اسم الدرس:
التعريف بسورة العنكبوت.

اسم الطالب:
............................

رقم الدرس:
..............................

الصف :اﻷول الﻤتوسﻂ

صل كل كلمة بمعناها مما يأتي :
سميت بسورة
العنكبوت

سورة مكية

سورة العنكبوت

تسع وستون

أكمل ما يلي:
ذكر الله في ختام السورة عدد من اﻷمور منها:


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

 أن الموت حق واقع على كل واحد من الناس.


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



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

عدد آياتها

لورود اسم العنكبوت

اسم الدرس:
تفسير اﻵيات من سورة

رقم الدرس:
..............................

اسم الطالب:
............................

صل كل كلمة مما يأتي بمعناها:

 أَ َحسِبَ

 -يفوتونا فﻼ ندركهم

 يُ ْفتَنُونَ

 -أظن

س ِبقُونَا
 يَ ْ

 -يمتحنون ويختبرون

اختر الكلمة وضعها مكان النقط:

)لَ َغنِي – وَ لَنَ ْج ِزيَنهُ ْم – يَرْ ُجو – لَنُ َك ِّفرَ ن – َجاهَدَ(
ت
" مَنْ َكانَ ِ ...................ل َقا َء الل ِه َف ِإن أَ َج َل الل ِه ﻵَ ٍ
وَ هُوَ الس ِمي ُع ا ْل َعلِي ُم ) (٥وَ مَنْ َ .................ف ِإنمَا ي َُجاهِدُ
س ِه ِإن اللهَ  ...................عَ ِن ا ْلعَالَ ِمينَ ) (٦وَ ال ِذينَ
لِنَ ْف ِ
س ِيّئَاتِ ِه ْم
ات  ...................عَ ْنهُ ْم َ
آَ َمنُوا وَ عَ ِملُوا الصالِ َح ِ
َ ............................أ ْحسَنَ ال ِذي َكانُوا يَ ْع َملُونَ )."(٧

الصف :اﻷول الﻤتوسﻂ

تابﻊ تفسير اﻵيات من سورة العنكبوت.٧/١

 ضع عﻼمة ) (أسفل اﻹجابة الصحيحة:
 كل من يدعي اﻹيمـان ﻻبـد أن يبتليـه اللـه تعـالى
(
)
بالضراء كما يبتليه بالسراء.
 اﻻبتﻼء سنة لله تعالى في اﻷنبياء.

)

(

 من فوائد اﻵيات بيان حاجة الخلق كلهم إلى الله
(
)
وغناه المطلق عنهم.

ما المقصود بـ )أَ َج َل الل ِه(
ت(؟
في قوله الله سبحانه وتعالىَ ) :ف ِإن أَ َج َل الل ِه َﻵَ ٍ
يوم الممات
يوم القيامة
يوم الحج

اسم الدرس:
تفسير اﻵيات من سورة

اسم الطالب:
............................

رقم الدرس:
..............................

الصف :اﻷول الﻤتوسﻂ

صل كل كلمة بمعناها مما يأتي :
وَ ص ْينَا

أخبركم

أُنَ ِبّئُ ُك ْم

أمرنا

اختر الكلمة وضعها مكان النقط:
)تُ ِط ْع ُهمَا – َجاهَدَاكَ – َفأُنَ ِبّئُ ُك ْم(
سنًا وَ ِإنْ
اﻹ ْنسَانَ ِبوَ الِ َد ْي ِه ُح ْ
"وَ وَ ص ْينَا ْ ِ
لِتُ ْ
م فَ َﻼ ..............
ش ِركَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِ ِه ِع ْل ٌ
ِإلَي مَرْ ِج ُع ُك ْم ِ ...............بمَا ُك ْنتُ ْم تَعْ َملُونَ ".

.........

تابﻊ تفسير اﻵيات من سورة العنكبوت.١١/٨

 ضع عﻼمة ) (أمام العبارة الصحيحة وعﻼمة ) (أمام العبارة الخاطئة:
حق الله تعالى مقدم على سائر الحقوق.
أطيﻊ والدي فيﻤا يأمراني به حتى لو بﻤعصية الله تعالى.
أتﻤسك بأحكام الدين وأصبر على ما يصيبني من اﻷذى.

ضع خ ً
طا تحت اﻵية الدالة على المعنى:
}أمرنا اﻹنسان باﻹحسان إلى والديه ببرهما والعطف عليهم{
 (١وَ ِإنْ َجا َهدَاكَ ِلتُ ْ
ش ِركَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ ِب ِه ِع ْل ٌم
س ًنا
 (٢وَ وَ ص ْينَا ْاﻹِ ْنسَانَ ِبوَ الِ َد ْي ِه ُح ْ
 (٣وَ لَئِنْ َجا َء نَصْ ٌر ِمنْ رَ بِّكَ

اسم الدرس :تفسير اﻵيات من
سورة العنكبوت.٤٤/٤١

رقم الدرس:
..............................

اسم الطالب:
............................

الصف :اﻷول الﻤتوسﻂ

 صل كل كلمة مما يأتي بالمعنى المناسب لها:
أَوْ هَنَ

اﻷشباه

اﻷَمْ ثَا ُل

أضعف

 اختر الكلمة المناسبة وضعها في الفراغ المناسب:
ُوت
ا ْل َع ْن َكب ِ

أوْ ِليَا َء

يَ ْعلَمُونَ

اتخَ َذ ْ
ت

ُوت
ُون الل ِه َ ...............ك َمثَ ِل ا ْل َع ْن َكب ِ
} َمثَ ُل ال ِذينَ اتخَ ذُوا ِمنْ د ِ
ُوت لَبَي ُ
ْت  ............لَوْ َكانُوا .{ ..............
بَ ْيتًا وَ ِإن َأوْ َهنَ ا ْلبُي ِ

..........

تابﻊ تفسير اﻵيات من سورة العنكبوت.٤٤/٤١

ضع عﻼمة ) (أمام العبارة الصحيحة وعﻼمة ) (أمام العبارة الخاطئة:
أدعو الله تعالى وحده ،وﻻ أدعو معه أحد ًا.
من فوائد اﻵيات أهمية ضرب اﻷمثال في تقريب المعاني وتوضيحها.
ﻻ ينبغي الحرص على طلب العلم وتحصيله.

ضع خ ً
طا تحت اﻵية الدالة على المعنى:
}مثل الكفار الذين اتخذوا معبوديهم أولياء يرجون نصرهم
ونفعهم ،مثلهم في ضعف تقديرهم وسوء اختيارهم{.
ُوت اتخَ َذ ْ
ت بَ ْيتًا.
َ -١ك َمثَ ِل ا ْل َع ْن َكب ِ
ُون الل ِه َأوْ لِيَا َء
َ -٢مثَ ُل ال ِذينَ اتخَ ذُوا ِمنْ د ِ
َ
اس
َ -٣وتِ ْلكَ ْاﻷمْ ثَا ُل نَضْ ِربُ َها ِللن ِ

اسم الدرس :تفسير اﻵيات من
سورة العنكبوت.٤٦/٤٥

اسم الطالب:
............................

رقم الدرس:
..............................

الصف :اﻷول الﻤتوسﻂ

 صل من العمود اﻷول بما يناسبه من المعاني في العمود الثاني :
َاء
ا ْلفَحْ ش ِ

الﻤفاوضة على سبيل الﻤغالبة

ت ُ َجا ِدلُوا

ﻛل ما استعظم من الﻤعاصي.

اختر الكلمة وضعها مكان النقط:

)تَصْ نَعُونَ – ا ْل َف ْح َ
ب(
شا ِء – ا ْل ِكتَا ِ
ي ِإلَيْكَ ِمنَ  ......................وَ أَ ِق ِم
}ا ْت ُل مَا أُو ِح َ
َ
ن .................
الصﻼ َة ِإن الص َﻼ َة تَ ْن َهى عَ ِ
وَ ا ْل ُم ْن َك ِر َولَ ِذ ْك ُر الل ِه أَ ْكبَ ُر وَ اللهُ يَ ْعلَ ُم مَا .{ .........

تابﻊ تفسير اﻵيات من سورة العنكبوت.٤٦/٤٥

ضع عﻼمة ) (أمام العبارة الصحيحة وعﻼمة ) (أمام العبارة الخاطئة:

من آداب المجادلة أن يكون القصد منها بيان لحق وتوضيحه) .

(

ذكر الله تعالى للعبد أعظم وأجل من ذكر العبد لله تعالى.

)

(

قال لوط لقومه :إنكم لتأتون الفعلة القبيحة.

)

(

ضع خ ً
طا أسفل اﻵية التي لها نفس المعنى:
وهم الذين حاربوا المسلمين فهؤﻻء ﻻ
يجادلون بل يحاربون ﻷنه ﻻ فائدة في جدالهم.

ب.
ي ِإلَيْكَ ِمنَ ا ْل ِكتَا ِ
 مَا أُو ِح َ
ِ إﻻ ال ِذينَ ظَلَمُوا ِم ْنهُ ْم.
 وَ ِإلَهُنَا وَ ِإلَهُ ُك ْم وَ ا ِحدٌ.

اسم الدرس :تفسير اﻵيات من
سورة العنكبوت.٤٩/٤٧

رقم الدرس:
..............................

اسم الطالب:
............................

الصف :اﻷول الﻤتوسﻂ

صل اﻹجابة الصحيحة:
ما المقصود بكلمة )ارْ تَابَ ( في اﻵية؟
وَ مَا ُك ْن َ
ب وَ ﻻ
ت تَ ْتلُو ِمنْ َق ْبلِ ِه ِمنْ ِكتَا ٍ
ْطلُونَ )(٤٨
تَ ُخطهُ ِبيَ ِمينِكَ ِإ ًذا ﻻرْ تَابَ ا ْل ُمب ِ

أنكر

ﺷك

ينكر

ضع الكلمة المناسبة مكان النقط
) ِبآَيَاتِنَا ــ ا ْل ِكتَابَ ــ َه ُؤ َﻻ ِء( نَظافَتها

}وَ َكذَ ِلكَ أَ ْنزَ ْلنَا ِإلَيْكَ َ ..........فال ِذينَ آَتَ ْينَاهُ ُم ا ْل ِكتَابَ ي ُْؤ ِمنُونَ
ِب ِه وَ ِمنْ  .......مَنْ ي ُْؤ ِمنُ ِب ِه وَ مَا ي َْج َحدُ ِ ......إﻻ ا ْل َكافِرُونَ {.

تابﻊ تفسير اﻵيات من سورة العنكبوت.٤٩/٤٧

 ضع عﻼمة ) (أمام اﻹجابة الصحيحة:

من الفوائد التي وردت في اﻵيات:

إقامة الحجة على أهل الكتاب وإلزامهم اﻹيﻤان بﻤا أنزل الله.
الحكم من الله تعالى بالكفر والظلم على من جحد بآيات الله

أزداد يقينا ً بأن القرآن الكريم منزل من عند الله تعالى.

ضع خ ً
طا تحت اﻵية الدالة على المعنى:

}كما أنزلنا الكتب على الرسل من قبلك أنزلنا عليك القرآن {



َات بَ ِيّنَ ٌ
بَ ْل هُ َو آَي ٌ
ُور ال ِذينَ أُوتُوا ا ْل ِع ْل َم .
ات فِي ُ
صد ِ



وَ َكذَلِكَ أَ ْنزَ ْلنَا ِإلَيْكَ ا ْل ِكتَابَ .

اسم الدرس :تفسير اﻵيات من
سورة العنكبوت.٥٢/٥٠

رقم الدرس:
..............................

اسم الطالب:
............................

الصف :اﻷول الﻤتوسﻂ

معنى )نَ ِذي ٌر( آي:

عدم الخوف

اﻹخبار بشيء مخوف

ضع الكلمة المناسبة مكان النقط:
)وَ ِذ ْكرَ ى – يَ ْك ِف ِه ْم – يُ ْتلَى (
}أَوَ لَ ْم  ...........أَنا أَ ْنزَ ْلنَا عَ لَيْكَ ا ْل ِكتَابَ
 ...............عَ لَي ِْه ْم ِإن ِفي َذلِكَ لَرَ ْح َم ًة
 ....................لِ َقوْ ٍم ي ُْؤ ِمنُون{

تابﻊ تفسير اﻵيات من سورة العنكبوت.٥٢/٥٠

ضع عﻼمة ) (أمام العبارة الصحيحة وعﻼمة ) (أمام العبارة الخاطئة:

أقرأ القرآن الكريم بتدبر ﻷهتدي به.
من كفر بالله تعالى فإنه ﻻ يضر إﻻ نفسه.

ضع خ ً
طا تحت اﻵية الدالة على المعنى:
وقال المشركون هﻼ أنزل على محمد دﻻئل وبراهين
محسوسة نستدل بها على أنه رسول من الله.

 قُ ْل يا محﻤد ِإنﱠ َﻤا ْ َ
اﻵيَاتُ ِع ْن َد اللﱠ ِه.

)

(

علَ ْي ِه آَ َياتٌ ِم ْن َر ِبّ ِه.
َ و َقالُوا لَ ْو َﻻ أ ُ ْن ِز َل َ

)

(

اسم الدرس :تفسير اﻵيات من سورة
العنكبوت.٦٩/٦٤

اسم الطالب............................ :

الصف :اﻷول الﻤتوسﻂ

رقم الدرس.............................. :

اختر الكلمة المناسبة:
صينَ (
)يَ ْعلَمُونَ ــ نَجاهُ ْم ــ لِيَ ْكفُرُوا ــ مُخْ لِ ِ
ك دَعَ وُا اللهَ  ................لَهُ
َف ِإذَا رَ ِكبُوا ِفي ا ْلفُ ْل ِ
ال ِدّينَ فَلَما ِ ..................إلَى ا ْلب َِّر ِإ َذا هُ ْم
يُ ْ
ش ِر ُكونَ )ِ ................. (٦٥بمَا آَتَ ْينَاهُ ْم
َولِيَتَمَتعُوا فَسَوْ فَ (٦٦) .....................

 صل من العمود اﻷول بما يناسب من العمود الثاني:
ك
ا ْلفُ ْل ِ

ينهب

يُتَخَ طفُ

منزل

َم ْثوًى

السفينة

تابﻊ تفسير اﻵيات من سورة العنكبوت.٦٩/٦٤

ضع عﻼمة ) (أمام العبارة الصحيحة وعﻼمة )×( أمام العبارة الخاطئة:
أجاهد نفسي في امتثال أوامر الله تعالى والبعد عما حرمه.

أشد ظلم اﻻفتراء على الله وعلى رسوله .

ما من نعمة إﻻ وهي من الله تعالى فوجب شكره.

ضع خ ً
طا تحت اﻵية الدالة على المعنى:
}فإذا ركب المشركون السفينة
في البحر وخافوا الغرق{
 وَ مَا َه ِذ ِه ا ْل َحيَاةُ الد ْنيَا.
ك.
َ ف ِإ َذا رَ ِكبُوا ِفي ا ْلفُ ْل ِ

اسم الدرس:
التعريف بسورة الروم.

رقم الدرس:
..............................

اسم الطالب:
............................

أجب على ما يلي:

ما سبب تسمية سورة الروم بهذا اﻻسم؟
........................................

كم عدد آيات السورة؟
..........................................

أكمل ما يأتي:
من موضوعات سورة الروم:


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

 التوحيد والعبودية لله.


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



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

الصف :اﻷول الﻤتوسﻂ

اسم الدرس :تفسير اﻵيات من سورة
الروم من.٧/١

اسم الطالب............................ :

رقم الدرس.............................. :

 صل كل كلمة مما يأتي بالمعنى المناسب لها:
ُغلبت

ساهون

َغافِلُونَ

هُزمت

اختر الكلمة المناسبة لتكمل اﻵية:

)وَ يَوْ َمئِ ٍذ – ا ْلم ُْؤ ِمنُونَ – ِسنِينَ (.
} ِفي ِبضْ ع  .................لِل ِه ْ َ
اﻷمْ ُر ِمنْ قَ ْب ُل وَ ِمنْ بَ ْعدُ
ِ
 .................يَ ْفرَ ُح { ...................

الصف :اﻷول الﻤتوسﻂ

تابﻊ تفسير اﻵيات من سورة الروم من.٧/١

 ضع عﻼمة ) (أمام اﻵية الدالة على المعنى:

في أقرب اﻷرض إلى أرض
العرب وهي بﻼد الشﺎم.
َ .١و ُه ْم ِم ْن بَ ْع ِد َ
سيَ ْغ ِلبُ َ
ون.
غلَبِ ِه ْم َ
 .٢وَ عْ َد الل ِه َﻻ يُخْ لِفُ اللهُ وَ عْ دَهُ.
ض.
ِ .٣في َأ ْدنَى ْاﻷَرْ ِ

 ضع عﻼمة ) (أمام العبارة الصحيحة وعﻼمة ) (أمام العبارة
الخاطئة:
ﻻ يجب على المسلم الثقة بوعده والعمل بطاعته.

أحرص على تعلم العلوم النافعة.

في اﻵيات دﻻلة على صدق النبي صلى الله عليه

وسلم.

اسم الدرس :تفسير اﻵيات من
سورة الروم من.١٠/٨

اسم الطالب:
............................

رقم الدرس:
..............................

الصف :اﻷول الﻤتوسﻂ

أحط اﻹجابة الصحيحة مما يأتي:
َ
السوأى(
معنى )

أ( العقوبة المخففة.
ب( العقوبة اﻷسوأ.

اختر الكلمة وضعها مكان النقط:

َات ــ عَ ا ِقبَ َة ــ يَ ْستَ ْه ِزئُونَ (
) ِبآَي ِ
َ
السوأى أَنْ َكذبُوا
ثُم َكانَ  ......................ال ِذينَ َأسَاءُوا
 ....................الل ِه وَ َكانُوا ِبهَا ....................

تابﻊ تفسير اﻵيات من سورة الروم من.١٠/٨

ضع عﻼمة ) (أمام اﻵية الدالة على المعنى:

أولم يﻤش هﺆﻻء الجاحدون في اﻷرض
ويعتبروا بﻤا حل باﻷقوام قبلهم من عقاب
الله.
ُس ِه ْم .
أَوَ لَ ْم يَتَ َفك رُ وا ِفي َأ ْنف ِ
َسيرُ وا ِفي ْ َ
ض َفيَ ْنظُرُ وا َكيْفَ َكانَ عَ ا ِقبَةُ.
اﻷرْ ِ
َأوَ لَ ْم ي ِ
ات وَ ْ َ
اﻷرْ ضَ .
مَا خَ لَ َق اللهُ السمَاوَ ِ

)

(

)

(

)

(

ضع عﻼمة ) (أمام العبارة الصحيحة وعﻼمة ) (أمام العبارة الخاطئة:
أﻛثر من التفكر في آيات الله تعالى الكونية والشرعية.

اﻻستهزاء بآيات الله وأحكامه سبب النجاة.

التفكر في خلق السﻤاوات واﻷرض يقود إلى اﻹيﻤان.

اسم الدرس :تفسير اﻵيات من سورة
الروم من.٢٣/٢٠

رقم الدرس.............................. :

اسم الطالب............................ :

اختر اﻹجابة الصحيحة:
س ُكنُوا(
ما المقصود بــ)لِتَ ْ

..........

..
عدم الطمأنينة

تطمئنوا

ضع الكلمة المناسبة مكان النقط مما يأتي:

س َمعُون ــ َمنَا ُم ُك ْم
)يَ ْ

ــ ا ْبتِ َغ ُ
اؤ ُك ْم(

ار وَ ِ ..............منْ
}وَ ِمنْ آَيَا ِت ِه ِ ………...بالل ْي ِل وَ الن َه ِ
َات ِل َقوْ ٍم .{ ..................
َفضْ لِ ِه ِإن ِفي َذ ِلكَ َﻵَي ٍ

الصف :اﻷول الﻤتوسﻂ

تابﻊ تفسير اﻵيات من سورة الروم من.٢٣/٢٠

المقصود بـ)مَوَ دةً( في قوله:
َح َمةً.
بَ ْينَ ُك ْم مَوَ د ًة وَ ر ْ
)محبة مشتركة  -محبة كاملة(

ضع عﻼمة ) (أمام اﻵية الدالة على المعنى:
ومن آيات الله الدالة على عظﻤته وﻛﻤال
قدرته ووحدانيته أن خلق أصلكم اﻷول
وهو آدم عليه السﻼم من تراب.
وَ ِمنْ آَيَاتِ ِه أَنْ خَ لَ َق لَ ُك ْم ِم ْن َأ ْنف ُِس ُك ْم.
ب.
وَ ِمنْ آَيَاتِ ِه أَنْ خَ لَقَ ُك ْم ِمنْ تُرَ ا ٍ
َات وَ ْ َ
ض.
اﻷرْ ِ
وَ ِمنْ آَيَاتِ ِه َخ ْلقُ السمَاو ِ

)
)
)

(
(
(

اسم الدرس :تفسير اﻵيات من
سورة الروم من.٢٧/٢٤

اسم الطالب:
............................

رقم الدرس:
..............................

الصف :اﻷول الﻤتوسﻂ

صل العمود اﻷول بما يناسب من المعاني في العمود الثاني:
قَانِت ُ َ
ون

الوصف اﻷﻛﻤل

ا ْل َﻤث َ ُل اﻷَ ْعلَى

مطيعون خاضعون

اختر الكلمة المناسبة لتكمل اﻵية:

)تَخْ ُر ُجون – دَعَ ا ُك ْم – تَقُو َم(.
}وَ ِمنْ آَيَاتِ ِه َأنْ  ...............السمَا ُء وَ ْاﻷَرْ ضُ ِب َأمْ ِر ِه
ض ِإذَا أَ ْنتُ ْم .{...........
ثُم ِإذَا  ........دَعْ وَ ةً ِمنَ ْاﻷَرْ ِ

تابﻊ تفسير اﻵيات من سورة الروم من.٢٧/٢٤

أكمل ما يلي:

من الفوائد التي وردت في اﻵيات:


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

 إثبات البعث بعد الموت بمختلف اﻷدلة.


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

ضع عﻼمة ) (أمام اﻵية الدالة على المعنى:
}أي فيحيي بالﻤاء اﻷرض الﻤيتة فتنبت ويخرج زرعها{.

 يُ ِري ُك ُم ا ْلبَ ْر َق َخ ْوفًا َو َط َﻤعًا.
ض.
اء َما ًء فَيُ ْحيِي ِب ِه ْاﻷ َ ْر َ
س َﻤ ِ
َ ويُنَ ِ ّز ُل ِم َن ال ﱠ

ض ِبأ َ ْم ِر ِه.
س َﻤا ُء َو ْاﻷَ ْر ُ
َ و ِم ْن آ َ َيا ِت ِه أ َ ْن تَقُو َم ال ﱠ

اسم الدرس :تفسير اﻵيات من
سورة الروم من.٣٨/٣٣

رقم الدرس:
..............................

اسم الطالب:
............................

الصف :اﻷول الﻤتوسﻂ

ضع الكلمة المناسبة مكان النقط مما يأتي:
)يُ ْ
س ْلطَانًا (
ش ِر ُكونَ ــ َأ ْنزَ ْلنَا ــ ُ

} َأ ْم َ ...............علَي ِْه ْم َ ................فهُوَ
يَتَ َكل ُم ِبمَا َكانُوا ِب ِه .{.....................

صل العمود اﻷول بما يناسب من المعاني في العمود الثاني
س ْلطَانًا
ُ

يضيق

يَ ْقنَطُونَ

حجة وبرهان

يَ ْق ِد ُر

ييأسون

:

تابﻊ تفسير اﻵيات من سورة الروم من.٣٨/٣٣

ضع عﻼمة ) (أمام اﻵية الدالة على المعنى:
أولم يعلم هﺆﻻء الﻤشرﻛون أن الله يوسﻊ لﻤن
يشاء من عباده ويضيق على من يشاء.
الرّزْ َق لِمَنْ يَ َ
شا ُء َويَ ْق ِد ُر.
أَوَ لَ ْم يَرَ وْ ا أَن الل َه يَ ْب ُ
سط ُ ِ

)

(

س ْلطَانًا.
َأ ْم َأ ْنزَ ْلنَا عَ لَي ِْه ْم ُ

)

(

َذ ِلكَ خَ يْرٌ لِل ِذينَ ي ُِريدُونَ وَ ْج َه الل ِه.

)

(

ضع عﻼمة ) (أمام العبارة الصحيحة وعﻼمة ) (أمام العبارة الخاطئة:
الوعيد الشديد والتهديد الكيد من رب العالمين لمن جحد نعمته.

ﻻ أجعل للفقراء والمحتاجين من اﻷقارب نصيبا من

مالي.

الله سبحانه هو القابض والباسط والمعطي والمانع.

اسم الدرس :تفسير اﻵيات من سورة
الروم من.٤١/٣٩

اسم الطالب............................ :

رقم الدرس.............................. :

الصف :اﻷول الﻤتوسﻂ

اختر الكلمة وضعها مكان النقط:

)تَرَ وْ َها – يَرْ ِجعُونَ – لِيُ ِذي َقهُ ْم(
سب ْ
َت َأ ْي ِدي
}ظَهَرَ ِ .........في ا ْلب َِّر وَ ا ْلب َْح ِر ِبمَا َك َ
اس  .............بَعْضَ ال ِذي عَ ِملُوا لَعَل ُه ْم {...........
الن ِ

ضع عﻼمة ) (أسفل اﻹجابة الصحيحة:
المقصود بـ)المضعفون(:
الذين يضاعف الله لهم
الثواب

الذين لم يضاعف لهم في
اﻷعمال

تابﻊ تفسير اﻵيات من سورة الروم من.٤١/٣٩

ضع عﻼمة ) (أمام اﻵية الدالة على المعنى:

أي :ليذيقهم عقوبة بعض الذي
عملوا من الذنوب.
} ظَهَرَ ا ْلفَسَادُ فِي ا ْلب َِّر وَ ا ْلب َْح ِر {.

)

} ِليُ ِذي َقهُ ْم بَعْضَ ال ِذي َع ِملُوا{.
} لَعَل ُه ْم يَرْ ِجعُونَ {.

)

(

)

(

(

أكمل ما يلي:
من الفوائد واﻻستنباطات التي وردت في اﻵيات:
 بيان مضاعفة الصدقات التي يراد بها وجه الله تعالى.


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



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



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

اسم الدرس:
التعريف بسورة لقﻤان.

اسم الطالب:
............................

رقم الدرس:
..............................

الصف :اﻷول الﻤتوسﻂ

ضع عﻼمة صح أو خطأ:
سورة لقﻤان:
سﻤيت سورة لقﻤان لورود ذﻛر اسم لقﻤان الحكيم.
) (

ضع عﻼمة ) (أمام العبارة الصحيحة وعﻼمة ) (أمام العبارة الخاطئة:

سورة لقﻤان هي مكية وعدد آياتها ﺛﻼﺛة وﺛﻼﺛون آية.

علم الساعة ووقت نزول الغيث يعلﻤها العلﻤاء والله.

اجتهد الﻤشرﻛون في صد الناس عن القرآن.

اسم الدرس :تفسير اﻵيات من سورة
لقﻤان من.٧/١

اسم الطالب............................ :

رقم الدرس.............................. :

ضع الكلمة المناسبة مكان النقط
َ
الصﻼ َة(
)الز َكا َة – يُوقِنُونَ –
}ال ِذينَ يُقِيمُونَ َ ...............وي ُْؤتُونَ
وَ هُ ْم بِ ْاﻵَ ِخرَ ةِ هُ ْم {.......................

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

من المقصود بــَ ) :و ْقرً ا(
خف ًا

ثقﻼً

الصف :اﻷول الﻤتوسﻂ

تابﻊ تفسير اﻵيات من سورة لقﻤان من.٧/١

ضع عﻼمة ) (أمام اﻵية الدالة على المعنى:

الذين يﺆدون الصﻼة الﻤفروضة في أوقاتها
ويعطون الزﻛاة الﻤفروضة عليهم لﻤستحقيها.
}وَ أُولَ ِئكَ هُ ُم ا ْل ُم ْف ِل ُحونَ {.
}ال ِذينَ يُ ِقيمُونَ الص َﻼةَ وَ ي ُْؤتُونَ الز َكا َة {.
ب ا ْل َح ِك ِيم{.
} ِت ْلكَ آَيَاتُ ا ْل ِكتَا ِ

)

(

)

(

)

(

ضع عﻼمة ) (أمام العبارة الصحيحة وعﻼمة ) (أمام العبارة الخاطئة:

ﻛل من انشغل بالﻤﻼهي من الغناء الﻤحرم فإنه متوعد بالعذاب الﻤهين.

القرآن الكريم ﻛتاب حكيم رغم ذلك تجد فيها خلﻼ.

أتجنب ﻛل ما يصدني ويشغلني عن قراءة القرآن.

اسم الدرس :تفسير اﻵيات من
سورة لقﻤان من.١١/٨

رقم الدرس:
..............................

اسم الطالب:
............................

الصف :اﻷول الﻤتوسﻂ

ضع الكلمة المناسبة مكان النقط
)دُونِ ِه ــ َفأَرُونِي ــ الظالِمُونَ (

} َه َذا خَ ْل ُق الل ِه  .........مَا َذا خَ لَ َق ال ِذينَ
ين{.
ِمنْ  .......بَ ِل ِ ............في َ
ض َﻼ ٍل ُم ِب ٍ

صل العمود اﻷول بما يناسب من المعاني في العمود الثاني :
َز ْوجٍ

فرق

ت َ ِﻤي َد

صنف

َوبَ ﱠ
ث

تضطرب

تابﻊ تفسير اﻵيات من سورة لقﻤان من.١١/٨

ضع عﻼمة ) (أمام العبارة الصحيحة وعﻼمة ) (أمام العبارة الخاطئة:

ﻻ أخذ باﻷسباب التي تزيد إيﻤاني وتقوي وصلتي بالله تعالى.

من مظاهر قدرة الله تعالى خلق السﻤاوات على سعتها وارتفاعها.

وعد الله من آمن به وعﻤل صالحا ً بالنعيم الﻤقيم.

ضع عﻼمة ) (أمام اﻵية الدالة على المعنى:

أوجد السﻤاوات ورفعها بغير
أعﻤدة ﻛﻤا تشاهدونها.
َات ِب َغي ِْر عَ َم ٍد تَ َروْ نَ َها{.
َ } خلَ َق السمَاو ِ

َ } فأَرُ ونِي مَاذَا َخلَ َق ال ِذينَ ِمنْ دُونِ ِه{.

)

(

)

(

اسم الدرس :تفسير اﻵيات من سورة
لقﻤان من.١٥/١٢

رقم الدرس.............................. :

اسم الطالب............................ :

ضع الكلمة المناسبة مكان النقط مما يأتي:
)يَ ِعظُهُ ــ ِ ّ
الشرْ كَ ــ لُ ْقمَانُ (
}وَ ِإ ْذ قَا َل ِ ..........ﻻ ْبنِ ِه َوهُوَ  .............يَا بُ َني
َﻻ تُ ْ
ش ِركْ ِبالل ِه ِإن  ...............لَظ ُ ْل ٌم عَ ِظي ٌم{.

المقصود بــ)وَ ْه ٍن(:

القوة

الضعف

الصف :اﻷول الﻤتوسﻂ

تابﻊ تفسير اﻵيات من سورة لقﻤان من.١٥/١٢

 ضع عﻼمة ) (أو ) (أمام العبارات التالية:
الحكﻤة منحة إلهية ونعﻤة ربانية،
يوفق لها من ﺷاء من عباده.
الشرك بالله أعظم الذنوب،
وهو أقل أنواع الظلم.

ضع عﻼمة ) (أمام اﻵية الدالة على المعنى:

أي :بالمعروف ،وذلك باﻹحسان إليهما وبرهما وصلتهما.
اﻹ ْنسَانَ ِبوَ ا ِل َد ْي ِه{.
} وَ وَ ص ْي َنا ْ ِ

)

(

} وَ صَ ا ِح ْب ُه َما ِفي الد ْنيَا مَعْ ُرو ًفا{.

)

(

اسم الدرس :تفسير اﻵيات من سورة
لقﻤان من.١٩/١٦

اسم الطالب............................ :

الصف :اﻷول الﻤتوسﻂ

رقم الدرس.............................. :

ضع الكلمة المناسبة مكان النقط مما يأتي:
ُ
َ
الصﻼ َة ــ ا ْل ُم ْن َك ِر(
ُور ــ
) ْاﻷم ِ
ْرُوف َوا ْن َه عَ ِن
} يَا بُنَي َأقِ ِم  .......وَ ْأمُرْ بِا ْل َمع
ِ
وَ اصْ ِبرْ عَ لَى مَا َأصَ ابَكَ ِإن ذَلِكَ ِمنْ عَ زْ ِم .{ ...........
.........

) تُصَ ِعّرْ (

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

)مُخْ تَا ٍل(

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

تابﻊ تفسير اﻵيات من سورة لقﻤان من.١٩/١٦

ضع خ ً
طا تحت اﻵية الدالة على المعنى:

وأنه الناس عن معصية الله
ومواقعه محارمه.

َ } وا ْنهَ ع َِن ا ْل ُﻤ ْنك َِر {.

)

(

ص َﻼةَ{.
َ } يا بُنَ ﱠي أَقِ ِم ال ﱠ

)

(

ضع عﻼمة ) (أمام اﻹجابة الصحيحة وعﻼمة )ْ (أمام اﻹجابة الخاطئة:

أحفظ وصايا لقﻤان وأعﻤل بها جﻤيعها.
الحث على مكارم اﻷخﻼق ومحاسن اﻵداب من الكبر.
القيام بالتكاليف الشرعية من عزائم اﻷمور.

اسم الدرس :تفسير اﻵيات من سورة
لقﻤان من.٣٤/٣٣

اسم الطالب............................ :

الصف :اﻷول الﻤتوسﻂ

رقم الدرس.............................. :

اختر الكلمة المناسبة وضعها في الفراغ المناسب:
تَ ْك ِسبُ

ِع ْل ُم الساعَ ِة

ْاﻷَرْ َح ِام

} ِإن الل َه ِع ْن َدهُ  .............وَ يُنَ ِّز ُل ا ْل َغي َ
ْث وَ يَ ْعلَ ُم مَا فِي  ..........وَ مَا تَد ِْري نَ ْفسٌ
مَاذَا َ ..........غدًا وَ مَا تَد ِْري نَ ْفسٌ ِب َأ ِّ
ض تَم ُ
ُوت ِإن الل َه َعلِي ٌم خَ ِبير{
ي َأرْ ٍ

 صل من العمود اﻷول بما يناسب من المعاني في العمود الثاني :
ْ
اخش َْوا
اﻷ َ ْر َح ِام
يَ ْج ِزي

يكافئ

خافوا

موضﻊ الولد في بطن الﻤرأة

تابﻊ تفسير اﻵيات من سورة لقﻤان من.٣٤/٣٣

ضع عﻼمة ) (أمام العبارة الصحيحة وعﻼمة ) (أمام العبارة الخاطئة:
أحذر من اﻻﺷتغال بالدنيا عن اﻵخرة.

سبحانه هو العالم بجﻤيﻊ اﻷﺷياء ما ﻛان منها مشاهدا.

ﻻ أؤمن بﻤا اخبر الله تعالى به من أمور الغيب.

ضع عﻼمة ) (أمام اﻵية الدالة على المعنى:

إن علم هذه اﻷمور الخﻤسة مﻤا يختص به الله ﻷنه العليم
باﻷمور ﻛلها الخبير ببواطنها فﻼ يخفى عليه ﺷيء.
} ِإن الل َه ِع ْن َدهُ ِع ْل ُم الساعَ ِة {

)

(

.

} ِإن الل َه عَ ِلي ٌم خَ بِيرٌ {.

)

(

} ِإن وَعْ دَ الل ِه َحق {.

)

(

اسم الدرس :تفسير اﻵيات من
سورة التغابن من.٤/١

اسم الطالب:
............................

رقم الدرس:
..............................

الصف :اﻷول الﻤتوسﻂ

اختر الكلمة المناسبة لتكمل اﻵية:

)تَعْ َملُونَ – خَ لَ َق ُك ْم – م ُْؤ ِمنٌ (

هُوَ ال ِذي  ........فَ ِم ْن ُك ْم َكافِ ٌر
َصيرٌ.
َو ِم ْن ُك ْم .........وَ اللهُ بِمَا  .......ب ِ

صل العمود اﻷول بما يناسب من المعاني في العمود الثاني:
س ِبّ ُح
يُ َ

تُظهرون.

تُس ﱡِر َ
ون

ينزه ويعظم.

ت ُ ْع ِلنُ َ
ون

تخفون.

تابﻊ تفسير اﻵيات من سورة التغابن من.٤/١

ضع خ ً
طا تحت اﻵية الدالة على المعنى:
فبعضكم ﻛفر بربه وبعضكم آمن
وصدق بخالقه.
ض{.
اوا ِ
َ } ي ْعلَ ُم َما ِفي ال ﱠ
ت َو ْاﻷَ ْر ِ
س َﻤ َ

)

(

} فَ ِﻤ ْن ُك ْم ﻛَافِ ٌر َو ِم ْن ُك ْم ُم ْﺆ ِم ٌن{.

)

(

ضع عﻼمة ) (أمام العبارة الصحيحة وعﻼمة )ْ (أمام العبارة الخاطئة:

أﻛثر من تسبيح الله تعالى ليﻼ ونهارا.

الناس صنف واحد مﺆمن بالله.

الله سبحانه هو الﻤستحق للحﻤد الﻤطلق والثناء الكامل.

اسم الدرس :تفسير اﻵيات من
سورة التغابن من.٨/٥

رقم الدرس:
..............................

اسم الطالب:
............................

الصف :اﻷول الﻤتوسﻂ

ضع عﻼمة ) (أسفل اﻹجابة الصحيحة:
المقصود بـ)زَ عَ َم(:
قالوا قوﻻً بغير علم

قالوا قوﻻً بعلم

ضع الكلمة المناسبة مكان النقط:
) تَ ْع َملُونَ – أَ ْنزَ ْلنَا  -وَ رَ سُولِ ِه(
ور ال ِذي
فَآَ ِمنُوا ِبالل ِه  ...............وَ الن ِ
 .............وَاللهُ بِمَا َ ..............
خبِير {.

تابﻊ تفسير اﻵيات من سورة التغابن من.٨/٥

 ضع عﻼمة ) (أمام اﻵية الدالة على المعنى:

أي :ذلك العذاب الذي ذاقوه في الدنيﺎ ومﺎ
سيذوقونه في اﻵخرة بسبب أنهم جﺎءتهم
رسلهم بﺎلمعجزات الواضحﺎت والبراهين.
َ 
}ألَ ْم ي َْأ ِت ُك ْم نَبَأُ ال ِذينَ َكفَرُوا ِمنْ َق ْب ُل{.
َ } ذ ِلكَ ِبأَنهُ َكانَ ْ
ات{.
ت تَ ْأ ِتي ِه ْم ُر ُ
سلُ ُه ْم ِبا ْلبَ ِيّنَ ِ
} زَ عَ َم ال ِذينَ َك َفرُوا َأنْ َلنْ يُ ْب َع ُثوا{.

)

(

)

(

)

(

ضع عﻼمة ) (أمام العبارة الصحيحة وعﻼمة ) (أمام العبارة الخاطئة:

سبب ﻛفر الكافرين عدم إنكارهم أن يرسل الله لهم بشرا مثلهم.

أراقب الله تعالى فﻼ أعﻤل عﻤﻼ يغضبه سبحانه.

الله سبحانه غني عن عباده وعن عبادتهم وإنﻤا أمرهم بطاعته.

اسم الدرس :تفسير اﻵيات من
سورة التغابن من.١١/٩

اسم الطالب:
............................

رقم الدرس:
..............................

الصف :اﻷول الﻤتوسﻂ

صل كل كلمة بمعناها مما يأتي :

التﱠغَابُ ِن

يدل قلبه

ُم ِصيبَ ٍة

النقص

اختر الكلمة وضعها مكان النقط:
ُصيبَ ٍة – يهد (
)عَ لِي ٌم – م ِ

مَا أَصَ ابَ ِمنْ ِ ...........................إﻻ
ِب ِإ ْذ ِن الل ِه وَ مَنْ ي ُْؤ ِمنْ ِبالل ِه
 .......................قَ ْلبَهُ َواللهُ ِب ُك ِ ّل َ
ش ْي ٍء
............................

يَ ْه ِد قَ ْلبَهُ

مكروه

تابﻊ تفسير اﻵيات من سورة التغابن من.١١/٩

ضع عﻼمة ) (أمام اﻵية الدالة على المعنى:
اذﻛروا يوم الجﻤﻊ وهو يوم القيامة الذي يجﻤﻊ الله فيه
اﻷولين واﻵخرين في صعيد واحد للحساب والجزاء.
} َذلِكَ يَوْ ُم الت َغاب ُِن {

)

(

} يَوْ َم ي َْج َم ُع ُك ْم ِليَوْ ِم ا ْل َجمْ ِع {
} خَالِ ِدينَ فِي َها أَبَدًا {

)

(

)

ضع عﻼمة ) (أمام العبارة الصحيحة وعﻼمة ) (أمام العبارة الخاطئة:
يوم القيامة هو اليوم الذي يندم فيه الكافر على ﻛفره.

أسترجﻊ فأقول }إنا لله وإنا إليه راجعون { عند أي مصيبة تقﻊ علي.

اسم الدرس :تفسير اﻵيات من سورة
التغابن من.١٥/١٢

اسم الطالب............................ :

الصف :اﻷول الﻤتوسﻂ

رقم الدرس.............................. :

) ِف ْتنَةٌ(

)يَتَوَ ك ِل(

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

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

)وَ تَ ْغفِرُوا(

)تَ ْعفُوا(

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

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

اختر الكلمة وضعها مكان النقط :

)ا ْلب ََﻼ ُغ ــ وَ َأ ِطيعُوا ــ تَوَ ل ْيتُ ْم(
وَ َأ ِطيعُوا اللهَ  ...........الرسُو َل فَ ِإنْ
َف ِإنمَا عَ لَى رَ سُولِنَا  ..........ا ْل ُمبِينُ

..........

تابﻊ تفسير اﻵيات من سورة التغابن من.١٥/١٢

ضع عﻼمة ) (أمام العبارة الصحيحة وعﻼمة ) (أمام العبارة الخاطئة:

مهﻤة الرسل هي التبليغ واﻹنذار فقﻂ.
أطيﻊ الله ورسوله في ﻛل أمر ونهي.
أعفو عﻤن أخطأ علي وأجازيه على إساءته لي.

ضع عﻼمة ) (أمام اﻵية الدالة على المعنى:
إن من أزواجكم وأوﻻدﻛم أعداء لكم يصدونكم
عن سبيل الله ويثبطونكم عن طاعته.

الرسُو َل {
} َوأ َ ِطيعُوا اللﱠهَ َوأ َ ِطيعُوا ﱠ

)

(
}يَا أَيﱡ َها الﱠذ َ
عدُوا لَ ُك ْم {
اج ُك ْم َوأ َ ْو َﻻ ِدﻛُ ْم َ
ِين آ َ َمنُوا إِ ﱠن ِم ْن أ َ ْز َو ِ
}إِنﱠ َﻤا أ َ ْم َوالُ ُك ْم َوأ َ ْو َﻻ ُد ُﻛ ْم فِتْنَةٌ {

)

(

)

(

اسم الدرس :تفسير اﻵيات من
سورة التغابن من.١٨/١٦

رقم الدرس:
..............................

اسم الطالب:
............................

ضع عﻼمة ) (أسفل اﻹجابة الصحيحة:
المقصود بـ) ُ
شح(:

البخل بالﻤال

البذخ

اختر الكلمة المناسبة لتكمل اﻵية:

ستَط َ ْعتُ ْم – ا ْل ُم ْفلِ ُحونَ (.
)ﻷَ ْنفُ ِس ُك ْم – ا ْ
ِ
س َمعُوا
} َفاتقُوا اللهَ مَا  .........وَ ا ْ
وَ َأ ِطيعُوا وَ أَ ْن ِفقُوا خَ ْي ًرا  ..........وَ مَنْ
ي َ
ُوق ُ
شح نَ ْف ِس ِه فَأُولَئِكَ هُ ُم .{...........

الصف :اﻷول الﻤتوسﻂ

تابﻊ تفسير اﻵيات من سورة التغابن من.١٨/١٦

ضع عﻼمة ) (أمام اﻵية الدالة على المعنى:

}فاجتنبوا محارم الله واعﻤلوا
بطاعته قدر جهدﻛم وطاقتكم{
}وَ اسْ َمعُوا وَ َأ ِطيعُوا{

)

(

ستَطَعْ تُ ْم{
} َفات ُقوا الل َه مَا ا ْ

)

(

}وَ مَنْ ي َ
ُوق ُ
س ِه{
شح نَ ْف ِ

)

(

ضع عﻼمة ) (أمام العبارة الصحيحة وعﻼمة ) (أمام العبارة الخاطئة:
من أنفق ماله في سبيل الله فإنﻤا ﻻ ينفق على نفسه في الحقيقة.

أتجنب الشح وأنفق مﻤا رزقني الله ابتغاء مرضاته .

