
                                                          

  

 

 شخصية قيادية مبدعة لجيل واعي يسمو لتطوير ذاته ووطنه وأمتهرؤية المدرسة:  
للمنظومة التربوية والتعليمية بدولة اإلمارات العربية مدرسة براعم العين الخاصة تهدف إلى تعليم متميز إلعداد جيل واع يستفيد من قدراته ويواجه تحديات العصر طبقاً : رسالة المدرسة

 المتحدة

  )  قدرة هللا تعالى ) سورة الملك  الدرس األول :              
 قال هللا تعالى :

قِِه َوإِلَيأِه النُُّشوُر ) ُشوا فِي َمنَاِكبَِها َوُكلُوا ِمنأ ِرزأ َض َذلُوًلا فَامأ َرأ ( أَأَِمنأتُمأ َمنأ فِي السََّماِء 15ُهَو الَِّذي َجعََل لَُكُم اْلأ
ِسَف بُِكُم  َض فَِإَذا ِهَي تَُموُر )أَنأ يَخأ َرأ ِسَل َعلَيأُكمأ َحاِصباا فََستَعألَُموَن َكيأَف 16اْلأ ( أَمأ أَِمنأتُمأ َمنأ فِي السََّماِء أَنأ يُرأ

َقُهمأ 18( َولَقَدأ َكذََّب الَِّذيَن ِمنأ قَبأِلِهمأ فََكيأَف َكاَن نَِكيِر )17نَِذيِر ) ا ِإلَى الطَّيأِر فَوأ َن َما  ( أََولَمأ يََروأ َصافَّاٍت َويَقأبِضأ
ٍء بَِصيٌر ) َمُن إِنَّهُ بُِكل ِ َشيأ حأ ِسُكُهنَّ إًِلَّ الرَّ َمِن إِِن 19يُمأ حأ نأ َهَذا الَِّذي ُهَو ُجنأٌد لَُكمأ يَنأُصُرُكمأ ِمنأ ُدوِن الرَّ ( أَمَّ

ُزقُُكمأ إِنأ 20الأَكافُِروَن إًِلَّ فِي ُغُروٍر ) نأ َهذَا الَِّذي يَرأ ٍ َونُفُوٍر ) ( أَمَّ وا فِي ُعتُو  قَهُ بَلأ لَجُّ َسَك ِرزأ ( أَفََمنأ 21أَمأ
تَِقيٍم ) ِشي َسِويًّا َعلَى ِصَراٍط ُمسأ نأ يَمأ َدى أَمَّ ِهِه أَهأ ِشي ُمِكبًّا َعلَى َوجأ ( قُلأ ُهَو الَِّذي أَنأَشأَُكمأ َوَجعََل لَُكُم 22يَمأ

َفأئَِدةَ قَلِ  َبأَصاَر َواْلأ َع َواْلأ ُكُروَن )السَّمأ َشُروَن )23يًلا َما تَشأ ِض َوإِلَيأِه تُحأ َرأ  ) 24( قُلأ ُهَو الَِّذي َذَرأَُكمأ فِي اْلأ

 ــ معنى كلمة ) تمور ( :  1

 ــ تباعد عن الحق (. .            ــ تكبر وتعال             . سريعةتضطرب وتتحرك حركة )

 معنى كلمة ) نذير ( :ــ  2

 (ـ الطير تضم أجنحتها  .            ــ تنبيه وتحذير .                ) تكبر وتعال

 ــ خلق هللا تعالى اإلنسان ويسر له أسباب العيش في اْلرض وأمره بالسعي فيها واْلخذ باْلسباب : 3

 ـ لطلب العون ( .            ـ لطلب الرزق .          ) لطلب العلم

 :   من عذاب مكذبةال ْلمملما حل با هللا تعالىالحكمة من ذكر ــ  4

 ــ كل ما سبق ذكره صحيح (   .        ــ حتى نفعل مثلهم  .        برةللعظة والع) 

 ــ يستثمر اإلنسان أعضاء جسمه في ) الحفظ والتفكر والفهم ( عن طريق : 5

 ــ العقل ( .           ــ اْلذن .           القلبـ )  

 مثال في القرآن الكريم؟ْلضرب ا ما هي فوائد-ــ  6
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 والمهتدي؟ الضالآليات ا ًللتعالى لنا من خ هللاكيف صور ــ  7
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 يات الكريمة ؟آلتعالى التي ذكرت في ا هللاقدرة  ًلئلما هي دــ  8
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