
 

 

 2016/2017العام الدراسي 

 
 
 

 
  األول :السؤال 

ثم أجب عن األسئلة التالية:  الحديث الشريف أقرأ   
 
 
 
 
 

 

 

معانى الكلمات التالية :أشرح  – أ  

.......................................................................... : شفيعا   

  .......................................................................:  ألصحابه

 

أقرأوأستنبط من الحديث الشريف ما يلى : –ب   

مفهوم شفاعة القرآن الكريم ألصحابه يوم القيامة : -  

يجئ القرآن يوم القيامة فيقول : يارب ارض عنه فيرضى عنه ،  ﴿قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : 

)رواه الترمذى ( ﴾فيقال له : أقرأ وارق وتزداد بكل آية حسنة   

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

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

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

 

إن سورة من القرآن ثالثون آية شفعت لرجل حتى غفر له وهى  ﴿ى الله عليه وسلم :قال الرسول صل – ج

)رواه الترمذى ( ﴾ (تَبَاَرَك الَِّذي بِيَِدِه اْلُمْلكُ سورة )  

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

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

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

 

 

 

﴾القرآن الكريم داوم على قراءة   ﴿ 

   اخلامسالصف :........................ السما

5            /3    

القرآن شفيعى ورقة عمل   

اخلامسللصف   

  إلسالميةاالرتبية    املادة :

  2017 / 01 /25  التاريخ

﴾ملسو هيلع هللا ىلصأقتدى برسول الله ﴿      

  
  

ة اإلمارات العربية املتحدةلدو  

 جملس أبو ظيب للتعليم

 مدرسة الرؤية اخلاصة

عن أبى أمامه رضى الله عنه قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه 

﴾اقرأوا القرآن فإنه يأتى يوم القيامة شفيعا ألصحابه  ﴿ وسلم يقول :  

 )رواه مسلم (

                                                                 



 

 

 

 السؤال الثانى :

  بين الذى يأتى القرآن شفيعا وحجة له يوم القيامة من غيره فى الجدول اآلتى :  -

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ﴾أنتهت األسئلة ﴿  

 ﴾ دائما أطيب األمنيات بالتوفيق والنجاحمع ﴿      

 

 

 حسين حمدانمعلم المادة/ أ. ضياء الدين صابر                              منسق المادة / أ. 

 التصرفات 

وردا يوميا من خيصص له  -
 القرآن الكريم للتالوة .

 
حيرص على استغالل وقته  -

أثناء انتظار احلافلة املدرسية 
فى قراءة كتاب اهلل تعاىل 

 وتدبره .
 

ينظم وقته ، ليحفظ القرآن   -
الكريم فى  أحد مراكز حتفيظ  

 القرآن الكريم . 
 

له حجة  
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عليه حجة  
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 السبب
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