
 

تم تحميل هذا الملف من موقع المناهج اإلماراتية

*للحصول على أوراق عمل لجميع الصفوف وجميع المواد اضغط هنا                                   

                  https://almanahj.com/ae                     

* للحصول على أوراق عمل لجميع مواد الصف العاشر المتقدم اضغط هنا    

https://almanahj.com/ae/13                   

* للحصول على جميع أوراق الصف العاشر المتقدم في مادة تربية اسالمية ولجميع الفصول, اضغط هنا    

https://almanahj.com/ae/13islamic                   

* للحصول على أوراق عمل لجميع مواد الصف العاشر المتقدم في مادة تربية اسالمية الخاصة بـ الفصل األول  اضغط هنا                

https://almanahj.com/ae/13islamic1     

* لتحميل كتب جميع المواد في جميع الفصول للـ الصف العاشر المتقدم اضغط هنا        

https://almanahj.com/ae/grade13                   

        للتحدث إلى بوت المناهج  على تلغرام:  اضغط هنا   

https://t.me/almanahj_bot    
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 .مركز تحفيظ -
 .الترديد مع التسجيل-

 .كسب لألجر -
 .فهم اإلسالم وتطبيقهل-
 .معرفة أحكامه وتشريعاته-





 أن جل الصحابة لم يكونوا يعرفوا القراءة والكتابة ،
 لذلك كان طريقهم الوحيد لفهم القرآن والعمل به هو
 .حفظه في الصدور ثم جاءت الكتابة في مرحلة ثانية





 .النهي هنا عن كتابة الحديث حتى ال يختلط بالقرآن الكريم

 نشاط فردي



 .احتمال نزول آيات ناسخة ألحكام سابقة



 .ضياع القرآن الكريم بموت الصحابة الحفاظ 

 .سيهديهم اهلل ألمر آخر يحفظ القرآن الكريم ألن اهلل تكفل بحفظه







 نشاط فردي

 نشاط فردي

دليل على الجهد الكبير الذي بذله وعلى التوثيق الشديد الذي 
 .سار عليه





 .أن كتابته قامت على أدق وسائل التثبت واالستيثاق
 .أنه جمع في مصحف واحد مرتب اآليات والسور

 .موافقته لماثبت في العرضة األخيرة 
 .اقتصاره على ما لم تنسخ تالوته وتجريده مما ليس بقرآن

 .اشتماله على األحرف السبعة التي ثبتت في العرضة األخيرة





 لخص بأسلوبك





 نشاط فردي





 .أحرقوا جميع النسخ األخرى غير المصحف العثماني 

 .اتفق جميع المسلمين على الرسم العثماني والقراءة من ذلك المصحف 



 كثرة قتل القراء ، والخوف
 .على ضياع القرآن الكريم 

 اتساع الفتوحات ، 
 واختالف ألسن الناس 

 في تالوات القرآن الكريم

 جمع القرآن الكريم في مصحف
 واحد ، مع اإلبقاء على المصاحف

 .الموجودة عند الصحابة 

 جمع القرآن الكريم في مصحف 
 واحد وتوزيعه على األمصار،

 .وحرق أي مصحف آخر 



 نشاط فردي





 نشاط فردي



 نشاط فردي



 نشاط فردي



 نشاط فردي



 نشاط فردي


