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 (2التقويم ) األول مراجعة الفصل الدراسي      

 2019 - 2020العام الدراسي              

  عشر  الثاني الّصف  -دة التربية اإلسالمية   ما        

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

 الوحدة األولى )الدرس األول : وقاية المجتمع من الجرائم األخالقية - سورة النور  (

:اقرأ اآليات الكريمة اآلتية ثم أجب عما يليها من أسئلة   

 

 

 

 

                                                   :              فسر معاني الكلمات  اآلتية ـ  1
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: سمالنور بهذا اإل سورة ميةستبين سبب  – 2  

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

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

 دلل من اآليات الكريمة على اقتران التوبة بالعمل الصالح  :  -3

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

 

 

د   انِّي فَاْجلُِّدوا ُكلَّ َواحِّ انِّيَةُ َوالزَّ قال تعالى:) ُسوَرة  أَنَزْلنَاَها َوفََرْضنَاَها َوأَنَزْلنَا فِّيَها آيَات  بَي ِّنَات  لَّعَلَُّكْم تََذكَُّروَن )1( الزَّ

َن  رِّ ۖ َوْليَْشَهْد َعَذابَُهَما َطائِّفَ ة  م ِّ ِّ َواْليَْومِّ اآْلخِّ نُوَن بِّاَّللَّ ِّ إِّن ُكنتُْم تُْؤمِّ ينِّ َّللاَّ َما َرأْفَة  فِّي دِّ ائَةَ َجْلَدة  ۖ َوََل تَأُْخْذُكم بِّهِّ ْنُهَما مِّ م ِّ

نِّيَن  لَِّك َعلَى اْلُمْؤمِّ َم َذَٰ ك  ۚ َوُحر ِّ ُحَها إَِّلَّ َزان  أَْو ُمْشرِّ انِّيَةُ ََل يَنكِّ َكةً َوالزَّ ُح إَِّلَّ َزانِّيَةً أَْو ُمْشرِّ انِّي ََل يَنكِّ نِّيَن )2( الزَّ اْلُمْؤمِّ

ئَِّك ُهُم  يَن يَْرُموَن اْلُمْحَصنَاتِّ ثُمَّ لَْم يَأْتُوا بِّأَْربَعَةِّ ُشَهَداَء فَاْجلُِّدوُهْم ثََمانِّيَن َجْلَدةً َوََل تَ ْقبَلُوا لَُهْم َشَهاَدةً أَبًَدا ۚ َوأُولََٰ )3( َوالَّذِّ

يم   حِّ َ َغفُور  رَّ لَِّك َوأَْصلَُحوا فَإِّنَّ َّللاَّ
ن بَْعدِّ َذَٰ يَن تَابُوا مِّ قُوَن )4( إَِّلَّ الَّذِّ   )سورة النور( (5) اْلفَاسِّ
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 الدرس الثاني ) مناهج المفسرين ( .

المقصود بالمصطلحات والمفاهيم التالية :وضح  -4  

مناهج المفسرين : -أ       

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

التفسير بالرأي :   -ب      

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

التفسير األدبي : -ج      

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

 الدرس الثالث ) اإلسالم ينبذ التطرف ( .

توقع النتائج المترتبة على المواقف التالية : -5  

تكفير المسلم َلرتكابه معصية  .      ) .............................................................................( . -أ  

ناس خوفا من الغيبة .     ) .............................................................................( .اعتزال ال -ب  

اعتبار صفاء القلب هو الدين كله .  )..............................................................................( . -ج  

حدد أهم مظاهر التطرف . -6  

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

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

 الدرس الرابع ) الفراق بين الزوجين ( .

أصدر حكما مع بيان السبب . -7  

طلبت امرأة الطالق ألن زوجها أصيب بمرض اإليدز . -أ  

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

طلبت امرأة الطالق ألن زوجها يجبرها على شرب الخمر . -ب  

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

علل :  -8  

ه .دفع الزوجة مقابال ماديا للزوج إذا أرادت أن تخلع -أ  

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

اَلشهاد على الطالق من آداب الطالق . -ب  

....................................................................................................................................  
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 الدرس الخامس ) رسول هللا صلى هللا عليه وسلم والحياة االجتماعية ( . 

وضح المنهج النبوي لتقوية المجنمع في مجال : -9  

األسرة : .......................................................................................................... -أ  

 

الفرد : .......................................................................................................... -ب  

هللا عليه وسلم العديد من اَلستراتيجيات لتقوية أواصر المجتمع . اذكر أربعة منها : استخدم الرسول صلى -10  

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

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

 الوحدة الثانية .

 الدرس األول ) حديث اإلفك ( .

. على الخائضين في حديث اإلفكحدد العقاب الذي أوقع  -11  

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

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

: اإلجابة الصحيحة مما بين القوسين  اختر -12  

( .  مسطح بن أثاثة –  صفوان بن أمية   –  الذي قام بنشر حادثة اإلفك هو          ) عبد هللا بن أبي سلول   -1  

( .القرعة – وسيلة الرسول صلى هللا عليه وسلم عندما كان يريد اصطحاب إحدا زوجاته في سفره هي )االختيار   -2  

(  . إيقافها وعدم نشرها  – نقلها ونشرها  )                           من طرائق القضاء على الشائعات هي  -3  

 الدرس الثاني  )السنن الربانية  (

ما المقصود بالمصطلحات التالية : -13  

:..............................................................................................................السنن الربانية  -أ  

السنن الحتمية :.............................................................................................................. -ب  

ة :.............................................................................................................السنن الشرطي -ج  

* إن مع العسر يسرا (قال تعالى )فإن مع العسر يسرا   

حدد ما يلي : -14  

نوع السنة في اآلية الكريمة . -أ  

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

أثرها على حياة المؤمن . -ب  

......................................................................................................................................  
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 الدرس الثالث  ) المسؤولية في اإلسالم ( .

هِّ قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ) ه فيما أفناهُ وعن جسدِّ َل تزوُل قََدَما عبد  يوَم القيامةِّ حتَّى يُسأَل عن أربع  َعن ُعُمرِّ

َل فيهِّ وعن ما هِّ ماذا َعمِّ لمِّ ْن أَْيَن اْكتََسبَهُ وفيما أنفقَهُ فيما أبالهُ وعن عِّ ( . لِّهِّ مِّ  

ضع عنوانا للحديث الشريف : -15  

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

ستسأل عنها . حدد مسؤولياتك تجاه كل واحد من األربعة التي -16  

....................................................................* 

...................................................................* 

...................................................................* 

.................................*..................................  

 الدرس الرابع ) مقاصد التشريع الخمسة ( .

رتب ما يلي في المجال المناسب في الجدول التالي : -17  

تيسير –إغاثة المنكوبين في الحوادث  –حق اَلبتكار واَلختراع  –نعليم العلوم الشرعية  –) توفير فرص عمل للعاطلين 

 المهور( .

 حفظ الدين حفظ النفس حفظ النسل حفظ العقل حفظ المال

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

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

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

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

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

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

 

ما الوسائل التي تقترحها للمحافظة على المجتمع من الوقوع في جرائم المسكرات و المخدرات ؟ -18  

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

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

 الدرس الخامس )الشيخة فاطمة بنت مبارك – حفظها هللا ( .

 

أمام العبارة غيرالصحيحة :(    ×أمام العبارة الصحيحة و إشارة )    (    ✓ضع إشارة )    -19  

في اليحر بمنطقة العين .( ولدت الشيخة فاطمة    )        -أ  

دراستها بين العلم والعمل .)         ( جمعت الشيخة فاطمة في -ب  

)         ( لقبت الشيخة فاطمة بأم العرب . -ج  

)         ( حرصت على محاربة السلوكات غير األصيلة .  -د  
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 أحكام النون الساكنة والتنوين 

 

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

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

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

التي لم يتم ذكرها . حروف الهجاءباقي التنوين  وأحرف )الباء( رابعا اإلخفاء ويكون عندما يأتي بعد النون الساكنة   

 المد الفرعي .

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

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

 كلمة واحدة .

يات الكريمة التالية :من اآلأحكام التالوة استخرج  -1  

 
 حكمها

 
 اآلية الكريمة

  
قال تعالى )إِْذ َجاَءتُْكمْ  ُجنُوٌد فَأَْرَسْلنَا َعلَْيِهْم ِريًحا َوُجنُوًدا 

 لَّْم تََرْوَها ۚ(

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

  
 قال تعالى ) َوإِذًا الَّ  تَُمتَّعُوَن إِالَّ قَِليالً (

 

  
ةً  قال تعالى )ۖ فَِإَذا َذَهَب اْلَخْوُف َسلَقُوُكم بِأَْلِسنٍَة ِحَداٍد أَِشحَّ

(َعلَى اْلَخْيرِ   
 

  
 َوإِن يَأِْت اأْلَْحَزاُب يََودُّوا لَْو أَنَُّهم بَاُدوَن فِي قال تعالى )ۖ

 اأْلَْعَراِب يَْسأَلُوَن عَ ْن أَنبَائُِكمْ (
 

 

 

 تمت والحمد هلل

 


