpose of using Adobe Dreamweaver? 

Dreamweaver is positioned as a versatile web design and development tool that enables 
visualization of web content while coding. 

Question 2 

What are the languages supported in Adobe Dreamweaver? Mention three. 

1. HTML 
2. CSS 
3. PHP 

Question 3 

What is the difference between a website and a webpage? 

Web page and Website are relevant but distinct words. A web page can be considered as a single 
entity whereas a website is a combination of web pages. 

Question 4 

How to host a website? 

Web hosting is a service that allows organizations and individuals to post a website or web 
page onto the Internet. A web host, or web hosting service provider, is a business that 
provides the technologies and services needed for the website or webpage to be viewed in 
the Internet. Websites are hosted, or stored, on special computers called servers. When 
Internet users want to view your website, all they need to do is type your website address or 
domain into their browser. Their computer will then connect to your server and your 
webpages will be delivered to them through the browser. 
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Question 5 

Write an external CSS to modify the style of a webpage. Follow the directions below. 

Style the following elements:  

H1 and h2 with the following properties:  

‐ Text align to center.  
‐ Font family to Georgia.  

Body with the following properties:  

‐ Background color to any color of your choice.  
‐ Text align to center.  
‐ Font Family to Georgia.  

Save the file as My First CSS. 

Now create a new HTML file to design the following website. 

Link the external CSS and apply it to the following HTML file.  
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Follow the instructions below to design the website:  

Insert an image.  

Insert 2018 FIFA WORLD CUP as H1.  

Insert Russia as H2. (Note H1 and H2 are headings). 

Insert horizontal line.  

Insert text Read Me and link it to a new webpage.  

Add the following text to your webpage.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Audit shows a record 3.572 billion people watched the 2018 FIFA World 
Cup Russia™ 

 Figure includes those who watched TV at home, out of home or on digital 
platforms 

 The final was seen live by a combined 1.12 billion viewers worldwide 
FIFA has today published the key findings of a comprehensive audit of 
consolidated final audience data for the 2018 FIFA World Cup Russia™, 
which was broadcast live in every territory around the world from 14 June 
to 15 July this year. 
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 الوحي
 

 : ما معنى الوحي في اللغة ؟ 1س

 هو االعالم في خفاء و سرعه 

 

 : ما معنى الوحي في االصطالح الشرعي ؟ 2س

 هو اعالم هللا تعالى الى نبي من انبيائه 

 

 آية تثبت نزول الوحي على الرسول صلى هللا عليه و سلم ؟  : اذكر 3س

 الحكيم كذلك يوحي اليك و الى الذين من قبلك هللا العزيز 

 

 : ما حكم من انكر الوحي و لم يؤمن به ؟4س

 كافر 

 

 : عدد صور الوحي التي نزلت على الرسول صلى هللا عليه و سلم؟5س

إرسال ملك الوحي جبريل عليه السالم فيتمثل للنبي صلى هللا عليه و سلم  .1

 فيكلمه فيعي ما يقول 

 دوي كدوى النحل .2
ً
 يكون مثل صلصة الجرس و يرافقه أحيانا

تكليم هللا تعالى للرسول صلى هللا عليه و سلم من وراء حجاب كما حصل مع  .3

 موس ى عليه السالم 

 

 على كل صور الوحي االتيه :6س
ً
 -: اذكر دليال

ان روح القدس نفث في روعي : لن تموت نفس حتى تستكمل . االلقاء في الورع : 1

 رزقها 

عليه و سلم من الوحي الرؤيا الصالحه  أول ما بدئ  به رسول هللا. الرؤيا الصالحة : 2

 في النوم فكان ال يرى رؤيا اال جاءت مثل فلق الصبح 

و ما ينطق عن الهوى ان هو اال . تكليم ملك الوحي للرسول صلى هللا عليه و سلم : 3

 .وحي يوحى 
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 : ما صورة الوحي التي آشار اليها قوله تعالى ) من ورائ حجاب( ؟7س

لرسول صلى هللا عليه و سلم من وراء حجاب كما حصل مع موس ى ل لىتكليم هللا تعا

 و ما حصل مع رسول هللا صلى هللا عليه و سلم عليه السالم 

 

 الصحابه جبريل عليه السالم ؟ و كيف ؟ رأى: هل 8س

نعم .. عندما آتى ملك الوحي جبريل عليه السالم الى الرسول صلى هللا عليه و سلم على 

ياض الثياب شديد سواد الشعر و الرسول صلى هللا عليه و سلم صورة اعرابي شديد ب

 بين اصحابه فسأل عن االسالم و االيمان و االحسان و الساعة 

 

 : كيف كلم هللا موس ى عليه السالم ؟ 9س

 من وراء حجاب 

 

: ما صورة الوحي التي تلقاها الرسول صلى هللا عليه و سلم بعد عروجه الى 10س

 السموات العلى ؟ 

ي حادثة االسراء و املعراج قال تعالى: علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى و هو باالفق ف

 االعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى 

 

 : يمتاز القرآن الكريم على السنه النبوية بميزة تتعلق بلفظه و معناه اذكرها ؟11س

 و معنى 
ً
من عند هللا بواسطة امللك جبريل عليه السالم و ليس و هو الوحي املنزل لفظا

 لرسول هللا صلى هللا عليه و سلم اال التلقي و التبليغ 

 

 : ما أشد صور الوحي على الرسول صلى هللا عليه و سلم ؟ اذكر الدليل ؟ 12س

و هو ما يكون مثل صلصة الجرس حيث يرافقه دوي كدوي النحل و هو اشد على رسول 

  عليه و سلم حيث يصحبه العرا الشديد و تعيريه حاله خاصه به هللا صلى هللا
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 إعجاز القرآن الكريم

 

 : بين معنى قولنا : القرآن الكريم معجزة الرسول صلى هللا عليه و سلم الخالدة ؟ 1س

آي ان القرآن الكريم معجزة الرسول صلى هللا عليه و سلم الى العاملين و ليست خاصة 

و ان باب التحدي و املعارضة مفتوح و مستمر بااليتان بمثل هذا القرآن بالعرب وحدهم 

 الكريم أو سورة منه في جميع وجوده اعجازه حتى تقوم الساعة 

 

 : اذكري اربعه من وجه إعجاز القرآن الكريم ؟ 2س

 . االعجاز العلمي 2. االعجاز البياني                           1

 . االعجاز الغيبي 4                     . االعجاز التشريعي   3

 

 : ما املقصود باالعجاز البياني للقرآن الكريم ؟ 3س

هو النظم املميز املخالف لشعر العرب و نثرهم الى جانب نصاحة الفاظه و بالغة عباراته 

 و جودة نظمه مع اشتماله على بعض الخصائص الفريدة 

 

 ن الكريم ؟ : ما املقصود باالعجاز العلمي للقرآ4س

هو عبارة عن الحقائق العلمية و الظواهر الكونية التي ذكرها القرآن الكريم و التي لم 

يعرفها البشرية اال في العصور الحديثة بعد أن كشف عنها العلم التجريبي إضافة الى 

 عدم تعارض ما جاء به القرآن مع مكتشفات العلم و حقائقه 

 

 ب البياني لكتاب هللا تعالى ؟ : وضحي ثالثة من خصائص االسلو 5س

 االقتصاد في اللفظ مع الوفاء بحق املعنى    .1

2.  
ً
 إقناعة للعقل و القلب معا

 جودة سبك آياته و احكام نظمه  .3

 توجيه خطابه لجميع الناس بحيث يفهمه العامه و الخاصه  .4

 

 . ما الصفات التي وصف بها الوليد بن املغيرة القرآن الكريم ؟ 6س

لحالوه و ان عليه لطالوه و ان اعاله ملثمر و ان أسفله ملغدا و انه ليعلوا قوله وهللا أن ل

 و ما يعلى عليه 
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 : اذكر قصة الفتاة االعربية مع االصمعي ؟ 7س

 
ً
يروى ان االصمعي احد علماء اللغه و فصائحها خرج ذات يوم فسمع فتاة تنشد أبياتا

النفس و القلب بجمال أسلوبها و رائعه من الشعر فأعجب بتلك االبيات و هزت فيه 

روعة بيانها و فصاحة ألفاظها فقال لها : قاتلك هللا ! ما افصحك ! فقالت له : ويحك ! 

أو يعد هذا فصاحة بعد قول هللا تعالى : ) و أوحينا الى ام موس ى أن ارضعيه فأذا خفت 

علوه من املرسلين ( ثم عليه فأليقه في اليم ، و ال تخافي و ال تحزني ، إنا رادوه إليك و جا

قالت : فقد جمعت هذه االيه على وجازتها بين امرين و نهيين و خبريين و بشارتين . قال 

االصمعي : فأعجبت بفهمها و إدراكها اكثر مما أعجبت بشعرها فهي فتاة إعرابية صغيرة 

 و لكنها واسعة العلم 

 

 ة مع االصمعي؟: ما وجه االعجاز القرآني الذي آشارت اليه قصة الفتا8س

 االعجاز البياني 

 

 : ملاذا ينذر في مجتمعنا اليوم مثل هذه الفتاة في فهم القرآن الكريم و إعجازه ؟ 9س

حيث تبدأ صلة املسلم بالفكر االسالمي منذ الطفولة و تستمر حتى الكبر ، و لكن في 

و التلفونات و  الوقت الحالي تشغلهم أغلبهم املغريات من مالبس و االكيرونيات مثل النت

 غيرها ......

 

: بماذا وعد هللا تعالى عباده في قوله سبحانه ) سنريهم آياتنا في االفق االعلى و في 10س

 انفسهم ( ؟ 

بأنه سيكشف للناس عامة و للعلماء خاصة االيات املبثوثة في الكون الواسع لتدل على 

 تعالى كلما تقدمت صدا رسول هللا صلى هللا عليه و سلم ، و قد تحقق و عد هللا

الكشوف العلمية في ميادين الحياة املختلفة ظهر للناس آيات باهره في مخلوقات هللا 

 تدعوهم الى االيمان بربهم و خالقهم 

 

 ؟ قرآن الكريم بعض الحقائق العلمية: ما الغاية التي أرادها هللا تعالى من تضمين ال11س

الواسع و في النفس ات املبثوثة في الكون حتى يبين للناس عامة و العلماء خاصة االي

 على صدا رسالة محمد صلى هللا عليه و سلم و ان ما جاء به هو 
ً
البشرية لتكون دليال

 الحق من عند هللا تعالى 
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 للعلوم الكونية ؟ 12س
ً
 : وضح معنى ان القرآن الكريم هداية للناس و ليس كتابا

الناس و ارشاداهم ملعرفة ربهم و دورهم في  آي ان الغرض من انزال القرآن الكريم لهداية

عمارة االرض و واجبهم في الدنيا و مصيرهم في االخره باالضافة الى وجود االحكام 

التشريعيت التي تنظم املجتمع و تستقيم بها الحياة ال ان ينظر للقرآن الكريم على انه 

 الرئيس ي من انزاله كتاب علةم تتابع من خالله املكتشفات العلمية مع اغفال الغرض 

 

: ماذا تستنتج من قول) موريس بوكاي (: كيف أمكن ملحمد صلى هللا عليه و سلم 13س

 ؟ 
ً
 حقائق علمية لم تكتشف اال حديثا

ً
 أن يتناول قبل أربعة عشر قرنا

بأن كل ما في هذا القرآن الكريم من آيات بينه و دالئل معجزة لتدعوا االنسان لاليمان 

حمد صلى هللا عليه و سلم و ما جاء به من الدين ليحقق لالنسان باهلل و رسوله م

 السعادة في الدنيا و النعيم في االخرة و يفوز برضوان هللا تعالى و تقدير مجتمعه 

 

 : ما الحقيقة العلمية التي آشار اليه قوله تعالى ) و جعلنا من املاء كل ش ي حي ( ؟ 14س

 بأن املاء أصل الحياة و اساسها 

 

: سبق القرآن الكريم العلم الحديث في تقرير ان االرض انفصلت عن االجرام 15س

 السماوية .. اذكر االية التي تدل على ذلك ؟ 

 ففتقانهما و جعلنا من املاء كل 
ً
ج : أو لم ير الذين كفروا ان السماوات و االرض كانتا رتقا

 ش ي حي أفال يؤمنون 

 

هي ما تسمى خضراء في أوارا النباتات  و نع : كشف القرآن الكريم عن وجود مصا16س

 ؟ بات )التمثيل الضوئي،الكوروفيلي(وضح ذلكفي على الن

فقد ثبت لدى العلماء ان في اوراا النبات مصانع خضراء تعطي اللون االخضر و تصنع 

 املواد الغذائية التي تتكون منها الحبوب و الثمار 
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 يح لواقح( الى حقيقتين علميتين اذكرهما ؟ : تشير االية الكريمة ) و أرسلنا الر 17س

ان الرياح عامل مهم في نقل حبوب اللقاح في ازهار النبات لينتج  الحقيقة االولى :. 1

 الثمار 

الرياح تلقح السحاب موجبة التكهرب مع سالبة التكهرب  الحقيقة الثانية : .2

 فيحدث البرا و الرعد و ينزل املطر 

 

 

 -لكل مما يأتي : ر الجواب الصحيح: اخي18س

  معنى االعجاز في اللغة العربية 

 الفوت و السبق 

 

  وجه االعجاز في قوله تعالى ) غلبتالروم في أدنى االرض و هم من بعد غلبهم

 سيغلبون ( 

 غيبي 

 

  ) معنى كلمة ) مدكر( في قوله تعالى ) و لقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر 

 معتبر و متعظ 
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 أصحاب الكهفقصة 

 

 : كيف عرضت قصة أصحاب الكهف ؟1س

 عرضت في سورة واحدة في القرآن الكريم و هي سورة الكهف 

 

 لقصة أصحاب الكهف ؟ 2س
ً
 : اذكر موجزا

 موحدين من اهل الكتب السابقة و معهم كلب لجأوا الى غار 
ً
توجز االيات بأن شبابا

يرشدهم الى خير الدنيا و االخره في جبل فارين بدينهم مستعينين باهلل عز و جل أن 

فأنامهم هللا جلت قدرته في هذا الغار نومة طويلة ثقيلة ال توقظهم االصوات و ال 

 من السنين ثم بعثهم 
ً
تقلبات الجو في فصول السنة املختلفة و استمر نومهم عددا

نومهم هللا فأختلفوا في مدة نومهم و عددهم الى فريقين فأظهر هللا تبارك و تعالى مدة 

 و عددهم 

 

 ة اصحاب الكهف نومة ثقيلة ؟ تام: ما الحكمة من ا3س

 حتى ال توقظهم االصوات و ال تقلبات الجو في فصول السنة املختلفة 

 

 : هل استجاب هؤالء الشباب الكراه امللك الطاغية ؟ و لم ؟4س

 ال .. الن امللك ليس لديه حجه او دليل لييركوا دينهم 

 

 اتخذه الفتية في املوقف من اكراه امللك ؟ : ما الحل الذي 5س

تشاورا فيما بينهم فاستقر رأيهم على الخروج من هذه القرية الظالم اهلها الى غار في 

 جبل بالقرب من املدينة فارين بدينهم حتى يتمكنوا من عباردة ربهم بحرية و طمأنينه 

 

 كثيرة . اذكر نع6س
ً
مة واحده من هذه : لقد انعم هللا على اصحاب الكهف نعما

 النعم ؟ 

حتى تبقى أجسامهك صحيحه ال تبلى من طول نومهم على جنب واحد فقد من هللا 

 عليهم بتقليب اجسامهم مره للجنب االيمن و مره للجنب االيسر 
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: لقد كان في قصه اصحاب الكهف و بعثهم من نومهم اكبر عظة لهم و لغيرهم ، 7س

 الكهف ؟  فما هي العظه التي كانت الصحاب

ان هذه الحادثة كانت عظه الهل الكهف ابتاء اذا ايقنوا بقدرة هللا على بعث الناس 

يوم القيامه كما حدث لهم في هذه الصورة السيطة من النوم الطويل و البعث بعد 

ذلك ، و كذلك عظه لكل اهل املدينة لتقرر هذه الحقيقة و عظه لكل من علم بهذه 

 الحادثة 

 

باس رض ي هللا عنهما الى ان عدد اصحاب الكهف سبعه ثامنهم : ذهب أبن ع8س

 كلبهم ، فما دليله على ذلك ؟

 
ً
قال تعالى  سيقولون ثالثة رابعهم كلبهم و يقولون خمسة سادسهم كلبهم رجما

 بالغيب و يقولون سبعه ثامنهم كلبهم ( 

 

 ع 9س
ً
ن اهل الكتاب : ملاذا نهى هللا رسول هللا صلى هللا عليه و سلم ان يأخذ شيئا

 في قصة اصحاب الكهف ؟ 

انه اذا اراد ان يخبر عن ش ي سيفعله في املستقبل أن يربط ذلك يمشيئة هللا فيقول 

 ان شاء هللا فأذا نس ي ان يعلق الخبر باملشيئة فليقل ذكر و ان كان بعد ايام او سنين 

 

 اربعة منها؟ قصة اهل الكهف دروس و فوائد كثيرة ، اذكر: في 10س

 املعجزات الداله على قدرة هللا كثيرة و منها قصة اصحاب الكهف  .1

 اللجوء الى هللا عند الشدائد  .2

 الشباب اكثر استجابة لدعوة الرسل من الشيوخ  .3

 على االيمان  .4
ً
 حفاظا

ً
 التضحية مطلوبة شرعا
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 دراسه ()عاقبة الخائنين1رسورة الحش

 

 -بكتب التفسير : انيها مستعينعبارات االتية معاامام ال : اكتب1س

 نزه و مجده تعالى و دل عليه  سبح هلل :

 القوي الغالب  العزيز :

 لم يظنوا و لم يخطر لهم ببال لم يحتسبوا : 

 الخروج من الوطن  الجالء :

 عادوا و عصوا و حادوا شاقوا : 

 نحلة او نخلة كريمة  لينة :

 يذل و يهين  و لخزي :

 

 بني النضير الى هللا ؟  : ملاذا نسب اخراج2س

النهم خرجوا بدون حرب و قتال حيث القى هللا سبحانه و تعالى في قلوبهم الرعب و 

 الخوف فخارت قواهم و وهنت عزائهم فأستسلموا طالبين الصلح 
 

 -من االيات الكريمة على ما يأتي :  : استدل3س

 أسرع الهزائم ما جاء من داخل النفس ؟ .1

ظنوا انهم مانعتهم حصونهم من هللا فأتاهم هللا من حيث لم  ما ظننتم ان يخرجوا و 

 يحتسبوا و قذف في قلوبهم الرعب يخربون بيوتهم بأيديهم و أيدي املؤمنين 

 ما النصر اال من عند هللا ؟ .2

 فأعتبروا يا أولى االبصار 

 بل جزاء وفاقا ؟ .3    
ً
  ما نزل ببني النضير لم يكن ظلما

 رسوله و من يشاقا هللا فأن هللا شديد العقاب ذلك بأنهم شاقوا هللا و 
 

بأحد كتب السيرة و  االجابة الصحيحه فيما يأتي مستعينة حول رمز ار دائ : ضع4س

 -التاريخ :

 خرج بعضهم الى الشام و بعضهم خرج للمدينة 
 

 : ما املدة التي استمر فيها حصار الرسول صلى هللا عليه و سلم لبني النضير ؟ 5س

 ليلة  16
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 ؟ ملدينة وجد ثالث قبائل يهوديه هيعندما هاجر الرسول صلى هللا عليه و سلم الى ا: 6س

 بني قينقاع .3بني قريظه                .2بني النضير            .1

 

 : على آي اساس تم فك الحصار عن بني النضير ؟ 7س

 بعد ما طلبوا من الرسول صلى هللا عليه و سلم الصلح 

 

 ع8س
ً
 لى هذه الحادثه ، ما واجب مسلمي اليوم نحو فلسطين ؟ : قياسا

ان يتحدوا و يحاربون اليهود و ينصرون اهل فلسطين و يسيرجعون القدس املحتله الى 

 املسلمين 

 

 : ) فأعتبروا يأوألي االبصار ( 9س

 بأي ش ي يكون االعتبار الذي تطالب به االيه ؟  . أ

 أنفذه 
ً
 بأن يتأكدوا بأن هللا اذا قض ى امرا

  من هم أولي االبصار ؟ب.             

 ذوي العقول البصيرة 

 

: ) ما قطعتم من لينه او تركتموها قائمة على اصولها فبأذن هللا و ليخزي 10س

 الفاسقين ( 

 ما سبب نزول هذه االية ؟  . أ

 ليرفع الحرج عن املسلمين فيما فعلوا و تقر عليهم 

 ما معنى : ) و ليخزى الفاسقين ( ؟ . ب

 العار و الذل و الهوان  يلحق به
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 ) الفئ و أحكامه(دراسه2سورة الحشر

 

و كتب التفسير عن معاني االلفاظ التالية و سجليها في أابحث في أحد القواميس : 1س

 -الفراغات امامِك : 

 رد و أعاد  أفاء :

 أسرعتم  اوجفتم :

 ركاب : ما يركب من االبل خاصة 

 بينهم خ
ً
 متدواال

ً
 اصة دولة : ملكا

 

 -: : أكمل2س

 و لم 
ً
 و ال ابال

ً
الفئ هو : االموال التي ساقها هللا و رسوله دون ان يركب املسلمون خيال

 يخضوا معركة و ال قتال 

 الغنيمة هي : االموال التي تقع في ايدي املسلمين بعد حرب و قتال 

 ، منها : ملستحقي الفئ
ً
 تقسم الغنيمة أخماسا

 اربين ) اربعة اقسام ( و الباقي يقسم على : املح

 

: ما معنى قوله تعالى ) و لكن هللا يسلط رسله على من يشاء ( و كيف يكون هذا 3س

 التسلط ؟ 

 آي انهم أستلسموا بدون قتال 

 بأنهم صالحوه او بالصلح 
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 )آداب و أحكام( حفظ1سورة الحجرات

 

هللا و رسوله و اتقوا هللا ان هللا  يا أيها الذين امنوا ال تقدموا بين يدي : قال تعالى )1س

 سميع عليم ( 

 أ: عم تنهى هذه االيه املؤمنين ؟ 

تناهم عن التقدم على احكام هللا تعالى و رسوله بقول او بفعل او رائ او اجتهاد او فعل و 

تحذرهم من التعجل بالقضاء في امر من امور الحياة حتى يقضوا بخالف ما امر هللا و 

 رسوله 
 

 حكم القوانين التي تخالف أحكام الشريعة االسالمية ؟ ب: ما 

 محرمة .. اذ يعد أصحابها مقدمين الحكامهم على حكم هللا و رسوله 
 

 ج: إشرحي املراد بقوله تعالى ) ان هللا سميع عليم ( ؟ 

 بأن هللا يسمع و يرى كل ما يصدر عنهم من قول و فعل 
 

عليه و سلم من االداب املطلوب ، خفض الصوت في حضرة الرسول صلى هللا : 2س

 اقرائي االيه الداله على ذلك و احفظها؟ 

يها الذين امنوا ال ترفعوا اصواتكم فوا صوت النبي و ال تجهروا له بالقول كجهر يا أ

 بعضكم لبعض ان تحبط اعمالكم و انتم ال تشعرون 
 

 ي اجابتِك ؟: ما حكم رفع الصوت في مسجد الرسول صلى هللا عليه و سلم ؟ علل3س

 
ً
 او ميتا

ً
 مكروه .. الن احيرام الرسول صلى هللا عليه و سلم واجب حيا

 

 : قال تعالى ) ان الذين ينادونك من وراء الحجرات اكثرهم ال يعقلون(4س

 أ: فيمن نزلت هذه االية ؟ 

 قوم بني تميم 
 

 ب: ما املقصود بقوله ) وراء الحجرات ( ؟

 خارج الحجرات 

 ثرهم ال يعقلون ( ؟ج: ما معنى ) اك

 اكثرهم ال يحسنون تصرف العقالء 
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 د: ماالحكمة من ختم االية بقوله ) و هللا غفور رحيم ( ؟

حتى تفتح االمل ملن تصرفوا بهذا الفعل القبيح و ترغبهم في التوبة و ان يندموا على ما 

 فعلوا و يليزموا االدب و حسن الخلق 

 

 الين امنوا ان جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا( ؟: متى نزل قوله تعالى ) يا أايها 5س

 ليجمع الزكاة من بني املصطلق فلما 
ً
عندما أرسل الرسول صلى هللا عليه و سلم رجال

سمع القوم بذلك تلقوه و عظموه النه قادم من عند رسول هللا صلى هللا عليه و سلم 

 عليه و سلم و فحدثه الشيطان في نفسه انهم سيقتلونه فرجع الى رسول هللا صلى هللا

اخبره ان بني املصطلق قد منعوا صدقاتهم فغضب رسول هللا صلى هللا عليه و سلم و 

املسلمون فلما بلغ القوم ان النبي صلى هللا عليه و سلم غاضب اتوا الى رسول هللا صلى 

 هللا عليه و سلم و قالوا نعوذ باهلل من سخط هللا و رسوله و اخبروه بالحقيقة 

 

 اربعه امور ترشد ايها االيات ؟   : اذكر6س

 حرمة التقدم على النبي صلى هللا عليه و سلم بقول او بفعل  .1

 التأكد من االخبار قبل الحكم عليها حتى ال يظلم االخرون  .2

 حرمة رفع الصوت في حضرة النبي صلى هللا عليه و سلم لغير الحاجه  .3

سبب في بطالن العمل و قبول االعمال مرتبط بطاعة هللا و رسوله و مخافلة هللا  .4

 ذهاب االجر 
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 ) آفات و مهلكات( حفظ2سورة الحجرات

 

 عده فضل كبير على املسلمين ، لخص: للرسول صلى هللا عليه و سلم و لسنته من ب1س

 هذا الفضل في ثالث افكار رئيسية ؟ 

 يتعلمون منه و يسيرشدون به و بسنته  .1

  يوجههم و يربيهم اليربية االيمانية .2

 ينجيهم من عذاب الدنيا و اآلخره  .3

 

ر من االمر لعنتم( و قوله : حدد العالقة بين قوله تعالى )لو يطيعكم في كثي2س

 ولكن هللا حبب اليكم االيمان ( ؟ تعالى)

 ايحاء املسلمين بأن يطيعوا هللا و رسوله و يسلمون اليهم 

 

 تجي من ذلك ؟ ستنالخطوة الالحقة الخضاع الفئه الباغية ، وماذا ت : بين3س

 انما املؤمنون اخوه .. حيث يبين هللا لهم بأن بااليمان يكونون اخوه و يحرم ان يتقاتلوا 

 

: قال تعالى في االيات السابقة ) ومن لم يتب فأولئك هم الظاملون( فما االمور التي 4س

 يجب ان يتوب املسلم عنه في هذه االيات ؟ 

 التنادي باالقاب القبيحه 

 

 سبب نزول قول هللا تعالى ) و ان طائفتان من املؤمنين اقتتلوا..( : ما5س

حيث حدث شجار بين عبدهللا بن ابي سلول و بين عبدهللا بن رواحه الذي انتصر 

لرسول هللا صلى هللا عليه و سلم و شارك االوس و الخزرج في الشجار و تضاربوا بأغصان 

م فألصلح بينهم و اوقف الشجار فنزلت االشجار فتدخل رسول هللا صلى هللا عليه و سل

 االيه الكريمة 

 

: لم توجه التعبير بصفة الجمع في ) اقتتلوا ( مع ان الكالم في بداية النص عن 6س

 الطائفتين و هي مثنى ؟

 ذلك بسبب دخول طوائف آخرى غير مؤمنه 
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 تبة ؟ ها مر خل في االصالح عن التخاصم ، اذكر : حددت االيات الكريمة مراتب التد7س

 إقناع الطائفتين بالتوقف عن القتال  .1

الظاملة بقتالها حتى تستجيب المر  –التدخل اليقاف الفئه التي ال تستجيب  .2

 املسلمين 

 تقدم اهل االصالح لتحكيم شرع هللا في النزاع مراعين العدل و التقوى  .3

 

 من االفات التي تقوض املجتمع منها ؟ 8س
ً
 : ذكرت االيات عددا

 السخرية  .1

 لتجسس ا .2

 الغيبة  .3

 سوء الظن  .4

 التنادي باالقاب القبيحة  .5

 اعابة االخرين باالشارة او ما شابهها .6
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 فضل تالوة القرآن الكريم 

 

: كيف كان العرب قبل نزول القرآن الكريم ؟ و كيف أصبحوا بعد نزوله ؟ و بم 1س

 تعللي أفول نجمهم ؟ 

  في ضالل و ضعف و تفكك و انحطاط كانوا

 في هداية و اتحاد و رفعة أصبحوا 

حيث أن العرب بفضله تمكنوا خالل ربع قرن أن يدحورا امبرطوريتين في  اعلل ذلك

ذلك الزمن و ينشروا لواء العدل و الرحمه على ربوع االرض و ما يزالون في عزة و منعة 

و تفرا  حتى وهنت عالقتهم بالقرآن الكريم فعادوا الى قريب مما كانوا عليه من ضعف

مما يؤكد اثر القائل : ال يصلح آخر هذه االمه اال بما صلح به أولها و قد أصلح أولها 

 بالقرآن 

 

البشر و خصائص النبات . : الرسول االعظم صلى هللا عليه و سلم خبير بطبائع 2س

 ذلك من الحديث ؟  كيف تبين

القرآن الكريم و  حيث ان الرسول عليه الصالة و السالم شبهه البشر الذين يقرأون 

 الذين ال يقرأون القرآن بالنباتات من ناحية طعمها و رائحتها و نفعها للبشر 

 

 : ما الوصف الجامع بين املؤمن و التمرة و االترجة ؟ 3س

حيث يتجلى في كثرة النفع فشجرة االترج كبيرة الحجم كثيرة الظل طويلة العمر و كذلك 

 شجرة النخل 

 

 الذي ال يقرأ القرآن بالتمرة ؟  : ملاذا وصف املؤمن4س

فهو بأيمانه حلو الباطن كذلك اال أنه لم يرزا نعمة القدرة على نفع االخرين و ما دام في 

 دائرة االيمان فهو على خير ان شاء هللا تعالى 

 

 : ما سر اختيار الحنظلة لوصف املنافق الذي ال يقرأ القرآن ؟ 5س

ضرة تبهج النظر و ال رائحه تمتع الحواس و ال طعم الن شجرة الحنظلة ال ظل لها و ال خ

 ينفع املتذوا فقد خلت من آي نفع 
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 ال يقرأ 6س
ً
: في ضوء ما درسِت من تالزم بين االيمان و القرآن ، كيف تتصور مؤمنا

 القرآن ؟ 

 ال يقرأ القرآن حيث أن القرآن الكريم فيه الكثير من 
ً
ال يتصور عقلي أن هنالك مؤمنا

 رسولنا الكريم صلى هللا املنافع ا
ً
 ال ينتفع به و قد نصحنا

ً
لدينية و النيويه فكيف لؤمنا

عليه و سلم بقرأئة القرآن حيث قال عليه الصالة و السالم ) اقرؤا القرآن فأنه يأتي يوم 

 الصحابه (
ً
 القيامة شفيعا

 

 

آن قومي اتخذوا هذا القر  : ما املقصود بقوله تعالى ) و قال الرسول يارب إن7س

 
ً
 ( ؟ مهجورا

 ما صنع قومه يارب أن قومي تركوا هذا القرآن 
ً
قال الرسول صلى هللا عليه و سلم شاكيا

و هجروه متمادين في اعراضهم عنه و ترك تدبره و العمل به و تبليغه و في هذه االيه 

 تخويف عظيم ملن هجر القرآن الكريم و لم يعمل به 
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