
 15ص   حفظ القرآن الكريم من التحريف و الضياع

 أسئلة مراجعة 

 السؤال األول:  صح أو خطأ

 )              (  حضت الكتب السماوية باهتمام ورعاية أصحابها و ما تبقى منها بدل و حرف  -1

 (  )   إلى قيام الساعةتعهد هللا تعالى بحفظ جميع الكتب السماوية  -2

بحفظ القرآن الكريم من الضياع و التحريف –لنبيه محمد صلى هللا عليه وسلم  –تعهد هللا تعالى  -3

 (  ) 

 (  ) حفظ هللا تعالى القرآن الكريم من التحريف و الضياع لتستمر الهداية الربانية -4

 

 

 السؤال الثاني: أكمل العبارة بما يناسبها من الكلمات

 الصحابة   ((   -الوحي     -األشرطة   -لصدور ا   -الصحابة    -الحاسوب  -كبيرا    -)) السطور  

 كان ............... الكرام يتلهفون على نزول ............... بالقرآن الكريم. -1

عددا .................. من .................... لكتابة ما ينزل  –اتخذ الرسول صلى هللا عليه وسلم  -2

 عليه من الوحي.

  ين هما ...........................  و  .............................. .حفظ القرآن الكريم بوسيلت -3

 من الوسائل الحديثة لحفظ القرآن الكريم  .......................  و  ........................... . -4

 

 )) األجوبة فقط ((  16حل أجوبة التقويم ص 

 التحريف.ألن هللا تعالى تعهد بحفظه من الضياع و  -1

 يحفظونه و يحفظون أبناءهم و يكتبونه. -2

 لتستمر الهداية الربانية و النور اإللهي إلى قيام الساعة. -3

 

 صح -1

 صح -2

 خطأ -3

 صح -4

 
-أ

 
الحفظ في الصدور            الحفظ في السطور 

 
-ب

 
الحاسوب 

   
األشرطة
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 17ص  القرآن الكريم كتاب نور و هداية

 أسئلة مراجعة 

 السؤال األول:  صح أو خطأ

 )              (       القرآن الكريم يشمل على جميع مجاالت الحياة  -1

 (  )  ال يحتاج اإلنسان إلى النور و الهداية كما يحتاج إلى الطعام و الشراب -2

 (  )     المؤمنمن أهمية القرآن الكريم أنه ينور عقل  -3

 (  )    نعمتي اإلسالم و القرآن يجمعان بين نعيم الدنيا و اآلخرة -4

 (  )       نعم هللا تعالى ال تعد و ال تحصى -5

 

 السؤال الثاني: أكمل العبارة بما يناسبها من الكلمات

 ((السكينة   -قلب  -اإلسالم    -القرآن     –االطمئنان  -)) اإليمان 

 ..........................  و  .......................................من أعظم النعم . -1

  ............. المؤمن بأنوار .................. القرآن الكريم ينور  -2

 .......................  و  ........................... . يمأل قلب المؤمن ب  القرآن الكريم  -3

 

 )) األجوبة فقط ((  20حل أجوبة التقويم ص 

 ألنهما يجمعان بين نعيم الدنيا و اآلخرة -1

 .الخوف -2

 بالمداومة على تالوة القرآن الكريم و التدبر في معانيه -3

 واجب على الطالب  ((   --)) اكتب رسالة قصيرة 

 ضروريان -أ

 بتالوة القرآن الكريم و العمل به -ب

 نو االطمئنا األمان -ت

 الفراغات

 لعلم ا          اإليمان       -أ

 األجر    أقوم -ب

 يشبع قلب -ت
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 22ص  منهج حياةالقرآن الكريم 

 أسئلة مراجعة 

 السؤال األول:  صح أو خطأ

 )              (       القرآن الكريم يشمل على جميع مجاالت الحياة  -1

 (  )      القرآن الكريم ينظم حياة اإلنسان في جميع الجوانب -2

 (  )     القرآن الكريم يبين لنا الواجبات دون الحقوق -3

 (  )     الكريم ينظم حياة اإلنسان في جانبها الحسيالقرآن  -4

 

 )) األجوبة فقط ((  72حل أجوبة التقويم ص 

 الفراغات

 الدنيا   الفوز  القرآن  -أ

 شريعته  توحيد  العالقات  الواجبات  الحقوق  -ب

 الجدول 

3 

2 

1 

 صح و خطأ

 صح -1

 صح -2

 خطأ -3

 صح -4

 أكمل

 القوة   -أ

 العزة

 السعادة في الدنيا و اآلخرة

 نحسن تالوته  -ب

 نعمل به و نطبقه
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 30ص   الخشوع و الخشية عند سماع القرآن الكريم

 أسئلة مراجعة 

 السؤال األول:  صح أو خطأ

 )              (          الخشوع هو الخوف من هللا تعالى -1
 (  )        التدبر هو فهم معاني القرآن الكريم -2
 (  )   من األمور التي تعيننا على تدبر القرآن معرفة أسباب النزول -3

 السؤال الثاني: أكمل العبارات التالية 

 الخشوع هو : .........................................................................  -1

 الدافع إلى الخشوع هو : .............................................................. -2

 ..................................................الخشية هي : ......................... 3

 ...............................التدبر هو : ............................................  4

 

 )) األجوبة فقط ((  32حل أجوبة التقويم ص 

 صح و خطأ

 صح -   خطأ -   صح  -

 عرف ما يأتي:

 الخشوع هو السكون و الطمأنينة -1
 الخشية هي الخوف من هللا تعالى -2
 التدبر هو فهم معاني القرآن الكريم -3

 أكمل ما يأتي

 من األمور المعينة على التدبر -
 معرفة أسباب النزول -3  دراسة السيرة النبوية -2  تعلم اللغة العربية -1

 أكمل الدعاء

 ال يستجاب لها  ال تشبع  ال يخشع  ال ينفع 

 ( 33اكتب ما تقوله    ) ص 

 سبحان هللا  اللهم إني أسألك من فضلك العظيم  هم نسألك الجنةالل
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 34أصغر من فسر القرآن الكريم        ص 

 أسئلة مراجعة 

 السؤال األول:  صح أو خطأ

 (  )        الترتيل هو علم يفهم به كتاب هللا تعالى -1
)       عبدهللا بن عباس هو ابن عم الرسول صلى هللا عليه وسلم  -2

  ) 
 (  )       من أشرف علوم الشريعة هو علم التفسير  -3
 (  )        الكريم للطبريتفسير القرآن  -4
 (  )       لقب عبدهللا بن عباس بفتى الكهول  -5
 (  )       باللغة العبريةنزول القرآن الكريم  -6
 (  )     أصغر من فسر القرآن الكريم –عبدهللا بن عباس   -7

 السؤال الثاني: أكمل العبارات التالية 

 ...........................................هو : ................................................... التفسير  -1

 .................... من أشرف علوم الشريعة. -2

 موضوع التفسير هو كالم ............................. . -3

 تعالى . المتين و الوصول إلى .............. تعالى . غاية التفسير هي ............  .............  هللا -4

 تفسير القرآن العظيم ل ..........................  -5

 تفسير جامع البيان في تفسير القرآن ل .................. – 6

 ............لقب عبدهللا بن عباس بفتى الكهول و ...............................  و  .................. – 7

 )) األجوبة فقط ((  36حل أجوبة التقويم ص 

 أكمل

 حكمه  أحكامه   معانيه نبيه محمد صلى هللا عليه وسلم  كتاب هللا 

 صح أو خطأ

 صح  صح  صح   خطأ  خطأ 

 علل لما يأتي 

 ألن موضوعه كالم هللا تعالى و غايته التمسك بحبل هللا المتين  و الوصول إلى رضوانه -1
 ليتدبروا اآليات و يفهموا معناها -2
 ألنه أصغر من فسر القرآن الكريم -3

 قائل العبارة 

 عبدهللا بن عباس -3   عمر بن الخطاب  -2   الرسول صلى هللا عليه وسلم -1
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