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 (2التقويم ) الثالثمراجعة الفصل الدراسي      

 2018 - 2019العام الدراسي              

    حادي عشر ال الّصف  -دة التربية اإلسالمية   ما        

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

 )الدرس األول :ضوابط اجتماعية (

:اقرأ اآليات الكريمة اآلتية ثم أجب عما يليها من أسئلة   

 

 

 

 

 

 

 

اآلتية :بين معاني المفردات  -1  

..........................  أدعيائهم  -د  .................   .............................   قضى  -أ  

............................... بكرة  -ز     .............................    أمسك عليك زوجك -ب  

.........................  وأصيال  -س  ..............   ...............  قضى زيد منها وطرا -ج  

ِّ َوَخاتََم النَّبِّيِّّيَن ۗ َوَكا -2 ُسوَل َّللاَّ ن رَّ كِّ َجالُِّكْم َولََٰ ن ّرِّ ٌد أَبَا أََحٍد ّمِّ ا َكاَن ُمَحمَّ ُ بُِّكّلِّ َشْيٍء َعلِّيًما (.فسر قوله تعالى )مَّ َن َّللاَّ  

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

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

ُ أََحقُّ أَن تَْخَشاهُ ( . -3 وضح المعنى اإلجمالي لقوله تعالى ) َوتَْخَشى النَّاَس َوَّللاَّ  

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

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

 . بين سبب نزول اآليات الكريمة  -4

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

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

 َ ُ َوَرُسولُهُ أَْمًرا أَن يَُكوَن لَُهُم اْلِخيََرةُ ِمْن أَْمِرِهمْ  ۗ َوَمن يَْعِص َّللاه قال تعالى:) َوَما َكاَن ِلُمْؤِمٍن َوََل ُمْؤِمنٍَة إَِذا قََضى َّللاه

 َ ُ َعلَْيِه َوأَْنعَ ْمَت َعلَْيِه أَْمِسْك َعلَْيَك َزْوَجَك َواتهِق َّللاه بِينًا )36( َوإِْذ تَقُوُل ِللهِذي أَْنعََم َّللاه َوَرُسولَهُ فَقَْد َضله َضََلًَل مُّ

ْجنَاَكَها ِلَكْي ََل  نْ َها َوَطًرا َزوه ا قََضٰى َزْيٌد م ِ ُ أََحقُّ أَن تَْخَشاهُ ۖ فَلَمه ُ ُمْبِديِه َوتَْخَشى النهاَس َوَّللاه َوتُْخِفي فِي نَْفِسَك َما َّللاه

ا َكاَن َعلَى  ِ َمْفعُوًَل )37( مه يَُكوَن َعلَى اْلُمْؤِمنِيَن َحرَ ٌج فِي أَْزَواجِ أَْدِعيَائِِهْم إَِذا قََضْوا ِمْنُهنه َوَطًرا ۚ َوَكاَن أَْمُر َّللاه

ْقُدوًرا )38( الهِذيَن يُبَل ِغُوَن  ِ  قََدرً ا مه ِ فِي الهِذيَن َخلَْوا ِمن قَْبُل ۚ َوَكاَن أَْمُر َّللاه ُ لَهُ ۖ ُسنهةَ َّللاه ِ ِمْن َحَرجٍ فِيَما فََرَض َّللاه النهبِي 

ِكن  َجاِلُكْم َولَٰ ن ر ِ ٌد أَبَا أََحٍد م ِ ا َكاَن ُمَحمه ِ َحِسيبًا )39( مه َ ۗ َوَكفَٰى بِاَّلله ِ َويَْخَشْونَهُ َوََل يَْخَشْوَن أََحًدا إَِله َّللاه ِرَساََلِت َّللاه

َ ِذْكًرا َكثِيًرا )41( َوَسب ُِحوهُ  ُ بُِكل ِ َشْيٍء َعِليًما )40( يَا أَيَُّها الهِذيَن آَمنُوا اْذُكُروا َّللاه ِ َوَخاتََم النهبِي ِيَن ۗ وَ َكاَن َّللاه ُسوَل َّللاه ره

 بُْكَرةً َوأَِصيًَل )42( ) سورة األحزاب (
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دلل من اآليات الكريمة على أن كل من يدعي مقام النبوة بعد الرسول الكريم كاذب , – 5  

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

 الدرس الثاني :) االنصاف في اإلسالم  (

: اشرح مفهوم اإلنصاف  -6  

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

اإلنصاف على العالقات االجتماعية . بين أثر -7  

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

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

: وضح كيفية اإلنصاف فيما يأتي  -8  

.مع مسؤول  -أ  

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

.مع األصدقاء -ب  

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

ي اْلقُْربَىَٰ َويَْنَهىَٰ  -9 ْحَسانِّ َوإِّيتَاءِّ ذِّ َ يَأُْمُر بِّاْلعَْدلِّ َواإْلِّ  َعنِّ اْلفَْحَشاءِّ َواْلُمنَكرِّ بين مظاهر اإلنصاف في قوله تعالى :) إِّنَّ َّللاَّ

ُظُكْم لَعَلَُّكْم تَذَكَُّروَن ( .  َواْلبَْغيِّ ۚ يَعِّ

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

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

 

 الدرس الثالث ) المحرمات من النساء( .

؟ ما المقصود باألرحام  -10  

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

 تحريم ما يلي : –علل  -11

 الجمع بين المرأة وعمتها أو خالتها . -أ

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

 الزواج من المرأة المعتدة حتى تنتهي من عدتها . -ب

................................................................................................................................. 
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مؤقت (  . –بين نوع التحريم فيما يلي  ) مؤبد  -12  

 

 نوع التحريم 

 

 المرأة المحرمة 

 

  

 بنت األخت

 

  

 المسلمة من غير المسلم .

 

  

 امرأة مسلم متزوجة  .

 

  

 أخت زوجته التي في عصمته .

 

  

. أخت أبيه من الرضاع  

 

   

 بنت أخت الرجل .

 

 

 الدرس الرابع ) من معالم رحمة الرسول صلى هللا عليه وسلم  (

وضح معنى الثبات والشمول في رحمة النبي صلى هللا عليه وسلم . -13  

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

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

حدد مظاهر الرحمة في كل مما يأتي : -14  

قال صلى هللا عليه وسلم ) يسروا وال تعسروا وبشروا وال تنفروا ( . -أ  

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

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

قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ) في كل كبد رطبة أجر ( . -ب  

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

.....................................................................................................................................................  
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كان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يوصي أصحابه ) ال تشددوا على أنفسكم فيشدد عليكم ( . -ج  

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

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

 

 الدرس الخامس ) اإلسالم والتواصل اإلجتماعي (

 

لخص موقف اإلسالم من التواصل االجتماعي : -15  

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

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

ما أهم أهداف التواصل االجتماعي في اإلسالم ؟ -61  

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

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

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

قارن بين طرائق التعارف بين الناس قديما وحديثا من خالل الجدول التالي : -17   

 

 طرائق التعارف حديثا

 

 

 طرئق التعارف قديما
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 أحكام التالوة 

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

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

ن( ,ثالثا اإلقالب ويكون عندما يأتي بعد النون الساكنة أو التنوين حرف  -و -ل -م -ر –التنوين أحد هذه الحروف ) ي 

لباء( رابعا اإلخفاء ويكون عندما يأتي بعد النون الساكنة أو التنوين باقي حروف الهجاء التي لم يتم ذكرها .)ا  

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

عندما يكون الحرف الساكن  آخر الكلمة . ( الصغري عندما يكون الحرف الساكن وسط الكلمة والكبرى  

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

 

 حكمها

 

 اآلية الكريمة

 

  

ِّ َوُهَو  َّ ْن أَْسلََم َوْجَههُ  ّلِلِّ مَّ ينًا ّمِّ قال تعالى )َوَمْن أَْحَسنُ  دِّ

ٌن(  ُمْحسِّ

 

  

ن ُدونِّ   دْ  لَهُ مِّ قال تعالى )َمن يَْعَملْ  ُسوًءا يُْجزَ  بِّهِّ َواَل يَ جِّ

يًرا( ِّ َولِّيًّا َواَل نَصِّ  َّللاَّ

 

  

يٍَّة تُوُصوَن بَِّها أَْو َدْيٍن ( ن بَْعدِّ  وَ صِّ  قال تعالى )ّمِّ

 

  

لِّكَ  فَُهْم ُشَرَكاُء فِّي الثُّلُثِّ (
ن ذََٰ  قال تعالى )فَإِّن َكانُوا أَْكثَرَ  مِّ

 

  

نُكمْ ( َي اْلعَنََت مِّ الَِّك لَِّمْن َخشِّ
 قال تعالى ) ذََٰ

 

 

 

 

 

 تمت والحمد هلل

 


