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 عزيزي الطالب اقرأ القصة جيداً ثم انتبه إلى هذه األسئلة:

 . كيف تستطيع تنمية ذكائك؟الذكاء نعمة من الله تعالى السؤال األول:

 

  

 

السؤال الثاني: من أين نستنتج الحكم التالي: جواز إبداء الصغير رأيه مع وجود رأي 

 لمن هو أكبر منه.

 

 

ما األمور التي تستفيدها من قصة سيدنا سليمان مع الهدهد في سورة  السؤال الثالث:

 النمل؟

 

 

 

 

 

ا فَ َلمَّا َخرَّ تَ بَ ي ََّنِت اْلِجنُّ َأْن َلْو َكانُوا يَ ْعَلُمونَ  ماذا تفهم من قوله تعالى:" ال الرابع:السؤ ََ ََ ََْي  اْل
 "؟ لَِبثُوا ِفي اْلَعَذاِب اْلُمِهينِ 

 من قصص األنبياء

 سيدنا سليمان عليه السالم

اف واالعترمن خالل القراءة والتفكر في مخلوقات الله تعالى 

 بأن الذكاء والفهم نعمة وفضل من الله تعالى.

من إدالء سيدنا سليمان برأيه في مجلس أبيه مع أنَّ رأيه كان 

 مخالفاً لرأي أبيه، على يتم ذلك بأدب واحترام.  

 أنَّ سيدنا سليمان كان يعرف لغة الطير.-1

 اإلنسان االلتزام بالمواعيد واالنضباط فيها.أن َّعلى -2

 أنَّ العذر إذا كان منطقياً يُْقبَُل من صاحبه وال يُعَنَُّف بعدها.-3

 ضرورة التأكد من صحة الخبر قبل بناء األحكام عليه. -4



       

 

تالوة صحيحة ثم اقرأ تفسيرها من أحد كتب **اتل هذه اآليات الكريمة من سورة ص 

 التفسير.

 قال تعالى:

َنا ِلَداُووَد ُسَلْيَماَن نِْعَم اْلَعْبُد ِإنَُّه َأوَّاٌب )} ( ِإْذ ُعِرَض َعَلْيِه بِاْلَعِشيِ  الصَّاِفَناُت 03َوَوَهب ْ
ََّ اْلَخْيِر َعْن ذِْكِر رَب ِ 03اْلِجَياُد ) َجاِب ي َحتَّى تَ وَ ( فَ َقاَل ِإنِ ي َأْحبَ ْبُت ُح ِِ اَرْت بِاْل

ا بِالسُّوِق َواْْلَْعَناِق )03) ًِ ََْس َنا َعلَ 00( ُردُّوَها َعَليَّ َفطَِفَق  ى  ( َوَلَقْد فَ تَ نَّا ُسَلْيَماَن َوأَْلَقي ْ
َِي ِْلَحَ 03ُكْرِسيِ ِه َجَسًدا ثُمَّ أَنَاَب ) َب َُْلًكا ََل يَ ن ْ َْ ِلي  ْن د  ( قَاَل َربِ  اْغِفْر ِلي َوَه َِ 

رِِه ُرَخاًء َحْيُث َأَصاَب )03بَ ْعِدي ِإنََّك أَْنَت اْلَوهَّاُب ) َْ ْرنَا َلُه الر ِيَح َتْجرِي بَِأ ( 03( َفَسخَّ
َياِطيَن ُكلَّ بَ نَّاء  َوَغوَّاص  ) ََُقرَّنِيَن ِفي اْْلَْصَفاِد )03َوالشَّ ( َهَذا َعطَاُؤنَا 03( َوَآَخرِيَن 

َِْسكْ  ُنْن أَْو َأ َْ ََْيِر ِحَساب  ) فَا ( َواذُْكْر 33( َوِإنَّ َلُه ِعْنَدنَا َلزُْلَفى َوُحْسَن َََآب  )03ِب
َ  َوَعَذاب  ) ( ارُْكْض ِبرِْجِلَك َهَذا 33َعْبَدنَا أَيُّوَب ِإْذ نَاَدى رَبَُّه أَنِ ي ََسَِّنَي الشَّْيطَاُن بُِنْص

ََْتَسٌل بَارٌِد َوَشرَاٌب ) َنا َلُه 33َُ نَّا َوذِْكَرى ِْلُو ( َوَوَهب ْ َََعُهْم َرْحَمًة َِ ثْ َلُهْم  ِلي َأْهَلُه َوَِ
َنْث ِإنَّا َوَجْدنَاُه َصاِبًرا نِْعَم الْ 30اْْلَْلَباِب ) ِْ َْثًا فَاْضِرْب ِبِه َوََل َت َعْبُد ِإنَُّه ( َوُخْذ بَِيِدَك ِض

اَق َويَ عْ 33أَوَّاٌب ) َِ ( ِإنَّا 33َصاِر )ُقوَب أُوِلي اْْلَْيِدي َواْْلَبْ ( َواذُْكْر ِعَباَدنَا إبْ َراِهيَم َوِإْس
اِر ) ( 33( َوِإن َُّهْم ِعْنَدنَا َلِمَن اْلُمْصطََفْيَن اْْلَْخيَاِر )33َأْخَلْصَناُهْم ِبَخاِلَصة  ذِْكَرى الدَّ

َن اْْلَْخَياِر ) ٌر َوِإنَّ لِْلُمتَِّقيَن ( َهَذا ذِكْ 33َواذُْكْر ِإْسَماِعيَل َواْلَيَسَع َوَذا اْلِكْفِل وَُكلٌّ َِ
ُِْسَن َََآب  )  .{(33َل

 أفهم من هذه اآلية أنه ال يعلم الغيب إال الله وحده.

  


