
( الصف الثاني عشر)  معــــة القـــرآن الكـــريــــمراج

 

 كانت غزوة أحد في السنة الثانية للهجرة وكان عدد جيش المسلمين حين خرجوا: مالحظة -

جيشهم ثالثة آالف  لمالقات الكفار في أحد ألف مقاتل وحين اقتربوا من عسكر الكفرة وكان عدد

. بثلث الجيشانخذل عبدهللا بن أبي بن سلول 

 من الطائفتان المشار إليهما في اآلية ؟ }إذ همت طائفتان منكم أن تفشال...{ قال تعالى -
حين هموا بالرجوع مع عبدهللا بن أبي بن سلول إال أن هللا ثبتهم = وبنو سلمة← بنو حارثة  ←

 ما سبب نزول قوله تعالى ) ليس لك من األمر شئ ( ؟ -
وشج في رأسه فجعل يسلت الدم ويقول كيف يفلح قوم ية الرسولفي غزوة أحد كسرت رباع

يء فزنزل هللا ليل لم من ارممر شوكسروا رباعيته وهو يدعوهم إلى هللا شجوا نبيهم

 

 عبدهللا بن أبي بن سلول ؟ من هو رأس النفاق -

 ؟ علل : ذكر غزوة بدر ضمن أحداث غزوة أحد -

ولم   لهزيمة نصرهم هللا وحين خالفوا أمر رسول هللاتذكيرا للمؤمنين أنهم حين اتقوا أسباب ا

 يصبروا أصابهم ما أصابهم

نزلت المالئكة تقاتل مع المسلمين في غزوة بدر :مالحظة -

 سورة بني النضير ؟بم تسمى سورة الحشر -

هم طائفة كبيرة من اليهود في جانب المدينة ؟رمن هم بني النضي -

؟ ي كانت تسكن المدينة المنورةعدد الطوائف اليهودية الت -

بنو قينقاع - بنو قريظة - بنو النضير

 ؟ما سبب إجالء بني النضير -

خرج إليهم ليعينوه في دية الكالبيين الذين قتلهم عمرو بن أمية الضمري  حين هادنهم الرسول 

 فنقضوا العهد وتآمروا على قتله

واجالهم إلى خيبر لبني النضير كان في عهد رسول هللا الجالء ارمول -

واجالهم إلى الشام كان في عهد عمر بن الخطاب والجالء الثاني -

 ؟ ما موقف عبدهللا بن أبي بن سلول من بني النضير -
أرسل إليهم أن ال تخرجوا من دياركم فإن معي ألفين مقاتل سينصرونكم ويقاتلوا معكم وحرضهم  

ل على قتال الرسو

 . حيي بن أخطب اليهودي ؟رمن هو زعيم يهود بني الضي -

 علي بن أبي طالب ر؟من الذي حمل لواء المسلمين في غزوة بني النضي -

[ سبح هلل ما في السموات وما في ارمرض ] في قوله تعالى ما المقصود بالتسبيح -

 التنزيه والتعظيم

 ما جزاء من يشاق هللا ورسوله ؟ -

 ي اآلخرة، والعذاب ف الخزي في الدنيا بالهزيمة والقتل
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وجد المسلمون من سالح بني النضير بعد خروجهم من المدينة : خمسين درعا ،  : مالحظة -

 .وأربعين سيف وخمسين بيضة ، وثالثمائة

 

 ؟ الفرق بين الفيء والغنيمةما  -

 ما حصل عليه المسلمون من غير قتال الفيء : -

 ما حصل عليه المسلمون بعد قتال الغنيمة : -

 

 ؟  الفيء كيف يوزع -

يوزع كما نصت اآلية الكريمة : هلل وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وبن السبيل  -

 بالتساوي

ولرسوله ولذي القربى واليتامى والمساكين وبن السبيل ، ويوزع  خمسا هلل فتخمل أما الغنيمة -

 وارمخماس ارمربعة الباقية تقسم على المجاهدين بينهم بالسوية

 

  المهاجرون ؟ من هم -
 . هم اللذين ألجزهم كفار مكة إلى الهجرة من مكة إلى المدينة فراراً بدينهم وابتغاء مرضات هللا

 

 من هم األنصار ؟ -

على نصرته وآووه  هم قبائل ارموس والخزرج اللذين سكنوا يثرب فزمنوا وبايعوا الرسول

 .ونصروه وصارت بلدهم ملجزً للمؤمنين

 

للفقراء المهاجرين اللذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم  ] قوله تعالىما الذي يدل عليه  -

 [ يبتغون فضالً من هللا
يدل على أن المهاجرين أفضل من ارمنصار رمن هللا قدمهم بالذكر ورمنهم جمعوا بين النصرة 

 . والهجرة

 

 : ي المسلمون طبقات ودرجات ه -
  المهاجرون ارمولون –أ 

 . ا المهاجرين مدينتهم وأسكنوهم ديارهم وشاركوهم أموالهمارمنصار الذين أنزلو –ب 

 من جاء بعدهم من التابعين –ج 

 

 ما المقصود بالشح ؟ -
هو أن تطمع عينه فيما " : كما قال ابن عمر الشح هو البخل الشديد مع الجشع والطمع الشح

 "ليل له

 

  " ه" ومن يوق شح نفس لماذا أضيف الشح إلى النفس في قوله تعالى : -
 . رمنه غريزة في النفل ولذلم أضيف إليها

 

جة مما أوتوا ويؤثرون على وال يجدون في صدورهم حا " سبب نزول قوله تعالى : ما -

 ؟ "أنفسهم
منها شئ  قسم أموال نبي النضير بين المهاجرين ولم يعط ارمنصار قال المفسرون أن الرسول

  القسمة ولم يعترضوا فطابت أنفل ارمنصار بتلم

 

" والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا وإلخواننا  لماذا مدح هللا التابعين في قوله : -

 ؟ الذين سبقونا باإليمان .."
رمنهم اعترفوا لهم بالسبق باإليمان واعترافا لهم بالفضل ، ورمن أخوة الدين عندهم أعز وأشرف 

  . من النسب
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تجعل في قلوبنا غالً للذين " وال   من قوله تعالى :ما الذي استنبطه اإلمام مالك رحمه هللا -

 ؟ "آمنوا
 . ليل له من مال الغنيمة شيء لعدم اتصافه بزوصاف المؤمنين استنبط إن الذي يسب الصحابة

 

 ما حكم بغض الصحابة وسبهم والتنقيص منهم ؟ -
  كفر إيمان ، وبغضهم حب الصحابة

لنصارى على ساب الصحابة بخصلة ، سئلت اليهود : تفاضلت اليهود وا : قال الشعبي رحمه هللا

 ملتكم ؟ فقالوا أصحاب موسى ، وسئلت النصارى فقالوا : أصحاب عيسى ، وسئل من خير أهل

 . باالستغفار لهم فسبوهم  ، وأمروا ساب الصحابة من شر أهل ملتكم ؟ فقالوا أصحاب محمد

 

 

قال  -  - عن أبي سعيد الخدري -  - حابةاذكر الحديث الشريف الذي ينهى عن سب الص -

تسبوا أصحابي فلوا أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهباً ما بلغ مد أحدهم وال نصيفه "  ال " :قال النبي

 رواه البخاري

 

  اآليات من خالل ما ورد في عدد بعض صفات األنصار -
  الكرم – اإليثار – سالمة الصدر للمؤمنين – حبهم الشديد للمؤمنين 

 

  ما مناسبة ذكر صفات المنافقين بعد صفات المؤمنين ؟ -
 . المنافقين وأوصافهم فيحذرهم ، ويعرف كيف يتقي شرهم من أجل يعرف الناس عالمات

 

 ن ؟عدد بعض صفات المنافقي -
الفجور عند  - خيانة ارممانة –إخالف الوعد  –الغدر  –الكذب في الحديث  –مواالتهم للكفار 

 . الخوف الجبن –الخصومة 

 

 المنافقون ؟ من هم -
 . هم الذين أظهروا اإليمان وأخفوا في نفوسهم الكفر

 

أهل البطل مختلفة آراؤهم ، مختلفة أهواؤهم ، مختلفة شهادتهم ، وهم  " : : قال قتادة مالحظة

 . " مجتمعون في عداوة أهل الحق

 

  م شتات رغم ظننا بهم أنهم يد واحده ؟لماذا وصف هللا طوائف الكفر بأنه -
لتعدد طرقهم ومناهجهم الباطلة التي تحكمها المنافع ، وتغلب عليها المصالح وارمطماع ، ورمنهم 

  كالبهائم ال يعقلون وال يثبتون على

 . حال

 

 "" كمثل الذين من قبلهم قريباً ذاقوا وبال أمرهم من المقصود في قوله تعالى : -

مثل إخوانهم بني قينقاع ، والمشركين  النضير في ترك اإليمان ومحاربة الرسولمثل يهود بني 

  . في بدر

 

 ن ؟المؤم علل : خير من يستفيد من ضرب األمثال و العبر والدروس الشرعية والكونية -
 رمن قلبه سليم موصول باهلل ، متقد الفكر والبصيرة ،بعيد عن خطوات الشيطان وإغراءاته

 

 " " اتقوا هللا والتنظر نفس ما قدمت لغد ستفادة من قوله تعالى :ما لقيمة الم -

  محاسبة العبد نفسه
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 . الجزاء من جنس العمل اكتب اآلية التي تدل على ذلك -
 . " قال تعالى : " وال تكونوا كالذين نسوا هللا فزنساهم أنفسهم

 

 ما عقاب من نسي هللا تعالى وغفل عن ذكره ؟ -

  . وينسيه حظ نفسه ، والنظر لها بما يصلحهايجعل الران على قلبه 

 

 لماذا ال يستوي أصحاب الجنة وأصحاب النار ؟ -
رمن أصحاب الجنة في النعيم ينعمون ، في عناية هللا ورضاه ، وأصحاب النار في الجحيم يعذبون 

 مع الشيطان الرجيم

 

أيته خاشعاً متصدراً من " لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرما الذي تفهمه من قوله تعالى :  -

 ؟ خشية هللا "
أن القرآن الكريم أبلغ المواعظ ، حيث يهز القلوب ، ويعمق اإليمان فلو خوطبت به الجبال 

  وعندها عقالً وتمييزاً كما عند اإلنسان

 . من خشية هللا النقادت لمواعظه ولرأيتها متشققة

 

 ؟ آن الكريماكتب بعضاً من مواقف السلف الصالح في تأثرهم بالقر -

قارئاً يقرأ والطور وكتاب مسطور .. بقي في بيته شهراً يعوده الناس  لما سمع عمر بن الخطاب

 . مما ألم به

 

  كم عدد أسماء هللا الحسنى ؟ -

 اسماً من حفظها وعمل متعبداً هلل بمقتضاها دخل الجنة ( 99 )

 

 ما المقصود بارمسماء الحسنى ؟ -

 . ى محاسن المعانيارمسماء الرفيعة الدالة عل

 

 ما السر في بداية السورة بالتسبيح ، وختمها بالتسبيح ؟ -

 . السر أن المقصود ارمعظم وغاية المعرفة باهلل هي تنزيهه مما ال يليق ، وصفا التوحيد له وحده

 

 . ذكر أسماء هللا تعليم لعباده ليدعوه ويتوسلوا إليه بها مالحظه : -

 

 ه كتاب هللا العزيز ؟ما المطلوب من المسلم تجا -

  . قراءته وتدبر معانيه والعمل بما فيه
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 الصف الثاني عشر ) مراجعة التجويد (

  

 

 . الكف والحبل : الوقف لغة ●

 

 . قطع الصوت عن الكلمة زمنا يتنفل فيه القارئ بنية استئناف القراءة : اصطالحا

 

 . المنع : السكت لغة ●

 

 . قطع الكلمة عما بعدها من غير تنفل بنية استئناف القراءة : اصطالحا

 

 : مواضع السكت عند حفص في القرآن ●

 

 كال بل ران - وقيل من راق - من مرقدنا هذا - عوجا قيما -

 

 . اإلبانة واإلزالة : القطع لغة ●

 

 . تقطع القراءة رأسا وال يكون إال على رؤوس اآليا : اصطالحا

 

 : عند وصل سورة ارمنفال بسورة التوبة ) براءة ( يجوز للقارئ ثالثة أوجه ●

 

 . وصل آخر سورة ارمنفال بسورة براءة بدون بسملة -1

 

 . السكت على كلمة عليم سكتة لطيفة ثم وصلها بزول سورة براءة -2

 

 . القطع بينهما بتنفل ولكن بدون بسملة -3

 

 . حكام التجويدعلل الوقف من أهم أبواب أ ●

 

 .الن به يعرف الفرق بين المعنيين المختلفين والمتناقضين والحكمين المتغايرين

 

 . : قال هو تجويد الحروف ومعرفة الوقوف ما المقصود بالترتيل كما عرفه علي بن أبي طالب ●

 

 : الوقف ينقسم إلى أربعة أقسام ●

 

 اختباري - انتظاري - اضطراري - اختياري

 

أن يقف القارئ على كلمة أو حرف لبيان الحكم من حيث الحذف أو  :االختباري هو الوقف ●

 . اإلثبات

 

 . ما يعرض للقارئ أثناء القراءة بسبب عطاس أو نحوه : الوقف االضطراري هو ●

 

 

هو الوقف بقصد استيفاء أوجه الخالف في الكلمة أو اآلية حين القراءة  : الوقف االنتظاري ●

 . تبجميع الروايا
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 . أن يقف القارئ على الكلمة باختياره : الوقف االختياري ●

 

  : أقسام الوقف االختياري ●

 

 . قبيح - حسن - كافي - تام

 

 . وهو ما تم معناه ولم يتعلق بما بعده ال لفظا وال معنى : الوقف التام ●

 

 " ينويكون آخر السور ، وعلى رؤوس اآليات وانقضاء القصص مثل " مالم يوم الد

 

 . يحسن الوقف عليه ، واالبتداء بما بعده ، والوقف عليه أولى من الوصل : حكم الوقف التام *

 

هو الوقف على ما تم في نفسه ، وتعلق بما بعده معنى ولفظاً مثل "هل أتاك  : الوقف الكافي ●

 حديث الغاشية " ثم االبتداء بقوله

 

 . " وجوه يومئذ خاشعة "

 

 . يحسن الوقف عليه واالبتداء بما بعده : حكم الوقف الكافي *

 

  . هو الوقف على ما تم في ذاته ، وتعلق بما بعده لفظاً ومعنى : الوقف الحسن ●

 

  " رمنه متعلق بما بعده " رب العالمين " مثل الوقف على قوله تعالى " الحمد هلل

 

  . الجواز ويحسن وصله بما بعده : حكم الوقف الحسن *

 

 . هو ما لم يتم معناه لتعلقه بما بعده لفظاً ومعنى : بيحالوقف الق ●

 

  مثل الوقف على قوله " إني كفرت " و " إن هللا ال يستحي " وقطعه عما بعده

 

ال يصح الوقف عليه وال االبتداء بما بعده رمنه يوهم معنى غير المعنى  : حكم الوقف القبيح *

 . المراد
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*************************************************************************** 

  السؤال األول: يف جمال حفظ القرآن الكرمي:

أكمل مما هو مقرر عليك حفظة من) سورة احلشر (من قوله تعاىل )) ولوال أن كتب هللا عليهم -أ
  ((  .... اجلالء

--------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------

  إىل قوله تعاىل)... وليجزي الفاسقني(-----------------------------------

   

   

 التربية وزارة

 منطقة األحمدي التعليمية

 قسم التربية اإلسالمية

 ثانوية عبد هللا األحمد

 

   
 
 

إختبار نهاية الفصل الدراسي األول للصف الثاني عشر 
 م2011/2012بقسمية المجال الدراسي : القرآن الكريم 
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 ( ..ر ايل الذين انفقوا) أمل تمن) سورة احلشر( من قوله تعاىل  أكمل مما هو مقرر عيك حفظة -ب
--------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------  

--------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------

  إىل قوله تعاىل)مث ال ينصرون( ---------------------------------------
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 كمثل الذين من قبلهم ذاقوا) أكمل مما هو مقرر عليك حفظة من )سورة احلشر( من قولة تعاىل -ج
.). 
  

-----------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------

  إن هللا خبري مبا تعملون(( إىل قولة تعاىل )) ---------------
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)) لو أنزلنا هذا القرآن على  يك حفظة من) سورة احلشر( من قولة تعاىلأكمل مما هو مقرر عل -د
     ((   جبل..

   
--------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------

  ( إىل قوله تعاىل)وهو العزيز احلكيم -----------------------------------
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  -يف جمال احلقائق و الفهم :  -السؤال الثاين :
 
  .عدد صفتني من صفات املنافقني -1 -أ

 -----------------------------------------------ـ 1 

 ------------------------------------------------ـ 2

  ( أمام العبارة الغري صحيحة فيما يلي .   ( أمام العبارة الصحيحة وعالمة )   ضع عالمة ) -ب 
   

  (    )                                  . ضرب هللا تعايل األمثال للعظة والعربة -

             (    )              . املنافقني أشد خطرا على اإلسالم واملسلمني من الكفار -

   
  (  قرآن على جبل.....................لو أنزلنا هذا ال (( قال هللا تعاىل -جـ 
  اكتب إثنني ما ترشد إلية اآلية الكرمية ؟   
  

1-------------------------------------------------  
  

2-------------------------------------------------  
  

  -ال الثالث :يف جمال أحكام التالوة: السؤ 

  -أجب عما أييت : -أ
   عرف ما يلي . -1

السكت :  -1

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

القطع :  -2

........................................................................................  
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  هات مثال ملا يلي . -ب

  ---------------------------------------------الوقف القبيح  -1
   

  ----------------------------------------------الوقف التام  -2
  

  -علل ما أييت : -جـ 

  الوقف من أهم أبواب التجويد .

--------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------  

 وهللا املوفق ,,,

   

   

 

WWW.KweduFiles.Com


