
يةاألنشطة التقويمية الختام

:األسئلة الموضوعية:أوالً 

ْح إذا كانت العبارة صحيحة ( √)انقل رقم العبارة إلى دفترك وضع أمامه عالمة(أ ِّ :كانت خطأإن خط تحته ما وصح 

.ليقتدي بهم الناس في الحياةاإلنسان الكامل تقدم قصص األنبياء والرسل نموذج -1

.هاجرزوجة سيدنا إبراهيم عليه السالم التي لم تنجب في شبابها هي السيدة -2

.مكة المكرمةالمكان الذي اختاره  سيدنا إبراهيم عليه السالم ليكون موطناً لزوجته  وابنه إسماعيل هو -3

.من هللا وحيعمل سيدنا إبراهيم عليه السالم على تنفيذ رؤياه بذبح ابنه ألن رؤيا األنبياء -4

.سيدنا إسماعيل عليه السالم في التسليم ألمر الرؤيا التي رآها والدهتردد-5

.هللا تعالى ولطفهرحمةفداء هللا تعالى لسيدنا إسماعيل عليه السالم بالذبح العظيم دليل على -6



:انقل في دفترك رقم العبارة واكتب أمامه الرمز الدال على اإلجابة الصحيحة فيما يلي(ب

:الذين بشروا سيدنا إبراهيم عليه السالم بولده إسحاق كانوا من -1

.البشر( ج.                                الجن(ب.                                   المالئكة( أ

:كان عمر سيدنا إبراهيم عليه السالم يوم أن ُول َد له سيدنا إسماعيل-2

.سنة86(ج.                              سنة76(ب.                                    سنة66(أ

:التحدث بالنعمة وإظهار فضل هللا تعالى بها على العبد يعتبران من األمور-3

.المكروهة(ج.                                المحمودة(ب.                                 المذمومة(أ

:  وظََّف سيدنا سليمان عليه السالم ُمْلَكهُ في-4

.    ردع أعدائه(ج.                   دعوته إلى هللا تعالى (ب.                              توسيع نفوذه(أ



 ً :األسئلة المقالية: ثانيا

.ٍد من بعدهصف استجابة هللا تعالى لدعاء سيدنا سليمان عليه السالم بأن يهب له ملكاً ال ينبغي ألح-1

 شيٍء وكانت استجابةُ هللا  تعالى لدعاء سيدنا سليمان عليه السالم سريعةً فهو القادُر على كل  (ج

يمان عليه إذا أراد شيئاً قال له كن فيكون وال يعجزه شيٌء في األرض وال السماء فعندما دعاءه سيدنا سل

ه  ُرَخاًء حَ :السالم فقال هللا تعالى ي ب أَْمر  يَح تَْجر  ْرنَا لَهُ الرِّ  يَن ُكلَّ بَنَّاٍء َوغَ ( 36)ْيُث أََصاَب فََسخَّ اٍص َوالشَّيَاط  وَّ

ن يَن ف ي اأْلَْصفَاد  ( 37) يَن ُمقَرَّ ْك ب غَْير  ح  ( 38)َوآََخر  ْنَدنَا ( 39)َساٍب َهَذا َعَطاُؤنَا فَاْمنُْن أَْو أَْمس  َوإ نَّ لَهُ ع 

(.ص) سورة« لَُزْلفَى َوُحْسَن َمآَبٍ 

.تحدث عن قصة سيدنا سليمان عليه السالم مع ملكة سبأ-2



قصة سيدنا سليمان في القرآن

ار وفي أحد األيام افتقد سخر هللا سبحانه وتعالي الطير لنبي هللا سليمان عليه السالم وعلمه لغاتها لهذا فإنه كان يتفقدها باستمر

ما جاء الهدهد طائر الهدهد فغضب غضباً شديداً وقرر معاقبته بعد عودته إن لم يقدْم له عذراً مقبوالً عن هذا الغياب، ول

عيد وهناك وجدت كنت في بالد بعيدة في أرض سبأ من بالد اليمن الس: وسأله نبي هللا سليمان عن سبب  غياب ه قال الهدهُد 

سليمان عليه السالم قوماً تحكمهم ملكةٌ تدعي بلقيس لها عرٌش عظيٌم وهؤالء القوم  يعبدون الشمَس من دون هللا ، لم يصدقْ 

.سننظُر فيما قلته هل هو صحيٌح أم ال : الهدهَد فيما قاله وأجابه 

ا جيشاً عظيماً ال قبل لها عبادة هللا وإال فسيرسل إليهفيها إلي بلقيس دعاها رسالة إلي وعلي الفور  أمَر نبي هللا سليمان بكتابة 

افت بلقيس كثيراً به وحمَل الهدهُد الكتاَب وطار به الي سبأ وتسلل من نافذة القصر  وألقي بالكتاب علي فراش بلقيس، خ

يأتَي سليماُن إني أخاف أنْ : عوانها الذين طلبوا منها رفَض دعوة   سيدنا سليمان لكنها قالت لهم أمام أعندما قرأَت الكتاَب 

.لينا ويدمر بلدنا ويجعلها أذلة واقترحت عليهم إرسال هدية مناسبة إلي سليمان لعله يتراجع عن تهديده إ

لَتْهُ هديةً ولما دخل الرسوُل بالهدية غضَب سليمان وقال له أ ارجع إليهم فلنأتينهم :رسلت بلقيس رسوالً الي سليمان وحمَّ

أيكم : هم بجنود ال قبل لهم بها ولنخرجنهم منها أذلة وهم صاغرون ، جمع النبي سليمان عليه السالم جنوَده من الجن وقال ل

بل أْن تقوَم من مقامك أنا آتيك به يا نبي هللا ق: يستطيع أن يأتيني بعرش بلقيس قبل أن تحضر إلينا ؟ قال عفريت من الجن 

طبق جفنُك، فوافق يا نبي هللا أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفُْك وين: هذا، وهنا ارتجل آخر يمتلك العلَم والمعرفةَ وقال 

.سليمان عليه السالم علي االقتراح الثاني 



ها بما رأي وبما وفي أقل من الثانية كان العرش بين يديه أما الرسول فإنه لما وصل إلي بلقيس عائداً وأخبر

من عظماء القوم هدَّد به سليماُن عليه السالم خافت وقررت الذهاب إلي سليمان في أرض فلسطين وفي وفد

َشت أَْرُضه بالرخام عندها، علَم نبُي هللا  سليماُن عليه السالم بقدوم بلقيس فبنى لها قصراً عظيماً فُر  

َع في داخله عرُشها بعد أن َغيََّر بعَض معالَمه فلما حضرت ورحَب نبي هللا بها الزجاجي الشفاف َوُوض 

لزجاجَي هو ماء أدخلها القصَر فشمرت ثيابها وكشفت عن ساقيها لئال تبتل بالماء ظناً منها أن هذا الرخاَم ا

شك أهذا هو عر: لكنها فوجئت أن هذا هو رخام فقط ولما ذهبوا بها الي العرش سألها سليمان عليه السالم 

ن ذلك كلَّه وهكذا أظهرت بلقيس جهالتها وضعفها أمام نبي هللا سليمان وأدركت أ! كأنه هو : ؟ فقالت بتردد 

.لعالمين رب إن ِّي ظلمت نفسي وأسلمُت مع سليماَن هلل  رب ِّ ا: من فضل هللا فقالت علي الفور 



3

ا إن كان غنياً ثم يسلب ه هللا تعالى النعم منه وجود اإلنسان على الفقر أقل ابتالًء ألنه يتعود على ذلك  ويتوافق مع  وضعه، أمَّ

م يفقده ويصبح فقيراً فهذا أَشدُّ عليه ألنه يصعب على النفس منع النعم بعد وجودها مثل الذي لديه ماٌل كثير يفعل به ما يشاء ث

الم وواجه كل ذلك ال يستطيع شراء ما يحتاجه ومن رسل هللا تعالى الذين ابتالهم هللا في أنفسهم وأموالهم سيدنا أيوب عليه الس

(.  وال كصبر أيوب)بصبٍر أصبح يضرب به المثل 

ِّف فهمك لقصة سيدنا أيوب عليه السالم  في حياتك؟-4 كيف توظ 

، وفي العسر  واليسر  وأبداً نَّ العبَد عليه دائماً إ ، وفي الخير  والَمْكَره  أن يلجأَ أن يصبَر في السراء  والضراء 

.إلى هللا ، وأن يمأل قلبَه اعتقاداً، أن ال مجيب له إال هللا سبحانه وتعالي

.جتماعيصف حال أهل القرية التي نزل بها سيدنا موسى عليه السالم من حيث التعاون والتكافل اال-5

راء فإذا سقوا كان أهل هذه القرية ال يتعاونون في فعل الخير وال يهتمون بالضعفاء وال يعطفون على الفق

ون أغنامهم ردوا على البئر صخرة ال يستطيع أن يحملها إال الجماعة الكثيرة من الرجال فال يساعد

.  الضعيف



ي َعلَى اْست ْحيَاٍء قَالَْت إ  ”:قال هللا تعالى -6 يََك أَْجَر َمافََجاَءتْهُ إ ْحَداُهَما تَْمش  يَْجز  «َسقَْيَت لَنَانَّ أَب ي يَْدُعوَك ل 

.في اآلية الكريمة خلٌق رفيٌع يدعو  إليه اإلسالم بينه مستشهداً بحديث شريف من حفظك

هو من صفات النفس فقبيحٍ، وترك كل حسٍن يبعث على فعل كل اآلية الكريمة تتحدث عن خلق الحياء فإنَّ الحياَء خلٌق 

.  اإلسالموهو رأس مكارم األخالق، وزينة اإليمان، وشعار .. المحمودة

ال إله إال هللا، :اإليمان بضٌع وسبعون شعبة، فأفضلها قول»: أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال: ففي الصحيحين

.«إماطة األذى عن الطريق، والحياء شعبة من اإليمان: وأدناها

.من كساه الحياء ثوبه لم ير الناس عيبه: أيًضاوقيل 

يدلُّ على فضل الكريم حياؤه *** حياؤك فاحفظه عليك فإنما 

ماؤهوال خير في وجٍه إذا قلَّ *** قلَّ ماء الوجه قلَّ حيـاؤه إذا 



رًا َفِمْن ِعْنِدَك  َعشْ َأْن ََتُْجَرّن ََثَاّنَ ِحَجٍج فَِإْن أَْْتَْمتَ قَاَل ِإِّنِ أُرِيُد َأْن أُْنِكَحَك ِإْحَدى ابْ َنََتَّ َهاَتْْيِ َعَلى”:جند ذلك يف قول هللا تعاىل
ُ ِمَن الصَّاِِلِْيَ  .فقد حدد له األجر قبل اِلديث عن العمل املقابل له”َوَما أُرِيُد َأْن َأُشقَّ َعَلْيَك َسَتِجُدّن ِإْن َشاَء اَّللَّ

عالم يدلك إكمال سيدنا موسى عليه السالم الخدمة عشر سنين بالرغم من أنه كان مخيراً؟-8

.كانت وعلى الوفاء بالوعديدل على تقدير األنبياء والرسل العمل، وعدم احتقارهم للمهن الشريفة مهما 

.بر منهبي ِّن رأيك في إبداء الصغير رأيه بأدب مع وجود من هو أك-9

مر حسن يجوز لإلنسان أن يبدي رأيه مع وجود الكبير بشرط التزام األدب في الحديث وطلب األذن  قبل التحدث وهذا أ

.لنتعلم المشاركة والتفاعل مع المواقف المختلفة 


