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 (2التقويم ) الثالثمراجعة الفصل الدراسي      

 2018 - 2019العام الدراسي              

   العاشر  الّصف  -دة التربية اإلسالمية   ما        

                                                                         اسم الطالب : ...............................                                               الّشعبة : .....................   

 )الدرس األول : موسى نبي هللا  عليه السالم  (

:اقرأ اآليات الكريمة اآلتية ثم أجب عما يليها من أسئلة   

 

 

 

 

 

 

بين معاني المفردات اآلتية : -1  

..............................  فارتدا  -د               .........................     ال أبرح  -أ   

.............................  رشدا   -ز              ...........................      حقبا  -ب    

..............................   ذكرا  -س       ...........................            نصبا  -ج   

: ما داللة قوله تعالى  -2  

.( َوَكاَن أَبُوُهَما َصاِلًحا )  

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

( . اْلبَْحَرْيِن أَْو أَْمِضَي ُحقُبًا اَل أَْبَرُح َحتَّٰى أَْبلَُغ َمْجَمعَ ما المقصود بقوله تعالى : )  -3  

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

هل يجوز الحكم بالظن على الناس ؟ ولماذا ؟-4  

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

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

ا بَلَغَا َمْجَمَع بَْينِِهَما نَِسيَا  قال تعالى:) َوإِْذ قَاَل ُموَسٰى ِلفَتَاهُ ََل أَْبَرُح َحتَّٰى أَْبلَُغ َمْجَمَع اْلبَْحَرْيِن أَْو أَْمِضَي ُحقُبًا )60( فَلَمَّ

َذا نََصبًا )62( قَاَل  ا َجاَوَزا قَاَل ِلفَتَاهُ آتِنَا َغَداَءنَا لَقَْد لَِقينَا ِمن َسفَِرنَا َهٰ ُحوتَُهَما فَاتََّخَذ َسبِيلَهُ فِي اْلبَْحِر َسَربًا )61( فَلَمَّ

ْخَرةِ فَإِن ِي نَِسيُت اْلُحوَت َوَما أَنَسانِيهُ إَِلَّ الشَّْيَطاُن أَْن أَْذُكَرهُ ۚ َواتََّخَذ َسبِيلَهُ فِي اْلبَْحِر َعَجبًا  أََرأَْيَت إِْذ أََوْينَا إِلَى الصَّ

ْن ِعنِدنَا َوَعلَّْمنَاهُ  ْن ِعبَاِدنَا آتَْينَاهُ َرْحَمةً م ِ ِلَك َما ُكنَّا نَْبغِ ۚ فَاْرتَدَّا َعلَٰى آثَاِرِهَما قََصًصا )64( فََوَجَدا َعْبًدا م ِ )63( قَاَل َذٰ

َّبِعَُك َعلَٰى أَن تُعَل َِمِن ِممَّ ا ُعل ِْمَت ُرْشًدا )66( قَاَل إِنََّك لَن تَْستَِطيَع َمِعَي َصْبًرا  ِمن لَُّدنَّا ِعْلًما )65( قَاَل لَهُ ُموَسٰى َهْل أَت

ُ َصابًِرا َوََل أَْعِصي لََك أَْمًرا )69( قَاَل  )67( َوَكْيَف تَْصبُِر َعلَٰى َما لَْم تُِحْط بِِه ُخْبًرا )68( قَاَل َستَِجُدنِي إِن َشاَء َّللاَّ

  فَإِِن اتَّبَْعتَنِي فَََل تَْسأَْلنِي َعن َشْيٍء َحتَّٰى أُْحِدَث لََك ِمْنهُ ِذْكًرا  )70 ( )سورة الكهف (                                   
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.ما الفرق بين علم موسى عليه السالم وعلم الخضر عليه السالم -5  

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

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

.يه السالم ولم يعرف موسى الخضر  عرف الخضر عليه السالم موسى علعلل:  -6  

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

 

 الدرس الثاني :) جهود العلماء في حفظ السنة (

وضح فضل حفظ السنة النبوية . -7  

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

اذكر في نقاط جهود العلماء في نقد متن الحديث . -8  

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

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

قارن بين السند و المتن من حيث المعنى : -9  

...................................................السند :  

:...................................................المتن   

 

المؤلف ( من خالل الجدول التالي : –اربط بين كل من ) الكتاب  -10  

 
المؤلف          

 
 الربط

 
الكتاب                 

 

 
 نور الدين الهيثمي

  
 رياض الصالحين            
 

 
 يحي بن شرف النووي

  
 مجمع الزوائد ومنبع الفوائد     

 

 
 أحمد بن الحسن البيهقي 

  
 شعب اإليمان
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 الدرس الثالث ) اإليمان بالغيب  (

بعلمها . عدد بعض الغيبيات التي استأثر هللا تعالى -11  

 

 

كيف يخطط المؤمن ويستعد لقيام الساعة ؟ -12  

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

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

بين الحكم الشرعي لما يلي مع التعليل : -13  

سؤال العرافين والكهنة عن المستقبل . -أ  

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

د للطقس والزالزل .حكم متابعة توقعات مراكز األرصا -ب  

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

        تعالى وقت قيام الساعة عن الناسعلل : إخفاء هللا -14

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

 الدرس الرابع )  طاعة ولي األمر  (

وما حكم طاعتهم ؟ ؟من هم أولو األمر  -15  

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

   طاعة هللا تعالى وطاعة رسوله صلى هللا عليه وسلم مع طاعة ولي األمر ؟ ع بينما داللة الجم -16

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

بين مسؤولية الحاكم والمحكوم حسب الجدول التالي  : – 17  

 
 حق الرعية علة الحاكم 

 
 حق الحاكم على الرعية 

 

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

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

 
 

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

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

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

 
 

.............................................. 
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 الدرس الخامس ) التسامح  (

؟ ما القيم التي تحثنا عليها كل آية من اآليات التالية  -18  

 قال تعالى ) ال إكراه في الدين ( .

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

 قال تعالى ) وال تجادلوا أهل الكتاب إال بالتي هي أحسن ( .

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

كيف ستتصرف في المواقف اآلتية مع التعليل : -19  

أخطأ صديقك في حقك ؟ -  

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

طلب منك أحد زمالئك من غير المسلمين بمساعدته في الدراسة ؟ -  

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

ما الذي تتوقع حدوثه لو تسامح كل فرد منا مع اآلخر ؟ -20  

.......................................................................................................................  
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 أحكام التالوة 

اإلقالب ( , أوال اإلظهار يكون عندما يأتي  –اإلخفاء  –اإلدغام  –للنون الساكنة والتنوين أربعة أحكام )اإلظهار  -أوال

, ثانيا اإلدغام يكون عندما يأتي بعد النون ه ( -غ -ع–خ  –ح–التنوين أحد هذه الحروف )أ وأبعد النون الساكنة 

 وأثالثا اإلقالب ويكون عندما يأتي بعد النون الساكنة , ن( -و -ل -م -ر –التنوين أحد هذه الحروف ) ي  والساكنة  أ

التي لم يتم  حروف الهجاءباقي التنوين  وألتنوين حرف )الباء( رابعا اإلخفاء ويكون عندما يأتي بعد النون الساكنة ا

.ذكرها   

تنقسم إلى ) صغرى و القلقة و حروفها مجموعة في قوله ) قطب جد ( وشرطها أن يكون الحرف ساكنا و –ثانيا 

كون الحرف الساكن  آخر الكلمة .عندما يكون الحرف الساكن وسط الكلمة والكبرى عندما ي كبرى ( الصغري  

استخرج حكم النون الساكنة والتنوين من اآليات الكريمة التالية : -21  

 
 حكمها

 
 اآلية الكريمة

 

  
ِ َوُهَو  ْن أَْسلََم وَ ْجَههُ  ّلِِلَّ مَّ قال تعالى )َوَمْن أَْحَسنُ  ِدينًا م ِ

(ُمْحِسن    
 

  
قال تعالى )َمن يَْعَملْ  ُسوًءا يُْجزَ  بِِه َوالَ  يَِجدْ  لَهُ ِمن ُدونِ  

ِ َوِليًّا َواَل نَِصيًرا (َّللاَّ  
 

  
ن بَْعدِ  وَ ِصيَّة  تُوُصوَن بَِها أَْو َدْين   (  قال تعالى )م ِ

 

  
ِلكَ  فَُهْم ُشَرَكاُء فِي الثُّلُثِ  

ٰ
قال تعالى )فَِإن َكانُوا أَْكثَرَ  ِمن َذ

) 
 

  
 اِلَك ِلَمْن َخِشيَ  اْلعَنََت ِمنُكمْ (

ٰ
 قال تعالى ) َذ

 

 

 

 تمت والحمد هلل

 


