
 تربية اإلسالميةتعليم كوم تقّدم : فرض الفصل األول في ال

 األولى متوّسط

 ن(6) : ىاألول الوضعيّة

 يقول هللا تعالى :

 (11..................و السماء ذات الّرجع)...(....................................5فلينظر اإلنسان..............)"  

 ]11إلى اآلية  5سورة الطارق من اآلية [                                                                               

 ن(4)أكمل قوله تعالى مع الّضبط بالشكل التّام. -1

 ن(2) ذات الّرجع –اشرح الكلمتين : الّسرائر  -2

 (6الوضعيّة الثانية : )

 ]18-17القيامة/[(" 18) فَِإذَا قََرأْنَاهُ فَاتَّبِْع قُْرآنَهُ  (17) إِنَّ َعلَْينَا َجْمَعهُ َوقُْرآنَهُ "  يقول هللا تعالى :
 

 ن(2عّرف القرآن لغة و شرعا.) -1

 ن(4القرآن الكريم ؟ )ما هو فضل تالوة  -2
 

 ن(8الوضعيّة اإلدماجيّة : )

تي عددها هللا إذا نظرت بتدبر في هذا الكون العظيم الكتشفت حقائق كثيرة حول قدرة هللا تعالى و ال الّسند :

 .98 إلى اآلية 95سبحانه و تعالى في سورة األنعام من اآلية 

أسطر معددا من خاللها األدلة العلمية الشاهدة على قدرة هللا تعالى و المبيّنة في  10أكتب فقرة من  التّعليمة :

 ( مستعينا بما تحفظ من آيات قرآنية )آية واحدة فقط(98-95سورة األنعام )اآليات  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 تربية اإلسالميةتعليم كوم تقّدم : فرض الفصل األول في ال

    من إعداد : تعليم كوم )س. حداد(                األولى متوّسطالمستوى :                

                 

 ن(6) : ىاألول الوضعيّة

 يقول هللا تعالى :

ْنَساُن ِممَّ ُخِلَق )"   ْلِب َوالتََّرائِِب )6ْن َماٍء َدافٍِق )( ُخِلَق مِ 5فَْليَْنُظِر اْْلِ ( يَْوَم تُْبلَى 8( إِنَّهُ َعلَى َرْجِعِه لَقَاِدٌر )7( يَْخُرُج ِمْن بَْيِن الصُّ

ٍة َوََل نَاِصٍر )9السََّرائُِر ) ْجعِ )10( فََما لَهُ ِمْن قُوَّ  (11( َوالسََّماِء ذَاِت الرَّ

 ]11إلى اآلية  5سورة الطارق من اآلية [                                                                               

 = خبايا النّفوس و أسرارها اشرح الكلمتين : الّسرائر -2

 = أي ذات المطر لرجوعه كل حين. ذات الّرجع 

 (6الوضعيّة الثانية : )

 ]18-17القيامة/[(" 18فَِإذَا قََرأْنَاهُ فَاتَّبِْع قُْرآنَهُ ) (17) إِنَّ َعلَْينَا َجْمعَهُ َوقُْرآنَهُ "  يقول هللا تعالى :

 

 تعريف القرآن : -1

 لغة : لفظ القرآن مصدر مشتق من "قرأ" فيقال : قرأت الكتابة قراءة و قرآنا.

الّسالم،  شرعا : هو كالم هللا المعجز، المنّزل على سيّدنا محمد بن عبد هللا صلى هللا عليه و سلّم، بواسطة جبريل عليه

 المتعبّد بتالوته، المنقول إلينا بالتّواتر، المكتوب في المصاحف. بلسان عربّي مبين،

 

 في قراءة القرآن الكريم فضل و أجر عظيمان عند هللا تعالى و ذلك ألّن : -2

 .تالوة القرآن الكريم و تدبّر معانيه من أعظم العبادات 

 و سلّم : " من قرأ حرفا من كتاب هللا فله به حسنة، و  بكل حرف منه أجر، لقول الّرسول صلى هللا عليه

  -رواه التّرمذّي  -الحسنة بعشر أمثالها َل أقول )ألم( حرف و لكّن ألف حرف و َلم حرف، و ميم حرف( 

 

 ن(8الوضعيّة اْلدماجيّة : )

حقائق كثيرة حول قدرة هللا تعالى و التي عددها هللا سبحانه و تعالى في سورة  َلكتشفنابتدبر في هذا الكون العظيم  نظرنا إذا 

 . نذكر منها :98 إلى اآلية 95األنعام من اآلية 

  يبيّن هللا قدرته في النبات القائمة على شق الحّب و النّوى ثم نمّوه باختالف : من سورة األنعام(  95)اآلية دليل النّبات

 .األصناف

 هللا تعالى هو الذي يفلق الظالم ليذهب اللّيل و يحّل النّهار بنورهمن سورة األنعام( 96)اآلية ح دليل اْلصبا : 

  ظاهرة تعاقب الشمس و القمر لعد و حساب األيّام و األشهر و الّسنوات، من سورة األنعام( 96)اآلية دليل األوقات :

 حيث يتولّد عن هذا النّظام الّزمن.

  خلق هللا النّجوم و جعلها عالمات لنا لالهتداء بها و معرفة الّطريق في البّر و من سورة األنعام( 97)اآلية دليل النّجوم :

 البحر.

  من سورة األنعام(: إنزال الماء من الّسماء دليل على قدرة الخالق. 99دليل الماء )اآلية 

 ت بالعقل :و من بين كل هذه المخلوقات كّرم هللا اْلنسان و ميّزه عن سائر المخلوقا

 و تفّرق في األرض فكانت : اْلنسان مخلوق بقدرة هللا تعالى من نفس واحدة ثم تناسل و تكاثر دليل خلق اْلنسان

 البشريّة. 

ْلنَا اآليَاِت ِلقَْوٍم يَفْ "لقوله تعالى :   قَُهوَن" َوُهَو الَِّذي أَْنَشأَُكْم ِمْن نَْفٍس َواِحَدٍة فَُمْستَقَرٌّ َوُمْستَْوَدٌع قَْد فَصَّ

 ]98سورة األنعام اآلية [                                                                                                     

 


