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بسم هللا الرحمن الرحيم

المقدمة
الحمد هلل رب العالمين و ُأصلي و ُأسلم وأبارك على المبارك المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى
آله وصحبه أجمعين  ,ومن سار على نهجه ودربه إلى يوم الدين .
أ ّما بعد  :أعزائي طالب الثانوية العامة  ,بينما أنتم تسعون إلى التفوق واإلنجاز فإنه لمن دواعي سروري

أن أضع بين يديكم بعض ال ُوريقات التي أسميتها ( العماد في التربية اإلسالمية) المنهاج
الجديد لتكون بعد عون هللا وتوفيقه لكم العماد في دراسة هذه المادة الرائعة والمهمة في الحياة
العلمية والعملية .

عزيزي الطالب
لقد حاولت وأنا أضع هذه المادة بين يديك أن تكون شاملة نافعة غير مطولة فيها الفائدة
والوضوح بالقدر المستطاع بأسلوب السؤال والجواب الشامل .
فإن أصبت فمن هللا وإن أخطأت فمن نفسي والشيطان واعلموا حفظكم هللا أن الكمال هلل وحده
عاله .
جل في ُ

تنبيه...
بُني اعلم أن المرجع األساسي للمادة هو كتاب التربية اإلسالمية
الصادر عن وزارة التربية والتعليم األردنية.

والسالم عليكم ورحمة هللا وبركاته
عمادنبيل الهدمي ال ُحسيني
0785323359/0795482420
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واجبنا نحو القرآن الكريم

س( 1علل,وضح) أنزل هللا سبحانه وتعالى القرآن الكريم وختم به الكتب اإللهية  .ج /ليكون كتاب هداية وإرشاد للناس كافة
س(2علل,وضح) جعل هللا سبحانه وتعالى القرآن الكريم كتاب هداية وإرشاد للناس كافة .ج /ألنه يتضمن تشريعات حكيمة تنظم أمور
الفرد والمجتمع
س3

ما التوجيه المستفاد من قوله تعالى " قد جاءكم من هللا نور وكتاب مبين * يهدي به هللا من اتبع رضوانه سبل السالم

ج /أن القرآن الكريم كتاب هداية وإرشاد للناس كافة ألنه يتضمن تشريعات حكيمة تنظم

ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم إلى صراط مستقيم "

أمور الفرد والمجتمع
س( 4علل,وضح) فرض هللا على المسلم عدة واجبات تجاه القرآن الكريم  .ج /ألن التمسك بكتاب هللا يتطلب من المسلم ذلك للفوز برضوانه

س 5عدد بعض واجبات المسلم نحو كتاب هللا تعالى ؟ ( حفظ أربعة أو خمسة فقط )
 – 1تعظيمه والتأدب معه  – 2قراءته وتعلم أحكام التجويد  – 3االستماع لتالوته واإلنصات إليه  – 4تدبر آياته والعمل به
 – 5التحلي بما جاء فيه من أخالق وآداب  – 6حفظه وتعليمه  – 7نشره بين الناس  – 8بيان مظاهر إعجازه والدفاع عنه
أوال  :تعظيمه والتأدب معه

س 1ما التوجيه المستفاد من قوله تعالى " ذلك ومن يُعظم شعائر هللا فإنها من تقوى القلوب " ج /على المسلم تعظيم القرآن الكريم والتأدب معه
س 2لتعظيم القرآن الكريم صور كثيرة  ,أذكر ثالثا منها ؟
 – 1أن ال يمسه إال طاهرا

 – 2ال يضع فوقه شيئا

 – 3ال يتكئ عليه

 – 4المحافظة على ورقه وعدم تمزيقه

ثانيا  :قراءته وتعلم أحكام التجويد

س 1ما التوجيه المستفاد من قوله تعالى " فاقرءوا ما تيسر من القرآن "

ج/

أن هللا أمرنا أن نقرأ القرآن الكريم

س 2ما التوجيه المستفاد من قوله عليه الصالة والسالم "مثل الذي يقرأ القرآن  ,وهو حافظ له مع السفرة الكرام البررة  ,ومثل الذي
يقرأه وهو يتعاهده  ,وهو عليه شديد فله أجران "

أن الذي يقرأ القرآن له عظيم األجر من هللا ب – أن الماهر بالقرآن مع (السفرة الكرام البررة  -:هم المالئكة الكرام)

أ-
ج – أن الذي يقرأ القرآن وهو يتعاهده – أي يجد الصعوبة  -له أجران أجر القراءة وأجر المشقة

س 3ما هو واجب األمة نحو قراءة كتاب هللا وتعلم أحكام التجويد ؟
أ – قراءته باستمرار ولو الشيء القليل ب – قراءة القرآن قراءة مرتلة مجودة حسب أحكام التجويد .
س 4ما هي الوسائل التي تعين على قراءة القرآن الكريم وتعلم أحكام التجويد  .ج  /أ -أن يتلقى قراءته مشافهة عن متقن له

ب -أن يتعلم أحكام التجويد
ثالثا  :االستماع لتالوته و اإلنصات له

س 1ماذا يفعل المسلم إذا لم يستطع قراءة القرآن في كل وقت وحين ؟ ج  /يحرص على االستماع لتالوته واإلنصات له بتدبر وخشوع
س( 2علل ,وضح ) يحرص المسلم على االستماع لتالوته القرآن بتدبر وخشوع  .ج /لينال رحمة هللا عز وجل
س 3ما التوجيه المستفاد من قوله تعالى " وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون "
ج /الحرص على االستماع لتالوته كتاب هللا واإلنصات له بتدبر وخشوع
س 4لالستماع لتالوة القرآن الكريم آداب كثيرة  ,اذكر اثنين منها ؟
ج  – 1 /حضور القلب  – 2التفكر باآليات القرآنية ومراد هللا تعالى منها  – 3عدم االشتغال بما يلهي عن االستماع لها
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رابعا  :تدبر آياته  ,والعمل به

س 1أمر هللا تعالى بتدبر القرآن الكريم  .وضح كيف يكون التدبر ؟
ج – 1 /بفهم معاني القرآن الكريم  – 2التفكر باآليات ومراد هللا تعالى منها  – 3االتعاظ بما فيها من القصص
س 2ما التوجيه المستفاد من قوله تعالى " كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولوا األلباب " ج /وجوب تدبر القرآن الكريم
س 3ما هي الوسائل التي ت ُعين على تدبر القرآن الكريم ؟
ج – 1 /التأني عند قراءته  – 2تكرار تالوة اآليات  – 3الرجوع إلى كتب التفسير والمتخصصين  ,لفهم آياته وأحكامه
س( 4علل,وضح)الرجوع إلى كتب التفسير والمتخصصين

ج /لفهم آياته وأحكامه

س 5ما التوجيه المستفاد من فعله عليه الصالة والسالم أنه كان"يقرأ مترسال  ,إذا مر بآية فيها تسبيح سبح  ,وإذا مر بسؤال سأل ,
وإذا مر بتعوذ تعوذ "

ج /أي أنه عليه السالم كان يقرأ بتأني وتمهل وتدبر

س( 6علل,وضح) ال يقف المسلم عند حد تدبر القرآن الكريم  .ج /ألنه يجب عليه أن يعمل بما جاء فيه من األحكام والقيم
والتوجيهات في شتى مجاالت الحياة
س 7ما النتيجة المترتبة على تطبيق األحكام في كتاب هللا تعالى؟ ج /تعيش األمة في سعادة ورخاء
س 8ما التوجيه المستفاد من قوله تعالى

"فمن اتبع هداي فال يضل وال يشقى * ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا "

ج /أن األمة إذا أقبلت على تطبيق كتاب هللا تعالى عاشت في سعادة ورخاء
س 9من واجب المسلم تجاه كتاب هللا تعالى العمل بما جاء فيه  .وضح ذلك؟
أ -ألن في كتاب هللا توجيهات وأحكام وقيم في جميع مجاالت الحياة يجب على المسلم العمل بها
ب -كان الصحابة إذا حفظوا عشر آيات لم يتجاوزوها إلى غيرها حتى يتعلموها ويعملوا بها
خامسا  :التحلي بما جاء فيه من أخالق وآداب

س 1ما التوجيه المستفاد من قول السيدة عائشة رضي هللا " كان خلقه القرآن "
ج /أن القرآن يدعو إلى اآلداب الرفيعة مثل الصدق واألمانة والعدل واإلحسان وهذه كلها موجودة بالنبي صلى هللا عليه وسلم
سادسا  :حفظه وتعليمه

س( 1علل,وضح) يجب على المسلم أن يحفظ شيئا من القرآن الكريم  .ج /لتقوم به صالته
س 2ما التوجيه المستفاد من قوله عليه الصالة والسالم "يُقال لصاحب القرآن إذا دخل الجنة  :اقرأ واصعد  ,فيقرأ ويصعد بكل آية
ج /أن حفظ القرآن كامال نعمة كبرى ينال به المسلم الدرجة الرفيعة بالجنة
درجة ’حتى يقرأ آخر شيء معه "
س 3ما التوجيه المستفاد من قوله عليه الصالة والسالم " خيركم من تعلم القرآن وعلمه " ج /أن من تعلم القرآن من الواجب عليه أن يعلمه لغيره

س( 4علل,وضح) يجب على من حفظ شيئا من القرآن الكريم أن يتعاهده ويداوم على مراجعته

ج /كي ال ينساه

س 5من واجبات المسلم نحو القرآن الكريم الدفاع عنه أمام هجمات التشكيك فيه  .وضح ذلك ؟ أذكر وسائل الدفاع عنه ؟
أ-

من خالل استثمار القنوات الفضائية التي تعنى بتعليم القرآن الكريم

ب -إنشاء برامج ومواقع إلكترونية تعنى بالقرآن الكريم

س 6بيّن بعض الصور لنشر القرآن الكريم وإظهار إعجازه تقوم بها المؤسسات الحكومية واألهلية في األردن ؟

أ -إنشاء دور للقرآن الكريم في المساجد  ,والمراكز التي تعنى بتعليمه .
ب -إنشاء المسابقات المتعلقة بحفظه وتقديم الجوائز على ذلك  ,كالمسابقة الهاشمية لحفظ القرآن الكريم
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