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سِم هللا الرَّحمِن الرَّحيم ِ  

) 3( َوِإنَّ َلَك َألْجرًا َغْريَ َممُْنونٍ ) 2(  َما أَنَت بِِنْعَمِة رَبَِّك ِمبَْجُنونٍ  )1( َيْسطُُرونَ  َوَما َواْلَقَلمِ  ن

َييُِّكُم اْلَمْفُتونُ ) 5( ُر َويـُْبِصُرونَ َفَستُـْبصِ ) 4( َوِإنََّك َلَعَلى ُخُلٍق َعِظيمٍ  ِإنَّ َربََّك ُهَو َأْعَلُم ِمبَن ) 6( ِ

ْلُمْهَتِدينَ  َأْعَلمُ  َوُهوَ  َضلَّ َعن َسِبيِلِه  ِ )7(   

 

  

  .القلمأكمل اآليات السابقة بما تحفظ من سورة  /1
  

  .فّسر معاني المفردات التالية /2

  يكتبون:      يسطرونأ/ 

  مقطوع:      ون ممنب/ 

  المجنون:    المفتونج / 
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  يُقسم هللا تعالى في اآليات السابقة بثالثة أمور، اذكرها، ثم بيّن جواب القسم. /3
  

  يقسم هللا تعالى بـ :

  حرف (ن ) وهو يرمز إلى إعجاز هذا القرآن و الذي يتكونمن حروف هجائية.

  القلم و هو وسيلة الكتابة. -2

  وم والمقادير.ما يُكتب من العل -3

جواب القسم: أن محمًدا         لليس بمجنون كما يزعم المشركون بل هو أوفر الخالئق عقالً و 

 فضالً.
  

  سلم؟ وعالم يدل ذلك؟صلى هللا عليه وعلى آله وصحبه و بَم وصف هللا تعالى النبي محمًدا  /4

 تعالى له و بهذا الوصف تزكية و مواساة هللابأنه على خلٍق عظيم، و هذا يدل على مواسة هللا 

 يتقطع لسان كل المفترين الذين وصفوه بالجنون.

  :منهااثنين  اذكر إلى أمور كثيرة . السابقة رشد اآليات تُ   /5

  مكانة العلم و التعليم في اإلسالم. /1

  رفع شأن النبي محمد           ومكانته عند ربه عز و جل.  /2

: ( من            القلم و ما يسطرون في مطلع سورة القلم وبين قولهكيف تُوفِّق بين قسم هللا ب /6

  كان حالفًا فليحلف با أو ليصمت ).

أكيد على أهمية العلم و القراءة و التعلم و إن هذا الدين قام على هذه األسس القويمة التي بها ي

  سعادة البشر و عمران األرض.

 

   ) :ريماللحن في قراءة القرآن الكمن درس (:  

  ما المقصود باللحن ؟ /7

  هو الخطأ و الميل عن الصواب.

 



3 
 

  .للحن الخفيعلى اللحن الجلي و ا مثاالً إعط  /8

  اللحن الخفي  اللحن الجلي
  التغير في الحركات

  استبدال حرف بحرف بحرف آخر.
  ترك اإلدغام / الترقيق و التفخيم

  المبالغة في الغنات / نقص المدود أو زيادتها
  

  حكم اللحن بنوعيه عند قراءة القرآن الكريم؟ ما /9

  اللحن الجلي حرام و يأثم فاعله إن تعمد ذلك.

 اللحن الخفي مكروه و معيب عند علماء التجويد.

  

  
  
  

 أكتب خطوات الوضوء / مراعيًا  الترتيب الصحيح لها.  /1

   
  غسل الكفين بالماء. /1

  المضمضة. /2

  استنشاق الماء. /3

  غسل الوجه. /4

  غسل اليد اليمنى إلى المرفقين. /5

  غسل اليد اليسرى إلى المرفقين. /6

  مسح الرأس. /7

  مسح األذنين بماء جديد. /8

  غسل الرجل اليمنى إلى الكعبين. /9

  غسل الرجل اليسرى إلى الكعبين. /10

 ات / خطوات الوضوءثانًيا: العباد
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   أتي:أمام العبارة الخاطئة فيما ي)  ×أمام العبارة الصحيحة و عالمة ( )  √ ضع عالمة (   /2

1)( يجوز المسح على الخفين، حتى لو لم يلبسهما بعد الوضوء. ال  

2) نهاًرا فقط) يمسح المسافر على الخفين ثالثة أيام.  

3) الصحيح في الوضوء ثالث مرات.) يكفي صاحب الجبيرة أن يغسل الجزء  

4) ( ها.صالته، و عليه إعادت بطلتالماء وهو في الصالة المتيمم إذا وجد المسلم  

  
  

  

 

  أكمل ما يأتي بإجابات صحيحة : 1

  للهجرة.  السادسةحدث صلح الحديبية في السنة  /1

من  ألف و أربعمائة  إلى مكة المكرمة            كان عدد الصحابة الذين خرجوا مع الرسول  /2

 المهاجرين و األنصار.

  ده من أداء العمرة وليس القتال.إلى قريش ليخبرهم بقص  عثمان بن عفان           رسل النبيأ /3

  بيعة الرضوان.بـالتي كانت تحت الشجرة و سميت بيعة المسلمين للرسول /4

 منها: ثالثةلصلح الحديبية نتائج كثيرة، اذكر   /2

  أمن الرسول           والمسلمون من شر قريش. /1

  أصبحت الطرق ميسرة لنشرة الدعوة اإلسالمية إلى ملوك األرض. /2

  دخلت بعض القبائل في ِحلف المسلمين و منها قبيلة ُخزاعة. /3

ية دي صيات / ُص ا  ثالًثا : الس وال
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  ما المنزلة التي كرم هللا بها العلم و العلماء؟ ولماذا؟ /1

رفع هللا شأن العلم و العلماء ، فجعل العلم أساس التفاضيل الناس بعضهم على بعض ، و جعلهم 

 في المرتبة التالية لمنزلة األنبياء.

  م فيه المعلم في بناء و تربية األجيال.ما الدور الذي يقو /2

يربي المعلم األجيال على آداب السلوك و قواعد األخالق و أصول الدين و أساسيات القراءة 

، و نتعلم منه كيف نبحث في الكون من والكتابة ومبادئ العلوم وتنمية الخيال و الذوق الفني 

 نا بغيرنا في كل مواقع الحياة.حولنا و نتفهم أنفسنا في داخلنا و نتعرف على عالقات

 

  بيّن كيف تتصرف في كل موقف من المواقف التالية: /3

 إذا عاقبك المعلم لسوء أدٍب بدر منك. -أ

 أعاهده بعدم تكرار الخطأ.و أتأسف منه واحترمه 

 عندما ينصحك معلمك بشيء ال ترغب فيه.  -ب

جل مصلحتي أتبع مع يقول عندما أرى بأن ما ينصحني به هو ألمعه بطريقة محترمة وأتناقس 

  مع تقديم الشكر له.

  إذا تحدث زمالءك عن معلمكم بسوء في غيبته. -ج

 أمنعهم بطريقة مهذبة و أنصحهم بأن سلوكهم غير صحيح.

ذيب / تقدير املعلم ًعا : األخالق و ال  را


