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 (2التقويم ) الثالثمراجعة الفصل الدراسي      

 2018 - 2019العام الدراسي              

    عشر  الثاني الّصف  -دة التربية اإلسالمية   ما        

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

 )الدرس األول : هللا نور السماوات و األرض  (

:اقرأ اآليات الكريمة اآلتية ثم أجب عما يليها من أسئلة   

 

 

 

 

 

 

 

 

بين معاني المفردات اآلتية : -1  

..............................   األصال  -د  .................   .............................   كمشكاة -أ  

.................................. بقيعة -.................      ز.............................    دري -ب  

.........................   بحر لجي  -س   .   .............................................  بالغدو -ج  

ِض  فسر قوله تعالى ) -2 َرأ ُ نُوُر السهَماَواِت َواألأ (.َّللاه  

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

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

ُ لَهُ نُوًرا فََما لَهُ ِمن نُّور  قوله تعالى ) بين داللة  -3 عَِل َّللاه ( .َوَمن لهمأ يَجأ  

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

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

 

 

َجاَجةُ َكأَنََّها  بَاُح فِي ُزَجاَجٍة ۖ الزُّ بَاٌح ۖ الأِمصأ َكاةٍ فِيَها ِمصأ ِض ۚ َمثَُل نُوِرِه َكِمشأ َرأ ُ نُوُر السََّماَواِت َواْلأ قال تعالى:) َّللاَّ

هُ نَاٌر ۚ نُّوٌر َعلَٰى  َسسأ بِيٍَّة يََكادُ  َزيأتَُها يُِضيُء َولَوأ لَمأ تَمأ قِيٍَّة َوََّل َغرأ بَاَرَكٍة َزيأتُونٍَة َّلَّ َشرأ يٌّ يُوقَُد ِمن َشَجَرةٍ مُّ َكٌب ُدر ِ َكوأ

فََع  ُ أَن تُرأ ٍء َعِليٌم )35( فِي بُيُوٍت أَِذَن َّللاَّ ُ بُِكل ِ َشيأ ثَاَل ِللنَّاِس ۗ َوَّللاَّ َمأ ُ اْلأ ِرُب َّللاَّ ُ ِلنُوِرِه َمن يََشاُء ۚ َويَضأ ِدي َّللاَّ نُوٍر ۗ يَهأ

ََلةِ  ِ َوإِقَاِم الصَّ َصاِل )36( ِرَجاٌل َّلَّ تُلأِهيِهمأ تَِجاَرةٌ َوََّل بَيأٌع َعن ِذكأِر َّللاَّ ِ َواْلأ َكَر فِيَها اسأمُ هُ يَُسب ُِح لَهُ فِيَها بِالأغُُدو  َويُذأ

ِلِه ۗ  ن فَضأ َسَن َما َعِملُوا َويَِزيَدُهم م ِ ُ  أَحأ ِزيَُهُم َّللاَّ َبأَصاُر )37( ِليَجأ ًما تَتَقَلَُّب فِيِه الأقُلُوُب َواْلأ َكاةِ ۙ يََخافُوَن يَوأ َوإِيتَاِء الزَّ

آُن َماًء َحتَّٰى إَِذا َجاَءهُ لَمأ  َسبُهُ الظَّمأ َمالُُهمأ َكَسَراٍب بِِقيعٍَة يَحأ ُزُق َمن يََشاُء بِغَيأِر ِحَساٍب )38( َوالَِّذيَن َكفَُروا أَعأ ُ يَرأ َوَّللاَّ

قِِه  ن فَوأ ٌج م ِ ٍ يَغأَشاهُ َموأ ي  ٍر لُّج ِ ُ َسِريُع الأِحَساِب )39( أَوأ َكُظلَُماٍت فِي بَحأ َ ِعندَ هُ فََوفَّاهُ ِحَسابَهُ ۗ َوَّللاَّ هُ َشيأئًا َوَوَجَد َّللاَّ يَِجدأ

ُ لَهُ نُوًرا فََما لَهُ ِمن  َرَج يََدهُ لَمأ يََكدأ يََراَها ۗ َوَمن لَّمأ يَجأ عَ ِل َّللاَّ َق بَعأٍض إَِذا أَخأ قِِه َسَحاٌب ۚ ُظلَُماٌت بَعأُضَها فَوأ ن فَوأ ٌج م ِ َموأ

 نُّوٍر )سورة النور(
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 .ما يدل على ان االشتغال بالتجارة والحفاظ على العبادة سبب لوفرة الرزق  اآليات الكريمة حدد من  -4

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

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

ما الحكمة من ضرب األمثال في القرآن الكريم ؟ – 5  

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

 الدرس الثاني :) التسامح مع المخالفين في العقيدة (

 

اذكربعض األسباب التي ادت إلى الخالف بين أصحاب الديانات والعقائد المختلفة : -6  

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

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

. عدد ثالثة آثار للتسامح مع المخالفين في العقيدة  -7  

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

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

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

:استنتج مظاهر التسامح مع المخالفين في العقيدة من خالل النصوص التالية  -8  

.قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ) أوفوا الحلفاء عهودهم التي عقدت أيمانكم (  -أ  

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

عن أنس رضي هللا عنه : كان غالم يهودي يخدم النبي صلى هللا عليه وسلم فمرض فأتاه النبي صلى هللا عليه وسلم  -ب

.يعوده (  

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

عن سعيد بن المسيب رضي هللا عنه أن عمر بن الخطاب اختصم إليه يهودي ومسلم فرأى الحق مع اليهودي فقضى  -ج

 . له 

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

 الدرس الثالث ) آداب اإلسالم في الرؤى و األحالم ( .

:  وضح معنى ما يأتي  -9  

......:............................................................................................................................الحلم  -أ  

...............:.................................................................................................................الرؤيا  -ب  
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بين حكم المسائل اآلتية ) يجوز / ال يجوز ( . -10  

 

 حكمها

 

 المسألة

 

  

 يشارك في مجالس تفسير األحالم وقراءة الكف وغيرها 

 

  

دائما ما ينسب علم تأويل األحالم إلى هللا ويقول أنها من 

 نعم هللا عليه .

 

  

 نصب نفسه مفتيا في الرؤى دون علم .

 

  

 رأى في المنام رؤيا حسنة فحدث بها من يحب له الخير 

 

  

 استثمر ماله في إنشاء قناة فضائية لتفسير األحالم .

 

 

 حدد ما ينبغي عمله تجاه الرؤيا السيئة . -11

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

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

 

 الدرس الرابع ) النظام اإلقتصادي في اإلسالم  (

.قارن بين النظام اإلقتصادي وعلم االقتصاد  -13  

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

.....................................................................................................................................................  
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صنف المسائل االقتصادية التالية حسب أحكامها إلى أحكام ثابتة وأحكام متغيرة مبينا السبب في ذالك . -14  

 

 السبب

 

 أحكام متغيرة

 

 أحكام ثابتة

 

 المسائل االقتصادية

    

 التسعير

 

    

 الرشوة

 

    

 التأمين

 

 

 

   

المواريثأنصبة   

 

 

 الدرس الخامس ) اإلسالم والتواصل اإلجتماعي (

 

:وضح ما ياتي  -15  

..:............................................................................................................................االتباع  -أ  

..:............................................................................................................................التقليد -ب  

بين آثار االتباع على الحياة االجتماعية  : -61  

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

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

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

وضح المخاطر التي يمكن أن يسببها  التقليد على الفرد. -17   

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

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

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

يكون عندما يأتي بعد النون الساكنة  أو اإلدغام  ه (, ثانيا -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 

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

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

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

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

 

كمهاح  

 

 اآلية الكريمة

 

  

ِ َوُهَو  َههُ  ّلِِله لََم َوجأ نأ أَسأ مه َسنُ  ِدينًا ّمِ قال تعالى )َوَمنأ أَحأ

ِسٌن(  ُمحأ

 

  

زَ  بِِه َواَل يَ ِجدأ  لَهُ ِمن ُدونِ   قال تعالى )َمن يَعأَملأ  ُسوًءا يُجأ

ِ َوِليًّا َواَل نَِصيًرا(  َّللاه

 

  

ن بَعأدِ  وَ ِصيهة  تُوُصوَن بَِها أَوأ َديأن  (  قال تعالى )ّمِ

 

  

ِلكَ  فَُهمأ ُشَرَكاُء فِي الثُّلُِث (
ثَرَ  ِمن ذََٰ  قال تعالى )فَِإن َكانُوا أَكأ

 

  

اِلَك ِلَمنأ َخِشَي الأعَنََت ِمنُكمأ (
 قال تعالى ) ذََٰ

 

 

 

 تمت والحمد هلل

 


