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 (2التقويم ) األول مراجعة الفصل الدراسي      

 2019 - 2020العام الدراسي              

  الحادي عشر  الّصف  -دة التربية اإلسالمية   ما        

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

 الوحدة األولى

 )الدرس األول : الثبات على الحق  ( .

 اقرأ اآليات الكريمة اآلتية ثم أجب عما يليها من أسئلة :

    

 

 

 

 

                                                   :              فسر معاني الكلمات  اآلتية ـ  1

 
المعنى          

 
المفردة          

 

 م  
 

  
  تَُظاِهُرونَ 

 

 
 أ

  
أَْدِعيَاَءُكمْ    
  

 
 ب

  
 أَْولَى  

 

 
 ج

  
 ُجنَاح  

  

 
 د

دلل من اآليات الكريمة على تكريم هللا تعالى للنبي صلى هللا عليه وسلم :  -2  

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

استقص األحكام الشرعية الواردة في اآليات الكريمة : -3  

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

َ َكاَن َعِليًما َحِكيًما )قال تعالى ) َ َوََل تُِطعِ اْلَكافِِريَن َواْلُمنَافِِقيَن ۗ إِنَّ َّللاَّ ( َواتَّبِْع َما يُوَحى  إِلَْيَك 1يَا أَيَُّها النَّبِيُّ اتَِّق َّللاَّ

َ َكاَن بَِما تَْعَملُوَن َخبِيًرا ) ب َِك ۚ إِنَّ َّللاَّ ِ َوِكيًًل )( َوتََوكَّْل َعلَ 2ِمن رَّ ِ ۚ َوَكفَى  بِاَّللَّ ن قَْلبَْيِن 3ى َّللاَّ ُ ِلَرُجٍل م ِ ا َجعََل َّللاَّ ( مَّ

َهاتُِكْم ۚ َوَما َجعََل أَْدِعيَاَءُكْم أَبْ  ئِي تَُظاِهُروَن ِمْنُهنَّ أُمَّ ِلُكْم قَْولُُكم فِي َجْوفِِه ۚ َوَما َجعََل أَْزَواَجُكُم الًلَّ نَاَءُكْم ۚ َذ 

ُ يَقُوُل اْلَحقَّ َوُهَو يَْهِدي السَّبِيَل )بِأَْفَواهِ  ِ ۚ فَإِن لَّْم تَْعلَُموا آبَاَءُهْم 4ُكْم ۖ َوَّللاَّ ( اْدُعوُهْم آِلبَائِِهْم ُهَو أَْقَسُط ِعنَد َّللاَّ

يِن َوَمَواِليُكْم ۚ َولَْيَس َعلَْيُكْم ُجنَاح  فِيَما أَْخَطأْتُم بِِه َولَ   ُ َغفُوًرا فَإِْخَوانُُكْم فِي الد ِ َدْت قُلُوبُُكْم ۚ َوَكاَن َّللاَّ ا تَعَمَّ ِكن مَّ

ِحيًما )  )سورة األحزاب ( (5رَّ



 2ا
 

 الدرس الثاني ) العقل والنقل ( .

وضح المفاهيم التالية  : -4  

النقل الصحيح : -أ       

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

العقل الصريح : -ب      

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

اإلعجاز القرآني  : -ج      

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

عدد مستويات التحدي للناس في القرآن الكريم  : -5  

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

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

 الدرس الثالث ) االستعفاف ( .

وضح العًلقة بين آثار اَلستعفاف على الفر وآثاره على المجتمع كما يلي : -6  

نوع العًلقة :................................... -أ  

...................................................................................................التعليل :  -ب  

فاف في النكاح .عبين كيف يتحقق اَلست -7  

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

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

 الدرس الرابع )العقود المالية ( .

اخترلكل عقد مما يلي ما يناسبه من بين القوسين : -8   

ر مشروع ( غي –أخذ زجاجة ماء صغيرة وأعطى صاحب البقالة درهما دون أن يتكلما .      ) مشروع  -أ  

غير مشروع (  –قال له اشتريت منك هذا الهاتف النقال بما في جيبي من الدراهم .           ) مشروع  -ب  

غير مشروع (  –اتفقا على السعر واشترط المشتري على البائع تقسيطالثمن فقبل البائع .     ) مشروع  -ج  

علل ما ياتي : -9  

غير موجود .باحة بيع السلم مع أن المبيع ا -أ  

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

اجتناب المسلم لوسائل الكسب المشكوك فيها . -ب  

.............................................................................................................................  ....  
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 الدرس الخامس ) اللغة العربية ( .

اذكر نماذج من جهود دولة اَلمارات العربية المتحدة في الحفاظ على اللغة والثقافة العربية . -10  

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

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

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

حدد أسباب عزوف الشباب عن اللغة العربية . -11  

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

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

 الوحدة الثانية 

 الدرس األول )  غزوة األحزاب ( .

ما العوامل التي ساعدت في تحزب القبائل ضد المدينة المنورة  ؟ -12  

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

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

ُ أَْعَمالَُهمْ فسر قوله تعالى ) - 13 ئَِك لَْم يُْؤِمنُوا فَأَْحبََط َّللاَّ .( أُولَ   

:................................................................................................................المعنى   

 أولئك تعود على :.....................................................................................................

:...................................................................................................سبب إحباط العمل   

. لخص دور المنافقين أثناء حصار األحزاب للمدينة  -14  

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

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

 الدرس الثاني  )القرآن الكريم واإلعجاز العلمي (

ما المقصود باإلعجاز العلمي  ؟ -51  

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

حدد مجاَلت اإلعجاز العلمي التي تشير إليها اآليات الكريمة التالية في الجدول اآلتي : -61  

 
 المجال

 
 الشاهد

  
ن فَْوقِِه َسَحاب  ۚ ُظلَُمات  بَْعُضَها فَْوَق أَْو َكُظلَُماٍت ) ن فَْوقِِه َمْوج  م ِ ٍ يَْغَشاهُ َمْوج  م ِ ي  فِي بَْحٍر لُّج ِ

ُ لَهُ نُوًرا فََما لَهُ ِمن نُّورٍ  (بَْعٍض إَِذا أَْخَرَج يََدهُ لَْم يََكْد يََراَها ۗ َوَمن لَّْم يَْجعَِل َّللاَّ  
 

 
 

 
( ( َوإِنَّهُ لَقََسم  لَّْو تَْعلَُموَن َعِظيم  75بَِمَواقِعِ النُُّجوِم )فًََل أُْقِسُم )  
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ِلَك آَليَةً ل ِقَْوٍم يَتَفَكَّ ) ي ْختَِلف  أَْلَوانُهُ فِيِه ِشفَاء  ل ِلنَّاِس ۗ إِنَّ فِي َذ  (ُرونَ ْخُرُج ِمن بُُطونَِها َشَراب  مُّ  

 

  
نَا ۖ إِنَّهُ ) (َكاَن فَاِحَشةً َوَساَء َسبِيًًل َوََل تَْقَربُوا الز ِ  

 

  
ِ بِِه َواْلُمْنَخنِقَةُ َواْلمَ ) َمْت َعلَْيُكُم اْلَمْيتَةُ َوالدَُّم َولَْحُم اْلِخنِزيِر َوَما أُِهلَّ ِلغَْيِر َّللاَّ يَةُ ُحر ِ ْوقُوَذةُ َواْلُمتََرد ِ

( َوالنَِّطيَحةُ َوَما أََكَل السَّبُُع إَِلَّ َما َذكَّْيتُمْ   
 

 

 الدرس الثالث ) أدب الحوار ( .

أكمل ما يلي :-71  

من فوائد حسن اَلستماع :  -أ  

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

من فوائد تحديد موضوع الحوار : -ب  

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

بين الطريقة الناسبة للحوار مع كل من : -81  

..................................................والدي :..................................................................... -أ  

الطفل الصغير: ............................................................................................................ -ب  

 الدرس الرابع ) مصادر التشريع اإلسالمي (.

تأمل العبارة التالية وقرر : -91  

أن يعير سيارته لشخص من أصحاب السوابق .يريد   

  
 المشكلة

 

  
 النتيجة

 

  
 القرار

 

  
 األسباب
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 الدرس الخامس ) معالم التخطيط في حياة الرسول صلى هللا عليه وسلم ( .

حدد مًلمح التخطيط في سيرة النبي فيما يأتي : -20  

:........................................................................................................................التعليم  -أ  

بناء المجتمع :............................................................................................................... -ب  

طط مجموعتك الطًلبية لرحلة ترفيهية تودون القيام بها إلى حديقة الحيوان في مدين العين .خ -21  

 *الهدف :......................................................................................

..................* التوقيت ..................................................................  

.* الوسائل واَلحتياجات :......................................................................................................  

.................* تحديد المسؤوليات :..........................................................................................  

...* اإلجراءات : ...............................................................................................................  

:.................................................................................................................* تقييم الرحلة   

 

 أحكام النون الساكنة والتنوين 

 

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

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

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

دما يأتي بعد النون الساكنة أو التنوين باقي حروف الهجاء التي لم يتم ذكرها .حرف )الباء( رابعا اإلخفاء ويكون عن  

 المد الفرعي .

من أحكام المد الفرعي المد الواجب المتصل والمد الجائز المنفصل أوال المد الجائز المنفصل يكون عندما تقع الهمزة -

المتصل يكون عندما تقع الهمزة بعد حرف المد في  أما المد الواجب -ي( في كلمتين  –و  –) ء ( بعد حرف المد )ا 

 كلمة واحدة .

استخرج أحكام التالوة من اآليات الكريمة التالية : -1  

 
 حكمها

 
 اآلية الكريمة

  
قال تعالى )إِْذ َجاَءتُْكمْ  ُجنُوٌد فَأَْرَسْلنَا َعلَْيِهْم ِريًحا َوُجنُوًدا 

 لَّْم تََرْوَها ۚ(

  
ن فَْوقُِكمْ  َوِمْن أَْسفََل ِمنُكْم(  قال تعالى )إِْذ َجاُءوُكم م ِ

  
 قال تعالى ) َوإِذًا الَّ  تَُمتَّعُوَن إِالَّ قَِلياًل(
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ةً  قال تعالى )ۖ فَِإَذا َذَهَب اْلَخْوُف َسلَقُوُكم بِأَْلِسنٍَة ِحَداٍد أَِشحَّ

 َعلَى اْلَخْيِر(
 

  
يََودُّوا لَْو أَنَُّهم بَاُدوَن فِي قال تعالى )ۖ َوإِن يَأِْت اأْلَْحَزاُب 
 اأْلَْعَراِب يَْسأَلُوَن عَ ْن أَنبَائُِكمْ (

 

 

 

 

 تمت والحمد هلل .


