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                      (                                                                                                                             معنى كممة   ) وأزلفت-1
محيد وميرب                                                    -            أدنيت وقربت               -          ى ربو              مقبل عم

                                                                                                                                   مامعنى كممة ) محيص(-2
مقبل عمى ربو                                                      -            مسرعين                  -      محيد وميرب                

النفخة في الصور.                                                                          المناسبة لممعنى القرآني التالي.صوتاختر الكممة القرآنية -3
        )لغوب(                                                                                                 ) الصيحة (                             )أواب (                 

اليمل أىل الجنة من الجنة ألن .                                                                              -4
 نعيميا مؤقت-             نعيميا متجدد            -         ألن نعيميا مثل نعيم الدنيا   

َيْوَم  4۱َواْسَتِمْع َيْوَم ُيَناِد اْلُمَناِد ِمْن َمَكاٍن َقِريٍب  4۰َوُأْزِلَفِت اْلَجنَُّة ِلْمُمتَِّقيَن َوَأْدَباَر السُُّجوِد 
ْيَحَة ِباْلَحقِّ َذِلَك َغْيَر َبِعيٍد  َمْن َخِشَي  ۳۲َىَذا َما ُتوَعُدوَن ِلُكلِّ َأوَّاٍب َحِفيٍظ  ۳۱َيْسَمُعوَن الصَّ

َيا َلُيْم َما َيَشاُءوَن ِفي ۳4اْدُخُموَىا ِبَساَلٍم َذِلَك َيْوُم اْلُخُموِد  ۳۳الرَّْحَمَن ِباْلَغْيِب َوَجاَء ِبَقْمٍب ُمِنيٍب 
َوَكْم َأْىَمْكَنا َقْبَمُيْم ِمْن َقْرٍن ُىْم َأَشدُّ ِمْنُيْم َبْطًشا َفَنقَُّبوا ِفي اْلِباَلِد َىْل ِمْن َمِحيٍص  ۳5َوَلَدْيَنا َمِزيٌد 

َوَلَقْد َخَمْقَنا السََّمَواِت  ۳7ِإنَّ ِفي َذِلَك َلِذْكَرى ِلَمْن َكاَن َلُو َقْمٌب َأْو َأْلَقى السَّْمَع َوُىَو َشِييٌد  ۳6
َفاْصِبْر َعَمى َما َيُقوُلوَن َوَسبِّْح ِبَحْمِد  ۳۸َواأْلَْرَض َوَما َبْيَنُيَما ِفي ِستَِّة َأيَّاٍم َوَما َمسََّنا ِمْن ُلُغوٍب 

ِإنَّا َنْحُن ُنْحِيي  4۲اْلُخُروِج  َوِمَن المَّْيِل َفَسبِّْحُو َيْومُ  ۳۹َربَِّك َقْبَل ُطُموِع الشَّْمِس َوَقْبَل اْلُغُروِب 
َلْيَنا اْلَمِصيُر  َنْحُن َأْعَمُم  44َيْوَم َتَشقَُّق اأْلَْرُض َعْنُيْم ِسَراًعا َذِلَك َحْشٌر َعَمْيَنا َيِسيٌر  4۳َوُنِميُت َواِ 

 َوِعيدِ  ِبَما َيُقوُلوَن َوَما َأْنَت َعَمْيِيْم ِبَجبَّاٍر َفَذكِّْر ِباْلُقْرَآِن َمْن َيَخافُ 
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 (الساكنة) أحكام الميم  درس                               

ماىو االظيار الشفوي  – 1
................................................................................................... 

 ماىي حروف اإلظيار الشفوي.....................................................................2-

..................................................................................................... 

 ..تعريف الميم الساكنة..........................................................................  -3

 ...........................................ماحكم اإلظيار الشفوي .............................. -4

 ما الحكم المشار اليو في قولو تعالى )خمق اإلنسان من صمصال كا لفخار ( -5

 (  إدغام شفوي      –     إخفاء حقيقي   –     إقالب    _      )  إظيار حمقي          

 ما الحكم في قولو تعالى ) وخمق الجان من مارج من نار ( -6

 إدغام حقيقي   (     -    إقالب     -    إدغام شفوي     -    ) إطيار حقيقي             

 ما األحكام الواردة في قولو تعالى )وكم أىمكنا قبميم من قرن (. -7

 إظيار شفوي  (   -    إظيار حقيقي       -  إدغام شفوي       -)   إخفاء حقيقي شفوي   

 نة الواردة في قولو تعالى )فيل ترى ليم من باقية(ماحكم الميم الساك  -8

 إدغام شفوي  (       -     إخفاء حقيقي       -    إظيار شفوي      -    )إدغام حقيقي   

 ماحكم الميم الواردة في قولو تعالى )وكم أىمكنا ( -9

 إدغام حقيقي  (       -     إظيار حقيقي    -      ) إظيار شفوي  
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 .                                                               بين حكم التجويد والكممة التي ورد فييا    

 حــــــــــــكم التـــــــــــــــــــــــجويد     الكممة التي ورد فييا الحكم    اآليات الكريمة
   َوَكْمُبُيم َباِسٌط ِذَراَعْيِو ِباْلَوِصيدِ 

   َوَأْرَسَل َعَمْيِيْم َطْيًرا َأَباِبيلَ 
ْغِفَرٌة َوِرْزٌق َكِريمٌ     َلُيم مَّ

   لمَُّو ال ِإَلَو ِإالَّ ُىَو اْلَحيُّ اْلَقيُّومُ 
   ِإنَّ المََّو َكاَن َعِميًما َحِكيًما
ن ُيْيِمُكوَن ِإالَّ َأنُفَسُيْم     َواِ 

   َوالمَُّو َعَمى ُكلِّ َشْيٍء َشِييدٌ 
 )  اإل عتدال في اإلنفاق(درس                            

 ماىو اإلسراف وما ىو حكمو .- 1

..................................................................................................... 

 أذكر معنى الخيالء. -2

................................................................................................... 

 اختار اإلجابة الصحيحة مما يأتي : – 3

 *ما الضرر الذي يمحمق بصحة الفرد إذا أسرف في تناول الطعام .

        السمنة وكثرة األمراض -ج      نقصان المواد الغذائية      -حرمان اآلخرين منو           ب -أ

 سبب نيي النبي صمى اهلل عميو وسمم عن اإلسراف في المباس. *ما

 مراعاة لشعور األغنياء -ج    لمباس الشرعي   امراعاة  -مراعاة لشعور الفقراء           ب -أ
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 *ماحكم اإلسراف في الكماليات ذات األثمان الباىظة .

          منيي عنو -واجب               د -مستحب              ج -ب  مباح              -أ

 *ما النفع الذي يمحق بالمجتمع بسب اعتدالو في استخدام المياه.

   استدامة اإلنتفاع بالمياه -ج       انخفاض منسوب المياه    -ب     جفاف األنيار والمحيطات   -أ

 اإلمام أبو حنيفة(درس )                              

 اختار اإلجابة الصحيحة :-1

 :في  ولد اإلمام أبو حنيفة رحمو اهلل تعالى

 *مكة المكرمة                    *الكوفة                          *المدينة المنورة 

 رافق والده الى بيت اهلل الحرام ألداء مناسك الحج وىو في سن .-2

*16                                   *17                         18* 

 كان نقاشة يعتمد عمى .-3

 *اإلقناع                      * الجدال بالحسنى                       *العقل والمنطق       

 : من تالميذ اإلمام أبو حنيفة وأصبح قاضيا لمدولة-4

 * الشيباني    *أبويوسف                                          *عامر                   

 عمل اإلمام أبو حنيفة .– 5

 *بالقضاء                                بتجارة الثياب*بالزراعة                       *       

 من صفات اإلمام أبو حنيفة .-6

                 كالىما صحيح          *بار بأمو                 اإلحسان الى الجار* 
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 توفى في عام .-7

 ىجريو*150ىجريو                              *140      ىجريو                *170

 ( درس ) الحضارة العربية واإلسالمية                            

 .ما المقصود بالحضارة العربية واإلسالمية*

................................................................................................... 

 اكتب ثالثة مقترحات تساىم في استعادة الحضارة العربية واإلسالمية دورىا في الحضارة العممية .*

......................................................................................................
..................................................................................................... 

 ماىي ماعوامل ازدىار الحضارة العربية اإلسالمية.*

......................................................................................................
.................................................................................................... 

 متى يتحول العمل الى عبادة.*

......................................................................................................
 عمل:*

 عدم رفض الحضارة اإلسالمية لمحضارات األخرى رغم اإلختالف في العقيدة ؟*

......................................................................................................
...................................................................................................... 

 بم ترد عمى من يدعي أن اإلختراعات كميا من الغرب وأن الحضارة اإلسالمية لم تنتج شيئا .*
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......................................................................................................
..................................................................................................... 

 (  حمنر درس )  سورة ال

 بسم اهلل الرحمن الرحيم                               

   

 

 

 

 

 

 

 

 ما معاني المفردات اآلتية :

  ........................................العصف..................................       بحسبان

 ر..........................................الجوا....................................       لألنام

 .......................ل....................................................      صمصا..القسطب

 ؟ بين سبب نزول سورة   )الرجمن(

......................................................................................................
...................................................................................................... 

ْنَساَن  (2)َعمََّم اْلُقْرآَن  (1)لرَّْحَمُن ا الشَّْمُس َواْلَقَمُر  (4)َعمََّمُه اْلَبَياَن  (3)َخَمَق اْلِْ
َأَّلَّ  (7)َوالسََّماَء َرَفَعَها َوَوَضَع اْلِميَزاَن  (6)َوالنَّْجُم َوالشََّجُر َيْسُجَداِن  (5)ِبُحْسَباٍن 

َواْْلَْرَض  (9)َوَأِقيُموا اْلَوْزَن ِباْلِقْسِط َوََّل ُتْخِسُروا اْلِميَزاَن  (8)َتْطَغْوا ِفي اْلِميَزاِن 
ُذو  َواْلَحب   (11) ِفيَها َفاِكَهٌة َوالنَّْخُل َذاُت اْْلَْكَماِم   (10)َوَضَعَها ِلْْلََناِم 

ْيَحاُن  ْنَساَن ِمْن  (13)َفِبَأيِّ آََّلِء َربُِّكَما ُتَكذَِّباِن  (12)اْلَعْصِف َوالرَّ َخَمَق اْلِْ
اِر  َفِبَأيِّ آََّلِء َربُِّكَما  (15)َوَخَمَق اْلَجانَّ ِمْن َماِرٍج ِمْن َناٍر  (14)َصْمَصاٍل َكاْلَفخَّ

 (18)َفِبَأيِّ آََّلِء َربُِّكَما ُتَكذَِّباِن  (17)اْلَمْغِرَبْيِن  َرب  اْلَمْشِرَقْيِن َوَرب   (16)ُتَكذَِّباِن 

َفِبَأيِّ آََّلِء َربُِّكَما ُتَكذَِّباِن  (20)َبْيَنُهَما َبْرَزٌخ ََّل َيْبِغَياِن  (19)َمَرَج اْلَبْحَرْيِن َيْمَتِقَياِن 
َوَلُه  (23)آََّلِء َربُِّكَما ُتَكذَِّباِن  َفِبَأيِّ  (22)َيْخُرُج ِمْنُهَما الم ْؤُلُؤ َواْلَمْرَجاُن  (21)

 24)اْلَجَواِر اْلُمْنَشآُت ِفي اْلَبْحِر َكاْْلَْعََلِم 
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 ............................................................ماداللة ابتداء السورة باسم ) الرحمن(؟*

 ما الفرق بين الطين والفخار؟......................................................................*

..................................................................................................... 

 وضح كيفية شكر النعمة؟*

..................................................................................................... 

 ن عمى المجتمع.ماخطر التالعب بالغش والموازي*

......................................................................................................
..................................................................................................... 

 توقع :*

 عة الشمس عن القمر طوال العام .ماذا يحدث لو أن األرض حبست أش

...................................................................................................... 

 عمل: رد اهلل عمى أسئمة الكفار من أىل مكة مع أن اهلل تعالى غني عن الناس جميعا .*

......................................................................................................
...................................................................................................... 

 ماذا يستفيد الناس من انضباط حركة الشمس والقمر ؟*

......................................................................................................

...................................................................................................... 

 الميا في إنتاج التمور ؟احتمت دولة اإلمارات العربية المتحدة المركز األول ع*

 كم شجرة نخيل في دولة اإلمارات....................................................................*
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 استنتج ما ينتج عن وجود مشرقين ومغربين لمشمس...............................................*

.................................................................................................... 

 ماأثر زراعة النخيل أشجار النخيل عمى البيئة.*

......................................................................................................
......................................................................................................

.....................................................................................................   

 درس القمب وصالح اإلنسان

صوركم، وال إلى أموالكم، إنَّ اهلل ال ينظر إلى  ملسو هيلع هللا ىلص))النبي :عن أبي ىريرة رضي اهلل عنو قال : قال   
   (( ولكن ينظر إلى قموبكم وأعمالكم

 وضح من خالل فيمك لمحديث مايمي  

 األعمال التي يحاسب عمييا اإلنسان .-

.................................................................................................... 

 سمو ولونو؟لماذا اليحاسب اإلنسان عمى ج-

..................................................................................................... 

 فرق بين أحوال القموب في المخطط التالي :-
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 القمب المريض القمب السميم



 
 شخصيت قياديت مبذعت لجيل واعي يسمى لتطىير راته ووطنه وأمتهرؤيت المذرست: 
 للمنظىمت التربىيت والتعليميت بذولت اإلماراث العربيت المتحذةمذرست براعم العين الخاصت تهذف إلى تعليم متميز إلعذاد جيل واع يستفيذ من قذراته ويىاجه تحذياث العصر طبقاً : رسالت المذرست

 

 استنتج عالمات صالح القمب ؟-

......................................................................................................

...................................................................................................... 

 اشرح طرائق تزكية القمب؟-

......................................................................................................
..................................................................................................... 

 وسمم )ولكن ينظر إلى قموبكم وأعمالكم (ماداللة قولو صمى اهلل عميو -

...................................................................................................... 

 (الدين يسر) درس                                

 اختر اجابتين صحيحتين ؟-

 مامظاىر تيسير اإلسالم أثناء السفر .

 *الصالة بدون وضوء           * الفطر وقضاء الصيام في أيام الحقة        الصيام حتى الظير    *

 *القصر والجمع في الصالة                               

 اختر اجابتين صحيحتين ؟

عن المسمم بأي حال من  كيف ترد عمى من يقول أن اإلسالم ليس دين يسر ألن الصالة التسقط
 األحوال؟

 *أن اإلسالم رخص أداء الصالة عمى الييئة التي تناسب اإلنسان عند عجزة.

 *أن اإلسالم لم يضع رخصا لمصالة ألنيا عمود الدين .



 
 شخصيت قياديت مبذعت لجيل واعي يسمى لتطىير راته ووطنه وأمتهرؤيت المذرست: 
 للمنظىمت التربىيت والتعليميت بذولت اإلماراث العربيت المتحذةمذرست براعم العين الخاصت تهذف إلى تعليم متميز إلعذاد جيل واع يستفيذ من قذراته ويىاجه تحذياث العصر طبقاً : رسالت المذرست

 *أن اإلسالم اليسقط ركنا في الصالة عن المسمم ميما كانت أحوالو الصحية.

 ر بالجمع والقصر .*إن اإلسالم سيل أداء الصالة عمى المساف

 .اختر ثالث إجابات صحيحة 

 مامظاىر التيسير فيما يمي :

 *إسقاط الزكاة عمن اليممك النصاب .           *إسقاط غسل الرجمين عن البس الخفين .        

 *إسقاط الحج عمن اليممك تكاليفة .         *إسقاط الصالة عن المريض .                     

 يجد الماء. من ال*إسقاط الصالة ع                              

 اختراإلجابة األصح؟

لم ذكر النبي صمى اهلل عميو وسمم بعض األوقات من الميل والنيارفي قولو ) واستعينوا بالغدوة والروحة *
 وشيء من الدلجة (

 ناس الى الراحة في أغمب األوقات.*لتوجيو ال            *لتوجيو الناس الى الراحة وقت الدلجة فقط.

 ى.*لتوجيو الناس الى العمل تارة والراحة تارة أخر          *لتوجيو الناس الى العمل في كل األوقات .

 اختر اإلجابة األصح .

 . ماأثر التشديد في العبادات

 لطاعات *التشجيع عمى العبادة             *الصحة وتقوية الجسد             *اإلقبال عمى ا

رىاقو                                   . *تعب الجسد وا 

بين النبي صمى اهلل عميو وسمم أن اإلسالم مبني عمى .................في جميع مجاالتو من -
 *التطوعالعبادات.          *الرحمة            * التشدد             *التساىل               

 



 
 شخصيت قياديت مبذعت لجيل واعي يسمى لتطىير راته ووطنه وأمتهرؤيت المذرست: 
 للمنظىمت التربىيت والتعليميت بذولت اإلماراث العربيت المتحذةمذرست براعم العين الخاصت تهذف إلى تعليم متميز إلعذاد جيل واع يستفيذ من قذراته ويىاجه تحذياث العصر طبقاً : رسالت المذرست

 درس التفكر في اإلسالم                                 

 ما الفرق بين مخ اإلنسان ومخ الحيوان؟-

......................................................................................................
.................................................................................................... 

 حدد أكبر قدر ممكن من األعمال التي تشكر بيا اهلل تعالى عمى نعمة العقل .-

......................................................................................................
......................................................................................................

...................................................................................................... 

 اشرح مفيوم التفكير ؟-

......................................................................................................
...................................................................................................... 

 فكير ؟توضح مجاالت ال-

......................................................................................................
......................................................................................................
...................................................................................................... 

 بين ثمرات التفكير في آيات اهلل تعالى ؟-

......................................................................................................
......................................................................................................

 آليات يتفكرون (في قولو تعالى )إن في ذلك  مافائدة الفعل المضارع ) يتفكرون ( -

................................................................................................... 



 
 شخصيت قياديت مبذعت لجيل واعي يسمى لتطىير راته ووطنه وأمتهرؤيت المذرست: 
 للمنظىمت التربىيت والتعليميت بذولت اإلماراث العربيت المتحذةمذرست براعم العين الخاصت تهذف إلى تعليم متميز إلعذاد جيل واع يستفيذ من قذراته ويىاجه تحذياث العصر طبقاً : رسالت المذرست

 اختر إجابتين صحيحتين مما يمي :

 ما الفئتان المتان تيتمان بموضوع التفكر .

 *العمماء                *المفكرون                       *الجيمة                  *الغافمون  

 اختر اجابتين صحيحتيم مما يمي :

 أي من الخيارات التالية تعد ثمرة لمتفكر.-

 *فقدان العاطفة      *القوة العقمية             *الشعور بالوحدة              *التقدم العممي      

   

 . التي نناليا من التفكر ةما الفائد-

*التفكر في قدرة اهلل                                                       *التفكر في األنفس      
 *خشية اهلل تعالى        *اإلحساس بجمال الكون                                   

 اختر ثالث اجابات صحيحة ممايمي :

 ما الفائدة التي نناليا من التفكر والتأمل في الكون ؟-

 *إدراك عظمة خمق اهلل في األنفس                    *اإليمان بوحدانية اهلل سبحانو وتعالى .    

 *إنشاء صداقات جديدة وعالقات قوية.                           *إدراك عظمة خمق اهلل في الكون 

                            

   

 

 



 
 شخصيت قياديت مبذعت لجيل واعي يسمى لتطىير راته ووطنه وأمتهرؤيت المذرست: 
 للمنظىمت التربىيت والتعليميت بذولت اإلماراث العربيت المتحذةمذرست براعم العين الخاصت تهذف إلى تعليم متميز إلعذاد جيل واع يستفيذ من قذراته ويىاجه تحذياث العصر طبقاً : رسالت المذرست

 أحكام لفظ الم الجاللة                             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 تدريب عمى أحكام لفظ الجاللة :

 تختمف أحكام حرف الالم في لفظ الم الجاللة من حيث التفخيم والترقيق .-

ذاسبقت بضم كقولو  تفخيم الالم :تكون الالم مغمظة إذا سبقت بفتح كقولو تعالى) شيد اهلل  -         ( وا 
 ( قالوا الميم ):تعالى 

 قل اهلل (  –بسم اهلل  –عنيا أو عرضا مثل )باهلل  منفصال ترقيق الالم : أن تكون بعد كسرولو-  

    ضع كممة)صح (أمام حكم لفظ الم الجاللة فيما يمي:-

 الترقيق          التفخيم           المثال           
   اهلل الصمد-1
   إن اهلل-2

 حكم لفظ الم الجاللة ) اهلل (

 ترقيق تفخيم

:                                      حاالت التفخيم    
اذا جاء في أول الكالم مثل قولو - 1

تعالى )اهلل ال الو اال ىو الحي القيوم(                     
إذا جاء قبمو حرف مفتوح مثل قولو - 2

       قال اهلل اني منزليا (                                            تعالى )
اذا جاء قبمو حرف ساكن بعد فتح - 3

الميم (      اقالو  واذ اوضم مثل قولو تعالى)

:                          حاالت الترقيق
مثل قولو  إذا جاء قبمو حرف مكسور 1

تؤمنون باهلل (                                       وما لكم ال)تعالى 
اذا جاء قبمو حرف ساكن بعد كسر – 2

وينجي اهلل (                     (تعالىمثل قولو 
اذا جاء قبمو تنوين مثل قولو تعالى – 3

)واذ قالت أمة منيم لم تعظون قما اهلل 
 (ميمكيم



 
 شخصيت قياديت مبذعت لجيل واعي يسمى لتطىير راته ووطنه وأمتهرؤيت المذرست: 
 للمنظىمت التربىيت والتعليميت بذولت اإلماراث العربيت المتحذةمذرست براعم العين الخاصت تهذف إلى تعليم متميز إلعذاد جيل واع يستفيذ من قذراته ويىاجه تحذياث العصر طبقاً : رسالت المذرست

   قالو الميم-3
   بسم اهلل الحمن الرحيم-4

 أكمل الفراغات التالية 

 التي يأتي لفظ الجاللة مفخما : الحاالت األربع

 إذا جاء لفظ الجاللة في أول ..................مثل قولو تعالى )اهلل ال الو إالىو الحي القيوم (– 1

 .....................مثل قولو تعالى )قال اهلل (إذا جاء قبمو حرف – 2

 إذا جاء قبمو حرف .....................مثل قولو تعالى )عبد اهلل (– 3

 إذا قبمو حرف ....................بعد ضم أوفتح مثل قولو تعالى )قالوا الميم(– 4

 الحاالت الثالثة التي يأتي فييا لفظ الجاللة مرققا .

 قبل لفظ الجاللة حرف ............مثل قولو تعالى )باهلل ()الحمد هلل(إذا جاء – 1

 حرف ...............بعد كسر مثل قولو تعالى )وينجي اهلل (إذا جاء قبمو – 2

 إذا جاء قبمو .....................مثل قولو تعالى )قوما اهلل (– 3

 استخرج حكم الم لفظ الجاللة من اآليات التالية 

 السبب نوع الحكم          اآليـــــــــــــــــــــــــــــــات                 
   اهلل الالو اال ىولو األسماء الحسنى  

   قل كفى باهلل شييدا
   إن اهلل كان غفورا رحيما 

   ما اهلل ميمكيملم تعظون قو 
   إذا جاء نصر اهلل والفتح 

   وينجي اهلل الذين اتقوا
 



 
 شخصيت قياديت مبذعت لجيل واعي يسمى لتطىير راته ووطنه وأمتهرؤيت المذرست: 
 للمنظىمت التربىيت والتعليميت بذولت اإلماراث العربيت المتحذةمذرست براعم العين الخاصت تهذف إلى تعليم متميز إلعذاد جيل واع يستفيذ من قذراته ويىاجه تحذياث العصر طبقاً : رسالت المذرست

 حكم القمقة                                           

 ىي اضطراب الصوت عند النطق بالحرف ساكنا حتى يسمع لو نبره قوية حروفيا مجموعة في  تعريفيا

 د (   –ب  ج  -ط  –)ق      )قطب جد(

 أن يكون الحرف ساكنا شرطيا 

 إذا جاء حرف من حروفيا ساكنا في آخر الكممة .كبرى: -1

 (مجيد   –مريج  –رقيب  –محيط  –عميق  ): مثل

 صغرى إذاجاء حرف من حروف القمقة ساكنا في وسط الكممة .-2

 (يجعمون –يدعون   – يقطعون  ):مثل

 أحكام النون الساكنة والتنوين                        

 بين الحكم التجويد في األمثمة التالية :

 (..........................................................سميع عميم قولو تعالى : ) 

 (............................................................ىدى لممتقينقولو تعالى )

 (...............................................................أن صدوكمقال تعالى )

 .......................................................(......سميع بصيرقال تعالى )

 


