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 سورة البقرة ( درس من (  
  

  : فّسر معاني المفردات التالية : 1س
  

 الرقم
  

  معناها  الكلمة

1  
  

  المن
  تفاخر اإلنسان بإحسانه

2  
  

  األذى
  التطاول على الناس بسبب إحسانه

3  
  

 قول المعروف
  الكلمة الطيبة

       
ورة 2س ي س ك ف بيل هللا وذل ي س اق ف ى اإلنف الى عل ربه هللا تع ذي ض ل ال ا المث : م

  .البقرة   ؟ واكتب اآلية الدالة على ذلك 

ة إذا زرعت  ا تتضاعف الحب أن أجرهم يتضاعف كم يضرب هللا مثًال في كيفية ثواب المنفقين ب

  وأنبتت سبع سنابل.
  

نبلة مثل الذين ينفقون : ( اآلية الدالة ل س ي ك نابل ف ت سبع س ة أنبت أموالهم في سبيل هللا كمثل حب

  مائة حبة )
  

  : ما اآلداب التي يجب أن يتحلى بها المسلم عند اإلنفاق في سبيل هللا ؟ 3س

  عدم األذى -2                      عدم المنّ  -         1 
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  البقرة .: اذكر أمرين من األمور المستفادة من آيات الزكاة في سورة 4س

  المسلم ينفق ماله لينال رضا هللا . -1

  يتفاوت األجر بين ُمنفق وآخر حسب صدق النية . -2

 

  القلقلة  ( درسمن(  

  ة .ل: ما المقصود بالقلقلة ؟ مع ذكر حروف القلق1س

  اهتزاز الصوت عند النطق بالحرف ساكنُا                    

  ) الدال-الجيم  –الباء  -الطاء -القافحروف القلقلة خمسة هي : (                   

  القلقلة :: عّدد أنواع 2س

  قلقلة صغرى -1

  قلقلة كبرى -2

  

  : استخرج حروف القلقلة من اآليات الكريمة وبين نوعها 3س

  نوع القلقلة       حرف القلقلة        اآلية       

  صغرى  ب  ( ال تُْبُطلوا َصدَقاتُِكم )

  كبرى  ط  ( ورائهم محيْط )

 

  ( الحديث حفظ ) ليس الشديد بالصرعة ) حديث  ( درس من  

  : أكمل الحديث الشريف 1س

يس  ال : ( ل لم ق ه وس لى هللا وعلي ول هللا ص ه أن رس ي هللا عن رة رض ي هري ن أب ع

  بالصرعة إنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب )الشديد 
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  .: ضع الرمز المناسب للكلمة في العمود األول أمام المعنى من العمود الثاني 2س

  المعنى  الكلمة

  ومشاعرةيسيطر على نفسه   ج  الصَرعة  أ

  الذي يصرع الناس  أ  الشديد  ب

  القوي  ب  يملك نفسه  ج
 

  : من خالل الحديث الشريف السابق أجب عن األسئلة التالية :3س

  .اكتب أثراً من آثار الغضب - أ 

   ل الم أو فع تكلم بك ا ي ذ ربم ن آدم وحينئ ب اب ي قل يطان ف ا الش الغضب جمرة يلقيه

  يندم عليه .

  يغضب ؟  –وسلم  وآله صلى هللا وعليه –متى كان الرسول  - ب

  رمات هللا تعالى.يغضب الرسول صلى هللا عليه وآله وسلم إذا انتهكت ُحرمة من حُ 

  : ما أنواع الغضب ؟ج

 . الغضب المذموم : الذي يكون لحظة النفس والهوى الشيطان  

 اإلنسان  ولدينه أو دفاًعا على عرضه. الغضب المشروع: هو غضب  

  : من خالل الحديث الشريف بين متى يكون اإلنسان قوياً ؟ ومتى يكون ضعيفاً ؟ د

-  ً   عند الصبر والحلم وتمالك النفس والسيطرة عليها عند الغضب .: يكون األنسان قويا
  
-  ً عيفا ان ض ون اإلنس يطرة .: يك دان الس د فق نفس فععن ى ال تكلم ل دم ي ل ين الم أو فع اإلنسان بك

 .عليه



 

4 
 

 
  : اذكر واحدة من الدروس المستفادة من الحديث الشريف .هـ 
  

  القوة الحقيقية في تمالك النفس والسيطرة عليها عند الغضب.            
  
  درس غزوة بدر  

  
  : علل لما يأتي : 1س
  
  تسمية غزوة بدر بيوم الفرقان .  .أ

  
  هللا فيه بين الحق والباطل.ق هو اليوم الذي فرّ          

  
  خروج النبي مع المؤمنين العتراض قافلة قريش القادمة من الشام .  .ب

  
بسبب ما لحقهم من ظلم وأذى ، عندما أخرجهم الكفار من مكة واستولوا على 

  أمالكهم وممتلكاتهم
  

  أبي سفيان    : من قائد قافلة قريش؟ 2س
  

  جهلأبو     : من قائد جيش المشركين ؟3س
  

  رجًال  314   : كم كان عدد جيش المسلمين ؟4س
  

  ألف مقاتل     : كم كان عدد جيش المشركين ؟5س
  

: من الصحابي الذي أشار على النبي صلى هللا وعليه وسلم بتغيير مكان 6س
  معسكر المسلمين ؟ ولماذا ؟ 

  
  آلبار ويمنع وصول الماء للمشركين.الُحباب بن المنذر ألنه أراد أن يعطل كل ا 
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 70درس الحلم: ص  
  

  : عرف الحلم .1س
  

  والتجاوز عن أخطاء الناس .هو سعة الصدر ، وتحمل األذى ،          
  

: ما موقف عمر بن عبد العزيز رضى هللا عنه عندما قال له الرجل أمجنون 2س
  أنت ؟

  تعامل مع الموقف بحكمة وهدوء وعدم االنفعال والتسرع .         

 

  : عالم يدل تصرف عمربن عبد العزيز رضى هللا عنه مع الرجل ؟3س
  

       يدل على ضبط النفس والسيطرة عليها واالبتعاد عن االنفعال والتسرع إزاء      
  المواقف.

  

 

  عّدد ثالثة من آثار الحلم على اإلنسان .: 4س
  

  يربي المسلم على ضبط النفس والسيطرة عليها. -1

  يولد المحبة التآلف بين قلوب الناس . -2

  الحصول على رضا هللا وحبته. -3

  ) الزكاة )من درس 

 : ما المقصود بالزكاة ؟ 1س

 ءمن الفقرا امقدار معين من المال ، أوجبه هللا تعالى في أموال األغنياء لمن يستحقه شرعً         

  : ما حكم الزكاة ؟ وما الذي يدل على أهميتها في القرآن الكريم ؟2س 

  واجب  : الحكم           

  الصالة واتوا الزكاةوأقيموا :  الدليل           
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  : ما الحكمة من مشروعية الزكاة في اإلسالم ؟3س

  تطهير نفس الغني من البخل والشح.أ . 

  تطهير نفس الفقير من الحقدد والحسد.ب. 

  تنمية مال المزكي والبركة فيه .ج. . 

  
  
  

  انتهت المراجعة مع تمنياتي لكم بالتوفيق                         
  
  
  
  

 


